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ABSTRACT 

This work consists in the development of a framework to control and manage 

automated environments. The proposal includes the implementation of a home 

environment prototype managed and controlled remotely by mobile devices through 

technologies such as Bluetooth, GPRS, Wi-fi and voice interaction. Through the 

module that works recognizing, analyzing and obeying voice commands, we give a 

contribution for the digital inclusion process of the special carriers of necessities, in 

the case of this work, specifically in priority, the carriers of tetraplegy. 
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RESUMO 

Este trabalho consiste no desenvolvimento de um framework para controle e 

gerenciamento de ambientes automatizados. A proposta inclui a implementação de 

um protótipo de ambiente gerenciado e controlado remotamente por dispositivos 

móveis através de tecnologias como: Bluetooth, GPRS, Wi-fi e comandos de voz. 

Uma contribuição para o processo de inclusão digital dos portadores de 

necessidades especiais, é oferecida através do módulo que funciona reconhecendo, 

analisando e obedecendo a comandos de voz. No caso deste trabalho 

especificamente, a priori, os portadores de tetraplegia. 
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1. Introdução 

O futuro da Internet não será focado apenas nos PCs, mas também nos bilhões de 
equipamentos que utilizamos em nosso cotidiano. A atual evolução da natureza da 
Internet nos conduzirá a uma nova onda de inovação na grande rede. Num mundo 
onde tudo estará conectado, desde os mais simples equipamentos como luzes, 
sensores e interruptores até dispositivos eletrônicos mais complexos. Neste cenário, 
o potencial de criação de novas aplicações e novos negócios vai além da 
imaginação. 

Segundo [17], Bob Metcalfe, inventor da Ethernet, fundador da 3Com®, e colunista 
da InfoWorld® citou a seguinte frase, "A Conectividade aumenta o poder nas redes", 
essa citação é conhecida como a lei de Metcalfe e diz que a rede cresce em valor 
monetário com o quadrado do número de nós conectados. Podemos assim imaginar 
uma verdadeira explosão de valor quando dezenas de milhões de equipamentos 
estiverem conectados a Internet. 

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

A infra-estrutura para conectar os dispositivos do cotidiano à Internet já esta 
disponível. Muitas vezes invisíveis, dispositivos do dia a dia interligados por redes 
estão praticamente em todos os lugares, o relógio da Torre Eiffel, as fabricas de 
semicondutores no mundo inteiro, por exemplo. Em prédios, casas, fábricas e 
sistemas de transportes ao redor do mundo. Equipamentos conectados foram 
instalados para garantir maior eficiência aos sistemas que fazem o mundo funcionar. 
Equipamentos simples que eram utilizados de forma rotineira em nossas vidas agora 
têm seu uso maximizado e foram incorporados à Internet. 

Milhões de produtos que utilizam protocolos como o X-10 que possui descrição em 
[11] e HomePlug® descrito em [12], funcionam em dispositivos como interruptores 
nas residências, sensores de presença em edifícios, válvulas, termostatos em 
fábricas, e portas automáticas em trens de metrô. Conectar estes equipamentos à 
Internet permite uma infinidade de novas aplicações. Por exemplo, muitos postos de 
gasolina através do mundo têm redes Lonworks® [18] em seus tanques 
subterrâneos para monitorar seus estoques de combustível. Conectar os controles 
destes equipamentos à Internet tornaria possível criar novas aplicações que nem 
foram imaginadas quando esses tanques foram instalados, como monitoramento em 
tempo real dos níveis de estoque para aperfeiçoar as rotas de reabastecimento, 
reduzindo os custos operacionais e eliminando perdas devido a uma política 
inadequada de estoques. 

Entre as vantagens de um ambiente automatizado podemos citar também os 

benefícios oferecidos a pessoas com inabilidades físicas e/ou mentais, cegos, 

surdos e idosos. Uma casa automatizada além de contribuir com conforto e melhor 

qualidade de vida pode ajudar-lhes a ter uma vida independente. 



1.1. Trabalhos Relacionados 

Apesar de o controle de ambientes ser um assunto explorado já a algumas décadas, 

após uma ampla pesquisa na academia, na web e em organizações e associações 

da área imobiliária como a ADEMI e especializadas em automação de ambientes 

residenciais, comercias e industriais como a AURESIDE, constatamos que não 

existem projetos que envolvam de forma integrada todas as tecnologias utilizadas 

nesse projeto. Portanto, serão apresentados trabalhos relacionados para cada 

assunto abordado nesse trabalho. 

