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Resumo 

 Atualmente, com o advento da TV Digital no Brasil, o perfil dos telespectadores vem sendo 

modificado, fazendo com que deixem de ser tratados de forma passiva, ou seja, no qual só 

recebem informações das emissoras de TV, sem poder agregar valores a estas. Com a TV 

Digital, os telespectadores podem atuar de uma forma mais direta com a TV através da 

participação dos conteúdos apresentados. No entanto, grande parte das aplicações interativas 

voltadas para o Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), na maioria das vezes só permitem 

uma interatividade local sem conexão com a Internet, pela carência de um canal de retorno 

específico.  

 Com a convergência de mídias, pode-se proporcionar um processo de inclusão digital, pois, 

os conteúdos estarão ao alcance de todos sem a necessidade de centralizar a informações. No 

entanto, o enriquecimento da experiência do telespectador no contexto de televisão será mais 

intenso se os conteúdos e usos de TV Digital, TV Conectada e TV Social forem bem 

articulados. Este trabalho trata da integração e uso de mídias sociais no contexto de TV Digital 

através da TV Conectada. 

 Neste trabalho será descrito o processo de construção de uma ferramenta que forneça 

mecanismos de interação colaborativa através da integração da TV Digital com a mídia social 

do Twitter, permitindo comentários e/ou sugestões sobre os programas que estão sendo 

exibidos, agregando conceitos de TV Social voltados para o âmbito da TV Interativa no Brasil, 

levando em consideração as limitações e os aspectos do contexto abordado. 

 

Palavras-chave: TV Digital Interativa, TV Conectada, TV Social, Integração. 
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Abstract 

 Currently, with the advent of Digital TV in Brazil, the profile of viewers has been modified, 

so they are no longer treated as passive, i.e., in which only receive information from 

broadcasters, without being able to add value to these. With Digital TV, viewers can act more 

directly towards the TV through the participation of the content presented. However, most 

interactive applications aimed at the Brazilian Digital TV System (SBTVD), most often only 

provide a local interactivity with no connection to the Internet, due to the lack of a specific 

return channel. 

 With the convergence of media, there can be a process of digital inclusion; therefore, the 

content will be available to all without the need to centralize information. However, the 

enrichment of experience in the context of television viewers will be more intense if the 

contents and uses of Digital TV, Connected TV and Social TV are well articulated. This work 

deals with the integration and use of social media in the context of Digital TV through the 

paradigm of Connected TV. 

 This dissertation will describe the process of building a tool that provides mechanisms for 

collaborative interaction through the integration of Digital TV with the social media Twitter, 

allowing comments and/or suggestions about the programs that are running, aggregating the 

concepts of Social TV oriented into the realm of interactive TV in Brazil, taking into account 

the limitations and context aspects addressed. 

 

 

Keywords: Interactive Digital TV, Connected TV, Social TV, Integration. 
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Capítulo 1  

Introdução 

 Neste capítulo será apresentada a motivação da pesquisa, os objetivos centrais e por 

fim, a estrutura da dissertação. 

 

1.1 Motivação 

 

 Através da popularização das mídias sociais nos últimos anos, a forma de navegar 

pela Internet passou por consideráveis mudanças. Este tipo de popularização ocorreu 

devido ao acesso à rede por diferentes dispositivos (notebooks, celulares e os tablets), 

os quais permitem que mais pessoas possam assistir a programações convencionais ao 

mesmo tempo em que se comunicam com outros telespectadores da rede. Esse 

fenômeno é chamado de TV Social (CESAR et al., 2008). 

 Segundo pesquisa realizada pela Motorola (2010), cerca de 42% dos telespectadores 

nível mundial já teve algum tipo de interação com as redes sociais enquanto assiste à 

TV para comentar determinado programa. Deste grupo, 22% disseram que o fato de 

trabalhar em multitarefa já faz parte do seu cotidiano, e 61% estaria disposto a pagar por 

um serviço que oferece esses recursos. 

 A pesquisa revela claramente que o cenário da televisão está mudando, visto que este 

tipo de interação aumenta consideravelmente o nível de experiência dos telespectadores 

com a convergência de novos meios de comunicação, além da TV. Em uma época em 

que serviços de Internet ganham mais força, a emissora tem a possibilidade de usar esse 

modelo de serviço como alternativa bastante viável para aumentar audiência. 
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 No entanto, assistir TV e acessar as mídias sociais são atividades desintegradas, e sua 

boa articulação para uma experiência agradável e positiva depende da capacidade do 

usuário em encontrar a mídia adequada, associada ao conteúdo de TV. Este trabalho, 

portanto, propõe a integração automática, de forma transparente para o usuário, entre a 

mídia social e o conteúdo da TV, baseada em informações de contexto, ou seja, 

informação relevante que possa distinguir a situação de uma entidade – pessoa,  lugar 

ou objeto (DEY, 2000) – capturadas de dados transmitidos no fluxo de transporte 

(Transport Stream – TS) de um sistema de TV digital, visando evitar a dispersão de 

audiência e o excesso de informação. 

1.2 Objetivos 

 

 Os principais objetivos deste trabalho consistem no estudo da sociabilidade na TV 

Digital e no desenvolvimento de uma ferramenta que seja capaz de fazer a integração da 

TV Digital com a mídia social do Twitter, tendo como base informações de 

sensibilidade ao contexto dos programas que estão sendo exibidos.  

Para atingir as metas esperadas, o objetivo foi divido nas etapas descritas abaixo: 

 Definição da aplicação interativa – desenvolver uma ferramenta que 

possua conceitos de TV Social, os quais sejam compatíveis com as atuais 

tecnologias disponibilizadas no Sistema Brasileiro de TV Digital – 

SBTVD; 

 Identificação dos elementos necessários para desenvolvimento – é 

realizada através da identificação dos elementos de contexto associados 

aos conteúdos lineares, estrutura navegacional e métodos de manipulação 

dos objetos contextuais;  

 Implementação do protótipo – utiliza como tecnologia de 

desenvolvimento as linguagens NCL (NCL, 2011a) e Lua (LUA, 2011), 

ambas compatíveis com o middleware Ginga-NCL (ABNT NBR 15606-

2, 2007). 
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1.3 Estrutura da Dissertação 

 

 No capítulo 2, será apresentado um embasamento teórico, onde serão abordadas as 

principais áreas do conhecimento voltadas para TV Digital. Em seguida, serão descritos 

alguns trabalhos relacionados que servirão como fundamentação da pesquisa.  

 O capítulo 3, será exibido um breve panorama sobre a TV Social e as etapas que 

descrevem o desenvolvimento da ferramenta proposta por esta dissertação.  

 No capítulo 4, serão expostos os principais aspectos da implementação da solução, 

como também a utilização do sistema e alguns testes de usabilidade da aplicação. 

