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Resumo

Neste trabalho, propomos uma nova abordagem para a Televisão Digital Interativa
(TVDI), visando explorar os conceitos de imersividade. Várias arquiteturas já foram pro-
postas para a TVDI, mas não exploram coerentemente quesitos relacionados à imersão.
O objetivo desta tese consiste em definir formalmente o que são a imersão e a interativi-
dade para a TV digital e em como elas podem ser usadas para melhorar a experiência do
usuário deste novo modelo televisivo. A abordagem do problema levanta questões como
a escolha apropriada de equipamentos para ajudar na sensação de imersão; que formas
de interação entre os usuários podem ser exploradas no contexto interação-imersão; se o
ambiente em que uma aplicação interativa imersiva é utilizada influencia na experiência
de imersão; e que novas formas de interatividade dos usuários da TVDI entre si, e entre os
usuários e as aplicações interativas, podem ser exploradas com o uso da imersão. Como
um dos objetivos desta proposta, apontamos soluções novas para estas questões que ca-
recem de mais estudos. Ensejamos formalizar os conceitos que abarcam a interatividade
no Sistema Brasileiro de televisão Digital. Num estudo inicial realizado, esta definição é
organizada em categorias ou níveis de interatividade. A partir deste ponto, são feitas aná-
lises e especificações para atingir a imersão usando a TVDI. Visionamos alguns estudos
de caso de aplicações interativas imersivas para televisão digital, visando validar a arqui-
tetura proposta. Também, é abordado o uso de dispositivos remotos, e a proposta básica
de uma arquitetura de middleware que permita sua utilização em conjunto com aplicações
interativas imersivas.

Palavras-chave: : Imersão, interatividade, televisão digital, middleware.



Abstract

In this work, we propose a new approach to Interactive Digital Television (IDTV),
aimed to explore the concepts of immersivity. Several architectures have been proposed
to IDTV, but they did not explore coherently questions related to immersion. The goal
of this thesis consists in defining formally what is immersion and interactivity for digital
TV and how they may be used to improve user experience in this new televisive model.
The approach raises questions such as the appropriate choice of equipment to assist in
the sense of immersion, which forms of interaction between users can be exploited in the
interaction-immersion context, if the environment where an immersive and interactive ap-
plication is used can influence the user experience, and which new forms of interactivity
between users, and interactivity among users and interactive applications can be explo-
red with the use of immersion. As one of the goals of this proposal, we point out new
solutions to these issues that require further studies. We intend to formalize the concepts
that embrace interactivity in the brazilian system of digital TV. In an initial study, this
definition is organized into categories or levels of interactivity. From this point are made
analisis and specifications to achieve immersion using DTV. We pretend to make some
case studies of immersive interactive applications for digital television in order to validate
the proposed architecture. We also approach the use of remote devices anda proposal
of middleware architecture that allows its use in conjunction with immersive interactive
applications.

Keywords: : Immersion, interactity, digital television, middleware.
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Glossário

API - Application Programming Interface ou Interface de Programação de Aplica-
tivos, conjunto de bibliotecas para possibilitar uma determinada funcionalidade a uma
linguagem de programação.

CPU - Central Processing Unit, ou Unidade Central de Processamento, principal com-
ponente de um computador.

EPG - Electronic Programming Guide, ou guia eletrônico de programação dos canais
de TV.

HMC - Home Media Center, computador que centraliza uma rede de serviços multi-
mídia e de automação doméstica.

IP - Internet Protocol, protocolo de rede característico da internet.
ISDB-T - Integrated Services Digital Broadcasting - Terrestrial, é o padrão internaci-

onal de televisão digital adotado pelo Brasil, estendido do padrão japonês.
MOM - Middleware Orientado a Mensagens.
MPEG - Moving Picture Experts Group, é um grupo que produz padrões para com-

pressão e transmissão de áudio e vídeo. Entre estes padrões estão o MPEG-2 e o MPEG-4.
NVoD - Near Video on Demand, vídeo quase sob demanda; similar ao VoD, com a

diferença que o vídeo é distribuído em broadcast geralmente em intervalos de 10 a 20
minutos, então o usuário baixa e assiste ao vídeo que ele escolheu assim que ele for
transmitido no final do próximo intervalo.

PPV - pay-per-view, serviço no qual o consumidor paga para assistir a um programa
específico que será exibido no mesmo horário para todos os usuários, de acordo com a
grade da programação.

PVR - Personal Video Recorder, gravador pessoal de vídeo; grava os programas pre-
feridos do usuário, e permite evitar comerciais, pausar, voltar e adiantar a execução de um
vídeo.

RAM - Random Access Memory, memória de acesso aleatório, ou memória volátil.
ROM - Read Only Memory, tipo de memória não volátil.
RPC - Remote Procedure Call, ou chamada de procedimento remoto, técnica de co-

municação entre processos geralmente de dispositivos distintos conectados por uma rede.
RV - Realidade Virtual.
SBTVD - Sistema Brasileiro de Televisão Digital.
SO - Sistema Operacional.
STB - Set-top box, receptor, conversor do sinal ISDB para a tela.
TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação.
TS - Trasport Stream, fluxo de transporte de dados.
TVD - Televisão Digital.
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TVDI - Televisão Digital Interativa.
TVDII - Televisão Digital Interativa Imersiva.
VoD - Video-on-Demand, serviço de vídeo sob demanda em tempo real; o consumi-

dor escolhe um vídeo da programação e pode assistir imediatamente, pausar e continuar
quando quiser.



Capítulo 1

Introdução

"A televisão nunca foi uma janela aberta para o mundo, ela é um olhar
sem corpo que é entregue ao telespectador para que ele utilize como se fosse
dele."Arnon Andrade

Grande parte dos brasileiros possui aparelhos de televisão em casa, porém poucos
possuem computador, e menos ainda computador com internet. Segundo o IBGE [IBGE
2007] em 2007 94,5% dos lares possuíam TV, mas a mesma pesquisa aponta que ape-
nas 26,6% dos lares possuíam computador no país naquele ano, provavelmente devido ao
custo desse equipamento. No censo de 2010 [Soares 2012], o número de lares com com-
putador e internet aumentou para 31%, e os que não tem apenas internet para 34%. Isto
demonstra o crescimento da procura por computadores e internet, mas também demonstra
que ainda há uma grande lacuna de residências sem o acesso a estas tecnologias.

Com a televisão digital interativa, surge a necessidade do uso de computadores para
auxiliar na recepção do sinal e execução das aplicações interativas. Percebe-se com isso,
ao mesmo tempo, problemas e oportunidades. Um dos problemas é o de difundir demo-
craticamente o acesso a TVDI para a população, uma das oportunidades é a de utilizar
essa nova televisão como meio de preencher a lacuna que existe de domicílios sem com-
putadores e internet no Brasil. De que maneiras podemos aproveitar as potencialidades
dessa nova TV, não só para inclusão digital dos de baixa renda, mas também para difu-
são da cultura e arte, e aprimoramento das formas de entreter? Que dispositivos podem
ser utilizados para isto? E principalmente, como conectar tais dispositivos às aplicações
interativas? Atualmente, no meio científico, não há sequer consenso sobre a definição
de interatividade (como veremos nas diversas classificações apresentadas no capítulo 2).
Então precisamos nos aprofundar em diversos estudos antes de alcançar estas respostas.

Para migrar da TV analógica para a digital, o brasileiro terá que comprar dispositivos
chamados set-top boxes, que recebem e decodificam o sinal digital para os aparelhos de
TV, ou deverá trocar seus televisores analógicos por televisores que suportem algum pa-
drão digital e já possuam um set-top box embutido. Cada set-top box (STB) consiste em
um computador, com uma placa que recebe e decodifica sinal de TVD, dotado de um sis-
tema operacional e um middleware. Este middleware servirá para ativar a interatividade
dos programas de TVDI, fazendo a ligação entre o SO do aparelho às aplicações interati-
vas recebidas. Os set-top boxes concebidos para a televisão brasileira possuem recursos
de processamento, memória e armazenamento reduzidos para baratear custos e facilitar a
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difusão do acesso a tecnologia da TVDI.
Porém, além desta questão de inclusão digital, há também outros problemas que cer-

cam a implantação da TVDI. Um deles é a falta de um consenso sobre como funcionará
a interatividade, ou que tipo de serviços interativos podem ser fornecidos ao consumidor
brasileiro. Pode-se observar entre os diversos padrões de TVD no mundo que o poder das
aplicações no que se refere a interatividade não parece ser muito explorado. Muitas vezes
limitando-se a interatividade local, como a escolha e gravação de programas e teletexto,
a execução de jogos, ou no máximo a realização de enquetes quando há algum canal de
retorno. O modelo de negócios da TVDI precisa ser aprofundado no tocante aos aspectos
interativos.

Além disso, as peculiaridades da economia e cultura brasileiras divergem da realidade
do mundo quando se fala em cultura digital. Estudos realizados no Reino Unido e nos
EUA apontam que as classes sociais mais baixas são as que passam mais horas por se-
mana em frente ao PC [Anderson 1999]. Diferentemente no Brasil, de acordo com uma
pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet com crianças e adolescentes indica que
as classes A e B são as que passam mais horas por dia no computador tanto em dia de se-
mana quanto em fins de semana [da Internet no Brasil 2012]. A mesma pesquisa mostra
que 70% das crianças e adolescentes respondentes possuem redes sociais. Este fenômeno
das redes sociais no Brasil é notório, principalmente entre os mais jovens, e nos dá in-
dicações sobre o gosto dos brasileiros por interagir socialmente através do computador.
A interatividade na TVD do Brasil deverá, portanto, proporcionar meios de permitir aos
usuários interagir também entre si. É imprescindível, então, o uso da internet aliada à
TVD, pois sem a internet não é possível interagir diretamente com outras pessoas ou
com o próprio programa (exceto com funções básicas como jogos ou opções do controle
remoto).

Com a grande adesão do brasileiro ao uso da televisão, independente de classe social
e poder aquisitivo, podemos encarar a TVDI como uma oportunidade de incluir digital e
socialmente estas pessoas. Com um STB barateado, as pessoas acabarão adquirindo mais
STBs, e de certa forma terão um computador ao aderir à nova TV. Devemos aproveitar
este fato e permitir que esse público, que não tinha acesso a computador e internet em
casa, possa aproveitar dos recursos embutidos no novo equipamento adquirido.

Entretanto, não há garantias de que as pessoas migrarão para a TVDI em pouco tempo.
Precisamos também pensar em uma maneira de potencializar a experiência da TVDI, para
atingir públicos em massa com poucos aparelhos (como no caso da vizinhança que vai
assistir ao jogo da copa na casa do vizinho, ou por este possuir o melhor e maior telão, ou
simplesmente para diversão em grupo). Também há a necessidade, portanto, de se estudar
a interatividade para diversas pessoas diante de uma mesma tela, em um mesmo espaço;
e de fazer com que elas tenham uma experiência de qualidade com os programas digitais
interativos de TV.

A TV digital também pode ser uma excelente oportunidade para propagação de cul-
tura e educação, uma vez que a TV é um meio de comunicação que atinge grande parte
da população. No quesito cultura, podemos aumentar o grau de envolvimento e interação
dos usuários/público utilizando mecanismos de imersão. Como exemplo de uso de imer-
são para aumentar a interação do público com mídias digitais podemos citar os cinemas
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interativos e os cinemas 3D, que usam técnicas de tato e visão para provocar sensações
imersivas em seus usuários.

Uma forma de aproveitar os recursos da TVD e dos STB é apresentada num estudo
estadunidense [Bly et al. 2006], aonde verificou-se que um grupo seleto de pessoas que
possuem afinidade com tecnologia construíram em torno de seus STB seus próprios Home
Media Center(HMC). Estes centros de mídia doméstica consistem em um sistema inter-
conectado em rede que centraliza em um PC os recursos de um STB, gravação, arma-
zenamento e distribuição de mídias e dados, e em alguns casos chega a agregar também
serviços de automação residencial. Tudo isto, controlado através de diversos dispositivos
interconectados numa rede IP sem fio, gerenciados pelo HMC, que exibe os resultados
dos comandos no telão principal da sala (quando não é utilizado apenas como televi-
sor). Apesar desse público não ser o mesmo que viemos discutindo, a mesma arquitetura
apresentada neste trabalho facilitará a criação de um HMC para aqueles que quiserem
adicionar equipamentos conectados a sua TV.

A TVDI também pode fazer parte de um ambiente com computação pervasiva. A
computação pervasiva, ou ubíqua, tem por meta embutir a computação em dispositivos
diversos (como dispositivos de automação, telefonia, eletrônicos e eletrodomésticos) de
forma que sua interação com o usuário seja transparente, ou seja, através de uma interface
"inteligente"o usuário interage com esses objetos em sua volta sem perceber que está
interagindo com computadores [Weiser 1994], [Henricksen et al. 2002].

Neste contexto, por um lado, surge a idéia de usar conceitos aprendidos com a comu-
nidade de groupware para melhorar a colaboração entre os usuários e, do outro lado, a
ideia de unir dispositivos de imersão e automação a mecanismos de pervasividade. Esta
união de ideias permitirá aumentar a experiência de interação dos usuários entre si, dos
usuários com o ambiente a sua volta, e dos usuários com os programas digitais interativos.

Portanto, esta tese propõe uma arquitetura de middleware para aplicações interativas
e imersivas na televisão digital. Tal arquitetura terá os recursos necessários para controlar
dispositivos remotos que serão utilizados nas aplicações interativas imersivas, bem como
poderão ser utilizados para outras aplicações de monitoramento, cuidados na saúde, e au-
tomação residencial. Além dessas aplicações, a arquitetura terá recursos que facilitarão
a utilização da TV como um Home Media Center, uma central de armazenamento, ge-
renciamento e execução de mídias. Ofereceremos tambem um ambiente de programação
de aplicações interativas imersivas para promover a utilização da arquitetura. Os usuários
dessa arquitetura tem a possibilidade de interagir com outros usuários, com os disposi-
tivos de sua residência, e em casos mais profundos de interatividade poderão também
interagir diretamente com os dispositivos do estúdio de TV.

A metodologia abordada para o desenvolvento desta arquitetura e seus aplicativos foi
baseada no Rational Unified Process [Kruchten 2004], consistindo em análise de requi-
sitos desenvolvendo casos de uso em UML [Booch et al. 2006], projeto baseado em
componentes modelados também com UML, desenvolvimento baseado em prototipagem
incremental [Pressman 1995], aprimoramento da interface gráfica e testes. Para a inte-
gração do controle de dispositivos remotos locais e do estúdio, fez-se necessário integrar
drivers de dispositivos a linguagem NCL [Soares et al. 2006] usada para programação de
aplicações interativas no middleware Ginga [Ginga 2011]. Tal integração foi feita atra-
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vés do uso da linguagem de programação Educ [Pitta et al. 2010] modificada, módulo
da nossa arquitetura, e que permite adicionar comandos de controle e programação de
dispositivos remotos a NCL.

De acordo com nossas pesquisas iniciais, que antecederam o desenvolvimento, detec-
tamos algumas situações que motivaram nosso trabalho. Constatamos que as aplicações
interativas ainda possuem um nível de complexidade baixo, nem sequer exploram as po-
tencialidades da TVDI, apresentando um nível elementar de interatividade, como mostra-
remos no cap. 4. A interatividade é bastante explorada na internet, e estatísticas menci-
onadas anteriormente apontam que o brasileiro faz muito uso de interações interpessoais
nesse meio (principalmente através de redes sociais). Entendemos então que aplicações
interativas para os brasileiros deveriam explorar a interatividade interpessoal. Entretanto,
vemos que as emissoras do Brasil e de outros países como os EUA estão usando a plata-
forma da TVD e da TVDI para prover meramente imagens em alta resolução, tal decisão
parece ser imposta pelos consórcios e grupos responsáveis pelos padrões e dispositivos de
TVDI como se o público tivesse respondido que seu interesse maior em buscar uma TV
com formato de cinema. Entretanto tal consulta pública não existiu ao menos no Brasil
(as consultas que aconteceram foram no forum do SBTVD, que é formado por um grupo
fechado de pesquisadores e empresas).

O cinema atual está buscando novas formas de exibição, como os filmes 3D e 4D.
Essas formas de exibição estimulam os sentidos dos seus usuários, provocam a sensação
de imersão. A imersão nada mais é do que a sensação que o usuário tem de estar dentro de
um ambiente artificial como um jogo ou filme, e essa sensação pode ser total ou parcial.
Nos aprofundaremos nesse conceito no capítulo 2. É importante observar que a imersão
está profundamente ligada a soluções interativas do cinema, da TV, e de jogos.

Como queremos buscar aplicações mais interativas, resolvemos aliar a imersao à TV
digital interativa e buscar por formas de explorá-la em soluções que também permitam o
uso de interações interpessoais.

Por fim, vemos ainda que entre as principais causas para as pessoas usarem a TV
estão o entretenimento, a informação e a educação. Então, podemos também aproveitar a
integração do set-top box a outros dispositivos remotos e compor um Home Media Center,
possibilitando aos usuários da TVDI executarem aplicações interativas da internet e do
gerenciamento de mídias em dispositivos domésticos, como um home theather.

O problema aqui abordado pode ser resumido em "Como trazer experiências imersivas
para o usuário de TV Digital?". Para isso, desenvolvemos uma arquitetura para televisão
digital interativa imersiva. Mas antes de seu desenvolvimento, precisamos identificar qual
é o modelo de interatividade para aplicações de TV digital; também precisamos saber
se é possível aumentar o grau de imersividade (capacidade de imersão) da TV digital;
definir como integrar dispositivos remotos às aplicações de TVDII, interligando estações
dos usuários e dos estúdios de TV; como permitir a troca de mensagens entre os STB e os
estúdios de forma escalável; e finalmente, precisamos possibilitar que novas formas de in-
teratividade dos usuários da TVDI entre si, e entre os usuários e as aplicações interativas,
possam ser exploradas com o uso da imersão.

Como resultado da busca por solucionar os problemas supracitados, as principais con-
tribuições deste trabalho são:
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• O desenvolvimento do modelo de TV Digital Interativa Imersiva, que aprofunda a
experiência de interação dos usuários, e a arquitetura de middleware que proporci-
ona a interligação de dispositivos remotos às aplicações interativas.

• Levantamento e definição de modelos de aplicações interativas para a TVDI.
• Uma forma de classificar interatividade em aplicações de TVDI; pois não há uma

classificação que englobe os parâmetros abordados por este trabalho.
• Modelar a classificação de imersão para aplicações de TVDI.
• Definir e proporcionar (através do middleware) a interatividade multidirecional para

TV, que permitirá interações entre os usuários da TVDI, e entre eles e as aplicações.
• Desenvolvimento de um modelo de rede que conecte dispositivos remotos a um

set-top box, formando um home media center através do middleware.