Uma das tecnologias utilizadas no projeto abordado por esse trabalho é a bluetooth 

que possui sua descrição formal de protocolos em [1] e especificação de 

implementações Java em [2]. O projeto desenvolvido em [3] aborda aplicações 

interessantes para a tecnologia, como controle remoto de robôs e máquinas 

utilizando bluetooth e smartphones. 

A pesquisa realizada em [4] também relata experimentos utilizando PDA's com 

bluetooth como controladores de pequenos robôs. Esses foram os trabalhos mais 

interessantes encontrados durante a pesquisa bibliográfica que utilizavam 

dispositivos móveis e bluetooth. 

Em relação à tecnologia GPRS que é padronizada pela 3GPP e possui especificação 

em [6], temos um projeto comercial interessante em [5], que consiste em controlar 

alguns dispositivos elétricos através de um celular por acesso remoto, entretanto a 

solução adotada está restrita a utilizar o sistema X-10 como solução de controle de 

hardware, enquanto que esse trabalho propõe uma solução que não seja atrelada a 

uma plataforma de controle de hardware específica, podendo ser facilmente 

adaptada a qualquer solução existente no mercado, adaptando-se as restrições de 

cada uma.  

Outra tecnologia utilizada por essa pesquisa é a de reconhecimento e síntese de 

voz, segundo [10] as próximas gerações de interfaces serão de fácil aprendizado e 

de alta acessibilidade, destacando o uso das interfaces de voz. Dois motivos 

justificam este ponto: facilidade no aprendizado do ambiente através do uso de voz 

conforme [9], e pelo poder de liberdade do usuário, conforme [8], que descreve que 

a síntese e reconhecimento da voz humana permitem, que os olhos ou mãos 

estejam livres para a realização de outras tarefas. Em [7] temos a definição da 

arquitetura de um ambiente inteligente que executa ações simples, propostas 

através de comandos de voz que são reconhecidos e processados. 

As inúmeras tecnologias adotadas nesse trabalho requerem um ponto de 

convergência que possa unificar o acesso e controle aos dispositivos a serem 

controlados, para isso foram definidos Web Services como um middleware, entre os 

diversos módulos deste projeto, e o módulo controlador. Em [19] temos a utilização 

de Web services na construção de aplicações em .NET® para dispositivos móveis. 



2. O Framework 

Durante a fase de pesquisa desse trabalho, foi constatado que a grande maioria das 

tecnologias de automação de ambientes é proprietária, e dependente do sistema 

para a qual foi desenvolvida, ou seja, um sistema de controle através de dispositivos 

móveis desenvolvido para o protocolo X-10 é totalmente incompatível com o padrão 

HomePlug® ou Xanboo®, por exemplo. Tendo isso em vista, durante o 

desenvolvimento da arquitetura do sistema, foi realizado um grande esforço no 

intuito de obter um produto final independente de soluções e protocolos 

proprietários. Um diferencial desse projeto em relação aos demais existentes é a 

facilidade para adaptá-lo à utilização do padrão escolhido. 

O framework desenvolvido pode ser definido como uma estrutura de suporte, em 

que um projeto de software pode ser organizado e desenvolvido. Segundo [13], 

tipicamente, um framework pode incluir programas de apoio, bibliotecas de código, 

linguagens de script e outros softwares para ajudar a desenvolver e integrar 

diferentes componentes de um projeto. 

Especificamente em orientação a objeto, framework é um conjunto de classes com 

objetivo de reutilização de um design, provendo um guia para uma solução de 

arquitetura em um domínio específico de software, diferenciando-se de uma simples 

biblioteca (toolkit), pois esta se concentra apenas em oferecer implementação de 

funcionalidades, sem definir a reutilização de uma solução de arquitetura (design). 

2.1. Tecnologias utilizadas no Framework 

O escopo do projeto visa atender uma grande diversidade de dispositivos através de 

vários tipos de comunicação, tais como, bluetooth, GPRS, Wi-Fi, voz. Este fato 

acarretou na necessidade de utilização de uma arquitetura mista, onde diversas 

tecnologias trabalham simultaneamente, com o objetivo de maximizar a quantidade 

de dispositivos atendidos pelo framework, já que uma única tecnologia não poderia 

atender todos os equipamentos necessários no âmbito do projeto.  