 Em seguida, no capitulo 5, será apresentada a conclusão, contribuições e a proposta 

de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  

Embasamento Teórico e  

Trabalhos Relacionados 

 Neste capítulo serão abordados diversos temas importantes a respeito de TV Digital e 

seu funcionamento, como também assuntos centrais da pesquisa, a saber: Interatividade, 

TV Conectada e Ciência de Contexto. Este último dispõe de conceitos para o 

desenvolvimento de aplicações mais ricas e inteligentes no âmbito de TV Digital. 

Diante da diversidade de áreas de conhecimento que fundamentam a pesquisa, se fez 

necessário levantar e relacionar algumas pesquisas relevantes nas respectivas áreas de 

conhecimento. 

2.1. TV Digital  

 A TV Digital se destaca conciliando as principais características da TV Analógica 

com algumas funcionalidades proporcionadas pelo computador. Com a TV Digital é 

possível experimentar novas formas de interações que anteriormente não eram possíveis 

na tecnologia analógica, como por exemplo: obter o acesso à Internet a partir do 

aparelho de TV, beneficiando assim, boa parte da população através da inclusão digital 

e social.  

 Esse tipo de tecnologia envolve enormes potencialidades: alta definição de imagem e 

som, a multiprogramação, a comunicação cliente/servidor (entre a emissora e o 

telespectador) por meio de um canal interativo e serviços on-line. Estes recursos 

oferecem ao telespectador uma variabilidade de entretenimento (CROCOMO, et al., 

2009).  



5 

 

2.1.1 Processo de Transmissão  

 

 A tecnologia de TV Digital utiliza um sistema de radiodifusão que transmite sinais 

digitais em substituição dos sinais analógicos. 

 Tanto a TV Analógica como a TV Digital, utilizam uma torre de transmissão para 

transmitir o sinal até a casa do telespectador, por meio de ondas magnéticas que ocupam 

uma frequência de 6 MHZ (BECKER et al., 2006). O que vai diferenciar ambas as 

tecnologias, será no método de preparação dos sinais.  

 Na TV Digital, as imagens, o áudio e os dados são digitalizados (transformados em 

bits). Esses sinais continuam sendo transmitidos pelo ar, mas agora, se faz necessário 

uma caixa decodificadora conhecida como set-top-box, que serve para receber o sinal 

digital, por onde serão demodulados os bits, fazendo com que sejam apresentadas as 

imagens e o áudio na TV (Figura 1).  

 

Figura 1: Diferenças entre os sinais analógicos e digitais. 

 

 Outro fator perceptível da TV Digital é a sua alta definição, denominado de HDTV, 

que possui uma forma de definição de imagem com uma qualidade superior aos padrões 

da TV Analógica NTSC, PAL/SECAM, pelo fato de possuírem maior número de linhas 

do que nestes padrões apresentados (Exemplo: 1080 versus 480).  

 A TV Digital trabalha com proporção de tela mais adequada ao olho humano, 

conhecida por (16:9), contra os (4:3) das atuais TV analógicas (MONTEZ; BECKER, 



6 

 

2005) – ilustrado na Figura 2. Além disso, o áudio possui mais canais digitais (5.1), 

possibilitando uma melhor qualidade. 

 

 
 

Figura 2: Formato das telas 3:4 e 16:9 

Fonte: (BRAIN, 2009) 

 

A distância do ângulo de visão entre a TV Digital que utiliza a proporção (16:9) e a 

TV Analógica que utiliza a proporção (4:3) é maior, ilustrado na Figura 3.  

 

 

Figura 3: Distância do ângulo de visão entre HDTV e SDTV 
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2.1.2 Padrões mundiais de TV digital 

 

 Segundo LEAL e VARGAS (2009), um padrão ou sistema de TV digital é um 

conjunto de padrões tecnológicos correspondentes a cada camada de arquitetura, que 

aperfeiçoa os serviços de televisão digital em determinada região. Atualmente, em todo 

mundo existem quatro padrões de TV Digital: O padrão ATSC1 (desenvolvido nos 

EUA), o padrão ISDB2 (desenvolvido no Japão), o padrão DVB3 (desenvolvido na 

Europa) e por fim o padrão DTMB4 (desenvolvido na China). O Brasil desenvolveu o 

Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) baseado no ISDB, chamado ISDB-TB, e 

que vem sendo adotado também em países da América Latina, principalmente. 

 Cada padrão possui características especificas, com objetivo de atender às 

necessidades dos países que os adotam. A visão geral do processo de implantação de 

TV digital pelo mundo é apresentada na Figura 4. 

  

 
Figura 4: Padrões de TV digital adotados pelos os países 

Fonte: (DENICOLI, 2010) 

                                                 
1 Advanced Television System Committee  
2 Integrated Services Digital Broadcasting 
3 Digital Video Broadcasting 
4 Digital Terrestrial Multimedia Broadcast 
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2.1.3 Arquitetura da TV Digital 

 Fazendo uma analogia ao modelo OSI (Open Systems Interconnection) no contexto 

de redes de computadores, o modelo de arquitetura de um sistema de TV Digital é 

composto em camadas, as quais prestam ou recebem serviços de camadas vizinhas 

(TELECOM, 2011). A Figura 5 apresenta o modelo em blocos da arquitetura da TV 

digital. Nesse tipo de arquitetura, foram acrescentadas as camadas de 

compressão/descompressão e middleware, o qual atua como provedor de serviços 

interativos, além das outras camadas que já existiam na TV analógica. 

 

 

Figura 5: Arquitetura em blocos da TV Digital 

Fonte: (TELECOM, 2011). 

 

 Desta forma, a arquitetura de um sistema TV Digital está segmentada em cinco 

camadas: Transmissão, Transporte, Codificação, Middleware e Aplicação. Segundo 

MONTEZ e BECKER (2005) cada camada disponibiliza serviços para a camada 

superior e consequentemente usará os serviços da camada inferior (Figura 6). 
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Figura 6: Arquitetura de um sistema de TV Digital 

Fonte: (FERNANDES et al., 2004) 

 

2.1.4 Panorama do Sistema Brasileiro de TV Digital  

 

 No Brasil, são mais de 65 milhões de aparelhos receptores de TV presentes em 90% 

dos lares. Destes, mais de 80% recebem apenas o sinal da TV aberta (ANATEL, 2011), 

sendo em muitos casos, a única fonte de informação popular. Disponibilizar em larga 

escala a tecnologia digital para toda a população é um dos grandes desafios do governo, 

pois isso significará a viabilização da inclusão social e digital bem como também, 

dispor à população, um sinal de qualidade. 

 Segundo a Anatel (2011), o Brasil possui em operação 102 emissoras com tecnologia 

digital que permite atender 87,7 milhões de pessoas em 480 municípios. Estes dados 

equivalem a 45,98% da população brasileira. A expectativa é que a cobertura da 

Televisão Digital Terrestre no Brasil seja igual ou superior à cobertura analógica atual 

antes mesmo de 2016, ano em que está previsto o fim das transmissões analógicas. 
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 Os prazos estipulados no cronograma (Figura 7), refere-se ao período de início e 

término do processo de implantação da TV Digital em diferentes regiões do Brasil, 

conforme disposto na Portaria do Ministério das Comunicações nº. 652 de 10 de 

outubro de 2006. 