O texto está organizado da seguinte forma. No capítulo "2. Fundamentação Teó-
rica"é apresentado o embasamento teórico dos termos e conceitos empregados nas áreas
de TV digital interativa, imersão e informática na saúde (área escolhida para aplicações
no estudo de caso, por demanda de pesquisadores parceiros). O capítulo "3. Estado da
Arte"são apresentados os trabalhos relacionados às diversas áreas de conhecimento abor-
dadas neste trabalho. No capítulo "4. Televisão Digital Interativa Imersiva"o problema
abordado por este trabalho é explorado, e são definidas classificações de interatividade e
de imersão para a televisão digital, também é neste capítulo que se apresenta o sistema de
televisão digital interativa imersiva e uma arquitetura de sistema e middleware para TV-
DII. No capítulo "5. Implementações", se encontra a modelagem do sistema descrito no
capítulo 4, e são elaborados estudos de caso com aplicações desenvolvidas na arquitetura
contida neste trabalho. No capítulo "6. Experimentos e Resultados"detalhamos como as
aplicações descritas no capítulo 5 foram implementadas e discutimos os resultados en-
contrados. Finalmente, em "7. Conclusão"podem ser lidas nossas considerações finais
com uma análise do que foi abordado no problema, dos objetivos alcançados e também
são apresentados os trabalhos futuros.



Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Para uma melhor compreensão dos termos empregados neste trabalho e seu contexto
precisamos elencar alguns conceitos gerais sobre televisão digital, os padrões mais ado-
tados no mundo, e as aplicações interativas atualmente usadas em cada padrão. Também
precisamos estudar middleware, interatividade e imersão, conhecimentos fundamentais
para conhecer o problema e a solução aqui apresentados. Debatemos ainda sobre a rela-
ção entre TVD, dispositivos remotos, e home media centers. E por fim, também aborda-
mos soluções de tecnologias de informação e comunicação para a saúde, tema de nossos
estudos de caso.

2.1 TV Digital - Conceitos Gerais
Em 1936 surge o primeiro canal de televisão, o britânico BBC. Nos primeiros anos da

implantação da televisão só havia um canal em cada país, e este era em preto e branco. Até
a década de 50 os programas no Brasil eram transmitidos ao vivo, só então surgiram os
programas editados. Ainda nos anos 50 a televisão ganhou cores e já havia a possibilidade
de escolha de alguns canais.

Com a variedade de canais surge a necessidade do controle remoto para melhorar o
conforto dos telespectadores. O advento do controle remoto permitiu novas formas de
uso e interação com a TV, como o ato de "zapear"(alternar rapidamente os canais em
busca de um programa interessante). Podemos dizer que o controle remoto foi o primeiro
componente 100% digital empregado na televisão, que na época funcionava com sinais
analógicos.

Na década de 80, são introduzidas câmeras e ilhas de edição digitais potentes. Na
década de 90 surgem os primeiros experimentos de modulação digital dos sinais de TV.
Então foram projetados os equipamentos digitais que converteriam os sinais digitais e os
exibiriam no televisor (MONTEZ 2005). Neste ponto, todas as etapas (produção, edição,
transmissão e recepção) para produção de uma televisão 100% digital estavam disponí-
veis. Resta agora aos países a tarefa de implementar alguma solução de TV digital para
que a TV analógica seja totalmente substituída.

Com o advento da interatividade, conceitos como o de telespectador tornam-se ob-
soletos para a TVD. Os telespectadores agora deverão ser chamados de usuários, por
mudarem sua atitude passiva de assistente a uma atitude ativa de participante.
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A implantação de um sistema de televisão digital requer diversos investimentos. Para
começar, um canal de TVDI precisa adequar seus equipamentos de gravação e transmis-
são, além de toda uma gama de mudanças, desde a qualidade da maquiagem ao software
das ilhas de edição. Um programa digital interativo pode agregar vídeo, som, teletexto e
software. Para o SBTVD este software poderá ser programado em NCL(SOARES 2006),
Lua [Figueiredo et al. 1996] ou Java [ORACLE 2010]. O teletexto é um serviço de
informações textuais pela televisão, criado no Reino Unido na década de 70. Geralmente
contém informações como notícias de última hora, programação de canais (EPG), infor-
mações financeiras, serviço meteorológico, esportes e legendas. Após agrupar todos os
dados do programa, ele é então transmitido por um sinal.

Um sinal de TV digital é transmitido num fluxo (stream) de MPEG-2/TS (Trans-
port Stream), conhecido como fluxo de transporte. Um fluxo de transporte contém um
conjunto de subfluxos conhecidos como fluxos elementares (elementary streams). Cada
fluxo elementar pode conter vídeo, áudio ou dados de um tipo qualquer, como por exem-
plo MPEG-2, MPEG-4 ou outro padrão de áudio/vídeo. Estes dados são encapsulados
no padrão MPEG-2. Então, para criar o fluxo de transporte, cada um desses fluxos ele-
mentares com dados empacotados é novamente empacotado e armazenado em pacotes
de transporte. O Serviço de Informações (service information) que descreve a estrutura
do fluxo de transporte também é carregado no fluxo de transporte, mas não é codificado
nos fluxos elementares para o propósito de reuso desses fluxos elementares pelos serviços
[Lo et al. 2006] . Uma vantagem do sinal digital de TV é que ele sofre pouca interferência
atmosférica, resultando em um sinal de melhor qualidade que o analógico.

Quando o sinal chega à casa do usuário, ele é decodificado em um set-top box de
acordo com o canal escolhido. Este STB é um equipamento similar a uma CPU, com uma
quantidade de memória volátil (RAM), não volátil (ROM), e um processador de capa-
cidade suficiente para execução da decodificação e execução dos programas interativos,
além do próprio software responsável por seu funcionamento. Em português, também
podemos chamar o STB de receptor, ou conversor digital. Ele converte o sinal digital no
padrão ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting - Serviço Integrado de Transmis-
são Digital) para exibição na TV. Este software em execução constante no conversor é o
sistema operacional e o middleware. O middleware é o software intermediário entre as
aplicações interativas e o SO, ele faz a decodificação do sinal digital em sons, imagens ou
programas interativos, executa estes programas, e manda exibir o resultado na televisão.

Chamamos a atenção para o canal de retorno. O canal de retorno é uma forma da
emissora de TV receber uma resposta de seus usuários. Esta resposta pode ser desde uma
simples votação a mensagens de aplicações interativas como jogos. Há a opção de se
usar uma linha telefônica ou a internet como canal de retorno. Sem dúvidas, a internet
possibilitará o uso de aplicações mais interativas que a linha telefônica, além de permitir
que o conversor seja usado também como navegador da web - entre outras funcionalidades
que se tornam possíveis com a internet.

Os conversores possuem algumas características peculiares, principalmente se com-
pararmos aos computadores pessoais:

• Uma das características mais marcantes é a limitação da capacidade de memória e
armazenamento de dados.
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• Há ainda a presença do middleware, e o uso de um SO que deve ser específico ao
STB.

• Na TVDI o código pode ser armazenado em memória flash mesmo quando o usuá-
rio troca o canal ou desliga o conversor.

• O controle remoto, que é o dispositivo de entrada usado pelos conversores possui
muitas limitações em relação a um teclado e um mouse.

• Os STB têm que gerenciar sempre duas redes diferentes, uma do canal de broadcast
e outra do canal de retorno.

• Ambos possuem controle de acesso, como por exemplo, o pay-per-view na TVDI e
os filtros de conteúdo ou mesmo as senhas de acesso dos computadores.

• A TV digital utiliza os serviços e recursos herdados da TV analógica.

Segundo Peng [Peng 2002], existem basicamente duas abordagens de TVDI quando
o canal de retorno é a internet. A primeira, chamada de Jardim Cercado (Walled Garden),
consiste em não oferecer navegação total na internet ao usuário. Segundo os defensores
dessa corrente, os computadores pessoais já possuem este propósito, portanto os requeri-
mentos de interatividade dos usuários devem ser direcionados ao lazer televisivo, com a
vantagem de atrair as pessoas que não tem afinidade com a web.

A segunda é a Abordagem do Navegador (Web Browser), que defende uma transição
transparente entre a TV e a internet. Além de oferecer uma gama maior de serviços e
aplicações, esta abordagem pode ainda englobar os serviços da primeira.

Apesar da importância do uso da internet como canal de retorno, problemas associados
a custo de implementação e a inclusão digital limitam o acesso a internet a grande parte
da população. Por isso, a arquitetura recomendada para o sistema brasileiro de televisão
digital é baseada em redes TCP/IP (família de protocolos padrão da internet), mas a forma
como a interatividade será implementada por cada STB é opcional em ambos os perfis
[ABNT n.d.].

Qualidade de Imagens
Chamamos de definição de vídeo a qualidade de detalhes perceptíveis na tela, que

por sua vez depende da capacidade de resolução da tela, da transmissão de vídeo e da
resolução escolhida. Cada definição pode ter mais de um esquema de resolução diferente,
que pode ser escolhido pela emissora de TV e pelo usuário para exibição em seu aparelho.
Em alguns aparelhos de TVD, o usuário pode configurar seu aparelho localmente para
esticar a imagem e alterar a resolução exibida. Já o formato de transmissão faz parte das
características do canal, alguns canais possuem, por exemplo, um canal alternativo para
exibição em formato com melhor qualidade.

Quando se diz que uma definição tem varredura entrelaçada (interlaced scan) significa
que as linhas são atualizadas alternadamente, primeiro as linhas ímpares e depois as pares;
são as resoluções com terminação ‘i’ - ex: 480i. Quando se diz que uma definição tem
varredura progressiva (progressive scan), todas as linhas são atualizadas a cada varredura;
são as resoluções com terminação ‘p’ - ex: 720p. Na prática a varredura entrelaçada
tem metade da qualidade da varredura progressiva, pois apenas metade das linhas são
transmitidas por vez na entrelaçada.
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As principais definições de vídeo, e suas resoluções, são [Paes & Antoniazzi 2005], [Ito
2010]:

• LDTV (Low Definition Television), televisão em baixa definição. É a definição
usada por dispositivos portáteis (melhor visualizado em telas de até 7"). Sua reso-
lução padrão é de 320x240 pixels com varredura entrelaçada ou progressiva (240i
ou 240p).

• SDTV (Standard Definition Television), televisão de definição padrão, é a definição
digital com qualidade mais próxima a definição da TV analógica. Normalmente
possui 480 linhas horizontais (enquanto a TV analógica possui 525 ou 625 linhas),
e sua resolução pode ser 704x480 pixels (proporção de tela 16:9), 704x480 pixels
ou 640x480 pixels (ambos com proporção de tela de 4:3). O SDTV pode exibir
imagens em 24, 30 ou 60 fps (frames por segundo) e funciona apenas com varredura
intrelaçada (480i).

• EDTV (Enhanced Definition Television), televisão de definição aprimorada, é con-
siderado uma definição estendida do SDTV ou intermediária entre o SDTV e o
HDTV. Sua resolução pode ser de 640x480 pixels (480p na proporção de tela de
4:3) ou 854x480 pixels (480p na proporção de 16:9).

• HDTV (High Definition Television), televisão de alta definição. As resoluções
possíveis para HDTV são 1280x720 pixels (720p) ou 1920x1080 pixels (1080i ou
1080p), esta última é chamada de resolução Full HD. Recentemente foi desenvol-
vida a resolução chamada Quad Full HD, que apresenta quatro vezes mais detalhes
que a resolução Full HD, chegando a resolução de 3840x2160 pixels (2160p).

• UHDTV (Ultra High Definition Television), televisão de ultra alta definição, com
resolução de 7680x4320 pixels com varredura progressiva (4320p), é quatro vezes
superior a definição Quad Full HD, também é chamada de Super Hi-Vision (SHV).

A proporção de tela de 4:3 é a proporção de tela mais tradicional para TVs, já a
proporção 16:9 é mais parecida com a proporção de tela de cinema e recebe o nome de
proporção widescreen.

A resolução da imagem exibida na TV depende da capacidade de resolução da TV e da
resolução com que o vídeo que está sendo exibido foi inicialmente gravado. Se o vídeo foi
gravado em SDTV e exibido em um televisor que suporta HDTV, o usuário verá o vídeo
em qualidade SDTV. Uma comparação entre a qualidade dos padrões de transmissão de
TV pode ser visto na figura 2.1.

Há ainda a TV 3D, ou 3DTV, que terá resolução em HDTV ou UHDTV além de um
valor que representará a profundidade.

2.2 Middleware
Em termos gerais, middleware é um software intermediário entre aplicações e um

sistema operacional. O middleware permite executar uma mesma aplicação (adaptada
ou não) em diferentes equipamentos, com variadas capacidades de memória e processa-
mento.
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Figura 2.1: Comparação entre as resoluções de TVD.

Nossa solução, que será apresentada nos capítulos 4 e 5, requer que o middleware
controle dispositivos remotos. Muitas das soluções que fazem isso são voltadas para
robótica ou casas digitais, portanto devemos estudar alguns exemplos de middleware para
estes casos com o objetivo de aprender lições que foram aplicadas na nossa proposta.

Em geral, os middlewares para TV Digital Interativa permitem a execução de progra-
mas, scripts, hipertexto e exibição de multimída para aplicações interativas, e decodificam
audio e vídeo em alta definição (ou gerenciam o hardware que fará essa decodificação).
Veremos os middlewares de cada padrão de TVD na seção a seguir.

2.3 Padrões de TV Digital
Como podemos ver na figura 2.2, existem basicamente quatro padrões internacionais

de transmissão de televisao digital terrestre e suas variações: o padrão Americano ou
ATSC, o padrão Europeu ou DVB, o padrão Nipo-Brasileiro ou ISDB-T, e o padrão Chi-
nês ou DTMB. Em muitos países, os padrões já estão implantados e em uso. Mas em
alguns o padrão foi apenas oficialmente adotado e está em etapa parcial de implantação.
Em alguns países o padrão encontra-se em fase inicial de testes. Alguns países da África
se reuniram em 2006 e apontaram que poderão adotar o padrão europeu. Enfim, poucos
países ainda não declararam oficialmente que padrão pretendem usar.

Cada padrão especifica uma série de características de operação como largura de
banda e modulação. E cada padrão também possui um middleware adotado e ampla-
mente utilizado, porém outros middlewares podem ser desenvolvidos pela indústria para
o mesmo padrão. Em todos os casos onde há interatividade, ela é suportada através do
middleware.
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Figura 2.2: Mapa da implantação de padrões digitais de broadcast.

2.3.1 Padrão Europeu
O padrão Europeu de TVD é definido pelo projeto DVB (Digital Video Broadcasting).

Este projeto é formado por um consórcio de mais de 200 empresas entre emissoras de TV,
indústrias, operadores de rede, desenvolvedores de software e agências reguladoras. Após
discutido e aprovado pelos membros do projeto, cada proposta é apresentada para padro-
nização a ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ou ao CENELEC
(European Committee for Electrotechnical Standardization) [Project 2013a].

Entre os padrões do projeto DVB, podemos destacar o DVB-T, DVB-S, DVB-C e
DVB-H que correspondem respectivamente a versão de transmissão terrestre, transmi-
tida por satélite, transmitida por cabo e transmitida para dispositivos carregados a bateria
(dispositivos móveis e portáteis como handhelds).

O DVB começou a ser estudado aproximadamente em 1993 e sua padronização foi
concluída em 1997, sendo comercializado desde 1998. Com o surgimento de outros
padrões e novas demandas, o grupo responsável pelo projeto DVB resolveu fazer um
upgrade no padrão. Assim surgiu o DVB-T2, também chamado DVB-T de segunda ge-
ração, que começou a ser estudado em 2006 e foi concluído em 2008. As principais
mudanças entre o DVB-T de primeira e de segunda geração são: o aumento de número
de streams (dados, audio, video) multiplexadas; correção de erro mais forte; mais modos
de compressão; e menos sobrecarga. Deste ponto em diante, quando nos referirmos ao
padrão Europeu, estaremos detalhando características do DVB-T2. As especificações de
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Figura 2.3: Destaque de adoção do DVB-T e DVB-T2.

cada padrão DVB podem ser vistas em: http://www.dvb.org/standards. O mapa mostrado
na figura 2.3 diferencia os países que adotaram o DVB-T dos que adotaram DVB-T2.

Largura de Banda

A largura de banda padrão de cada canal é de 8 MHz. Mas podem ser usadas larguras
de banda de 1.7, 5, 6, 7, 8 e 10 MHz. O mesmo canal pode ser dividido em streams através
da multiplexação.

Multiplexação e Modulação

O DVB-T2 permite dividir a faixa de frequência de um canal para mais de um canal
virtual através da modulação. Dessa forma, é possível dividir um canal em 4 subcanais
para sinais de vídeo em definição padrão. Esta modulação também permite, por exemplo,
dividir a largura de banda de um canal de 8 MHz para um sinal em HDTV e outro sinal em
SDTV. O canal SDTV é mais robusto, e resiste mais a interferências. Desta forma, quando
o sinal HDTV falhar, o receptor pode alterar temporariamente para o modo SDTV. A
multiplexação é feita por COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing -
multiplexação na divisão da frequência com codificação ortogonal de canais), e a largura
da carga útil varia de acordo com o tipo de modulação escolhida para as subportadoras,
que pode ser QPSK, 16QAM ou 64QAM [Poole 2013], chegando a até ao valor máximo
de 31.7 Mbps (DVB-T) ou de 45.5 Mbps (DVB-T2), ambos para 8 MHz [Project 2013b].

Em todos os padrões de TVDI, para um mesmo canal (real ou virtual) são multiplexa-
dos o vídeo, audio e dados, para o sinal então ser enviado. Entretanto, quando os dados
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Figura 2.4: Sinal propagado com multipercursos. Fonte: http://www.skydsp.com/.

representam uma aplicação interativa, é interessante que eles sejam reenviados de tempos
em tempos, para que o usuário que acabou de ligar sua TV consiga baixar a aplicação
interativa correspondente ao programa em exibição. Uma técnica com que os dados são
periodicamente reenviados é chamada de Carrossel de Dados.

Mobilidade

Este padrão tem um tratamento de recepção de sinais propagados por caminhos múl-
tiplos (ou multipercursos, do inglês multi-path), que ignora a repetição do sinal em um
pequeno intervalo de tempo, mas o suficiente para lhe dar um bom desempenho em dis-
positivos em movimento. Isto é alcançado por uma técnica chamada intervalo de guarda
(guard interval), técnica esta que faz parte da COFDM, e que consiste em resistir a mul-
tipercursos causados por atrasos em propagação, ecos e reflexões em um intervalo de
tempo. Quanto maior o intervalo de guarda, maior a tolerância da COFDM a esses efei-
tos. A figura 2.4 ilustra um mesmo sinal chegando de diversas direções, que precisa ser
tratado com um intervalo de guarda.