A Tabela 1 exibe os dispositivos e as respectivas tecnologias utilizadas no 

framework proposto. 

Tabela 1 Relação dos dispositivos x tecnologias adotadas 

Dispositivos .NET JAVA 

 

Celular 

GPRS 

Wi-Fi 

Bluetooth 



Pocket 

/ Palm 

GPRS 

Wi-Fi 

Bluetooth 

 

PC Desktop 

Wi-Fi Bluetooth 

Voz 

2.2. Arquitetura Geral do Framework 

O framework foi desenvolvido em módulos independentes, esse padrão de projeto 

foi escolhido por oferecer diversas vantagens em relação ao desenvolvimento do 

projeto, as principais são: 

 Ajuda a lidar com a complexidade do sistema, aplicando-se o jargão “dividir 
para conquistar”, facilitando o design, o entendimento, e os testes, através de 
encapsulamento e abstração. 

 Ajuda a manter a coesão de cada subsistema. 

 Permite diminuir o acoplamento geral do sistema. 

 Permite o desenvolvimento de vários módulos em paralelo. 

 Facilita a reutilização dos módulos em outras soluções 

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

O sistema foi dividido nos seguintes módulos: 

 Módulo GPRS / Wi-Fi / Browser Internet 

Devido à similaridade das tecnologias ao nível de aplicação, o módulo acima 

é responsável pelo acesso GPRS, Wi-Fi e também através de browsers pela 

Internet. 

 Módulo Bluetooth 

Responsável pelo gerenciamento do acesso bluetooth de dispositivos móveis 

ao sistema. 

 Módulo de Voz 



É dividido em dois sub-módulos, o de reconhecimento e o de síntese de voz. 

 Módulo Controlador 

Necessário para coordenar os outros módulos e tomar as decisões a respeito 

das ações a serem realizadas. 

 Módulo Protótipo 

Desenvolvido a fim de demonstrar as funcionalidades do framework numa 

maquete. 

A arquitetura geral do framework proposto pode ser representada de acordo com a 

Figura 1: 

 

Figura 1 Arquitetura Geral do Framework 

Como se pode perceber no modelo de arquitetura, Web services foram utilizados 

para conectar os diversos módulos do sistema, então antes do início da descrição 

individual de cada módulo, será feita uma explanação a respeito dos Web services 

utilizados como middleware, e que possuem uma participação importantíssima no 

projeto em questão. 

2.3. Middleware - Web Services 

Antes de definirmos e abordamos a utilização de Web services no projeto, é 

necessário deixar claro o conceito de middleware. Segundo [14], podemos definir 

middleware como: 



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

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

A Figura 2 representa de forma abstrata a comunicação entre duas aplicações 

distintas, feitas em linguagens diferentes, comunicando-se através de Web services 

que funcionam como middleware entre elas. 

 

Figura 2 Comunicação através de Web services 

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

2.4. Módulo GPRS / Wi-Fi / Browser Internet 

O módulo GPRS / Wi-Fi / Internet é responsável pela possibilidade de controlar o 

ambiente no qual o framework está instalado à distância, além de poder exibir na 

tela do dispositivo móvel imagens capturadas por câmeras instaladas no ambiente. 

A decisão de integrar essas três tecnologias num único módulo foi tomada devido à 

similaridade de características e funcionamento das mesmas ao nível de aplicação, 

evitando assim replicação desnecessária de código durante a implementação e a 

simplificação da arquitetura de forma geral.  



2.4.1. Seqüência de Utilização 

A Figura 3 representa exemplos e seqüências distintas de utilização do módulo e 

abaixo serão detalhados os passos dessa utilização da seguinte forma: 

- Passos 1 ao 8: Acesso através de tecnologia GPRS. 

- Passos 9 ao 10: Acesso por protocolo wi-fi. 

- Passos 11 ao 15: Acesso pela internet. 

 

Figura 3 Seqüência de utilização do Módulo GPRS / Wi-Fi / Browser Internet 

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

2. A ERB encaminha o pedido GPRS pela Internet como HTTP ao endereço IP 
correspondente ao site, encontrando o servidor IIS com o .NET Framework. 