 

 

Figura 7: Cronograma de Implantação da TV Digital 

Fonte: (RIGUES, 2007) 

2.2  Interatividade 

 

 Conforme foram discutidas nas seções anteriores, a TV Digital trouxe consigo 

grandes avanços tecnológicos, no sentido de som e imagem de alta definição, 

oferecendo aos seus telespectadores inovações na maneira de acompanhar as 

informações que serão transmitidas pela televisão. Nesta seção, são abordados alguns 

conceitos sobre a interatividade na TV Digital.  

  A interatividade é considerada a grande inovação da TV Digital, disponibilizando 

aos seus telespectadores o acesso a uma série de pacotes de serviços e de 
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entretenimento. Segundo CROCOMO (2007) um dos pontos positivos da TVDi5 é a 

possibilidade do envolvimento da comunidade com os conteúdos oferecidos pela 

emissora. Grande parte destes conteúdos interativos é baseado em recursos existentes na 

Internet. 

 Na TV Analógica, diferentemente da TV Digital, o telespectador é caracterizado 

como um ator passivo, onde suas opções de interações estão limitadas apenas ao 

número de canais oferecidos em uma determinada região da sua cidade. Neste tipo de 

interação, os conteúdos televisivos são apresentados de forma linear e em único 

dispositivo. Certamente, através da TVDi o telespectador passará a ser considerado 

como ator ativo no processo de interação. Isso acontece porque há uma oferta de novos 

serviços interativos agregados aos conteúdos lineares, podendo o telespectador produzir 

e compartilhar seus conteúdos através da TV e de outros dispositivos. A Figura 8 mostra 

algumas aplicações interativas. 

 

 

Figura 8: Exemplos de aplicações interativas da TV Digital 

                                                 
5 TV Digital Interativa 
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 Para que os conteúdos televisivos sejam considerados como interativos, faz-se 

necessário que o mesmo possua as seguintes características da TVDi, segundo 

MONTEZ e BECKER (2005):  

 Interrupção – Cada um dos participantes deve ter a capacidade de 

interromper o processo, e ter a possibilidade de atuar quando bem 

entender. Esse modelo de interação estaria mais para uma conversa do 

que para uma palestra. Porém, a interruptabilidade deve ser mais 

inteligente do que simplesmente bloquear o fluxo de uma troca de 

informações; 

 Granularidade – refere-se ao menor elemento após o qual se pode 

interromper. Em uma conversação poderia ser uma frase, uma palavra, 

ou ainda, como é costume, responder à interrupção com um balançar da 

cabeça, ou com frases do tipo “já respondo sua pergunta”. Portanto, para 

que um sistema seja realmente interativo, essas circunstâncias devem ser 

levadas em conta para que o usuário não creia que o sistema interativo 

usado esteja “travado”. Ou seja, é necessário que o sistema apresente 

uma mensagem observando a operação que está acontecendo; 

 Degradação suave – esta característica refere-se ao comportamento de 

uma instância do sistema quando este não tem a resposta para uma 

indagação. Quando isso ocorrer, o outro participante não deve ficar sem 

resposta, nem o sistema deve se desligar. Os participantes devem ter a 

capacidade de aprender quando e como podem obter a resposta que não 

está disponível naquele momento; 

 Previsão limitada – Existe uma dificuldade em programar todas as 

indagações possíveis. Apesar disso, um sistema interativo deve prever 

todas as instâncias possíveis de ocorrências. Assim, se algo que não 

havia sido previsto ocorrer na interação, o sistema ainda tem condições 

de responder;  
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 Não-padrão  –  o sistema não deve forçar a direção a ser seguida por 

seus participantes. A inexistência de um padrão pré-determinado dá 

liberdade aos participantes, remetendo mais uma vez ao princípio da 

interruptabilidade, pois diz respeito à possibilidade do usuário parar o 

fluxo das informações e/ou redireciona-lo. 

 

 

2.2.1. Níveis de interatividade  

 

 Para PRIMO e CASSOL (1999), a interatividade pode ser classificada em três níveis, 

quanto ao controle: 

 Reativa – as opções e sugestões são direcionadas pelo programa, 

havendo um nível de controle menor por parte do telespectador sobre o 

conteúdo televisivo; 

 Coativa – este nível oferece ao telespectador a opção de gerenciar a 

sequência, o ritmo e o estilo; 

 Proativa – neste nível de interação o telespectador tem a possibilidade de 

controlar o conteúdo e sua estrutura. 

 

 Com base na evolução da televisão, LEMOS (1997), o autor apresenta cincos níveis 

interatividade.  

 Nível 0 – é o estágio em que a televisão expõe imagens em preto e 

branco e dispõe de um ou dois canais. A ação do espectador resume-se a 

ligar e desligar o aparelho, regular volume, brilho ou contraste e trocar de 

um canal para outro;  

 Nível 1 – a televisão ganha cores, maior número de emissoras e controle 

remoto – o zapping vem anteceder à navegação contemporânea na web. 
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Ele facilita o controle que o telespectador tem sobre o aparelho, mas, ao 

mesmo tempo, o prende ainda mais à televisão;  

 Nível 2 – alguns equipamentos periféricos vêm acoplar-se à televisão, 

como o videocassete, as câmeras portáteis e os jogos eletrônicos. O 

telespectador ganha novas tecnologias para apropriar-se do objeto 

televisão, podendo agora também ver vídeos e jogar, e das emissões, 

podendo gravar programas e vê-los ou revê-los quando quiser; 

 Nível 3 – já aparecem sinais de interatividade de características digitais. 

O telespectador pode então interferir no conteúdo a partir de correio 

eletrônico e telefones (como no programa “Você Decide”, da Rede 

Globo de Televisão).  

 Nível 4 – é o estágio da chamada televisão interativa em que se pode 

participar do conteúdo a partir da rede telemática em tempo real, 

escolhendo ângulos de câmera, diferentes encaminhamentos das 

informações. 