Interatividade e Middleware

A interatividade do padrão europeu é proporcionada com uma implementação das
especificações de middleware abertos MHP (Multimedia Home Platform) ou GEM (Glo-
bally Executable MHP) [Piesing 2006]. A arquitetura do MHP pode ser vista na figura
2.5, aonde podemos ver a relação deste middleware com o hardware, o SO e a máquina
virtual Java. Ambos (MHP e GEM) foram especificados pelo projeto DVB, e proporcio-
nam a interatividade através de execução de código em Java, e marcação de hipertextos
baseada em HTML. Ambos permitem que um código seja recebido em um fluxo de dados
em um canal. Este código pode ser executado localmente no receptor, e pode responder
ao provedor de serviços através de uma conexão a internet, que chamamos de canal de
retorno.

Muitas são as possibilidades para aplicações interativas para o DVB, pois, como foi
dito, é possível criar aplicações baseadas em HTML ou Java. Em relação ao canal de
retorno, a interatividade das aplicações para DVB-T (ou DVB-T2) podem ser de três tipos
[Paes & Antoniazzi 2005]:
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Figura 2.5: Arquitetura do MHP. Fonte: http://mhpkdbwiki.s3.uni-due.de/.
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• Interatividade apenas local - sem canal de retorno, interação apenas entre o usuá-
rio e a aplicação em execução em seu STB.

• Interatividade com canal de retorno cruzado (cross media return channel) - o
STB se conecta a um dispositivo móvel com acesso a internet para trocar dados
com o provedor de serviços.

• Interatividade com canal de retorno por internet - uso da internet, por exemplo,
uma conexão xDSL, para trocar dados com o provedor de serviço.

De acordo com o próprio grupo do projeto DVB [Project 2013c], os tipos básicos de
aplicações interativas que podem existir com MHP e GEM são:

• Guias de Programação - podem ser detalhados ou resumidos, podem ocupar a tela
toda ou uma parte, podem dispor a programação horizontalmente ou verticalmente,
etc.

• Portais de Programas/Eventos - páginas baseadas em hipertexto com imagens,
vídeos, etc. referentes a um programa de TV ou a um evento. A figura 2.6a ilustra
o portal do Big Brother do Canal 5 da Itália.

• Informações/Notícias/Clima - informações em hipertexto e multimídia, notícias,
informações climáticas.

• Cobertura Aprimorada de Esportes - adicionar legendas com informações como
estatísticas, outros eventos esportivos em paralelo, detalhes de jogadores, etc. A
figura 2.6b ilustra a cobertura aprimorada da copa de 2006.

• Jogos - podem ser para interatividade local ou para interagir com outros usuários
conectados a um provedor de serviços, como a figura 2.6c.

• Programas Pay-Per-View - programas para baixar sob demanda ou quase sob de-
manda, escolha de câmeras, etc.

• Propagandas - é possível inserir propagandas interativas na programação. Por
exemplo, quando um produto aparece na programação, surge um botão que pode
ser acionado para exibir detalhes do produto. Também é possível disponibilizar
catálogos interativos de produtos ou serviços. A figura 2.6d ilustra bem uma propa-
ganda interativa.

• Radio - também é possível enviar aplicações interativas com hipertexto e multimí-
dia que permitam ao usuário escolher músicas ou rádios pré-definidas para tocar em
seu STB.

2.3.2 Padrão Americano
O padrão Americano de TVD é definido pelo Comitê Avançado de Sistemas de Tele-

visão (Advanced Television Systems Committee). Este comitê é formado por um consórcio
de pouco mais de 100 empresas nos ramos de: emissoras de TV, equipamento de transmis-
são, cinema, eletrônicos, computadores, cabo, satélite e semicondutores. O comitê ATSC
discute propostas para padronização nestas indústrias, seu padrão mais conhecido é o de
televisão digital terrestre também conhecido como padrão ATSC. A figura 2.7 mostra a
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Figura 2.6: a)Portal baseado em MHP do Big Brother do Canal 5 da Itália; b) Cobertura
aprimorada da Copa do Mundo da Fifa de 2006;c)Jogo interativo de cartas;d)Propaganda
interativa no MHP-GEM. Fonte: http://www.mhp.org/.
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Figura 2.7: Modelo de transmissão terrestre do ITU-R adotado pela ATSC.

arquitetura geral do sistema de transmissão terrestre do ATSC, de acordo com o modelo
do ITU-R (International Telecommunication Union Radiocommunication Sector).

O comitê ATSC foi formado em 1982, e começou a discutir um padrão de TVD terres-
tre a partir de 1987. Em 1996¨concluiu a definição de seu padrão de transmissão terrestre
de televisão digital, em um padrão que o comitê chama de A/53, mas que ficou conhecido
mundialmente como padrão ATSC. Deste ponto em diante no texto, quando nos referir-
mos ao padrão ATSC estaremos nos referindo a este padrão especificado no documento
A/53. O padrão ATSC começou a ser comercializado em 1998, e seu foco principal é
a exibição de vídeo de alta definição (HDTV). As especificações de cada padrão ATSC
podem ser vistas em: http://www.atsc.org/cms/index.php/standards.

Um padrão ATSC 2.0 está atualmente em discussão, para uso da internet como canal
de retorno e adição de elementos de interatividade, bem como melhor compressão de
vídeo, medição de audiência, guias de programação melhorados, serviços de vídeo sob
demanda, e armazenamento de dados nos novos receptores [ATSC 2013d].

Também foi aberta uma chamada de propostas para o padrão ATSC 3.0, que terá
entre outras características vídeo em UHDTV, maior suporte a mobilidade, qualidade
de serviço, melhor compressão de vídeo, e aumento na eficiência do uso da largura de
banda[ATSC 2013b].
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Largura de Banda

A largura de banda padrão de cada canal é de 6 MHz. Quando o canal é usado para
HDTV ele ocupa toda sua faixa de 6 MHz. Entretanto, o padrão permite multiplexar a
faixa de frequência de um canal para até 6 canais que podem transmitir vídeo em definição
padrão (SDTV). Para a televisão à cabo, a modulação escolhida pelos fabricantes é QAM
(como usada nas subportadoras do DVB), devido aos custos reduzidos para este tipo de
modulação. A figura 2.7 também ilustra em que momento ocorre a multiplexação e em
que momento ocorre a modulação.

Multiplexação e Modulação

A modulação no ATSC é a de amplitude em oito níveis na versão 8VSB (8 Vestigial
Sideband), que requer menos potência do sinal. Tal característica torna seu sinal melhor
que os sinais modulados por COFDM em regiões mais distantes da torre de transmissão.
O sinal de vídeo, audio e dados multiplexados chega a uma largura de carga útil de 19,39
Mbps [Dai et al. 2012].

Mobilidade

A forma como a modulação 8VSB foi implementada no ATSC não permite mobili-
dade, ou seja, não é possível ver um vídeo em HDTV no ATSC em um carro em movi-
mento por causa da modulação escolhida. Para isto, o ATSC desenvolveu o padrão ATSC
M/H (ATSC Mobile/Handheld) [ATSC 2013a]. A mobilidade parece estar prevista para
ser incorporada no padrão de transmissão terrestre ATSC 3.0.

Interatividade e Middleware

O middleware utilizado pela padrão ATSC para transmissões terrestres é chamado de
DASE (DTV Application Software Enviornment). A arquitetura do DASE pode ser vista
na figura 2.8 [ATSC 2013c]. Seus principais componentes são:

• Ambiente de aplicações declarativas - funciona como um navegador de docu-
mentos hipermídia e multimídia, com programação de estilos, marcações xhtml e
scripts.

• Ambiente de aplicações procedurais - uma máquina virtual Java e suas APIS,
executa programas interativos em JavaTV chamados XLets.

• Aplicação DASE - a aplicação em si, executada pelos módulos anteriores.

O DASE permite que o conteúdo (audio, video, dados/aplicações) seja executado em
um receptor comum. Entretanto, o receptor comum não tem especificação para trabalhar
com os ambientes de aplicações citados anteriormente, ficando estes a cargo dos fabri-
cantes. O que na prática faz com que o sistema de TV digital terrestre americano seja
conhecido por funcionar apenas com imagens em alta definição (sem aplicações).

O padrão de middleware americano de transmissão de TVD a cabo foi definido pela
CableLabs [Cablelabs 2013], e é chamado de OpenCable Application Platform - OCAP.
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Figura 2.8: Arquitetura do DASE. Fonte: http://www.atsc.org/.
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O Middleware OCAP é baseado no GEM, e por isso permite a execução de aplicações
interativas. Entretanto, as aplicações interativas usadas no OCAP costumam ser apenas
de: e-commerce, online banking, guias eletrônicos de programação, e gravação digital
de vídeo.

2.3.3 Padrão Nipo-brasileiro
Neste trabalho, chamamos de padrão Nipo-brasileiro o padrão Japonês e sua adapta-

ção para o padrão Brasileiro, devido as similaridades e compatibilidades entre eles. O
padrão japonês é chamado ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial
- Serviço Integrado de Transmissão Digital Terrestre). Inicialmente, o padrão brasileiro
chegou a ser chamado SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital), mas pouco de-
pois começou a ser chamado de ISDB-TB (ISDB-T padrão Brasil), pois os dois padrões
diferem basicamente na forma de codificação de audio e vídeo, e na interatividade que é
mais poderosa no middleware do padrão brasileiro. A tabela 1 detalha essas diferenças.

Padrão Vídeo Áudio Linguagens para Inte-
ratividade

ISDB-T
H264 a
15fps.

HE-AAC v.1 low com-
plexity.

BML (Broadcast Mar-
kup Language) [Lee
et al. 2002].

ISDB-TB
H264 a
30fps.

HE-AAC v.2 low com-
plexity.

NCL, Lua e Java.

Tabela 1. Diferenças entre o ISDB-T e o ISDB-TB.

O governo japonês solicitou o estudo de um padrão de TVDI em 1994. Em 1998 foi
entregue o relatório do grupo de estudo. E em 2000 a ITU recomendou o padrão apre-
sentado como ISDB. O processo de padronização foi finalizado em 2002, e em 2003 o
ISDB-T começou a ser utilizado comercialmente [DiBEG 2013b]. No Brasil, o governo
decretou a criação do grupo de estudos do SBTVD em 2003 [DA SILVA et al. 2003], e
vários grupos de pesquisa foram criados pelo país para investigar a melhor configuração
dentre os padrões existentes para ser adaptada às características do povo brasileiro. Em
2006 a escolha do padrão foi finalizada, pelas características da população brasileira (ne-
cessidade de inclusão digital, interatividade) e pelas características do ISDB-T, o padrão
japonês foi escolhido para ser adotado com algumas mudanças; e o middleware escolhido
para usar com o padrão adaptado do japonês foi o Ginga [Souza Filho et al. 2007]. Em
seguida, a implantação da TV digital no Brasil foi iniciada em 2007.

O grupo responsável pelo ISDB-T é o ARIB (Association of Radio Industries and
Businesses - associação de indústrias e rádio e negócios) [ARIB 2013], e é formado por
mais de 200 empresas e organizações nos ramos de telecomunicações e radiodifusão; em-
presas de pesquisa, desenvolvimento e fabricação de equipamentos de rádio; atacadistas,
bancos, companhias de eletricidade, gás, e serviços; e outros membros de apoio como
bancos e instituições de pesquisa. O ISDB-T conta ainda com o DiBEG (Digital Broad-
casting Experts Group - grupo de especialistas em transmissão digital) [DiBEG 2013a]
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para divulgar as ações e padrões do ARIB e para promover o intercâmbio de informações
técnicas, cooperação internacional e para facilitar as comunicações internacionais e troca
de programas.

O ISDB apresenta um conjunto de padrões: ISDB-T, como dissemos é para trans-
missões terrestres; mas também existem os padrões ou serviços ISDB-S, ISDB-C e 1seg
para tratar respectivamente transmissões por satélite, por cabo e para dispositivos móveis
(portáteis).

No ISDB-Tb existem dois perfis de conversor [SBTVD 2010b], um conhecido como
1-seg, e outro conhecido como full-seg. Basicamente a principal diferença entre os dois
é a presença (opcional) do canal de retorno ser a internet para aplicações interativas no
perfil full-seg, e a capacidade de processamento e memória também são maiores no se-
gundo perfil. O primeiro perfil é meramente um conversor com funcionalidades básicas e
restritas se comparado ao segundo, mas por requerer menos memória e processamento é
o perfil ideal para dispositivos portáteis.

O consórcio responsável pelo SBTVD/ISDB-TB é Forum SBTVD (Fórum do Sistema
Brasileiro de TV Digital Terrestre), formado por pouco mais de 80 empresas e instituições
nos setores de radiodifusão, indústria e recepção, acadêmico, indústria de transmissão,
indústria de software e sócios efetivos.

Uma característica peculiar do ISDB-T é o EWBS (Emergency Warning Broadcast
System), um sistema capaz de emitir alarmes em broadcast de situações de emergência
para a população.

Largura de Banda

A largura de banda padrão de cada canal é de 6 MHz. Mas podem ser usadas larguras
de banda de 6, 7, ou 8 MHz. O mesmo canal pode ser dividido em até 13 segmentos
através da multiplexação.

Multiplexação e Modulação

A multiplexação é semelhante ao DVB-T, baseada em COFDM, mas usa o COFDM-
BST (Band Segmented Transmission) que permite dividir um canal em 13 segmentos para
uma largura de banda de 3.65-23.234 Mbps [Dai et al. 2012]. A modulação também é
semelhante à do DVB-T.

Mobilidade

Um dos treze segmentos citados na modulação pode ser usado para trasmissão para
dispositivos móveis (portáteis). Como usa COFDM, Apresenta as mesmas características
de mobilidade do DVB-T, com melhorias na recepção sob ruídos, mobilidade e recepção
indoor.
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Figura 2.9: Arquitetura do middleware ARIB para BML (padrão B24),
fonte:http://www.wellintec.co.jp/.

Interatividade e Middleware

A interatividade do ISDB-T pode ser suportada pelo middleware ARIB, que possui
duas APIs: ARIB-J, e ARIB-BML.

ARIB-J, definida no padrão B23 [ARIB 2004], é baseado no GEM 1.0 e MHP 1.0,
portanto executa aplicações (Xlets) Java (JavaTV) compatíveis com as do GEM e MHP.
O B23 também define aplicações HTML similares as do DVB. De acordo com o B23, a
arquitetura do ARIB-J deve seguir a arquitetura do GEM.

ARIB-BML, definido no padrão B24 [ARIB 2008], permite executar aplicações de-
clarativas na linguagem BML, que é um equivalente binário ao XML, e torna possível
executar scripts sobre as aplicações declarativas com a linguagem de script ECMAS-
cript [International 2011]. O B24 também permite exibir páginas HTML e XHTML,
também permite conexões com a internet via TCP/IP, e permite a conexões seguras com
SSL/TLS. Uma arquitetura do ARIB-BML/B24 pode ser vista na figura 2.9.

Assim como o DVB, o ARIB permite existir interatividade apenas local, com canal
de retorno cruzado (celular) e com canal de retorno por internet. De acordo com o Di-
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Figura 2.10: a)Aplicação de compras enquanto o vídeo continua em exibição; b)serviço
de alarmes de emergência c) informações do clima e notícias; d) exibição de múltiplos
canais.

BEG, os serviços do ISDB-T são: imagem em HDTV e som com qualidade de CD, exibir
até três programas com qualidade padrão (SDTV) no mesmo canal, guia eletrônico de
programação, transmissão de dados (como informações de clima e notícias), serviços in-
terativos como compras, recepção em dispositivos móveis e em veículos em movimento,
e outros serviços de comodidade (transmissão de legendas em Close-caption, possibili-
dade de mudar a velocidade do audio, possibilidade dividir os canais para ver mais de um
canal na tela ao mesmo tempo). Podemos ver algumas ilustrações de serviços interativos
do ISDB-T na figura 2.10.

De acordo com os padrões B23 e B24, para calcular o que será exibido na tela da TV, o
middleware ARIB compõe o display na seguinte ordem (figura 2.11 [Paes & Antoniazzi
2005]): primeiro é montado um plano com o vídeo em execução (plano de vídeo); sobre
este plano é montado um plano com imagem estática (plano de figura), como por exemplo
a logomarca de um canal ou uma figura de fundo; depois é montado um plano de controle
para definir aonde é exibido o vídeo e aonde é exibido a figura; depois é montado um
plano para textos e gráficos das aplicações interativas; e por último é montado o plano das
legendas.

O middleware especificado para o padrão oficial de televisão digital no Brasil, o In-
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Figura 2.11: Ordem de composição do display no middleware ARIB.
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Figura 2.12: Arquitetura do middleware Ginga, fonte:http://gingacdn.lavid.ufpb.br/.

ternational Standard for Digital Television - Terrestrial (ISDTV-T), é o Ginga. Tal mid-
dleware nasceu da junção de dois outros middlewares, durante as discussões do SBTVD:
FlexTV (middleware procedural) [Leite et al. 2005] e MAESTRO (middleware declara-
tivo) [Moreno 2006]. O Ginga possui duas instâncias principais, a Ginga-J e a Ginga-
NCL.

O Ginga-J, da mesma forma que o ARIB-J, permite execução de aplicações procedu-
rais, compatível com o GEM e ITU-T (International Telecommunication Union Telecom-
munication Standardization Sector), tornando as aplicações interativas desse middleware
compatíveis com as de outros padrões internacionais, como o Europeu. O Ginga-J tam-
bém possibilita o uso do IPTV como canal de retorno. Já o Ginga-NCL é a instância
para aplicações declarativas escritas em NCL e sua linguagem de script, Lua (enquanto o
ARIB-BML usa BML e scripts em ECMAScript).

Uma arquitetura do Ginga pode ser visto na figura 2.12. O Ginga Commom Core
oferece suporte para o Ginga-J e o Ginga-NCL, bem como algoritmos para decoficicar os
sinais recebidos, decodificadores para as mídias, algoritmos de apresentação do display,
e controle do canal de retorno. O Ginga-J contém APIS para execução de aplicações Java
(XLets JavaTV), um módulo para garantir a compatibilidade com o ARIB B23 (ARIB-J),
e APIS adicionais. O Ginga-NCL oferece APIS para execução de marcações em NCL e
scripts em Lua. Podemos ver algumas aplicações interativas no Ginga na figura 2.13.