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

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

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

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

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

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

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

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



11. Um browser via Internet solicita captura de imagem de uma das câmeras do 
sistema. 

12. A requisição é mandada pela web por HTTP ao servidor IIS, que repete a 
seqüência de passos 3 e 4, no passo 5 o módulo controlador retorna a 
identificação da câmera solicitada. 

13. A imagem da câmera é solicitada e uma página é gerada em 6. 

14. O IIS publica a página e manda o “response” pela Web via HTTP. 

15. O browser recebe a nova página contendo a imagem capturada pela câmera 
e exibe ao usuário que solicitou. 

2.5. Módulo Bluetooth 

O módulo bluetooth permite ao usuário o controle e gerenciamento do ambiente 

através de comunicação bluetooth, exibição de imagens capturadas por câmeras e 

recebimento de alarmes mandados pelo módulo controlador.  

No desenvolvimento desse módulo optou-se pela utilização da linguagem Java por 

ser a que atingiria o maior número de usuários, pois quase todos os modelos de 

telefones celulares que possuem bluetooth são compatíveis com o J2ME, além disso 

outros dispositivos móveis como Pocket PCs, Palms e Smartphones também são, 

enquanto que a tecnologia .NET só possui compatibilidade com Pockets e Palms o 

que restringiria demais a utilização dessa tecnologia. 

O módulo bluetooth é composto pelos seguintes componentes: 

 Aplicação Bluetooth 

É responsável pela autenticação dos dispositivos bluetooth conectados ao 

framework e pela gerência das requisições feitas tanto pelos dispositivos 

móveis clientes quanto pelo módulo controlador. Assim quando um usuário 

faz uma consulta sobre o estado de uma lâmpada por exemplo, a aplicação 

bluetooth é a que encaminha esse pedido ao cliente Web service Java e 

depois processa a resposta, antes de repassar ao usuário que a requisitou. 

 Cliente Web Service Java 

Responsável por encaminhar ao controlador as requisições feitas pelos 

dispositivos móveis conectados à aplicação bluetooth. 

 Web Service Java 

Alguma vezes o módulo controlador necessita enviar alguma informação aos 

dispositivos bluetooth conectados ao sistema sem uma requisição prévia dos 

mesmos, geralmente quando algum acontecimento identificado no Banco de 

Dados, como um alarme ocorre e é detectado pelo módulo controlador, este 

encaminha mensagens aos dispositivos bluetooth dentro da área de cobertura 

informando o ocorrido. Essas mensagens são encaminhadas a aplicação 



bluetooth como uma requisição do módulo controlador através do Web 

service Java.  

2.5.1. Seqüência de Utilização 

A Figura 4 representa exemplos e seqüências distintas de utilização do módulo e 

abaixo serão detalhados os passos dessa utilização da seguinte forma: 

- Passos 1 ao 8: Dispositivo Bluetooth solicita algo ao sistema. 

- Passos 9 ao 15: Um alarme do sistema é disparado e o mesmo de forma proativa 

alerta o usuário através de seu dispositivo Bluetooth. 

 

Figura 4 Seqüência de utilização do Módulo Bluetooth 

1. Um dispositivo móvel munido de tecnologia bluetooth encontra a interface 
bluetooth do PC onde está rodando a aplicação Bluetooth. 

2. O dispositivo é aceito e autenticado pela aplicação bluetooth. 

3. A aplicação encaminha uma requisição feita pelo dispositivo ao cliente 
bluetooth. 

4. O cliente se conecta ao web Server do módulo controlador e encaminha a 
requisição. 

5. O módulo operado processa o pedido e retorna a resposta à requisição ao 
cliente web server que a efetuou. 

6. O cliente retorna a resposta à aplicação bluetooth 

7. A aplicação encaminha a resposta da requisição do dispositivo à interface 
bluetooth do computador. 

8. A interface bluetooth encaminha a informação ao dispositivo que a requisitou.   



9. Um alarme de invasão do controlador foi ativado e ele encaminha uma 
requisição de alerta ao web Server do módulo bluetooth. 