 

 Outra forma de tipificar a interatividade na TV Digital é proposta por CROCOMO. 

et al. (2009):  

 

 Interatividade Local – quando o receptor não possui canal de retorno, 

fazendo com que as aplicações funcionem apenas localmente. A mesma 

é enviada pela emissora e recebida através do set-top-box; 

 Interatividade Parcial – este tipo de interação se realiza quando o 

receptor possui um canal de retorno que pode ser via conexão de Internet 

(Figura 9), mas o acesso ao canal de retorno está restrito apenas no 

momento determinado para que haja a simples troca de dados; 

 Interatividade Plena – este tipo de interação engloba a utilização plena 

do canal de retorno, onde o telespectador passar a ser coautor dos 

conteúdos, através de comentários, compartilhamento de vídeos, entre 

outros serviços disponíveis. 
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Figura 9: Exemplo de ilustração do canal de retorno 

Fonte: (DTV, 2011) 

 

2.2.2.  Categorizando aplicações interativas  

 Conforme PICCOLO e BARANAUSKAS (2006), as aplicações interativas são 

categorizadas por quatro grupos distintos: 

Comunicação – são aquelas que tratam as comunicações entre os 

telespectadores e a emissora ou provedora, tais como mensagens eletrônicas; 

Informação –  referem-se aos serviços de busca e consulta a base de dados e 

outros repositórios de informações; 

Entretenimento – são similares aos serviços de informação, voltados para 

diversão dos seus telespectadores; 

Transação – destina-se à utilização em ambientes que exigem maior 

segurança, (Exemplo: acesso a banco). 
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2.3  TV Conectada  

 A convergência entre diferentes infraestruturas tecnológicas, como a radiodifusão, 

telecomunicações e Internet cada vez mais enriquecem a comunicação da TV. A figura 

10 ilustra uma projeção realizada pela CISCO (2011) que analisa o tráfego de Internet 

global, na qual se pode identificar a mudança no hábito de consumo entre diferentes 

tecnologias. 

 

 

Figura 10: Mudanças no hábito de consumo 

Fonte: (CISCO, 2011) 

 

  Segundo a CISCO (2011) em 2010, os computadores geraram 97% do tráfego de 

conexão de Internet. O aumento do acesso da banda larga no Brasil, aliado às melhorias 

das velocidades oferecidas pelo mercado de telefonia, nos revela que nível de conexões 

por download vem aumentando significativamente, proporcionando uma quantidade 

desmedida de conteúdos interativos (Figura 11). 
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Figura 11: Comparativo das conexões por velocidade de download 

Fonte: (CISCO, 2011) 

 

 A TV Conectada permite aos aparelhos de TV o acesso aos conteúdos da Internet 

(Figura 12). Com a TV Conectada, é possível o acesso a vídeos e notícias dos principais 

portais de conteúdo (Terra TV, Yahoo Connected TV e outros). Assim como os 

computadores, os aparelhos de TV possuem acesso à conexão banda larga, que pode ser 

com ou sem fio. Entre os aparelhos de TV sem fio há modelos com receptor wireless 

embutido e outros que precisam de um adaptador. 

 Entre os modelos de TV conectada que disputam o mercado tem a TV com 

navegador, que permite acessar qualquer site semelhantemente a um computador, 

embora haja algumas limitações ao seu uso, e a TV sem navegador, as quais oferecem 

acesso à Internet de forma limitada, com aplicativos desenvolvidos para os fabricantes 

de TV. 
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Figura 12: Exemplo de TV Conectada. 

 

 

 Entretanto, a TV Conectada trabalha independentemente da grade de programação da 

emissora, ou seja, os conteúdos interativos não precisam ser enviados pelo ar através do 

canal broadcast. Todo seu funcionamento está relacionado à velocidade da conexão 

banda larga. 

 Na TV Conectada pode-se identificar dois tipos de experiências, quanto à interação: 

 Experiência Coletiva – este tipo de experiência está relacionado ao uso 

coletivo da televisão, seja com a família e/ou amigos;  

 Experiência Individual  são características herdadas através da forma 

de utilização do computador, que pode agregar na assimilação da TV 

Conectada pelo telespectador. 

 

2.4 Sensibilidade a Contexto 

 

 Segundo DEY (2000), contexto se refere a qualquer informação que possa distinguir 

a situação de uma entidade, em suma, uma entidade pode ser uma pessoa, lugar ou 

objeto que seja considerado relevante para uma interação entre um usuário e uma 

aplicação. 
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 Para BROWN e BOVEY (1997), a sensibilidade a contexto está relacionada aos 

dados relevantes que estão ao redor do usuário, tais como: informações de data e hora, 

temperatura, localização, entre outras (Figura 13). 

 

 

 

Figura 13: Exemplificação do modelo sensível a contexto 

 

 Para que um sistema seja considerado sensível ao contexto, é necessário utilizar o 

próprio contexto para fornecer informações ou serviços relevantes para o usuário, sendo 

que a relevância depende da tarefa do usuário (DEY, 2000). 

 Conforme SANTOS (2008), as aplicações sensíveis ao contexto consideram as 

informações explícitas (fornecidas pelo usuário), que são armazenadas em bases de 

conhecimento contextuais, as inferidas por meio de raciocínio e, ainda, aquelas 

percebidas a partir do monitoramento do ambiente (Figura 14). 
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Figura 14: Visão geral aplicação sensível ao contexto 

Fonte: (SANTOS, 2008) 

 

 Um aplicativo que utiliza ciência de contexto requer informações contextuais que 

podem ser trocadas e utilizadas por diferentes entidades, são elas: agentes humanos e de 

software, dispositivos e serviços (ALVES, 2008). Diversas técnicas vêm sendo 

utilizadas na literatura por diferentes sistemas para representar o contexto, podendo ser 

por chave-valor, linguagem de marcação, orientação a objetos, mapas de tópicos e 

ontologias (SANTOS, 2008).  

2.5 Trabalhos Relacionados 

 

 Nesta seção, serão analisados trabalhos que de alguma forma se relacionam com as 

características de TV Conectada, TV Social e TV Digital Interativa, os quais 

fundamentam esta pesquisa. 
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2.5.1.  ConnecTV 

 

 O ConnecTV é uma aplicação interativa que permite a conversação via chat e/ou via 

voz usando a TV, envolvendo aspectos de sociabilidade (BOERTJES et al., 2008). No 

entanto, a solução atual da aplicação está baseada em fornecedores específicos, que não 

são escaláveis e nem extensíveis.  

 O seu funcionamento acontece da seguinte forma: os telespectadores são notificados 

quando um ou mais amigos estão assistindo ao mesmo programa; há também a 

possibilidade de enviar recomendações, isto é, o telespectador que estiver assistindo um 

programa de TV de seu interesse pode enviar um convite para seus amigos conectados, 

recomendando o programa. Se o amigo aceita o convite, o próprio sistema redirecionará 

para o canal recomendado, conforme, ilustra a figura 15.  

 

 

Figura 15: Funcionamento do ConnecTV 

Fonte: (BOERTJES et al., 2008)  

 

2.5.2.  CollaboraTV 

 O CollaboraTV (AMENTO et al., 2008), utiliza o conceito de mídias sociais, 

permitindo o suporte a interações síncronas e assíncronas em única interface, 

possibilitando uma comunicação potencial de alto nível que acontece enquanto os 
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vídeos estão sendo exibidos, nos quais os telespectadores participantes adicionam 

comentários e/ou sugestões em diversos pontos do vídeo, ficando expostos por alguns 

segundos na tela.  

 Embora este mecanismo seja simples, a experiência passada para o telespectador é 

interessante. Em alguns casos, os comentários e/ou sugestões são mostrados 

imediatamente para todo o grupo, permitindo a conversação ao vivo. Toda interação 

social da aplicação com os seus participantes, está baseada nas recomendações 

colaborativas, conforme ilustrado na Figura 16. 