2.3.4 Padrão Chinês
O padrão DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) é um padrão de TV digi-

tal terrestre para dispositivos fixos e em movimento, e surgiu da combinação das propos-
tas de padrão ADTB((Advanced Digital Television Broadcasting-Terrestrial)) e DMB-T
(Digital Multimedia/TV Broadcasting-Terrestrial) [Liu et al. 2008]. O DTMB permite
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Figura 2.13: Exemplos de aplicações Ginga a) TV Digital Social, programa para a previ-
dência social; b) programa de banco para leilão de casas; c) programa interativo de jornal;
d) programa interativo de telenovela, com detalhes do enredo, produtos e personagens.
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modulação de canais em multiplos canais com o padrão GB20600-2006, e também per-
mite o uso de canal único por frequência com o padrão GY/T 229.1-2008.

A China começou a estudar um padrão de TV Digital em 2000 no China´s DTV Te-
chnology Research Center com a intenção de oferecer HDTV nos Jogos Olímpicos de
Beijing em 2008 [Karamchedu 2009]. O padrão foi concluído em 2006¨, e lançado para
testes em 2007. Atualmente as pesquisas em DTV na China são organizadas pelo Natio-
nal Engineering Research Center of Digital Television - NERC-DTV [Shanghai National
Engineering Research Center of Digital Television Co. 2013]. Há um padrão em testes
chamado E-DTMB (Enhanced Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) para transmis-
são de multiplos serviços (HDTV, SDTV, dados, programação para TV móvel) [Science
& Ltd 2012]. Também existe um padrão Chinês para transmissão terrestre de televisão
para dispositivos portáteis, chamado CMMB (China Mobile Multimedia Broadcasting).
Para a transmissão em satélite ou a cabo, a China usa os padrões DVB-S e DVB-C.

A indústria de televisão digital na China, assim como outros setores, é dominada com
empresas estatais chinesas; e só recentemente a China tem aberto sua economia a outras
empresas. É possível que este seja um dos motivos para não existir um consórcio de
empresas e um site com informações do padrão como acontece com os demais padrões.
O site do NERC-DTV tem um caráter de divulgação de notícias sobre a DTV, ilustra a
que atividades se destina, mas não revela informações sobre a pesquisa ou os padrões
lançados. A NERC-DTV possui um pequeno grupo de 15 instituições parceiras, entre
universidades, canais de TV chineses e indústria em geral. De acordo com a NERC-DTV,
a China vem estudando os padrões da próxima geração da TV digital, desde a codificação
de mídias, a modulação e acompanhamento de evolução dos padrões de televisão digital
terrestre. A próxima geração do DTMB é o Advanced DTMB, ou DTMB-A e terá como
diferencial a codificação avançada de canais, melhorias na modulação e nova estrutura de
frames, entre outras melhorias [Pan et al. 2013].

Largura de Banda

No DTMB podem ser usadas larguras de banda de 6, 7 e 8 MHz. O mesmo canal pode
ser dividido em múltiplos segmentos através da multiplexação.

Multiplexação e Modulação

O DTMB tem o modo de funcionamento de monoportadora e o modo de funciona-
mento multiportadora. Para uso de múltiplos canais, permite dividir a faixa de frequência
de um canal para mais de um canal virtual através da multiplexação, permitindo a trans-
missão de 6 a 15 canais em SDTV e 1 ou 2 canais em HDTV. Isso é conseguido graças a
sua modulação, feita por TDS-OFDM (Time Domain Synchronous OFDM), que otimiza
o uso do espectro de frequência otimizando o algoritmo do OFDM. A largura da carga
útil varia de acordo com o tipo de modulação escolhida para as subportadoras, que pode
ser 4QAM-NR, 4QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, chegando a a valores de 4.81 a 32.49
Mbps para a largura de banda de 8 MHz do DTMB, ou até 49.6 Mbps para o DTMB-A
[Song et al. 2012].
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Mobilidade

Como os demais padrões que utilizam OFDM, este padrão tem um tratamento de
recepção de sinais propagados por caminhos múltiplos, permitindo a recepção do sinal
mesmo em veículos em movimento evitando o efeito Doppler (estima-se que em até 200
km/h).

Interatividade e Middleware

Os STBs para TVD terrestre na china tem dois perfis: o primeiro perfil só exibe pro-
gramas em SDTV, o segundo perfil permite a exibição de programas em HDTV. Como a
China usa DVB-S e DVB-C para transmissão de TV por satélite e a cabo, os receptores
desses padrões possuem o middleware baseado em MHP/GEM, e teoricamente podem
executar aplicações interativas. Devido a estes fatos, e devido ao controle rigoroso da
programação de TV na China, a indústria de aplicações interativas para TV não tem se
desenvolvido, e as indústrias que anunciaram que desenvolveriam receptores capazes de
executar aplicações interativas baseadas nos padrões internacionais atrasaram o início de
sua produção em massa [Ong 2009].

Há um convênio entre a China e a Comissão Européia para a convergência entre os pa-
drões terrestres para dispositivos fixos, móveis e portáteis. O projeto chama-se MING-T
(Multistandard Integrated Network convergence for Global Mobile and Broadcast Tech-
nologies) [Yin et al. 2010]. Desta forma, o projeto pretende convergir o padrão DTMB
com o DVB (especialmente o DVB-H para ter uma maior compatibilidade no padrão de
transmissão para dispositivos portáteis).

O MING-T pretende desenvolver um middleware que forneça suporte a aplicações in-
terativas e transações comerciais. Entre as aplicações interativas previstas estão: cadastro
de usuários, video sob demanda e faturas eletrônicas [MING-T 2013].

Uma comparação de outros parâmetros dos padrões de TV digital pode ser vista em
muitos artigos, entre eles: [Dai et al. 2012], [Wu et al. 2000], [Yamada et al. 2004],
[Paes & Antoniazzi 2005], [Ghisi & others 2012].

2.3.5 Padronização e compatibilidade entre os Middlewares
Como constatamos ao expor os padrões europeu, americano, nipo-brasileiro e chinês,

há uma tendência em harmonizar as diferenças entre os diversos padrões e convergir para
a compatibilidade de aplicações interativas através do uso de implementações de mid-
dleware compatíveis com GEM/MHP.

No caso da China, além da presença do padrão europeu no seu sistema de transmissão
de TV por satélite ou à cabo, há ainda o projeto MING-T para convergir os padrões de
transmissão para dispositivos portáteis europeu com o padrão chinês.

Como resultado dessa tendência em padronização, quando a aplicação está seguindo
o padrão GEM ou as especificações de harmonização entre padrões é possível reutilizar
uma aplicação interativa em diferentes regiões do mundo.

Serviços e aplicações interativas devem buscar atender ou facilitar requisitos de inte-
roperabilidade e escalabilidade [Milenkovic 1998]. Há ainda trabalhos que vêm sendo
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desenvolvidos para criar ferramentas de conversão de aplicações interativas de um padrão
de TVDI para outro [Araujo 2013].

2.4 Interatividade
Televisão interativa é "algo que permite o estabelecimento de um diálogo entre o usuá-

rio (ou telespectador) com um canal de TV, programa ou serviço. Esse algo pode ser
atribuído à tecnologia" [de Miranda et al. 2008].

Não existe uma definição clara e precisa sobre interatividade, pois este é um termo
que envolve conceitos tecnológicos e sociais que ganhou destaque na mídia. O uso indis-
criminado deste termo na mídia acabou tornando-o algo vago e impreciso. Quando se fala
de interatividade cada um possui uma noção própria e nebulosa da palavra [Jensen 1998].
Resta-nos, então, levantar as idéias que o meio acadêmico discute sobre o tema.

Além disso, a interatividade pode se manifestar em três diferentes fluxos: usuário para
documentos, usuário para computador, e usuário para usuário.

Na tentativa de explicar a interatividade, muitos autores a classificam em diferentes ní-
veis. Alguns trabalhos ( [Peng 2002], [de Miranda et al. 2008], [Quico 2004]) classificam
a interatividade em três tipos, de acordo com o formato do canal de retorno:

i. Local (só broadcast) - o servidor envia os dados em broadcast para todos os usuá-
rios, se o usuário desejar acessar o dado, o mesmo estará disponível localmente em
sua estação. São exemplos de aplicações interativas desta categoria: teletexto, jo-
gos locais, NVoD (dependendo da largura de banda da emissora, ou requisitado por
telefone), PVR, vídeo com roteiro interativo.

ii. Interatividade de Via Única (ou broadcast com retorno requisitado) - além do
broadcast, há a possibilidade de usar um celular como canal de retorno simples,
ou ainda usar uma linha telefônica e transmitir a resposta numa conexão dial-up
que acontece quando o cartão de memória estiver cheio ou em intervalos de tempo
especificados. São exemplos de aplicações interativas desta categoria: enquetes,
votações, e resposta direta a comerciais (cliente entra em contato com o anunciante).

iii. Interatividade de Duas Vias (ou broadcast com retorno online) - além do bro-
adcast, há a possibilidade de usar a internet como canal de retorno. Neste tipo de
interatividade as transações ocorrem em tempo real, e podem haver serviços ponto-
a-ponto. São exemplos de aplicações interativas desta categoria: VoD, e-mail, na-
vegação na web, operações bancárias, compras, jogos interativos, TV interativa,
educação, quiz interativo, play along (o usuário participa de um jogo ou programa
em tempo real, um exemplo seria o Todos Contra Um [SBT 2013] numa versão
interativa, em que os usuários também seriam concorrentes), entre outros.

Lemos [LEMOS 2005] apresenta uma nomenclatura de interatividade em cinco ní-
veis, similar a classificação de Schrape e a classificação do Nebraska Videodisc De-
sign/Production Group [Jensen 1998]:
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Nível 0 - Surgiu com os primeiros televisores, em preto e branco, na época existiam
apenas um ou dois canais em cada país. Permitia ações simples como ligar ou
desligar o televisor; alterar o volume, brilho, contraste, ou ainda mudar emissora.

Nível 1 - Marcado pelo aparecimento das cores na TV e o uso do controle remoto, e
também pela presença de uma quantidade maior de canais. A principal ação é a de
"zapear"(zapping) pelos canais sem a necessidade de se levantar do sofá.

Nível 2 - Com a adição de equipamentos como vídeo-cassete, console de jogos e câ-
meras o telespectador teve acesso a atividades mais interativas como gravar vídeos,
pausar, voltar, "pular"partes do vídeo, e jogar.

Nível 3 - Representa a transição entre a TV analógica e a digital. Neste nível o teles-
pectador ganha a oportunidade de "escolher"ou mudar o conteúdo da programação
através do uso de telefone, fax, correio (tradicional ou eletrônico). Um exemplo
clássico de programa interativo deste nível é o Intercine, programa extinto da Rede
Globo [Globo 2013] que permitia que a audiência votasse por telefone para esco-
lher o filme que seria exibido no dia seguinte.

Nível 4 - com o advento da TVDI o telespectador, agora chamado usuário, passa a ter
acesso a teletexto, escolha de câmeras e ângulos, e a participar de jogos.

Jensen critica este modelo, alegando que ele coloca diferentes tipos de interatividade
numa mesma escala, há interações de conversação comparadas a interações de consulta
de dados. Outra classificação levantada por este mesmo autor é a de Jonathan Steuer,
baseada nos conceitos de interatividade e vivacidade (fortemente ligada ao conceito de
imersão). De acordo com seu conceito, quanto mais alta a "vivacidade"e a interatividade
de uma aplicação, mais forte é a experiência do usuário.

Apesar de não haver um consenso sobre a definição de interatividade, um fato mar-
cante que se espera desse tipo de interação é o de que todos possam participar de alguma
forma na produção e circulação da informação, portanto colaboração é uma das palavras
chaves quando se trata de interatividade. Outra característica que se espera em aplicações
com alto grau de interatividade é o imediatismo, ou capacidade de resposta imediata. O
grau de escolha, a freqüência com que se interage, e a significância das interações também
estão ligados ao conceito de interatividade.

Outras características da interatividade são levantadas por Montez e Becker [Montez
& Becker 2005]:

• Interruptabilidade - capacidade do usuário interromper o programa e atuar quando
quiser.

• Granularidade - tamanho do menor elemento antes da interrupção, ex: palavras,
frases, cenas.

• Degradação Suave - comportamento do sistema quando não há resposta, ou seja,
"se"e "como"o programa é exibido enquanto a conexão interativa não responde.

• Previsão Limitada - permutações possíveis das ações.
• Não-default - inexistência de um padrão pré-determinado de interações.
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Os autores citados alegam que o nível 4 da classificação de Lemos representa intera-
ções meramente reativas, pois o usuário não possui controle sobre a programação. Esses
autores ainda classificam a interatividade em três níveis acima dos cinco definidos por
Lemos, inspirados na classificação de Reisman [Reisman 2002]:

Nível 5 - o telespectador torna-se coautor da programação ao enviar material, como ví-
deos de baixa resolução para a emissora.

Nível 6 - similar ao nível 5, só que com largura de banda maior, o usuário pode submeter
vídeos de alta qualidade para a programação.

Nível 7 - o usuário produz e envia programas à emissora, podendo competir com outros
programas transmitidos simultaneamente.

Analisando estes três novos níveis, podemos afirmar que todos representam graus de
interação proativa de acordo com a classificação de Reisman de níveis de interatividade:

• Reativo - as aplicações reagem às ações do usuário, que só pode interagir com
opções predefinidas, tendo pouco controle sobre o que acontece.

• Coativo - o usuário consegue controlar a sequência, o ritmo e o estilo dos programas
apresentados.

• Proativo - o usuário controla a estrutura e o conteúdo da programação.

Primo e Cassol [PRIMO & Cassol 1999] apresentam um estudo do conceito de inte-
ratividade para sistemas computacionais e sites web, especialmente em sites jornalísticos,
no conceito de informática na educação. Ele classifica os sistemas entre Sistemas Interati-
vos Reativos, e Sistemas de Interação Mútua, com foco na ação entre as partes envolvidas
na interação. Em sua classificação levam em conta critérios de negociação, cooperação,
flexibilidade e não-previsibilidade das ações e reações, automatização x autonomia, e inte-
rações simultâneas e paralelas. Um fato interessante desse trabalho é que sua classificação
dicotômica de interatividade é não excludente, ou seja, segundo os autores, é possivel que
um sistema seja parcialmente reativo e parcialmente mútuo.

Uma definição parecida de interatividade foi feita por Bates [Bates 2003], aonde
classifica a interatividade de acordo com o canal de retorno como: Interatividade Local,
a que acontece quando um programa é enviado da emissora para o STB do usuário, e
executada apenas localmente em seu dispositivo (sem interação com o emissor ou qual-
quer outro dispositivo), ou seja, a interatividade que acontece apenas entre o usuário e o
programa em execução em seu dispositivo; Interatividade Global, a interatividade que
acontece entre o usuário e a emissora ou provedor de serviços ou outros usuários.

São exemplos de programas de vídeo interativos ainda na TV analógica o "Você De-
cide", "Intercine", "Hugo Délire", "Piazza Virtuale", "Van Gogh TV" [LEMOS 2005].
Como exemplo de vídeo interativo digital, temos o brasileiro "A Gruta" [Gontijo 2010],
que pode durar até 40 minutos e possui 11 finais diferentes de acordo com as escolhas que
o usuário faz sobre o enredo a cada 5 minutos (aproximadamente).

A Caixa Econômica Federal [SBTVD 2010a] tem realizado demonstrações de aplica-
ções interativas para TV, como o simulador de financiamentos habitacionais, a aplicação
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de resultados da loteria, informações de FGTS, e formulário de inscrição no programa
"Minha Casa Minha Vida". Estes últimos dois dependem da presença de Internet como
canal de retorno.

Entre os serviços interativos mais usados atualmente pela TVDI estão:

i - guia eletrônico de programação (EPG);

ii - vídeo sob demanda (VoD) - permite baixar um filme "pausar", adiantar, retroceder,
é estabelecido um canal único entre a emissora e o usuário;

iii - vídeo quase sob demanda (NVoD) - similar ao VoD, mas os vídeos são transmitidos
em broadcast de tempos em tempos;

iv - gravador de vídeo pessoal (PVR), como o TiVo [Inc 2010];

v - pay-per-view - parece o VoD, mas a exibição do filme é feita em horários pré-
estabelecidos pela emissora e o arquivo não é baixado;

vi - escolha de câmeras e ângulos;

vii - faturas eletrônicas;

viii - compras;

ix - operações bancárias (e-banking);

x - aplicações governamentais (e-government);

xi - jogos;

xii - batepapo;

xiii - e teletexto.

Algumas aplicações interativas são disponíveis a diversos dispositivos. Com isso, os
serviços interativos devem ser adaptados a diferentes plataformas, como TV, PDA, celular,
PC, tablet, laptop e conversor. Isso é devido ao fato de que os usuários costumam carregar
esses dispositivos para onde vão. Então existe um modelo de negócio que consiste em
aproveitar estes dispositivos como interface com as aplicações interativas, permitindo ao
usuário acessar seus programas onde estiver.

Ainda analisando modelos de negócio para TVDI, podemos observar que existe uma
onda de importação de programas, cujo modelo foi concebido para TVs européias ou
americanas, como no caso dos reality shows importados da Endemol [?] como o Big
Brother. Até que ponto esta importação de programas pode influenciar no modelo de
negócio de TVDI do Brasil? Atualmente o modelo de envio de SMS como retorno é
o único viável no país, mas quando a infraestrutura da TVDI estiver pronta, será que as
emissoras serão flexíveis para modificar seus modelos já tão testados e consolidados? Esta
é uma questão em aberto, cujo estudo merece alguma atenção. Mas há indicações de que
serviços interativos, como jogos, podem ser mais atrativos que alguns canais e isso pode



CAPÍTULO 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 35

Figura 2.14: Holodeck, de Jornada nas Estrelas

influenciar as emissoras [Quico 2004]. De qualquer forma, Miranda et al. [de Miranda
et al. 2008] expõem que as emissoras abertas de TVDI pelo mundo têm se preocupado
mais com a qualidade do som e da imagem do que com a interatividade.

Os autores citados também argumentam que "os artefatos digitais comumente utiliza-
dos para a interação com o sistema de televisão atual podem não ser os mais adequados
às novas possibilidades de uso que surgem com a Televisão Digital Interativa". Muitos
usuários possuem problemas com o uso do controle remoto, por exemplo, 14,5% dos
brasileiros possuem alguma deficiência física e 12,2% ainda são analfabetos. Por isso,
enumeram uma série de dispositivos que podem ser utilizados no lugar do controle re-
moto: controle remoto com reconhecimento de voz, caneta com infravermelho, teclado
sem fio, mouse sem fio, e celular; mas nenhum destes dispositivos é uma solução ideal,
por também apresentar incompatibilidades com algumas situações como ruído, deficiên-
cia e analfabetismo.