10. O web Server mantido pelo Tomcat aceita a requisição. 

11. A requisição feita pelo módulo controlador é repassada pelo Web service à 
aplicação bluetooth. 

12. Junto com a requisição de alerta existe um parâmetro que avisa a aplicação 
bluetooth para encaminhar aos usuários conectados, a imagem do local onde 
ocorreu a invasão. Então a aplicação tem acesso à câmera de segurança do 
local. 

13. A imagem do local é enviada a aplicação bluetooth. 

14. A aplicação encaminha o alerta junto com a imagem à interface bluetooth da 
máquina onde ela está instalada com a ordem de enviar a todos os usuários 
conectados. 

15. Finalmente a interface bluetooth da máquina encaminha a imagem aos 
dispositivos móveis conectados. 

2.6. Módulo Reconhecimento / Síntese de Voz 

A possibilidade do emprego de sistemas de reconhecimento de voz na automação 

residencial tem aumentado em um período muito curto. Nos últimos anos, os 

empenhos iniciais para utilização do reconhecimento de voz eram inovadores e 

interessantes, mas lhes faltava confiabilidade e uma desempenho que possibilitasse 

ser um método viável de controle. Recentemente ocorreu no mercado de PC uma 

substancial redução de custo associada a um aumento significativo da capacidade 

de processamento, sendo esse um importante passo que tornou mais eficaz e viável 

o reconhecimento de voz.  

Como conseqüência, os consumidores viram crescer a quantidade de produtos 

ofertados e a melhora na qualidade dos já existentes. Boa parte destes produtos é 

empregada por pessoas com problemas físicos, impossibilitadas de acionar 

interruptores ou teclados ou de se deslocar livremente pela casa. Além disso, podem 

facilitar algumas operações que necessitam ser executadas por crianças, ou 

empregados não familiarizados com controles mais elaborados.  

 O módulo de reconhecimento e síntese de voz, é sem dúvida o que irá contribuir de 

forma mais significativa para a inclusão digital e melhoria da qualidade de vida dos 

portadores de necessidades especiais, a priori, os portadores de tetraplegia que não 

precisarão andar nem utilizar as mãos, pois somente munidos de um microfone sem 

fio de boa qualidade serão capazes de controlar e obter informação de dispositivos 

controlados pelo framework. 

O engine de reconhecimento utilizado nesse módulo possui duas funções principais, 

a de reconhecimento de voz e a de síntese de voz. A primeira é responsável pela 

tradução dos comandos de voz enviados por pessoas através de dispositivos de 



entrada de áudio em dados e parâmetros que poderão ser utilizados por uma 

aplicação. O segundo deve cuidar do caminho oposto, ou seja, transformar 

parâmetros enviados por alguma aplicação em sinais de voz que serão emitidos por 

dispositivos de som. 

2.6.1. Arquitetura do Módulo 

A figura 5 demonstra o modelo em camadas da arquitetura do módulo de síntese e 

reconhecimento de voz. 

 

Figura 5 Arquitetura simplificada do Módulo de voz 

A arquitetura do módulo é formada pelos seguintes componentes: 

 Aplicação Java 

Aplicação que utiliza os recursos de reconhecimento e/ou síntese de voz de 

um engine através de uma implementação da JSAPI. Nesse pacote 

encontram-se os Web services responsáveis pelas requisições de 

sintetização e reconhecimento de voz. A síntese ocorre quando uma entidade 

externa a esse módulo se conecta ao Web service da aplicação fazendo uma 

requisição, os dados que deverão ser sintetizados são passados como 

parâmetros. No reconhecimento um comando de voz passado para a 

aplicação é interpretado e uma ação é requisitada pelo cliente Web service do 

módulo. 

 Hardware de Som 

Conjunto formado por todos os dispositivos que servem como entrada de 

áudio ao sistema, como microfones, por exemplo. 

 Java Speech API 

A Java Speech API fornece padrões e guidelines sobre como aplicações de 

síntese e reconhecimento de voz podem ser construídas para interoperar 

entre si e em todas as plataformas compatíveis com Java. A JSAPI é um 

pouco diferente das demais extensões Java, uma vez que a Sun não provê 

nenhuma implementação de referência para ela. Ao contrário, ela disponibiliza 



uma lista de outros fabricantes que possuem softwares que implementam 

esse tipo de interface. 

 Implementação da Java Speech API 

A função da implementação da JSAPI é cuidar das peculiaridades de acesso 

de cada engine que ela se propõe a tornar compatível, de modo que as suas 

funcionalidades sejam providas da maneira mais transparente ao 

programador da aplicação, seguindo às especificações e padrões descritos 

pela API. 