 

 

Figura 16: CollaboraTV 

Fonte: (AMENTO et al., 2008) 

 

2.5.3.  Amigo TV  

 Semelhantemente ao ConnecTV, o Amigo TV refere-se à integração de conteúdos 

televisivos com mensagens instantâneas, que permite aos seus usuários formação de 

grupos de amigos, onde são capazes de se comunicar ao mesmo tempo em que assistem 

a TV (GIBBS et al., 2009) 
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 O projeto Amigo TV (GIBBS et al., 2009) pode ser apresentado através de dois 

pontos chaves para aplicação, a interatividade e os símbolos, os quais são sobrepostos 

no conteúdo da TV. 

 Interatividade – trata-se da principal característica do sistema, onde 

acontece toda interação através de chat via voz (Figura 17).  

 

 

   Figura 17: Chat via voz 

   Fonte: (GIBBS et al., 2009) 

 

 Símbolos Visuais – referem-se à exibição de símbolos gráficos 

sobrepostos no conteúdo televisivo, fazendo com que os telespectadores 

expressem as suas sensações através de avatares (Figura 18). 

 



24 

 

  

   Figura 18: Símbolos sobrepostos ao vídeo 

   Fonte: (GIBBS et al., 2009) 

 

 Segundo (CESAR et al., 2008), existem dois pilares essenciais para TV Digital 

interativa quanto à utilização: 

 

 

 Interação com telespectador – leva em consideração a usabilidade com 

aplicação interativa – alguns modelos de TV que utilizam o controle 

remoto como único dispositivo de interação impõe a seus telespectadores 

uma série de restrições sobre como os mesmos poderão interagir com os 

conteúdos.  

 

 Comunicação social – propor novos métodos de interação para que haja 

um enriquecimento de experiências compartilhadas 
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 Em seguida, encontra-se um breve resumo e comparativo entre os trabalhos 

relacionados citados (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1: Comparativo entre os trabalhos relacionados 

 

  

Soluções Tipo de Serviço 

Apresenta 

aspectos de 

sociabilidade? 

O tipo de serviço é baseado 

no conteúdo que está sendo 

transmitido pela emissora 

de TV de forma articulada 

e automática? 

ConnecTV 
Conversação via chat e/ou via 

voz entre os seus usuários. 
Sim Não 

CollaboraTV 

Suporta anotações síncronas e 

assíncronas de programas 

favoritos, entretanto, limitadas a 

texto. 

Sim Não 

AmigoTV 

Mensagens instantâneas, 

conversação e formação de 

grupos on-line para expor 

comentários e/ou sugestões. 

Sim Não 
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2.6 Considerações  

 

 Neste capítulo, foram apresentados alguns tópicos importantes que envolvem a TV 

Digital com o intuito de embasar o leitor sobre os assuntos centrais da pesquisa: 

Interatividade e TV Social.  

 Em suma, dentre as principais características pesquisadas sobre os trabalhos 

relacionados (Seção 2.5), identificamos que nenhuma das aplicações apresentadas tem 

como base o conteúdo da programação que está sendo exibida pela emissora de TV, ou 

seja, os telespectadores podem fazer sugestões e/ou comentários diversos, nem sempre 

associados ao programa. 

 Desta forma, o que difere o sistema proposto por esta dissertação dos trabalhos 

relacionados é o fato de ter como base contextual as informações enviadas pela 

emissora de TV, através do uso das tabelas SI (System Information), que serão 

apresentadas no próximo capítulo. 
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Capítulo 3  

Integração da TV Digital com as mídias sociais 

 Neste capítulo, será exibido um panorama sobre TV Social (Seção 3.1). Em seguida, 

será apresentado o experimento da pesquisa (Seção 3.2). Enfim, serão abordadas 

algumas limitações no processo de desenvolvimento e execução do sistema proposto 

(Seção 3.3). 

3.1 TV Social 

 

 Atualmente a expressão “TV Social” vem ganhando força ao se falar de 

interatividade na TV Digital.  

 A integração de novos serviços permitem novas experiências na TV, todavia, os 

conceitos relacionados à sociabilidade na TV não são novos, pois, no início da década 

de 1950, a televisão já era considerada compartilhada (BLAIN et al., 2010). Naquela 

época havia um tipo de interação em comum entre telespectadores, os quais ofereciam 

comentários e/ou sugestões sobre os conteúdos oferecidos pela emissora de TV. Isso 

acontecia justamente pelo fato do aparelho de TV ser considerado um artigo de luxo em 

que a ação de assistir em grupo representava algo em comum. 

 Com o passar das décadas, os aparelhos de TV deixaram de ser objetos exclusivos de 

uma sociedade minoritária, possibilitando diversas famílias a possuírem vários 

aparelhos de TV em suas residências. Com base nesse panorama, pode-se identificar um 

novo comportamento entre os telespectadores, isto é, os indivíduos da mesma família na 

maioria das vezes assistem programações diferenciadas, acarretando o desinteresse em 

compartilhar comentários e/ou sugestões sobre conteúdos oferecidos pela emissora 

enquanto a assistem. 
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 Tendo em vista esta problemática, alguns processos básicos de interação com 

conteúdos televisivos (avaliações, comentários e/ou sugestões) estão surgindo como 

uma solução alternativa, envolvendo novas abordagens e integração de novos serviços 

disponíveis na Internet, associadas como alternativa para o desenvolvimento de 

aplicações voltadas para contexto de TV Social. 

 Segundo BLAIN et al. (2010), o grande sucesso das tecnologias de mídias sociais é 

caracterizado pelo fato de transformar a Internet em uma comunidade colaborativa. 

Com base nesse pensamento, podem-se agregar novas opções de interatividade no 

âmbito de TV Digital, com a utilização de diversas infraestruturas. 

 

3.1.1 Revisão do Problema 

 

 No capitulo anterior (Seção 2.3) foi apresentado um breve levantamento sobre a 

tecnologia TV Conectada, como também as suas principais características. Dentre as 

características citadas, está o uso de aplicações interativas que trabalham 

independentemente dos conteúdos oferecidos pela grade de programação, chamados de 

“widgets”, os quais permitem ao telespectador a interação dos principais conteúdos da 

Internet pela TV. 

 Em suma, grande parte dos widgets que estão no mercado traz consigo alguns 

problemas quanto à usabilidade:  

 

 Dispersão de audiência – em diversos momentos, os conteúdos exibidos 

pelos widgets não fazem nenhuma ligação com o conteúdo linear que está 

sendo exibido na TV, acarretando um desinteresse no conteúdo linear 

(Figura 19);  
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   Figura 19: Dispersão de audiência 

 

 Excesso de informações – se refere ao fornecimento de diversos 

aplicativos, gerando poluição visual, fazendo com que o telespectador 

tenha um stress de informação (Figura 20). 