O que esse trabalho citado mostra é a necessidade de se buscar por novos dispositivos
de hardware em substituição ao controle remoto. Nossa solução, portanto, precisa estar
aberta para agregar novos dispositivos no futuro.

2.5 Imersão
Talvez a idéia mais extrema de interatividade esteja ligada aos conceitos de realidade

virtual e imersão, como o holodeck (Figura 2.14) da série “Jornada nas Estrelas” [Murray
1997]. Na ficção, o holodeck é uma sala de simulação e realidade virtual que permite
que pessoas interajam com ambientes e personagens fictícios, criados em computador.
Quando o usuário entra nessa sala especial, o mundo virtual é “materializado” a sua volta,
sendo possível até tocar nos objetos que são criados com uma projeção holográfica sobre
matéria replicada e campos magnéticos. Os sons e aromas são sintetizados artificialmente
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Figura 2.15: Sensorama.

para aumentar o grau de imersão.
Basicamente, imersão é a sensação que um usuário tem ao se sentir dentro de um am-

biente artificial ou virtual, como um jogo de videogame, um espaço virtual tridimensional,
ou um filme. Quanto mais sentidos forem atingidos, maior é esta sensação, que pode ser
parcial (quando o usuário não se abstrai totalmente do ambiente real em que está) ou até
mesmo total.

Um exemplo de equipamento com alto grau de imersão é o Sensorama (Figura 2.15),
desenvolvido nas décadas de 50 e 60 por Morton Heilig com o intuito de melhorar a
experiência do cinema. O equipamento exibe imagens 3D estereoscópicas, com som
estéreo, inclinação e vibrações da poltrona, e ainda produz vento e aromas. Nota-se que
este equipamento atuava então em 4 sentidos de seu usuário (visão, audição, tato e olfato).

Nos últimos anos o cinema tem adotado algumas dessas tecnologias, como o caso dos
filmes 3D nomeados e vencedores de algumas categorias do Oscar 2010, "Avatar"(Figura
2.16) e "Up"(Figura 2.17). Outras experiências também adotaram cadeiras giratórias em
salas de cinema.
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Figura 2.16: Avatar 3D.

Figura 2.17: Cena do filme UP!.
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2.6 Informática na Saúde
O uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC) na saúde e em serviços

sociais aborda muitos jargões que nós introduzimos aqui com o significado usado ao longo
deste trabalho, antes de prosseguirmos com o texto.

• Telecuidados (telecare) - serviço que oferece tratamento remoto de doenças crôni-
cas, deficientes físicos (temporários ou não), e idosos, permitindo que eles tenham
alguma qualidade de vida em casa com algum grau de independência. Geralmente,
aplicações deste tipo envolvem o uso de sensores inteligentes para disparar alarmes
para os cuidadores virem ajudar pessoalmente quando necessário.

• Telessaúde (telehealth) - tecnologias de teleconferência são usadas para alguns
serviços e para fornecer informações sobre saúde.

• E-saúde (e-health) - termo que faz referência a serviços de saúde através de solu-
ções eletrônicas (geralmente usando a internet).

• Telemedicina - subconjunto de serviços de telessaúde que usa teleconferência para
exames, diagnósticos, tratamento e monitoramento à distância.

• Telemonitoramento - uso de câmeras e outros sensores para monitorar a condição
de pacientes.

• Teleenfermagem (telenursing) - campo de telessaúde que provê serviços de enfer-
magem através das telecomunicações.

• Casas Inteligentes - casas que fazem uso de dispositivos de automação domés-
tica (domótica), tais como regulagem automática de ar condicionado, ou o uso de
sensores para ligar/apagar luzes.

• Tecnologia Assistiva (assistive Technology) - dispositivos assistivos, de adaptação
e reabilitação para pessoas com deficiências, para lhes prover alguma independên-
cia.

De acordo com os trabalhos de Tang, Percival e outros [Percival & Hanson 2006], a
área de telecuidados possui algumas vantagens em potencial. Muitas vantagens podem
ser enumeradas, como resposta mais rápida às necessidades de cuidado, monitoramento
contínuo, contato mais próximo (apesar de virtual), fornecimento de serviços de cuidador,
custos escaláveis, ajuda a pessoas para evitar hospitalização, e gerenciamento de casa com
menos pessoal.

O trabalho acima discute a importância de telecuidados para resgatar o senso de in-
dependência e promoção de inclusão social para os idosos. Ele apresenta muitas caracte-
rísticas de motivação para o uso de telecare, tais como escolha, senso de independência,
segurança para os atendidos, autonomia e controle do ambiente doméstico, e autoestima.
Ao examinar este trabalho mais detalhadamente, também podemos observar que os pro-
blemas enfrentados por telecuidado são: comportamento dependente, perda de privaci-
dade, medo de consequências negativas sobre os dados monitorados, perda de identidade,
serviço de telecuidado que se encaixe com as necessidades de cada indivíduo, e substi-
tuição do contato humano físico. Também diminui a necessidade de mobilidade e isto
pode piorar a forma física e o bem-estar. Pode causar isolamento, e o assistido pode ser
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estressado ao ter que responder e utilizar os sistemas, além do problema que pode ser o
custo da tecnologia.

Outro problema das abordagens atuais de telecuidado é que os serviços são vendidos
em sistemas padronizados, quando eles deveriam atender as necessidades específicas de
cada indivíduo. Isto aumenta o custo final para o consumidor que não utilizará todas as
funcionalidades oferecidas.

Além destes problemas, Lupiáñez-Villanueva et al. [Lupiáñez-Villanueva et al. 2010]
ressaltam a importância da observação de como os médicos utilizam TIC em sua prá-
tica profissional no contexto em que são inseridos. De acordo com esses autores, esta
observação é necessária para compreender adequadamente como as TIC estão sendo im-
plementadas e usadas nos ambientes médicos.

Assim, ao implementar uma solução de TIC para saúde, precisamos planejar a ob-
servação de sua implantação e uso para definir ações corretivas para melhor implantar a
solução nas tarefas diárias dos profissionais de saúde. Algumas ações corretivas são trei-
namento para profissionais se informarem dos novos hábitos que devem incorporar em
seus trabalhos.

Taber-Doughty et al. [Taber-Doughty et al. 2010] identificaram outros problemas.
Em seu trabalho avaliaram a efetividade de telecuidados em comparação com cuidados
tradicionais, através da comparação dos cuidados in loco com os oferecidos por telecui-
dados aplicados a consumidores com deficiências intelectuais, aonde os consumidores
(pacientes) devem ser guiados pelo cuidador remoto para realizar tarefas diárias simples.
Seu estudo indicou que os pacientes atingiram um pouco mais de independência quando
interagiram com o suporte de telecuidados, e o uso desta tecnologia resultou em maior
duração para a completude das tarefas. Entretanto, os autores advertem sobre os resulta-
dos serem baseados em um estudo com um pequeno número de participantes, mas eles
concluem que o serviço de telecuidados tem um potencial para auxiliar pacientes em suas
próprias casas. Eles indicam que um dos problemas é que o cuidador remoto não tinha um
mapa de onde os objetos estavam na casa do paciente, então, eles tiveram dificuldades em
orientar com detalhes alguns passos das tarefas dos pacientes, e eles identificaram que os
cuidadores nos serviços de telecuidados também precisam de treinamento especializado
para usar os potenciais desta tecnologia.

Existem iniciativas em telessaúde em muitos países. No Brasil, existe o Programa Te-
lessaúde Brasil [Campos et al. 2009], que consiste em pontos avançados de telecuidados
e telessaúde que conectam todos os estados. Na realidade, este programa é focado em
teleeducação para profissionais da saúde através de cursos baseados em teleconferência e
informações na Internet.

TEMOS - Telemedicine for the Mobile Society [Lindlar et al. 2009] é um grupo in-
ternacional de telemedicina que objetiva “estabelecer, via telemedicina, uma rede global-
mente ativa de hospitais certificados, numa tentativa de melhorar a assistência médica e
de oferecer atividades acadêmicas”. Ele usa a internet para estabelecer uma rede de fun-
cionalidades por teleconferência, como: palestras, junta médica remota, exames remotos
(como tele-eletrocardiograma e tele-raio-X) para reduzir o tempo de demora do laudo e
diagnóstico aonde falta profissionais, e consultas remotas aonde há necessidade de um
especialista. Encriptação é usada para garantir a segurança dos dados transferidos. O
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sub-centro da América do Sul possibilita serviços como: teledentista, teledermatologista,
telepatologista, e teletoxicologista, e reduz a resposta de 24h para 6,5 min em laudos
de ECGs (eletrocardiogramas) e Raios-x em áreas remotas tanto na Floresta Amazônica
quanto no interior da região sul do Brasil.

O trabalho de Novotný [Novotnỳ 2004] apresenta um relatório de iniciativas de e-
health nos países da região do centro e do leste Europeu, com foco na República Checa,
Hungria, Polónia, Eslovénia. O autor destacou que a maioria dos projetos relacionados a
e-health vem da iniciativa privada, e a maioria deles se remetem a teleconsultas. Podemos
ver aqui a necessidade de mais iniciativas governamentais que usem de recursos tecnoló-
gicos para promoção de saúde, e também podemos enfatizar que estas soluções precisam
fazer uso da tecnologia de forma mais abrangente que o mero uso de teleconferência.

Podemos observar que as poucas iniciativas de uso das TIC na saúde por governos
e instituições internacionais de pesquisas são baseadas em serviços por internet como
teleconferência para educação profissional, palestras, para acessar especialistas remotos,
e para realizar exames e laudos aonde o especialista ou técnico não estão disponíveis.

O uso de uma arquitetura de middleware com suporte a dispositivos remotos e de
automação, como é o caso da solução proposta por este trabalho, pode ser usada como
infraestrutura para suportar aplicações de informática na saúde. Entre essas aplicações
podemos pensar desde casos mais simples como programas informativos sobre saúde, a
casos mais complexos como aplicações de telecuidado, fisioterapia, ou ainda tecnologias
assistivas.



Capítulo 3

Estado da Arte

O trabalho discutido nos capítulos 4 e 5 é multidisciplinar e para encontrar trabalhos
relacionados a ele, devemos observar o estado da arte na criação de home media cen-
ters, bem como o uso de middleware para o controle de dispositivos e para aplicações
de informática na saúde. Este último assunto faz-se necessário devido ao estudo de caso
apresentado no capítulo 6.

3.1 Home Media Center
Um exemplo de HMC é o HAVi (HAVi 2010), que centraliza conexões de equipa-

mentos de áudio e vídeo. Outra abordagem de HMC é a de Shih-Hsiang Lo et al [Lo
et al. 2006]. Trata de uma arquitetura cliente/servidor cujos principais componentes são
o set-top box, o media center e os dispositivos móveis. Os dispositivos móveis são usa-
dos nesta abordagem como meios alternativos de interagir com as aplicações do HMC.
Seu media center é um PC poderoso computacionalmente e em capacidade de armazena-
mento, conectado ao STB por cabo ou rede IP, que executa tarefas multimídia comple-
xas. Tarefas estas como codificação de áudio/vídeo, broadcasting, gravações, mineração
de dados, buscas, etc. Enfim, é utilizado para tarefas de entretenimento doméstico. Os
autores justificam a necessidade desse PC devido a restrições computacionais do STB,
entretanto, será que esta arquitetura também seria adequada a realidade dos consumidores
brasileiros?

Um conceito relacionado a HMC é o de casas digitais, que, segundo Venkatesh [Venkatesh
2008] consiste em uma coleção de centros de atividade: centro de trabalho (para trabalho
à distância), centro de comunicação (e-mail, fax, bate papo, troca de mensagens, etc.),
centro de informação (notícias, esportes, informação de saúde, informações da comuni-
dade), centro de compras, centro de gerenciamento doméstico (planejamento financeiro,
operações bancárias, calendário, agenda, planejamento de viagens), centro de entreteni-
mento, e centro de aprendizado. O trabalho citado não mostrou, explicitamente o uso de
HMC em casas digitais, mas o funcionamento do HMC está diluído em alguns dos centros
listados.

Um problema comum das casas digitais, que também devemos observar quando de-
sejamos conectar dispositivos remotos a um STB, seja para compor um HMC ou para
adicionar recursos interativos ou imersivos, é a compatibilidade entre plataformas. Dis-
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positivos remotos podem ser de plataformas diferentes, e fazê-los funcionar de forma
prática é um desafio a ser enfrentado para não frustrar o usuário.

3.2 Soluções de Middleware para Controle de Dispositi-
vos

A integração e o desenvolvimento de aplicações para sistemas distribuídos, composto
por muitos módulos robóticos e dispositivos em redes, é um desafio onde há a necessidade
de: suportar concorrência intensa; robustez; modularidade (sensores, atuadores e contro-
ladores); ser personalizável; ser autoconfigurável; ser autoadaptável; ser auto-otimizável.

As soluções mais recentes nesse contexto são geralmente ubíquas e autônomas, e
possuem entre seus principais componentes:

• comunicação de dispositivos heterogêneos;
• serviço de diretório, facilitando a interoperabilidade entre os dispositivos e as apli-

cações;
• serviço de configuração, para adaptar e otimizar o middleware à cada solução.

Um middleware para controle de dispositivos ou robótica deve simplificar o processo
de desenvolvimento de software para os dispositivos ou robôs, suportar comunicação e
interoperabilidade de dispositivos, integração entre sistemas, componentes embarcados e
de recursos limitados, e ainda prover abstrações da heterogeneidade e uso eficiente dos re-
cursos, e por fim, deve reconhecer e configurar automaticamente dispositivos oferecendo
os serviços de robótica mais procurados.

Algumas soluções já vem sido procuradas para atender esses requisitos. Mohamed et
al. [Mohamed et al. 2008], mostra um levantamento do estado da arte atual e as principais
soluções de middleware para robótica. Nesse trabalho, os autores mostram que muitos
desses trabalhos tentam abordar o problema com tecnologias comuns como CORBA, ICF
e XML, e os principais objetivos são:

• melhorar o processo de desenvolvimento, usando modularização e abstração;
• reusabilidade de componentes existentes;
• otimização de recursos e suporte a tempo real;
• integração com recursos e sistemas externos como sensores sem fio;
• melhorias flexíveis e expansão de funcionalidades.

Porém, os autores citados mostram que a existência de serviços de robótica avança-
dos é limitada entre estes trabalhos, e que não há uma padronização de serviços - o que
dificulta a interoperabilidade entre os sistemas que usam middlewares distintos. Nesses
sistemas, as capacidades de autoadaptação e autoconfiguração do middleware ainda são
limitadas. Há ainda uma lacuna a preencher no quesito segurança. E para realizar colabo-
ração entre robôs heterogêneos nessas plataformas é necessário o uso de abstrações ainda
muito complexas.
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Um exemplo de solução de middleware é o Miro [Weitzenfeld et al. 2003], que provê
serviços de comunicação entre robôs e redes neurais distribuídas para prover mecanismos
de cognição aos robôs.

O ROS [Quigley et al. 2009] é um framework para desenvolver software de robó-
tica em um cluster de computadores, com licença de código aberto. E, apesar de ROS
vir da sigla Robot Operating System (Sistema Operacional de Robôs), ele não provê as
funcionalidades de um SO como gerenciamento de memória ou controle de processos, no
lugar disso, o ROS provê uma camada de comunicação acima do SO hospedeiro de um
cluster de computadores heterogênios. O SO dos hospedeiros é baseado em Linux/Unix.
Essa camada de comunicação pode ser vista como um middleware, que dá suporte a con-
trole e programação de robôs em pelo menos 4 linguagens de programação: C++, Python,
Octave e LISP. Apesar de suas vantagens (código aberto, programação multi-linguagens,
executar em plataforma Linux, permitir controle de dispositivos), seu escopo é diferente
do escopo do trabalho apresentado nesta tese; uma das diferenças é que o foco do ROS
é o controle dos dispositivos robóticos, enquanto neste trabalho pretendemos controlar
os dispositivos em sincronia com scripts de programas de TV interativos; outra grande
diferença, é que o ROS funciona em um cluster de computadores, enquanto o middleware
apresentado nesta tese tem como requisito funcionar isoladamente em cada receptor dos
usuários da TVDI ou mesmo em computadores executando serviços para aplicações inte-
rativas nas emissoras de TV.

Ao aplicar o controle de dispositivos através de um middleware para TVDI, é possível,
por exemplo, criar programas interativos de TV que interajam com os dispositivos na sala
do usuário. Um possível exemplo, seria um filme de terror que, ao chegar em determinada
cena, envie uma programação para diminuir a luz da sala ou aumentar a temperatura do
ar-condicionado.

3.3 Soluções de Middleware para Informática na Saúde
Também podemos citar abordagens de middleware específicas para informática na

saúde.
Ferrara [Massimo Ferrara 1998] apresenta um padrão de middleware para comunica-

ção em aplicações de TIC para saúde na Europa e oriente médio. As aplicações suportadas
por esta arquitetura incluem repositórios de dados, e suporte a telemedicina e teleenfer-
magem. Elas foram financiadas tanto por governos europeus quanto pela indústria.

Sicurello et al. [Sicurello et al. 2007] descrevem um sistema de telecuidados usando
TVD. Em sua solução, conectam diretamente dispositivos remotos ao STB através do
middleware DVB-MHP, e usam cartões inteligentes para transmissão de dados protegi-
dos. As aplicações de saúde desta solução são programas de TV digital educativos ou
preventivos que abrangem o serviço de TVD para fornecer vídeos informativos de saúde,
sobre serviços sociais, estilo de vida, ou exercícios de reabilitação; permitem o uso de dis-
positivos de monitoramento de saúde; usam servidores web para que o usuário envie in-
formações e dados monitorados, cujas informações são protegidas através de smartcards.
Entretanto, as aplicações projetadas para esta solução que requerem o uso de algum dis-
positivo remoto devem ser escritas de acordo com o driver correspondente ao dispositivo
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usado. Nossa solução, como pode ser visto nos capítulos 4 e 5, unifica e simplifica a
programação de dispositivos diferentes de uma forma transparente.