 Engine / Sistema Operacional / Hardware de Som 

Em um nível mais baixo, o engine é que acessa os recursos de hardware da 

máquina, através do sistema operacional. Assim, os eventos de entrada e 

saída, como o áudio captado por microfones ou emitido por auto-falantes, é 

tratado pelo sistema operacional e redirecionado para o engine ou o hardware 

de som, dependendo da direção do fluxo de eventos. 

2.6.2. Seqüência de Utilização 

A Figura 6 representa um exemplo de seqüência de utilização do módulo de voz, 

logo depois dela serão detalhados os passos dessa utilização. 

 

Figura 6 Seqüência de utilização do Módulo de Voz 

1. Um dispositivo de entrada de áudio envia comandos de voz à aplicação de 
controle. 



2. A aplicação de controle repassa os dados à implementação da Java Speech 
API 

3. A implementação da JSAPI por sua vez encaminha os dados da forma que o 
engine espera. 

4. Os dados tratados no passo anterior pelo módulo de reconhecimento são 
enviados de volta a implementação da JSAPI. 

5. A implementação encaminha os dados ao controle. 

6. A aplicação de controle encaminha os parâmetros interpretados ao cliente 
Web service. 

7. O cliente se conecta a um Web service que tomará uma ação de acordo com 
o parâmetro fornecido, pelo cliente Web service. 

8. Nesse caso uma requisição externa solicita ao Web service do módulo de 
reconhecimento que sintetize os parâmetros passados por ela. 

9. O Web service encaminha à aplicação de controle os parâmetros 

10. O controle repassa à implementação da JSAPI 

11. A JSAPI se comunica com o módulo de síntese do engine de voz. 

12. O módulo sintetiza os dados em voz, essa voz então é emitida por um 
dispositivo de saída de som.  

2.7. Módulo controlador 

O módulo controlador é o responsável pelo gerenciamento, monitoramento e 

controle dos outros módulos do framework, podemos dizer que esse módulo é o 

cérebro do sistema, já que é seu papel tomar decisões a respeito das ações que 

serão realizadas com base em comandos ou informações provenientes em outros 

módulos. O módulo controlador tem como principais funções: 

 Autenticação de usuários 

Sempre que um usuário solicita a realização de alguma ação, antes dessa ação 

ser encaminhada pelo módulo controlador ao módulo responsável, ele verifica se 

esse usuário tem permissão ao sistema e mais especificamente se ele tem 

autorização para realizar a ação a qual está requisitando. 

 Tomada de decisões 

O módulo controlador também é responsável pela tomada de decisões no 

sistema, sempre que eventos não naturais ocorrem, por exemplo, no caso de 

dois usuários estarem tentando realizar ações antagônicas como abrir e fechar 

um portão simultaneamente. Nesse caso o módulo iria verificar o nível de 

permissão de cada um e dar prioridade a realização da ação solicitada pelo 

usuário de maior hierarquia no sistema. 

 

 



 Monitoramento do ambiente 

Esse módulo também é responsável pelo monitoramento em tempo real de todos 

os sensores e alarmes instalados no ambiente, assim sempre que um alerta for 

disparado o módulo deverá executar ações previamente cadastradas em seu 

banco de dados. 

 Gerenciamento de ações pré-agendadas 

Ações pré-agendadas é uma facilidade adicional oferecida por sistemas de 

automação de ambientes, dessa forma um usuário pode agendar, por exemplo, 

que o ar condicionado de sua residência seja ligado num determinado horário 

para que quando ele chegue em casa a temperatura já esteja adequada ao seu 

gosto. Um usuário que vai se ausentar por um longo período de tempo, também, 

pode programar para que determinadas luzes de sua casa acendam-se e 

desliguem-se em determinados horários, a fim de que as pessoas que circulem 

por perto acreditem que há gente na casa. 

 Gerenciamento de ações requisitadas 

Sempre que uma ação é requisitada por outro módulo, é de responsabilidade do 

módulo controlador encaminhar a ordem ao componente responsável e verificar 

se a ação foi realizada com sucesso. 