 

 

   Figura 20: Excesso de informações 

 

 

3.2 Desenvolvimento do Twitter-TV 

 Após analisar a Seção 3.1 deste presente capítulo, observou-se a necessidade de 

aplicações e/ou serviços interativos que possam agregar valores aos conteúdos lineares 

de forma eficaz, não ofuscando o intuito principal da TV. Cada vez mais pessoas 
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acessam e-mails e navegam pela Internet enquanto assistem a TV, isso é o resultado do 

crescimento das mídias sociais na Internet.  

Este novo perfil de telespectador voltado para as redes sociais se sente à vontade 

em compartilhar os seus comentários e/ou sugestões de forma colaborativa, tornado-se 

cada vez mais ativo no processo de interatividade da TV Digital. 

 Servindo como experimento, fez-se necessário à implementação de um sistema de 

integração da TV Digital com rede social utilizando sensibilidade ao contexto, o qual foi 

denominado “Twitter-TV”. Para possibilitar o desenvolvimento do aplicativo, foi 

crucial a utilização da API do Twitter como ferramenta de suporte, responsável por 

trazer as últimas timelines, que são baseadas em informações contextuais de um 

determinado programa de TV.  

 A aplicação do Twitter-TV tem uma preocupação de não ocupar toda a tela da 

televisão. O tamanho, como também o posicionamento da janela do fluxo audiovisual 

são predeterminados para que haja uma harmonia entre aplicação e transcursão do 

conteúdo linear, sempre respeitando questões de usabilidade voltadas para TV Digital 

(BECKER et al., 2006), evitando a dispersão de audiência. 

 

3.2.1. Uso da sensibilidade ao contexto  

 

 Um sistema baseado em sensibilidade ao contexto possibilita a criação de conteúdos 

inteligentes e diferenciados voltados, neste caso, para TV Digital, ou seja, a sua 

utilização surge como um provedor de informações relevantes para a aplicação como 

um todo. 

 O Twitter-TV captura informações contextuais relevantes de forma transparente para 

o telespectador, isto é, não requerendo qualquer interação explícita do telespectador 

para tais informações. A representação do contexto é realizada através de técnicas de 

chave-valor e a manipulação das informações contextuais é realizada através de regras 
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condicionais (if-then-else). Os detalhes sobre aquisição dessas informações contextuais 

e arquitetura do sistema são descritos nas subseções seguintes. 

3.2.1 Tabelas SI  

 

 As tabelas SI (Service Information) são formadas por um conjunto de tabelas que se 

organizam de forma hierárquica e associativa, que compõem as tabelas MPEG-2/PSI 

(ABNT NBR 15603-1, 2008). Os dados transmitidos pelas tabelas SI tornam possível 

configurar de forma automática, através do set-top box, a seleção de canais e eventos 

existentes para sua apresentação, em sua maioria especificada na ISO/IEC 13818-1 

como tabelas PSI (Program Specific Information) ou tabelas de informações 

específicas. 

 

 Informações que podem ser encontradas nas tabelas SI: 

 Carregamento de informações de ordem cronológica sobre os eventos;  

 Referência de data e hora do sistema;  

 Informações relacionadas aos índices dos programas e informações sobre 

referência de outras tabelas; 

 

 Para aquisição de informações contextuais de entrada, foram utilizados alguns 

metadados, os quais consistem no campo nome, descrição dos programas e dois campos 

adicionais (palavras-chaves) servindo como parâmetros de busca do tipo text_char. Para 

representar essas e outras informações, fez-se necessário a utilização de uma tabela SI 

especifica denominada de EIT (Event Information Table) (ABNT, 2009), as quais são 

segmentadas em várias seções de informações sobre os eventos 

(event_information_section). Cada tabela EIT possui um identificador próprio 

denominado de table_id, o qual permite a identificação da seção do fluxo de transporte 

que a contém. Além disso, as tabelas EIT podem conter valores distintos de 

classificações dependendo do fluxo de transporte (Tabela 2). 
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Tabela 2: Identificação da table_id 

Fluxo de transporte table_id 

Present/Following 0x4E 

Schedule 0x50 até 0x5F 

Present/Following 0x4F 

Schedule 0x60 até 0x6F 

 

 

 Os eventos da tabela EIT são ordenados de forma cronológica, pois, uma tabela EIT 

(present/following) contém apenas informações do evento que está sendo transmitido e 

do próximo a ser exibido. No entanto, a tabela EIT (schedule) fornece metadados de 

uma lista de eventos, os quais compõem o conteúdo da grade. 

 As tabelas EIT present/following e schedule são responsáveis por trazer informações 

sobre os eventos dos fluxos de transporte atuais (multiplexados), ou por outros fluxos de 

transporte (ABNT, 2008). No momento em que uma tabela EIT estiver sendo 

multiplexada em fluxo de transporte, os pacotes que fazem parte deste fluxo de 

encapsulamento das seções (event_information_sections) precisam ser transmitidos 

através de identificadores de pacotes (PID – Packet Identifeir) com valor padrão 0x12. 

 Porém, cada evento da tabela EIT informa o seu respectivo identificador (event_id), 

hora de início (start_time), tempo de duração do programa (duration) e o status de 

exibição (running_status). As demais informações relevantes para o sistema Twitter-

TV, como por exemplo, nome e descrição do programa, são encapsuladas pelos 

descritores que na sua maioria possuem um campo que permite identificá-los, 

denominado de descriptor_tag. Por sua vez o campo descriptor_length é responsável 

por informar a quantidade de bytes que serão utilizados pelos outros campos.  
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 Na tabela EIT (ABNT, 2009) existem alguns descritores obrigatórios que precisam 

ser transmitidos pela emissora para representar todos os eventos, e há outros opcionais. 

Geralmente, a tabela EIT pode referenciar até treze descritores distintos.  

  Entre os descritores da EIT, o descritor chamado de evento curto (short event 

description) se torna indispensável para o sistema Twitter-TV, pois fornece o campo 

nome (event_name_char) e uma descrição curta do evento através do campo texto 

(text_char). Todavia, o mesmo evento pode transmitir vários descritores de evento 

curto, sendo cada um deles em um idioma diferente. 

 

3.2.2 Arquitetura  

 

 O sistema é baseado no padrão de projeto Publish/Subscribe, pois, a sua escolha 

pode reduzir o relacionamento bidirecional por meio de interfaces e classes abstratas. 

Quando se separa abstração podemos ter um alto nível de coesão e baixo acoplamento. 

Outro modelo similar ao Publish/subscribe é o padrão Observer (GAMMA et al., 1994) 

muito usado em aplicações desktop. 