A motivação do trabalho de Vergados et al. [Vergados et al. 2008] é atender às neces-
sidades de cuidados para os idosos e melhorar sua qualidade de vida. Eles usam tecnolo-
gias genéricas para gerenciar produtos da linha branca, equipamentos de entretenimento,
e sistemas de automação doméstica. Eles listam muitas necessidades especiais dos ido-
sos: realizar tarefas diárias como pagamento de contas e operações bancárias, autonomia
assistida por funcionalidades como um sistema que lembra quando tomar remédios, mo-
nitoramento de saúde e de tratamentos. Eles alegam que sistemas de telemonitoramento
são importantes por permitir o automonitoramento de doenças crônicas e a capacidade
de gravar dados que mostram a evolução do quadro de um paciente. Sua arquitetura usa
um gateway centralizado para uma rede sem fio (WLAN) e um serviço de terminal com
repetidores Bluetooth (entre outros) para integrar sensores biológicos, TVs e outros ele-
trodomésticos. Uma teleconferência pode ser feita em qualquer terminal mais próximo
ao usuário, e enquanto o usuário se move entre os cômodos de sua casa, a teleconferência
se move de um monitor para outro.

Outro trabalho do grupo INHOME [Velentzas et al. 2008] expõe que os dados de
um ambiente composto por dados médicos, sensores de saúde, listas de telefones e outros
bancos de dados, com serviços na internet, são considerados dados sensíveis a incidentes
de segurança, requerendo portanto medidas de segurança. Eles descrevem seu mecanismo
de segurança que combina protocolos seguros comuns (como IPSec e TLS) em um nível
e a adição de segurança através de recursos como autenticação e encriptação sobre os
protocolos 802.11 e Bluetooth em outro nível.

Esta combinação pode ser necessária porque muitos protocolos possuem vulnerabili-
dades de segurança conhecidas, e estas podem ser exploradas para permitir que alguém
acesse informação confidencial como o uso de dispositivos ou mesmo a interceptação de
transferência de dados. Até mesmo o uso de um protocolo seguro pode ser comprometido
se o usuário não configurar corretamente as opções de segurança. Então, a combinação
de protocolos de segurança com protocolos de conexão podem aumentar o nível de segu-
rança, mas não evitam, por exemplo, todos os tipos de ataques de Negação de Serviço.
Alguém pode enviar sinais Bluetooth para interferir e quebrar conexões Bluetooth entre
um PC e um dispositivo. Ainda, existe a necessidade de certificar que um sistema em rede
não possui nenhum bug que o torne vulnerável a incidentes de segurança. Algo que pode
ser usado em favor do trabalho citado é que seu Gateway pode ser usado também como
um gateway de aplicação, ou firewall para aumentar o nível de segurança (se ele possuir
recursos computacionais para isso).

Outro trabalho que aborda middleware, casas inteligentes, e cuidados na saúde é feito
por Huebscher e McCann [Huebscher & McCann 2006]. Ele provê informação baseada
em contexto para aplicações e serviços sensíveis a contexto, e estes dados são formados
por uma rede de sensores com propriedades autônomas. Estas propriedades são: resis-
tência a falhas, autoconfiguração para prover os dados que se relacionam melhor com
cada contexto, e adaptação com bom desempenho que rapidamente detecta mudanças de
contexto. Esse trabalho nos trás a importância de resposta rápida aos dados coletados
pelos sensores em casas inteligentes para auxiliar melhor os idosos, como um alarme de
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quedas; e mostra alguns serviços que podem ser úteis para auxiliar pacientes “indepen-
dentes”, como o uso de um refrigerador que avisa sobre produtos expirando ou em falta.

Pung et al [Pung et al. 2009] apresentam outro middleware sensível a contexto para
cuidados pervasivos em casa e para o bem estar de idosos (CAMPH - context-aware mid-
dleware for pervasive homecare). Entre os serviços oferecidos por sua solução, podemos
destacar monitoramento, resposta a emergências, detecção de atividade diária anormal e
acesso pervasivo a dados e redes sociais. Sua arquitetura é baseada em três camadas, a
camada mais baixa é composta basicamente pelo espaço físico, servidores, redes de sen-
sores em processamento baseado em peer to peer, racionadores, e da internet; a camada
do meio é responsável por gerenciar os dados baseados em contexto; e a camada superior
consiste em gerir os serviços que habilitam as aplicações de cuidados domésticos. Acima
desta arquitetura, são executadas as aplicações de cuidados domésticos pervasivas e estas
invocam seus respectivos serviços sensíveis a contexto. Cada espaço físico é associado
a um gateway. O roteamento de consultas P2P e aquisição de dados dos sensores são os
principais responsáveis pelo atraso geral no sistema em tempo de resposta de consultas,
assim, os autores procuram por uma alternativa arquitetural que resolva este problema. O
reconhecimento de atividades em geral teve uma taxa de precisão de 75.1%, e o reteste
foi de 86.4%. Eles destacam, em sua conclusão, que os principais desafios quando se
trabalha com aplicações de saúde sensíveis a contexto são: gerenciamento de uma quanti-
dade massiva de dados dinâmicos de contexto, gerenciamento de uma grande quantidade
de espaços físicos, incluindo espaços móveis, prover inteligência para os mecanismos de
inferência neste ambiente, e gerenciar serviços para aplicações sensíveis a contexto.

Como discutido anteriormente, segurança da informação é um problema relacionado
a aplicações de saúde e serviços sociais. É importante manter a confidencialidade das
informações sensíveis, tais como dados de documentos, condição de saúde, e outros dados
pessoais. Quando se trabalha com dispositivos remotos, o acesso a estes dispositivos e
os dados armazenados em alguns deles também (computadores, celulares, STB, home
media centers, etc.) devem possuir recursos de segurança. Apenas pessoal autorizado
pode acessar estes recursos.

Croll [Croll 2011] enfatiza a importância de segurança de informação e políticas de
segurança para informações pessoais (e médicas) importantes. De acordo com sua pes-
quisa, é preciso que organizações estabeleçam políticas de privacidade de acordo com os
parâmetros legais e as demandas tanto do serviço de saúde quanto dos próprios pacien-
tes. Segundo o autor, políticas de privacidade são mal compreendidas pela ambiguidade
da linguagem e suas interpretações, e o uso de linguagens formais ou semi-formais pode
revelar políticas necessárias.

Outras questões de segurança, além de confidencialidade, são disponibilidade, inte-
gridade e autenticidade. Disponibilidade é muito importante para aplicações de saúde, já
que significa que o serviço deve estar disponível quando solicitado. Integridade e auten-
ticidade se referem, respectivamente, ao dado ser acessado sem modificações (ruído ou
perca), e a certeza de que a mensagem realmente foi criada por seu suposto autor.



Capítulo 4

Televisão Digital Interativa Imersiva

Antes de apresentarmos nossa arquitetura, precisamos definir a nossa classificação de
interatividade e imersão para televisão digital. Também apresentaremos uma definição de
como funcionará um sistema de TVDII com o nível máximo de interatividade e imersão.
Em seguida proporemos uma arquitetura de middleware que possibilitará os níveis de
interatividade e imersão aqui definidos.

4.1 Definições

4.1.1 Definição do Problema
Muitas potencialidades do paradigma da TVDI ainda não foram exploradas. Técnicos

e engenheiros de hardware e software para TV nos oferecem uma infraestrutura que per-
mite a execução de aplicações e acesso a internet através de um equipamento amplamente
usado e aceito como a TV.

É possível escrever programas para esta plataforma que forneçam serviços como in-
formações da previdência social, informações de saúde, operações bancárias, compras,
suporte a comunicação (bate-papos, fóruns de discussões, blogs, vlogs) e muitos outros.
Embora alguns destes exemplos listados acima já sejam realidade atualmente, a acessi-
bilidade e difusão de programas ditos “interativos” é massivamente focada em serviços
como o Pague por demanda (pay-per-view), guias de programação eletrônicos, e reality
shows na TV, nos quais os telespectadores só podem interagir através de mensagens de
SMS (o que retorna lucros para as operadoras telefônicas e para os canais de TV). Um
novo modelo de negócios precisa ser criado para facilitar o acesso a programas interativos
como os dos exemplos citados de serviços sociais e de saúde.

Como discutimos no cap. 2, os idosos necessitam aplicações que lhes permitam viver
com mais independência, e consequentemente com uma autoestima melhor; ao mesmo
tempo eles precisam de contato humano (físico e virtual). Isto pode ser provido por alguns
dos serviços listados anteriormente, mas eles possuem a limitação de não poder ajudar os
idosos a manter autonomia também em suas tarefas domésticas. Então, precisamos prover
acesso a eletrodomésticos e dispositivos de automação que promovam qualidade de vida
para todas as pessoas, e promovam autonomia e autoestima para os idosos e deficientes
físicos.
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Existem muitas soluções que visam controlar dispositivos heterogêneos, cada uma
com sua própria arquitetura, e para programar para tais arquiteturas, é necessário apren-
der detalhes de implementação sobre o driver do equipamento e sobre a arquitetura da
solução. Conhecer todas as APIs (Application Program Interfaces ) para ter acesso a
dispositivos heterogêneos em um mesmo programa é uma tarefa complexa. Especial-
mente, em aplicações para TVDI, se alguém deseja criar uma aplicação que controle um
dispositivo, precisará conhecer a API de tal dispositivo e ser capaz de executar este outro
código no middleware dos STBs.

Assim sendo, precisamos de uma solução que nos possibilite programar uma aplicação
para TVDI que use dispositivos e eletrônicos do usuário, e esta solução deve ser flexível
o suficiente para configurações personalizadas de dispositivos para cada usuário.

O problema abordado neste trabalho consiste em definir uma arquitetura que pos-
sibilite a criação de aplicações interativas com caracteristicas de imersão, fazendo uso
de dispositivos eletrônicos e de automação, como sensores, atuadores, robôs, lâmpadas
inteligentes, sistemas de som, climatizão, etc. Para melhor entender essa arquitetura, re-
definimos a seguir conceitos de interatividade e de imersão.

4.1.2 Interatividade na Televisão Digital
Como discutimos no capítulo 2, não existe um consenso para a definição de intera-

tividade. Ao comparar as diferentes classificações, observamos que muitas delas usam
métricas diferentes. Então, no lugar de classificar interatividade em níveis, constatamos
que é mais objetivo definir métricas para interatividade. Ora, como alguém pode afir-
mar que uma aplicação é mais interativa que outra se uma apresentar características de
interações sociais e outra apresentar características de interação com o enredo?

Com isso, podemos dizer se um sistema é mais (ou menos) interativo em relação a
determinada métrica. Por exemplo, podemos dizer que um sistema é mais (ou menos)
interativo com relação à quantidade de escolhas. Em nossa jornada, encontramos e de-
duzimos as seguintes métricas: canal de retorno, comportamento em degradação, dispo-
sitivo de entrada, flexibilidade de ações, interações sociais, interruptabilidade, modelo
de interação, operabilidade, paralelismo de interações, personalização, proatividade,
profundidade de alterações, quantidade de escolhas, serviços, velocidade de resposta,
visibilidade, escalabilidade local e escalabilidade social. Algumas dessas métricas são
associadas com o uso de dispositivos, outras são associadas às características de software
das aplicações ou serviços interativos.

Por canal de retorno, podemos observar aplicações para TVDI que não possuem
canal de retorno, como por exemplo um guia de programação; há aplicações que usam
canais de retorno de via única (ex: mensagens, votos telefonados); e há aplicações que
fazem uso de canais de retorno de duas vias como a internet, ou seja, usando a infraes-
trutura da internet a resposta de um usuário chega à emissora e a resposta da emissora a
esta resposta retorna diretamente para o usuário, como em uma conexão em um canal de
jogos.

O comportamento em degradação indica qual é o comportamento do sistema quando
não há respostas. Quando o sistema não possui respostas para uma pergunta, deve for-
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necer outras perguntas e continuar sua operação. Este comportamento é chamado de
degradação sauve. No caso de imagens digitais, pode haver falhas no sinal. Na degra-
dação suave, o sistema ainda deve mostrar imagens mesmo com distorções no sinal. Em
sistemas digitais, isto é comum até um certo limiar de erro. Quanto maior este limiar de
erro, melhor é o comportamento em degradação do sinal.

Pelo criterio de dispositivo de entrada, quanto mais dispositivos de entrada disponí-
veis, maiores as opções de formas de interagir com as aplicações interativas. Esta métrica
também está relacionada com a capacidade de acessibilidade de um sistema de TV digital
a diversos públicos, como por exemplo usuários analfabetos ou com dificuldades de vi-
são. Entre os dispositivos de entrada podemos elencar: controle remoto comum, controle
remoto com botões de interatividade, dispositivos de reconhecimento de voz, caneta com
infravermelho, teclado sem fio, mouse sem fio, celular, e câmeras com reconhecimento
de gestos ou até mesmo de face.

A flexibilidade de ações está relacionada a quantidade de permutações possiveis de
ações que um usuário pode realizar em um programa interativo(previsibilidade), mas a
maior flexibilidade está relacionada a capacidade deste programa funcionar em situações
imprevistas (não-default).

Quanto mais complexas as interações sociais, maior é a interatividade. A base das in-
terações sociais é a comunicação, mas elas tambem podem envolver competição(quando
os objetivos são contraditórios), colaboração (quando os usuários possuem objetivos
iguais), cooperação (quando os usuários apresentam objetivos diferentes mas se ajudam
mutuamente), negociação (quando objetivos são divergentes mas há uma margem para
ceder ao outro e atingir um resultado satisfatório), compartilhamento (ex: compartilha-
mento de objetos virtuais, de vídeos, textos, imagens ou outros); e os usuários podem
perceber a ação e a presença dos outros explicita ou implicitamente. Um exemplo em
que os usuários percebem indiretamente os outros é na realização de uma enquete onde
é possivel saber a parcial ou o total dos votos, os usuários não usam o sistema para se
comunicar, portanto, a comunicação é ausente, mas usuários com mesma opinião cola-
boram com votos iguais, ou cooperam quando fazem um voto em outra alternativa para
evitar que a sua pior escolha vença a competição. Uma aplicação interativa para acesso
a redes sociais ou execução de jogos massivos pode estar em um extremo maior nessa
métrica, principalmente se fizer uso de diversos tipos de interação social, de meios de
comunicação e de percepção.

Como visto no cap. 2, interruptabilidade, é a capacidade do usuário interromper
um programa de TVDI e atuar (interagir) quando desejar. A granularidade é o tamanho
do menor elemento antes que um programa possa ser interrompido para que o usuário
interaja com ele: um quadro, uma frase, um minuto, uma palavra, etc. Quanto menor este
espaço de tempo para que o usuário possa interagir, maior é a granularidade, e maior é a
interruptabilidade.

De acordo com o modelo de interação, podemos dizer que a interação apenas ocorre
entre o usuário e o ambiente da aplicação; ou pode ocorrer de forma ponto-a-ponto como
o modelo unicast onde um usuário se conecta e interage com um usuário; essa interação
entre usuários pode ser ainda de um para muitos usuários (multicast) ou as mensagens
podem surgir de muitos usuários para um; e um caso especial dessas mensagens multicast
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é quando o broadcast é habilitado, ou seja um usuário é capaz de enviar simultaneamente
a mesma mensagem para todos; por fim o modelo de interação também pode ocorrer de
forma em que N usuários se conectem e se comuniquem e interajam simultaneamente
com M usuários, a chamada interação muitos-muitos.

Se analisarmos a evolução da TV, a operabilidade é a métrica mais antiga de intera-
tividade. Ela está presente em alguns dos modelos de classificação de interatividade em
níveis mostrados no capítulo 2, mas aqui vamos remodelar os níveis de operabilidade pre-
viamente apresentados, pois o que hoje é considerado operabilidade básica não é o mero
liga-desliga (como a classificação apresentada no capítulo citado), e a presença de cores
também é o comum há dezenas de anos. Portanto, vamos classificar como operabilidade
básica a capacidade de modificar o volume, contraste, brilho, desligar/desligar, e trocar
canal em um aparelho analógico; a operabilidade remota possui todas estas caracteristi-
cas, mas permite o uso de controle remoto e permite o zapping de canais; a operabilidade
digital possui todas as características da anterior, mas a exibição pode ser feita com ima-
gem digital em alta resolução e possui serviços básicos de teletexto e guia de programação
eletrônico, e permite a execução de menus de aplicações interativas; a operabilidade de
gravador, possui as caracteristicas da anterior, mas também oferece as funções de gravar
programas, pausar, adiantar, voltar, e dar zoom. Observa-se que esta métrica também é
uma das mais voláteis, pois a medida que a tecnologia avança caracteristicas de operabi-
lidade vão se consolidando como caracteristicas básicas.

Paralelismo de interações indica a capacidade e a quantidade de interações que po-
dem acontecer simultaneamente. Um paralelismo alto significa que muitas interações são
realizadas ao mesmo tempo. Por exemplo, um jogo de futebol aonde os usuários são joga-
dores e ao mesmo tempo podem conversar com os outros membos do seu time ou mesmo
do adversário indica que existem ao menos 2 formas de interação paralelas, se ao mesmo
tempo os usuários podem receber notícias de gols de jogos do campeonato brasileiro e po-
dem abrir um chat privado com um de seus contatos, a quantidade de interações paralelas
aumenta.

A capacidade de uma aplicação interativa ser adaptada para cada usuário é chamada
de personalização. Interações personalizadas podem por exemplo ser baseadas no sexo
do usuário ou em um gosto pessoal. Por exemplo, um jogo de futebol transmitido com
um programa interativo pode permitir que torcedores de um mesmo time fiquem mais
“próximos” nas interações, em relação aos torcedores rivais.

A métrica da proatividade classificamos um sistema interativo como pouco proativo
se ele for do tipo reativo, de interatividade média se for coativo, e de interatividade (e
proatividade) alta se for proativo. Relembrando o cap. 2, o comportamento reativo é
quando as aplicações reagem às ações do usuário a opções predefinidas; em aplicações
coativas o usuário controla a sequência, o ritmo e o estilo dos programas apresentados;
e em aplicações proativas o usuário controla a estrutura e o conteúdo da programação,
chegando a ser criador de conteúdo.

A profundidade de alterações indica o quanto a interação de um usuário pode afetar
um programa interativo. Em uma escala de menor profundidade para maior profundi-
dade temos: mudança de programação (ex. Intercine, pay-per-view), escolha de câmeras
e ângulos, mudanças no enredo (ex: Você Decide, A Gruta). As quantidade de alterações
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influe como critério de desempate na medida da interatividade em programas com profun-
didade de alterações similares, por exemplo, entre o “Você Decide”, programa da Rede
Globo cujo apenas o final era alterado de acordo com a escolha da maioria é tão profundo
quanto o “A Gruta”, aonde todo o enredo pode ser alterado em diversos momentos, mas
este último pode ser classificado como mais interativo pois ele permite mais alterações de
acordo com as escolhas do usuário.