 A estrutura arquitetural permite observar onze etapas (vide figura 21): 

(1) O módulo de interface gráfica (GUI) responsável por inicializar a aplicação 

enviando informações (Twitter, Canal) para serem registradas no módulo Engine de 

Rede Social; 

(2) O módulo Engine, responsável por receber as informações (Canal) da GUI, fazendo 

uma solicitação das tabelas de eventos (EIT) correspondente ao programa da 

emissora selecionada; 

(3) O módulo Emissora fornece as informações do canal solicitado (Grade de 

Programação e Palavras-Chave); 

(4) Por sua vez, o módulo Engine, usando as informações (Palavras-Chaves) da 

emissora, faz uma consulta ao módulo Servidor de Dados (que funciona como 

cache do sistema), passando ao passo (11), caso os dados retornados (Postagens e 

Comentários) sejam recentes (exemplo, menos de 1 minuto de publicação); 
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(5) Novamente usando as informações (Palavras-Chaves) da emissora, o módulo de 

Engine realiza consultas através do módulo Adaptador da Rede Social; 

(6) O adaptador repassa as informações (Palavras-Chave) à API da rede social (neste 

caso, Twitter), convertendo cada Palavra-Chave em um TAG; 

(7) A API da rede social retorna os resultados (Tweets e Comentários) da busca; 

(8) O módulo adaptador faz o tratamento dos dados recebidos (Tweets e Comentários), 

convertendo-os ou formatando-os em informações padronizadas (Postagens e 

comentários); 

(9) O adaptador repassa os resultados (Postagens e Comentários) para o módulo de 

Engine; 

(10) Em seguida, o módulo Engine armazena as informações (Postagens, Comentários) 

no Serviço de Dados (cache do sistema); 

(11) O módulo Engine retorna ao módulo GUI as informações (Postagens e 

Comentários) a serem apresentadas ao usuário. 
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Figura 21: Arquitetura do Sistema 
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3.3 Limitações  

 

 A aplicação Twitter-TV, foi implementada usando a linguagem NCL (declarativa), 

juntamente com a associação da linguagem de script Lua (imperativa). O middleware 

Ginga-NCL promove o trabalho em conjunto dessas duas linguagens. 

 Uma das limitações no processo de desenvolvimento está relacionada à linguagem 

NCL, por não subsidiar mecanismos de comunicação de forma dinâmica a conteúdos 

externos. Em suma, para sanar esta dificuldade foi realizada a chamada de uma 

biblioteca na linguagem Lua, chamada tcp.lua, que é responsável pela conexão de 

provedores de conteúdos externos por meio da conexão de protocolo TCP (Figura 22).  

 

 

 

Figura 22: Trecho de código em Lua 
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 Devido à infraestrutura do ambiente (uso do emulador Ginga/TVD), ocorreram 

algumas dificuldades para testar a aplicação em ambiente real. Entretanto, para suprir 

esta dificuldade, foi utilizado no decorrer do projeto a versão mais recente da máquina 

virtual Ginga-NCL (NCL, 2011a), executada sobre o sistema operacional Windows 7 

Ultimate. Todavia, o fato de executar uma aplicação no ambiente de simulação 

(máquina virtual Ginga-NCL) impedem a capacidade do set-top box em sintonizar 

canais e receber o fluxo de transporte (MPEG-2 TS) do middleware, que é responsável 

por obter, além do vídeo e do áudio, informações reais das tabelas SI.  

 Contudo, como alternativa para suprir a incapacidade do ambiente operacional de 

adquirir informações da emissora, fez-se necessário alimentar as informações que 

servem para busca (palavras-chaves) da aplicação com parâmetros específicos, que são 

inicializados em variáveis globais em um arquivo à parte, simulando o envio da 

emissora.  

 

  



38 

 

Capítulo 4  

Implementação 

 Neste capítulo, serão apresentados o processo de modelagem e os principais passos 

do funcionamento da aplicação responsável pela integração da TV Digital com a mídia 

social do Twitter.  

 

4.1 Modelagem da Aplicação  

 

 Nos capítulos anteriores foram detalhados os objetivos e a estrutura do sistema. 

Serão abordados como os próximos passos a definição do middleware e, 

posteriormente, a linguagem para a concepção do protótipo. O middleware é um 

componente de software intermediário, que está entre o hardware, o sistema operacional 

e a aplicação de TV Digital (SOARES; BARBOSA, 2009). Devido a este componente, 

uma aplicação de TV Digital tem a possibilidade de ser executada em diferentes 

equipamentos compatíveis com o padrão do middleware.  

 Neste contexto, optou-se pelo Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), que utiliza 

o middleware GINGA (Figura 23).  
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Figura 23: Representação midlleware Ginga 

Fonte: (SOARES; BARBOSA, 2009) 

 

 

 

 

 O acesso ao canal de retorno e apresentação das informações das Timelines do 

Twitter, entre outras funções, foram desenvolvidas na linguagem Lua 

(IERUSALIMSCHY, 2011). Esta linguagem trabalha em conjunto com a linguagem 

NCL (Nested Context Language) (NCL, 2011b), ficando responsável pela associação e 

sincronização das mídias desenvolvidas em Lua. 

 Para auxiliar no processo de organização dos módulos do sistema e seus 

relacionamentos, se fez necessário à criação de um diagrama de componentes, onde são 

listados os principais componentes da aplicação (Figura 24). 
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Figura 24: Diagrama de componentes do sistema 

 

 

 O componente Emissora.lua tem por objetivo simular a função da emissora de TV, 

responsável pelo envio das informações das tabelas de eventos (EIT). Em uma versão 

final da aplicação este componente não faria parte, pois, seriam enviados diretamente 

pelo middleware para o sistema, se utilizando de fato das tabelas SI que são enviadas 

pelo canal broadcast.  

 O componente Engine.lua tem o papel de solicitar ao componente Emissora.lua as 

informações das tabelas de eventos (EIT) de acordo com o programa que está sendo 

exibido. Logo após a aquisição das informações (palavras-chaves), o componente 

Engine.lua, faz uma consulta na estrutura de dados (ServiceData.txt), com a função de 

verificar se dados já foram recebidos em eventos anteriores, funcionando como cache 

do sistema. 
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 Depois de fazer a verificação dos dados (palavras-chaves) recebidos pela emissora, o 

componente TwitterAdapter.lua fica responsável por ler os dados oriundos do 

componente Engine.lua, fazendo com que seja realizada a consulta na API do Twitter, 

em busca das últimas Timelines de acordo com as palavras-chaves. O componente 

Twitter.lua é responsável em fazer a chamada de métodos da API do Twitter, e de 

retornar os dados da busca, em formato em XML (Extensible Markup Language). 

 Por fim, o componente TwitterAdapter.lua recebe os resultados da busca do 

componente Twitter.lua, fazendo o tratamento das informações e reencaminhando os 

resultados formatados para o componente de interface Main.ncl para serem 

apresentados.  

 O passo-a-passo descrito acima pode ser visto no diagrama apresentado na Figura 25. 

 

 

 

Figura 25: Diagrama de sequência do sistema 
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4.1.1 Funcionamento da Aplicação 

 

 A inicialização da aplicação acontece através do evento “onBeginStart”, servindo 

como porta de entrada da aplicação com objetivo de iniciar duas mídias: o vídeo e o 

botão de interatividade (Figura 26).  

 

 

 

Figura 26: Trecho do código que inicia o vídeo e o botão interativo 

 

 

 A partir deste momento, o vídeo que representa o conteúdo linear passa a ser exibido 

em uma tela cheia, e o botão de interatividade é apresentado no topo direito da tela, 

indicando a opção de interatividade. (Figura 27).  

 

 

Figura 27: Vídeo em execução com botão de interatividade 
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 Caso o botão de interatividade seja pressionado pelo telespectador, o mesmo é 

escondido. Logo em seguida aparecerá uma janela no rodapé da tela com o fundo 

semitransparente para que não haja poluição visual na tela do sistema. Nesta janela 

aparecerá uma mensagem indicando ao telespectador que as informações serão 

carregadas em instantes (Figura 28). Nesta etapa, o sistema solicitará à emissora de TV 

informações relevantes (descrição, palavras-chaves) sobre o programa em exibição, 

tendo como referência as tabelas de eventos (EIT). 

 

 

 

 

Figura 28: Buscando informações do Twitter 
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 Após esta etapa, o sistema com posse das informações (palavras-chaves) adquiridas 

da emissora de TV precisa estar conectado com a Internet, para que haja a comunicação 

com a API Twitter em busca dos Tweets em tempo real relacionados ao programa. 

Assim que o resultado da busca for satisfatório, o módulo adaptador da rede social irá 

fazer os tratamentos dos dados da busca convertendo-os e/ou formatando-os em 

informações padronizadas (Figura 29). 

 

 

 

Figura 29: Trecho do código que converte em informações padronizadas. 

 

 

 Em seguida, o módulo adaptador repassa as informações (resultado padronizado da 

busca) para o módulo Engine, armazenando no serviço de dados (Figura 30).  

 

 

Figura 30: Trecho de código de armazenamento dos Tweets. 
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 Finalizando, as informações são reprocessadas e encaminhadas para a interface da 

aplicação, para serem apresentadas ao telespectador (Figura 31).  

 

 

Figura 31: Exibido as informações do Twitter 

 

 Para o bom aproveitamento da aplicação, foram utilizadas algumas informações 

contextuais importantes (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Informações Contextuais  

Entidade Informações relevantes Descrição 

Set-top box 

Localização 

Para informar latitude e longitude do 

local onde está situado o aparelho 

Período 

Período do dia que costuma 

acompanhar os Tweets (manhã, tarde, 

noite ou madrugada). 

Tabelas SI 

Nome do programa 

Identifica o programa através do 

sintonizador do aparelho, no qual a 

tabela SI fornece as informações 

referentes ao programa que está sendo 

exibido. 

Palavras-chaves 

Informar quais os temas e/ou assuntos 

serão discutidos pelo público, 

servindo como parâmetro de busca no 

Twitter.  
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4.2 Considerações Finais 

 

 Neste capitulo, foi apresentado o processo de desenvolvimento do protótipo de 

integração da TV Digital com a mídia social do Twitter, sendo utilizados como base as 

informações das tabelas SI, como também a modelagem da aplicação. Em seguida, foi 

apresentada uma demonstração de uso da aplicação, utilizando alguns conceitos como: 

Interatividade e TV Conectada. 
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Capítulo 5   

Conclusões 

 Neste capítulo, é concluída a pesquisa apresentando as contribuições no que se refere 

ao conhecimento adquirido no processo de revisão teórica; como também nas 

dificuldades encontradas durante o desenvolvimento; propondo melhorias como 

trabalho futuro. 

5.1 Contribuições  

 

 Esta dissertação contribuiu na direção da integração da TV Digital com a TV 

Conectada, destacando os seguintes problemas oriundos da desarticulação destes dois 

paradigmas de TV: a pouca atratividade de aplicações interativas de TV Digital, a 

dispersão de audiência por widgets de TV Conectada e o excesso de informações 

provocados pela ligação da TV Conectada à Internet. Ao tratar os problemas, este 

trabalho apresentou como principal contribuição a articulação do uso de sensibilidade a 

contexto (ou contexto computacional) para a integração de mídias sociais, 

especificamente o Twitter, com o conteúdo de TV, permitindo ao telespectador receber, 

via TV Conectada, apenas twittes relacionados à programação assistida na TV Digital, 

garantindo uma interatividade de maior interesse. 

 A presente pesquisa apresenta uma série de realizações e encaminhamentos para 

trabalhos futuros: 

 A ideia de promover uma maior sociabilidade da TV Digital através do uso de mídias 

sociais pode inspirar a criação de aplicações mais ricas em termos de funcionalidades, 

indo além da simples aplicação de exibição dos últimos Tweets relacionados ao 

programa que está sendo exibido.  
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 O próprio desenvolvimento da aplicação no contexto do Sistema Brasileiro de TV 

Digital (SBTVD) sobre o middleware Ginga e seu ambiente declarativo (linguagem 

declarativa NCL e linguagem imperativa LUA) e empregando suas API de baixo nível 

mostra que, apesar das dificuldades discutidas é possível construir aplicações que vão 

além da apresentação de mídias de áudio e vídeos encadeados e com interatividade 

simples.  

 A implementação do aplicativo que envolve a integração da mídia social do Twitter 

com a TV Digital, é considerada também uma contribuição no sentido que pode ser 

estendido e as implementações atuais de seus componentes podem ser substituídos por 

outras implementações desenvolvidas por demais pessoas interessadas pela pesquisa.  

 

 Em suma, para o enriquecimento da aplicação foram propostas aquisições de 

informações contextuais de acordo com as descrições e palavras-chaves oriundas das 

tabelas SI, de modo que esta tarefa ocorra de forma automática e não perceptível aos 

telespectadores. 

5.2 Dificuldades Encontradas  

 

 Na fase de elaboração do protótipo foram encontradas algumas dificuldades técnicas 

devido à instabilidade da API do Twitter; e à inexistência de mecanismos que auxiliem 

de forma rápida a implementação de aplicações interativas, ou seja, a falta de uma 

ferramenta de depuração do código implementado para identificar erros na programação 

e o processo de envio (Clientes FTP) dos arquivos para maquina virtual Ginga, 

ocasionando alguns atrasos no desenvolvimento da aplicação. 

 Outra dificuldade encontrada foi à capacidade de desenvolver uma aplicação ou 

serviço que seja capaz de abranger diversos equipamentos de TV, que podem ser 

reproduzidos em qualquer plataforma de recepção (set top-box).  

 Além disso, a carência de informações mais detalhadas sobre grade de programação 

da emissora por onde são fornecidas através das tabelas SI. 
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5.3 Trabalhos Futuros  

 

Como trabalho futuro, sugerimos a realização de algumas melhorias específicas: 

 Solucionar a limitação tecnológica apresentada por este trabalho na Seção 3.3, 

no que se refere à sincronização das informações enviadas pela emissora de TV, 

através das tabelas SI. 

 Inclusão de novas redes sociais no serviço proposto, além do Twitter. 

 Elaboração de um plano de negócio associado ao serviço proposto e validá-los 

com as emissoras de TV.  

 Realização de uma validação no serviço proposto, através de testes de 

usabilidade mais específicos.  
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