A quantidade de escolhas mostra o número de interações possíveis que um usuário
pode acessar em média numa dada aplicação interativa. Os 4 botões coloridos de inte-
ratividade presentes nos controles remotos de televisores e conversores compatíveis com
o ISDB-TB representam uma quantidade de escolhas básica. Abaixo disso é uma quan-
tidade de escolhas muito pequena. E em situações além das escolhas dos 4 botões de
interatividade, usando por exemplo os botões de navegação, podemos dizer que a quan-
tidade de escolhas é maior. Dizer que um número de escolhas é baixo ou alto, porém, é
subjetivo e deve se levar em conta a média ou o padrão de escolhas que os usuários pos-
suem. Por exemplo, com o advento da TVDI no Brasil, surgem os controles com o botão
de interatividade e os 4 botões coloridos, esta pode ser considerada uma quantidade média
de escolhas atualmente, mas no futuro pode surgir outro padrão de entrada que permita
uma quantidade maior, e essa será a nova média.

Serviços é a métrica que indica a variedade e complexidade de diferentes serviços
interativos oferecidos por um sistema de TVDI. Entre os serviços mais comuns: guia de
programação eletrônico, vídeo-sob-demanda, vídeo quase sob-demanda, gravador pessoal
de video, pay-per-view, bate-papo, escolha de câmeras, enquetes e outras votações, faturas
eletrônicas, compras eletrônicas, teletexto e jogos.

A velocidade de resposta indica o tempo que uma aplicação interativa leva para res-
ponder a uma interação do usuário, quanto menor este tempo, maior a velocidade e maior
a interatividade segundo este critério. Uma aplicação cuja resposta aconteça em tempo
real é o mais interativo possível de acordo com esta métrica.

Já a visibilidade indica a visibilidade das ações de um usuário na forma com que ele e
os demais usuários percebem um programa interativo. Em ordem crescente, a visibilidade
pode ser pessoal, coletiva ou global.Visibilidade pessoal se refere a alterações causadas
por uma interação que são visíveis apenas pelo próprio usuário que a realizou; na visi-
bilidade coletiva as ações de um usuário são percebidas por um subgrupo de usuários, é
o caso de uma sala de bate-papo; e na visibilidade global, tudo que um usuário fizer é
percebido por todos os demais, por exemplo o resultado de uma votação é percebido por
todos.

Por fim, a escalabilidade local e a escalabilidade social medem, respectivamente,
quantas pessoas podem interagir com uma aplicação interativa no mesmo local físico
(usando o mesmo STB), e quantos usuários em diferentes STBs podem interagir entre si
ao mesmo tempo através do canal de retorno (internet).

Esta lista de métricas, ou de critérios, não é uma lista definitiva, pois com a evolução
da tecnologia a tendência é que surjam sistemas de TVDI ou mesmo aplicações com
caracteristicas que ainda não foram exploradas. E, como vimos em algumas métricas, o
que é considerado avançado hoje pode ser o básico daquela métrica amanhã.

A contribuição deste trabalho aqui é a de trazer a luz do conhecimento esta noção de
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que não é possível se classificar interatividade, um conceito complexo, com apenas uma
notação ou escala, que leva em consideração apenas parte das métricas mostradas acima.
Para entender melhor a interatividade de um sistema ou aplicação para TV é necessário se
avaliar sua interatividade pelas métricas que tal sistema ou aplicação se propõe a trabalhar.

4.1.3 Imersão na Televisão Digital Interativa
Definimos como Televisão Digital Interativa Imersiva, ou simplesmente TVDII, como

a televisão que faz uso de recursos de imersão para melhorar a experiência interativa do
usuário. Assim como definimos métricas para classificar interação em TVD, podemos
estender o conjunto de métricas definidas na seção anterior para classificar aplicações
interativas imersivas, acrescentando a métrica imersão.

Imersão é a capacidade de uma aplicação promover o sentimento de que o usuário está
dentro de um ambiente virtual. Por exemplo, ao se deparar com uma esfera de fogo vindo
em sua direção durante um jogo, um usuário realmente imerso nesse jogo naturalmente
tem o reflexo de mover seu corpo tentando se “esquivar” da esfera. O nível de imersão
depende do nível de realismo da experiência. Como este conceito é subjetivo, propomos
usar como critério de imersão a quantidade de recursos imersivos utilizada.

Os recursos de imersão mais comuns atualmente são: áudio estéreo, vídeo 3D, cadeira
vibratória, aromas artificiais, automação de objetos do ambiente, e sistema de rastrea-
mento de posição e foco do interesse do usuário.

O vídeo 3D pode ser com projeção estereoscópica (imagem vermelha e imagem verde)
ou com projeção de duas imagens com luz polarizada. A cadeira também pode simples-
mente mudar seu ângulo. A automação de objetos do ambiente indica que objetos po-
dem se mover com ajuda de recursos de automação controlados pela aplicação interativa.
O rastreamento e determinação do foco do usuário servem para adequar a sua visão de
acordo com sua posição e foco no espaço virtual 3D.

4.2 Sistema Interativo Imersivo e Arquitetura
O sistema de TVDII pode ser ilustrado na Figura 4.1. Nesta figura, temos um estúdio

de onde um programa digital interativo imersivo está sendo gravado e exibido ao vivo.
Esse programa permite que os usuários assistam ao programa e tentem controlar o robô, e
a luz do estúdio através de seus conversores (STB). Cada usuário também pode escolher
de que câmera deseja ver a imagem. Junto com esse programa também é transmitida uma
aplicação interativa da torre de transmissão. Esta aplicação chega às residências e é exe-
cutada nos STBs, controlando um dispositivo (na ilustração representado por um robô) e
a luz do ambiente do usuário, representado aqui por um Home Media Center. Os usuários
também podem interagir entre si com chat, e influenciar o ambiente uns dos outros através
de um serviço multiusuário provido por um servidor conectado aos STBs diretamente da
internet. Como todos os usuários podem tentar alterar as configurações de luz e controlar
o dispositivo ou robô no estúdio, suas requisições são enviadas ao primeiro servidor, que
as processa de acordo com algum algoritmo de colaboração e envia o resultado (por exem-
plo, da maioria) para o servidor do estúdio, que por sua vez transforma esta mensagem
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Figura 4.1: Sistema de Televisão Digital Interativa Imersiva.

em controles para os dispositivos do estúdio. E isso tudo pode acontecer enquanto uma
peça está sendo encenada no estúdio, na qual os atores interagem com o robô em questão
ou com elementos do cenário manipulados por outros dispositivos.

Este cenário é uma extensão ao extremo das possibilidades que um Sistema de TV
Digital Interativa Imersiva pode criar.

4.2.1 Arquitetura do Sistema
A arquitetura desse sistema de TVDII pode ser melhor analisada com a Figura 4.2. E

o middleware desenvolvido neste trabalho é chamado de Middleware Immersive. Os dis-
positivos remotos do estudio são todos os dispositivos eletrônicos do estúdio conectado
ao Middleware Immersive para ser controlados por um aplicação interativa. Esta aplica-
ção estaria ligada a um servidor multiusuário, o servidor do estúdio, responsavel pela
conexão dos usuários a um serviço multiusuário, e por tratar as solicitações dos usuários
e definir que ações se darão nos dispositivos. O servidor do estúdio também é responsável
por controlar dispositivos do estúdio caso alguma aplicação interativa permita controle de
elementos do cenário (por exemplo, um programa de auditório com controle ao vivo da
cor do cenário). O transmissor é a estação de transmissão do sinal de TV (por exemplo
HDTV) e da aplicação interativa. Este sinal chega na casa do usuário em seu conver-
sor. Por sua vez, o conversor do usuário pode ser usado com Middleware Immersive e
enquanto é mostrado o vídeo do estúdio a aplicação interativa que chega solicita altera-
ções na iluminação do ambiente (dentre outras) da casa do usuário, executando ações de
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Figura 4.2: Diagrama da arquitetura do Sistema.
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controle nos dispositivos remotos do usuário. As interações do usuário que devem ser
tratadas no servidor do estúdio são enviadas através do canal de retorno (internet) para
o provedor do serviço interativo, um servidor que receberá as mensagens e as encami-
nhará para o servidor do estúdio.

4.3 Arquitetura de Middleware
A arquitetura de middleware apresentada na Figura 4.3 dialoga com o sistema ope-

racional para acessar os drivers presentes neste sistema (ou seja, serial, infravermelho,
Bluetooth, USB, radio...). Em nosso estudo usamos o ISDB-TB (Integrated Services Di-
gital Broadcasting Terrestrial - Brazilian version), e o STB usado nessa plataforma tem
como S.O. uma distribuição Linux. O middleware presente no ISDB-TB é chamado Ginga
(www.ginga.org.br), e o middleware apresentado aqui é um complemento a esta arquite-
tura. Então o middleware apresentado aqui, chamado Immersive, é paralelo ao Ginga, e
provê serviços a aplicações interativas imersivas.

Alguns módulos do middleware Immersive podem ser absorvidos por outro middleware
para TVD. As funcionalidades do ISDB-TB (como decodificadores e tocadores) são aces-
sadas pelo Immersive. A camada de aplicações representa as aplicações que devem ser
instaladas e executadas no STB, e a camada de rede representa a rede existente entre a
estação de TV e os receptores.

Os componentes da arquitetura deste middleware serão discutidos a seguir. A Figura
4.4 detalha o funcionamento básico da arquitetura do middleware proposto aqui, que pos-
sui três camadas:

• Camada de Drivers - possui estruturas de dados e métodos para acessar cada dis-
positivo, como um controlador robótico, um controle remoto, um controle de ar-
condicionado, um sistema de iluminação, uma câmera ou outro sensor.

• Camada de Serviços - oferece os serviços básicos que as camadas superiores de-
verão acessar.

• Camada de Aplicação - intermediária entre o middleware e as aplicações, fornece
as funcionalidades requisitadas em alto nível pela aplicação, que são o XML parser,
o compilador e o gerenciador de versões.

Cada item dessas camadas será discutido mais adiante, a partir da seção 4.3.1.
Comunicação
A forma de comunicação entre o sistema e os dispositivos robóticos é muito mais

complexa que uma simples RPC. Enquanto nesta última há uma abstração da transmissão
de dados, detalhes de baixo nível da rede, e uma chance de falha da conexão; em nossa
abordagem, não há necessidade de transmissão de dados, o que existe é a necessidade
de se realizar determinadas operações nos dispositivos remotos - que é atingida através
de envios de mensagens contendo o estado que cada dispositivo deve assumir. O que é
abstraído em nossa abordagem é a forma como estas mensagens assíncronas são tratadas,
portanto nosso middleware pode ser considerado um middleware orientado a mensagens
(MOM). A Figura 4.5 ilustra sua troca de mensagens com diferentes dispositivos remotos.
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Figura 4.3: Ponte entre o Middleware Immersive e o Middleware Ginga, provendo servi-
ços e funcionalidades para aplicações interativas.
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Figura 4.4: Arquitetura em camadas do middleware.
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Figura 4.5: Middleware Orientado à Mensagens.

4.3.1 Nível de Drivers
Na camada mais alta do middleware, a aplicação simplesmente diz que deseja que

o dispositivo determine alguma ação (mover-se, parar, levantar braço, acionar, aumentar
temperatura, diminuir luminosidade, etc) por uma quantidade de segundos. Nesta mesma
camada os sinais enviados pelos dispositivos remotos são monitorados e processados.
Isto é feito em uma linguagem de programação de alto-nível que é então compilada e
transformada em código executável pelos dispositivos escolhidos.

Então este código é enviado para uma camada mais baixa do middleware, onde o
código é transformado em mensagens de acordo com o driver de cada dispositivo remoto
e finalmente as mensagens são enviadas ao dispositivo (através de conexão serial, paralela,
infravermelho ou bluetooth), fazendo com que o dispositivo responda de acordo com a
mensagem.

Esse funcionamento "genérico"da camada de drivers, é suportado pelo parser XML
(que será explicado na camada de Aplicação) e por alguns módulos da camada de Serviços
(como o Serviço de Configuração e o Serviço de Automação). A compatibilidade com
cada dispositivo é feita através de arquivos XML, que são cadastrados para indicar que
comandos da API do driver do dispositivo que está sendo cadastrado equivalem a uma
ação em alto nível (como acionar ou parar). Essas ações em alto nível fazem parte da
linguagem do Immersive.

Para que uma aplicação interativa faça uso de um dispositivo, ela deve conter em
seus dados o arquivo com o código NCL (ou Lua), e o arquivo com o código Immersive.
O código Immersive indica quais dispositivos devem ser selecionados, e a sequência de
funções que podem ser chamadas pelo NCL ou Lua.
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4.3.2 Nível de Serviços
Gerenciador de Conexões
Responsável por gerenciar a comunicação, ou seja, as conexões entre os dispositivos

e a aplicação, fazendo chamada aos drivers da camada de drivers e do SO.
Serviço de Diretórios
Há uma necessidade do middleware reconhecer qual dispositivo está disponível. Por

exemplo, quando um dispositivo robótico é conectado ao conversor via bluetooth, o mid-
dleware também deve detectar qual porta está sendo usada nesta conexão.

Serviço de Configuração
Através deste serviço, é possível configurar o middleware para funcionar de forma

otimizada de acordo com os dispositivos selecionados. Por exemplo, é possível configurar
o middleware para que gere mensagens para um determinado dispositivo, ou ainda que as
mensagens sejam adequadas a uma engrenagem de raio x ou y.

Serviço de Som
Provê streaming de áudio, decodifica arquivos de música, e controla dispositivos de

som.
Serviço de Vídeo
Provê streaming de vídeo, decodifica arquivos de vídeo, e acessa a tela do vídeo.
Serviço de Armazenamento
Permite armazenamento e acesso remoto de arquivos diversos.
Serviço de Busca
Permite buscar por arquivos de dados, áudio ou vídeo, muitos deles usados pelos

serviços de som ou de vídeo.
Serviço de Automação
Provê acesso aos serviços de automação doméstica e aos drivers do serviço de auto-

mação. Através deste serviço, é possivel iniciar uma eletrodoméstico automatizado de
uma localização remota.

Serviço de PVR
A implementação deste serviço é opcional nesta arquitetura. Pois um equipamento de

PVR pode ser usado em sua substituição. Se for implementado, representa os serviços
de agendamento e gravação de programas, que utilizam o serviço de armazenamento.
Também pode ter a funcionalidade de evitar comerciais. E acessa o serviço de vídeo para
exibição dos vídeos gravados.

Serviço de Rede
Serviço que permite estabelecer conexões entre os STBs e entre um STB e o Provedor

de Serviços Interativos. Interpreta as mensagens recebidas no modelo do protocolo defi-
nido na camada de rede, e ativa os demais serviços e drivers de acordo com a mensagem.
Este módulo também acessa o compilador e o parser XML.

4.3.3 Nível de Aplicação
Parser XML
O parser XML é uma ferramenta importante para aplicação interativas com o Immer-

sive, pois os arquivos XML determinam a correspondência de código entre a linguagem
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de alto nível, e as mensagens correspondentes que devem ser enviadas a cada tipo de
dispositivo. O que permite uma melhor adaptabilidade e flexibilidade de aplicações para
dispositivos diferentes, selecionando o perfil atual e buscando pelo código correspondente
para o perfil deste dispositivo. Portanto, este módulo é usado pela interface gráfica do
ambiente de programação, pelo controle remoto, e qualquer outra aplicação desenvolvida
para acessar dispositivos nesta arquitetura. Também é usado pelo compilador.

Compilador
Usa as informações lidas pelo parser XML para traduzir o código da linguagem de

alto nível nas mensagens que o gerenciador de conexões irá enviar para os dispositivos.
Também pode ser usado para converter todo o código de alto nível em um aplicativo
executável para código em baixo nível que também é enviado para os controladores de
acordo com a conexão disponível para cada dispositivo. Estas operações podem variar de
acordo com o tipo de conexao disponível para cada dispositivo, e os requisitos de uma
aplicação específica nos níveis superiores desta arquitetura.

Gerenciador de Versões
Usa o gerenciador de conexões para se comunicar com os dispositivos remotos, ve-

rifica a versão do software instalada neles e carrega atualizações de software para estes
dispositivos através da aplicação de atualização de dispositivos.

4.3.4 Camada de Aplicações
Algumas aplicações são fornecidas para usuários básicos e avançados: Ambiente de

Programação, Controle Remoto, Ferramentas de Comunicação, Gerenciador Multimídia
e Gerenciador de Automação. É importante dizer que as aplicações apresentadas aqui são
apenas algumas aplicações basicas para facilitar outras soluções. Outras aplicações, como
uma agenda de remédios, também podem ser executadas neste nível.

Ambiente de Programação
Permite ao usuário criar o seu próprio programa interativo, usando uma linguagem de

alto nível. Acessa o Leitor de XML e o Compilador para validar o código gerado.
Controle Remoto
Interface gráfica que permite ao usuário controlar os seus dispositivos remotos, como

por exemplo um robô, um ar-condicionado, um sistema de luz automatizado ou outro
dispositivo doméstico. Acessa o serviço de automação e o parser XML.

Ferramentas de Comunicação
Faz uso de mecanismos de comunicação na internet, e acessa o servidor de video para

prover video-conferências.
Gerenciador Multimídia
Interface gráfica que permite ao usuário navegar entre suas mídias armazenadas e

requisitar a sua execução. Acessa os serviços de áudio, vídeo, busca e armazenamento.
Pode acessar o serviço de automação para execução das mídias em dispositivos como
home-theaters ou televisores dispostos pela casa.

Gerenciador de Automação
Interface gráfica que auxilia na instalação, configuração e atualização do driver dos

dispositivos de automação doméstica. Permite o usuário configurar as opções de seus
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dispositivos, e configurar as permissões de acesso para cada dispositivo. Acessa o serviços
de automação. Esta aplicação permite inserir os sinais de controle correspondentes a uma
instrução de alto nível; por exemplo: “forward” em alto nível corresponde as instruções de
baixo nível: ”motorA.forward(100); motorB.forward(100);motorA.on(); motorB.on();”.

4.3.5 Camada de Rede
Esta camada define os protocolos usados entre o STB e os dispositivos, e os proto-

colos usados entre a estação de televisão e os receptores. De acordo com os parâmetros
de conexão, um dos protocolos padrão é usado (802.11*, Bluetooth, IPSec, TLS/SSL).
Em caso de uma conexão entre uma estação de TV e um STB, um desses protocolos é
escolhido para encapsular o protocolo interno MultiDevice, para atingir um patamar de
segurança mais elevado.

Protocolo MultiDevice
Este protocolo foi especialmente projetado para otimizar o tamanho das mensagens

de controle de dispositivos para aplicações de TVDI massivamente distribuídas. Ele con-
tém mensagens com instruções gerais para ativar dispositivos genéricos (ar-condicionado,
luz, dispositivos domésticos automatizados, etc.). O formato do protocolo é: Chave de
Segurança, Classe do Dispositivo, Instruções. A chave de segurança é uma chave pública
da emissora ou da aplicação que permite que um usuário valide que uma dada aplicação
foi enviada pelo remetente esperado, então o usuário pode decidir no começo de uma co-
nexão se ele deseja ou não aceitar as instruções de controle daquele remetente. A classe
do dispositivo é um rótulo geral do dispositivo (ex: robô, sistema de som, câmera, ar-
condicionado, luz). E as instruções são o código escrito na linguagem do middleware
Immersive.

Quando um conversor é ligado, enquanto seu sistema operacional e o middleware
Ginga são carregados, o middleware Immersive também é carregado e todos os módu-
los acima são colocados na memória, permitindo que aplicações acessem os recursos e
serviços do Immersive.



Capítulo 5

Implementações

5.1 Detalhes de Implementação
O Middleware Immersive foi desenvolvido na linguagem C++ [Stroustrup & others

1995]. O diagrama de componentes da Figura 5.1 mostra os principais componentes
desta arquitetura de aplicações interativas imersivas. O middleware Ginga-NCL é execu-
tado acima do SO Linux (www.linux.org), da mesma forma, o Middleware Immersive é
executado sobre este SO. As aplicações Interativas, por sua vez, são executadas no mid-
dleware Ginga-NCL ou no middleware Ginga-J. O middleware Immersive fornece uma
API para a linguagem NCL executar as aplicações interativas imersivas no Ginga-J.

Também foram desenvolvidas algumas aplicações básicas junto com o middleware
imersivo, representadas em módulos na arquitetura em camadas do sistema vista no capí-
tulo 4.

As ferramentas do Middleware Immersive podem ser executadas junto com uma in-
terface gráfica desenvolvida para acessá-las; porém, os recursos deste middleware estão
disponíveis independente dessa interface ser acessada ou não. A Figura 5.2 mostra esta
interface. Nela é possivel acessar as ferramentas Cadastrar Dispositivo, Controlar Dis-
positivo, Programar Dispositivo e Executar Programa.

Cadastrar Dispositivo é uma ferramenta que permite cadastrar os drivers de um de-
terminado dispositivo juntamente com as instruções na linguagem de alto nível que corres-
ponderão a chamadas em baixo nível desse driver para uma ou mais ações determinadas
pelo próprio usuário que cadastrar o novo driver. Sua interface é mostrada na Figura 5.3.

As ferramentas Controlar Dispositivo e Programar Dispositivo permitem ligar/desligar,
alterar estado ou enviar sinais aos dispositivos conectados ao middleware. A diferença é
que o Controlar realiza a ação em tempo real, e o Programar cria um script para uma apli-
cação interativa imersiva utilizar dispositivos. As Figuras 5.4 e 5.5 mostram as interfaces
destas ferramentas.

Executar Programa permite executar outra ferramenta ou uma aplicação interativa
imersiva.
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Figura 5.1: Diagrama de componentes do Middleware Immersive.
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Figura 5.2: Interface inicial de acesso a ferramentas do middleware Immersive.

5.2 Estudos de Caso
Durante a realização deste trabalho, nos deparamos com duas situações-problema que

aproveitamos como tema de estudos de caso para a TVDII. A primeira situação surgiu
com a participação no projeto XPTA-LAB - Laboratório de Excelência em Desenvolvi-
mento de Aplicativos para Produção, Edição e Difusão de Conteúdos Audiovisuais pela
Internet e TV Digital. A segunda situação surgiu com uma proposta de estudar aplicações
de TVDI para aplicações de saúde.

5.2.1 XPTA-LAB
O Projeto XPTA-LAB - Laboratório de Excelência em Desenvolvimento de Aplica-

tivos para Produção, Edição e Difusão de Conteúdos Audiovisuais pela Internet e TV
Digital, foi realizado no periodo de 1 ano entre 2009 e 2010, com um consórcio de pes-
quisadores de diversas universidades e empresas pioneiras em TVDI. O projeto propôs
“o desenvolvimento de um arcabouço de técnicas visando produção, edição e difusão de
conteúdos culturais audiovisuais, em formatos dos mais diversos, compatibilizando para
que sejam acessíveis pelos mais diversos meios, tais como difusão pela Internet, em TV
(Digital), computadores, celulares e outros dispositivos de exibição. Através deste pro-
jeto, é possível conectar a produção de conteúdos distintos, sendo produzidos também de
forma distinta e remotamente, tal como um grupo de música tocando em Natal e um grupo
de dança executando uma peça em Salvador, num único conteúdo que poderá ser dispo-
nibilizado ao público em geral através da Internet (usando aplicativos específicos para
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Figura 5.3: Interface da ferramenta Cadastrar Dispositivo.
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Figura 5.4: Interface da ferramenta Controlar Dispositivo.
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Figura 5.5: Interface da ferramenta Programar Dispositivo.

Internet), através de TV (Digital), através da produção de conteúdos específicos também
gerados por aplicativos específicos, ou através de outros dispositivos como celulares e
palm-tops.” [?].

Participamos do consórcio com o projeto consorciado 2 - Middleware para integra-
ção de dispositivos remotos e TVDI (Luiz Eduardo Cunha Leite - Natalnet/UFRN). Na
ocasião, pudemos integrar os primeiros protótipos do Middleware Immersive a uma apre-
sentação multimídia realizada em Salvador-BA. A estrutura da apresentação pode ser vista
na Figura 5.6. Na figura citada, o servidor localizado em nosso laboratorio em Natal-RN
está executando o nosso middleware e está controlando localmente um robô que se des-
loca sincronamente com o acelerômetro do dispositivo preso a dançarinos em um teatro
da UFBA através de uma conexão com a internet, ao mesmo tempo, esse robô se desloca
em um ambiente virtual que corresponde ao espaço do teatro estudado.

5.2.2 Aplicações de Saúde na TVDII
Descrevemos aqui diversas situações em que aplicações de saúde podem ser usadas na

TVDI e TVDII. Descrevemos principalmente como implementar monitoramento, acessi-
bilidade, controle de dispositivos de reabilitação em jogos, gerenciamento doméstico para
independência dos pacientes, entre outras.

É importante destacar que o programador de aplicações para esta plataforma também
é um profissional de computação e usuário avançado em TIC. Usuários domésticos aces-
sam ativamente aplicações interativas com interfaces graficas na TV, ou se beneficiam
passivamente de funcionalidades imersivas enquanto assistem programas de TVDI.
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Figura 5.6: Integração do Middleware Immersive com dispositivos remotos em um teatro
e com um ambiente virtual tridimensional.
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Figura 5.7: Chapéu lúdico, usado como dispositivo de entrada em ambiente 3D de apli-
cação interativa para TV digital.

Dispositivos de Acessibilidade
Pela adição de dispositivos como um conjunto de câmeras ou sensores infravermelhos,

é possível usar estes dispositivos como um dispositivo de entrada para aplicações. Como
exemplo, implementamos em nosso laboratorio um chapéu com LEDs infravermelhos e
um sensor de infravermelho usado para possibilitar o controle do movimento de um cursor
na tela usando os movimentos da cabeça (Figuras 5.7 e 5.8 ). Usando este dispositivo, é
possivel controlar um avatar (representação virtual de uma pessoa em ambiente virtual
tridimensional) através dos movimentos da cabeça. Outro exemplo de dispositivo que
pode ser usado para acessibili dade é um conjunto de câmeras que mapeie os movimentos
tridimensionais de um usuário, e use esses movimentos como entrada para mover o cursor
como podemos ver nas aplicações do Kinect para X-Box 360 (www.xbox.com/kinect).
Um problema em aberto é como definir um conjunto de movimentos com a cabeça que
não cause desconforto ao usuário ao longo do tempo.

Jogos de Reabilitação
Podemos conectar um controle com acelerômetro, como o wiimote, para mapear os

movimentos de um usuário (www.nintendo.com/wii/console/controllers) e propor a exe-
cução de uma serie de atividades físicas . Um usuário pode realizar um conjunto de movi-
mentos de fisioterapia ao realizar essas atividades. É importante destacar que isto deve ser
proposto e acompanhado por um Fisioterapeuta. Testamos o wiimote em diversas aplica-
ções em nosso laboratorio, e os resultados mostram que ele funciona de uma forma muito
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Figura 5.8: Detalhe do dispositivo de entrada - chapéu lúdico - LED infravermelho.

eficiente, seus sensores de movimento respondem rapidamente em muitas aplicações. Em
uma parceria com a Dynavideo/MOPA [Dynavideo 2013], criamos uma aplicação para
TVDI que usa o wiimote para controlar um jogo de embaixadinhas virtuais, que pode
ser visto na Figura 5.9. Outro dispositivo que pode ser usado para mapear movimentos,
especialmente de pessoas que não podem executar os exercicios mais comuns ou levantar
um dispositivo, é um conjunto de câmeras que mapeiem os movimentos. As tecnologias
atuais possibilitam esse tipo de dispositivo.

Aplicações de Monitoramento
Aplicações comuns para o tipo de infraestrutura apresentado neste trabalho são siste-

mas de monitoramento e alarme. É possível monitorar situações em que um cuidador é
necessário e gerar um alarme para chamá-lo. Exemplo dessas situações são: um paciente
que não tomou seu remédio, uma queda, uma alteração biológica (taxas de glicose, bati-
mentos cardiacos, pressão). Quando uma dessas situações ocorre, o cuidador é alertado
e então vai verificar o paciente. Além disso, aplicações de monitoramento podem gerar
registros que enriquecem os dados disponíveis que descrevem a condição de saúde e o
histórico de um paciente.

Um passo além dessas aplicações seria um alarme bidirecional. Um conjunto de sen-
sores é usado para monitorar ocorrências que devem disparar um alarme. Por exemplo,
um idoso cai e não pode se levantar, ou um monitor cardíaco indica que o paciente moni-
torado sofreu um evento específico que necessita cuidados médicos. Estes eventos podem
disparar um alarme para um instituto do sistema de monitoramento de saúde ou direta-
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Figura 5.9: Criança brincando de embaixadinhas através do movimento dos braços.
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Figura 5.10: Controle remoto da lâmpada.

mente para o médico daquele paciente. Então quando o profissional alertado atender o
paciente ele pode marcar o evento como tratado. Porém, para prevenir que o paciente
foi atendido devidamente, o alarme também deve ser desligado na residência do paciente.
Isso pode evitar situações aonde um profissional marca que está indo atender um paciente
mas é interrompido antes de atingir essa meta; dessa forma, promovendo um serviço mais
seguro.

Gerenciamento Doméstico
Um dos alvos de muitos trabalhos que usam dispositivos de automação para cuida-

dos na saude e qualidade de vida é promover autonomia aos idosos. Com a arquitetura
apresentada aqui, podemos usar a aplicação de Controle Remoto na TV e com o controle
remoto do aparelho um usuário pode selecionar que dispositivos ele quer ativar, desativar
ou mudar o modo de operação. A Figura 5.10 mostra outra aplicação desenvolvida em
nosso laboratorio na qual podemos usar a interface de controle remoto para enviar um
sinal para o STB ligar/desligar um abajur mostrado na esquerda da figura.

Outros exemplos de serviços de gerenciamento doméstico com uso de sensores e alar-
mes: detectar situações como uma pia transbordando água, um chuveiro esquecido li-
gado, uma pessoa que esta passando tempo demais no chuveiro, ou para lembrar de lavar
a louça. Sistemas de vigilância doméstica autônomos podem ser gerenciados no aparelho
de TV, adicionando a possibilidade de ver as câmeras de monitoramento ao redor da casa
no mesmo aparelho. Tudo isso é possivel com o uso de STBs (embutidos ou não nas
TVs).

Outras Aplicações Interativas para Saúde e Serviços Sociais
Independente de dispositivos, algumas aplicações usam TVDI e a internet como canal

de retorno para prover serviços para saúde e social. Podemos destacar: agendamento de
consultas a médicos, especialistas ou a outros serviços; teleconferências (para interações
sociais, para respostas mais rapidas de exames, para opinião de um terceiro especialista,
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para palestras e treinamento profissional); informações de previdência social; operações
bancárias; sistemas de alarme para lembrar a hora de tomar remédios ou de ir a uma con-
sulta; sistemas de alarme social, que informam a um cuidador quando um paciente precisa
de ajuda (alguns desses serviços podem usar ate mecanismos mecânicos (como uma corda
ou botão) que podem ser puxados ou pressionados para chamar ajuda, outros usam senso-
res que chamam a ajuda automaticamente); e informação de saude para profissionais de
saúde, pacientes, ou para o público em geral como meio de prevenção.



Capítulo 6

Experimentos e Resultados

De acordo com os estudos de caso apresentados no capítulo anterior, foram realiza-
dos experimentos nos contextos do projeto XPTA-LAB e de aplicações de saúde e de
automação doméstica.

No contexto do projeto XPTA, os experimentos realizados entre a equipe da UFRN e
a equipe da UFBA ocorreram periodicamente no seguinte formato. Em Natal, uma equipe
executava o middleware Immersive e conectava um robô a este middleware.

Em Salvador, a outra equipe executava o mesmo middleware e conectava um con-
trole do tipo wiimote (que possui acelerômetro). Uma aplicação interativa imersiva era
executada nos dois lados, e uma conexão entre os dois clientes dessa aplicação era re-
alizada através da internet. Os bailarinos da UFBA prendiam o controle em uma parte
do corpo e enquanto se moviam, o robô reagia sincronamente na UFRN. A cada expe-
rimento eram feitas novas calibragens na sensibilidade do sensor e nas ações do robô.
Alguns experimentos também foram realizados em um só local, para testes e compara-
ções de desempenho.

Após dois a três meses de experimentos, foi apresentado o espetáculo E-pormundos
Afeto no Festival de VideoDanza de Buenos Aires Argentina (www.videodanzaba.com.ar),
nos dias 04 e 05 de setembro de 2010. No espetáculo coordenado pela Profa. Ivani San-
tana, os bailarinos interagiam com projeções de um mundo virtual e com um robô que
reagia a seus movimentos.

Outra demonstração do uso do middleware também foi realizada na 1a. Feira de Ino-
vação Tecnológica Audiovisual - XPTA.LAB de 3 a 5 de abril de 2011, nas dependências
da Cinemateca Brasileira (Largo Senador Raul Cardoso 207, Vila Mariana, São Paulo).
Na ocasião, uma sala foi montada com uma TV e uma lâmpada que eram conectadas e
controladas pelo Middleware Immersive.

Dentre as aplicações de saúde mencionadas no capítulo 5, foram implementadas e
testadas jogos de reabilitação e gerenciamento doméstico. Entretanto, falta a colaboração
de pesquisadores da área de saúde para validar a pertinência destas aplicações.



Capítulo 7

Conclusões

Desenvolvemos um modelo de TV Digital Interativa Imersiva, que possibilita uma ex-
periência de interação dos usuários mais profunda. Também desenvolvemos uma arquite-
tura de middleware que proporciona a interligação de dispositivos remotos às aplicações
interativas. Definimos modelos de aplicações interativas para a TVDI. Modelamos uma
classificação de interatividade baseada em métricas para aplicações de TVDI. Da mesma
forma, modelamos a classificação de imersão para aplicações de TVDII. Definimos e pro-
porcionamos a interatividade multidirecional para TV, que permitirá interações entre os
usuários da TVDI, e entre eles e as aplicações, e desenvolvemos um modelo de rede que
conecta dispositivos remotos a um set-top box, formando um home media center.

Como trabalho futuro, precisa-se finalizar a API que liga a linguagem do Middleware
Immersive a NCL; e podem ser desenvolvidas mais aplicações piloto para consolidar o
uso dessa API.

Em um país em que 94,5% dos lares possuíam TV, enquanto apenas 26,6% possuíam
PC em 2007 [IBGE 2007], parece pouco provável que uma solução que requer novos
equipamentos possa se tornar popular nos próximos anos. Mas a própria TVDI está de-
morando alguns anos para ser implantada e outros para ser difundida. Por outro lado,
este custo pode ser amenizado se pensarmos na solução como um recurso que viabiliza a
utilização de equipamentos que o usuário já possui, para melhorar sua interatividade com
a TVD.

O middleware que desenvolmemos para aplicações de TVDI pode ser explorado para
aplicações de cuidados na saúde e outros programas que ajudem na prevenção e trata-
mento de doenças. Além disso, cuidar de pessoas e melhoria de qualidade de vida são
exemplos de questões que podem encontrar soluções em nosso sistema. Uma caracterís-
tica que encontramos na maioria dos trabalhos relacionados a saúde é que eles exploram
essa questão principalmente para cuidado de idosos.

Como discutimos no capítulo 2, as principais iniciativas de alguns governos e insti-
tuições médicas são relacionadas a formação de redes de teleconferência. Muitas dessas
redes são usadas para treinamento profissional; e algumas são usadas para teleconsultas e
teleexames. Acreditamos que é importante sensibilizar essas instituições governamentais
e não governamentais, ou mesmo o setor privado de que existem outros serviços que a
sociedade pode se beneficiar com soluções de TIC para saúde (embora o setor privado
aparente ser mais aberto a adotar e difundir novas tecnologias de informação e comu-
nicação para saúde e serviços, como pudemos comprovar com algumas das iniciativas
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comerciais encontradas). Não podemos esquecer de mencionar a importância do financi-
amento governamental nas pesquisas dessa área.

Em nossa revisão bibliográfica e em nossa solução, podemos ver uma grande lista
de aplicações interativas para TV que podem aumentar a independência, auto-estima e
qualidade de vida dos idosos, dos acamados e de alguns deficientes físicos: Dispositi-
vos de entrada acessíveis; alarmes, monitoramento de emergência e de saúde; alarmes de
lembretes; sistemas de alarmes sociais; gerenciamento de consultas; operações bancárias;
informação de saúde; gerenciamento doméstico; monitoramento doméstico; programas
de reabilitação; conectividade social; teleconsultas e teleexames; e aplicações de previ-
dência social.

Apesar de alguns desses serviços serem disponíveis em arquiteturas menos comple-
xas, como por exemplo um PC conectado a internet, a capacidade de organizar e centra-
lizar esses serviços em um aparelho de TV e a oportunidade de se beneficiar com esses
serviços usando um controle remoto justificam a implementação dessas soluções na TV.

Um dos problemas levantados com o estado da arte é sobre a flexibilidade das emisso-
ras a mudar o modelo de negócio de suas aplicações interativas, basicamente fundamen-
tadas sobre o uso de SMS como canal de retorno; e a aproveitar os recursos da internet
(mesmo que utilize o SMS para os usuários que não tenham o melhor canal de retorno).
Esta é uma questão que permanece em aberto devido as demandas do mercado.
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