 Log de eventos 

O módulo em questão também tem o papel de registrar todas as requisições 

efetuadas, assim como a identificação do usuário que a executou, o horário e se 

ela foi realizada com sucesso ou não. Os alarmes e alertas também são 

registrados através da função de log de eventos. 

2.7.1. Componentes do Módulo 

O módulo controlador é constituído por quatro componentes principais que são 

responsáveis pelas principais ações a serem realizadas, são eles: 

 Web Services 

Os Web services são os responsáveis pela maior parte do fluxo de dados do 

framework, através do Web service cliente o módulo controlador envia ordens 

aos demais módulos, como, por exemplo, enviar um comando ao módulo de 

síntese e reconhecimento de voz para que ele emita um determinado som ou 

envie ao módulo bluetooth uma mensagem que deve ser exibida a todos os 

clientes conectados a ele. O Web service servidor por sua vez é responsável por 

encaminhar ao controlador as requisições efetuadas por outros módulos, como 

por exemplo, o pedido de fechamento de todas as portas do sistema que foi 

efetuado por um usuário via GPRS. 

 

 



 Controlador 

Componente responsável pela lógica de controle do módulo, todas as ações 

realizadas e monitoradas pelo módulo são da responsabilidade desse 

componente. 

 Banco de Dados 

O controlador utiliza-se de um banco de dados para guardar informações 

relativas aos usuários do sistema e também informações sobre os dispositivos 

gerenciados no ambiente e as ações agendadas. Em relação aos usuários, o 

banco de dados guarda informações como identificação, hierarquia e permissões 

de acesso. Quanto aos dispositivos, o banco de dados é responsável por 

armazenar informações de identificação, localização, e funcionalidades 

associadas a cada dispositivo.  

 Envio de Informações 

Os componentes de envio de informações têm a missão de enviar mensagens e 

alertas identificados pelo módulo controlador aos usuários que o controlador 

determinar. As mensagens são enviadas por e-mail ou SMS. 

2.7.2. Seqüência de Utilização 

A Figura 7 representa um exemplo de seqüência de utilização do módulo controlador 

e abaixo dela serão detalhados os passos dessa utilização. 

 

Figura 7 Seqüência de Utilização do Módulo Controlador 



1. Um sensor de movimento é ativado no ambiente monitorado enviando um 
alerta ao módulo controlador. 

2. O módulo controlador verifica no banco de dados qual a ação deve ser 
realizada numa situação como essa. 

3. O banco de dados retorna que a ação cadastrada numa situação como essa 
é a simulação de vozes no ambiente e o envio de e-mails e mensagens SMS 
para os responsáveis pelo gerenciamento do ambiente. 

4. O módulo controlador envia a ordem para o Web service cliente efetuar uma 
requisição junto ao módulo de síntese e reconhecimento de voz e realizar a 
simulação de vozes no ambiente. 

5. O cliente Web service se conecta ao Web service do módulo de 
reconhecimento e síntese de voz e passa os parâmetros necessários à 
simulação de vozes no ambiente. 

6. Simultaneamente o controlador envia e-mails aos usuários cadastrados no 
sistema como aptos a receber esse tipo de alerta. 

7. Mensagens SMS também são enviadas aos usuários autorizados a recebê-
las. 

8. Um outro módulo como o bluetooth ou o GPRS conecta-se ao Web service do 
módulo controlador e faz uma requisição para que ele rotacione uma das 
câmeras do ambiente e retorne a imagem capturada por ela. 

9. O Web service encaminha o pedido ao controlador. 

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

11. O banco de dados retorna os campos requisitados pelo controlador. 

12. O controlador envia a ordem para que a câmera rotacione. 

13. O controlador envia a ordem de captura de imagem da câmera. 

14. A câmera envia a imagem capturada ao controlador. 

15. O controlador envia a imagem como resposta a requisição efetuada ao Web 
service. 

16. O Web service encaminha a imagem ao cliente Web service do módulo que a 
solicitou. 

3. Protótipo 

Nesta seção serão apresentados os tópicos referentes à implementação do protótipo 

desenvolvido neste trabalho. 

3.1. Implementação 

O protótipo é formado por cinco aplicações utilizando Java, dentre elas temos quatro 

baseadas em J2SE e uma em J2ME. Além disso temos mais uma aplicação do tipo 



“ASP.NET Mobile Web Application”, que utiliza a linguagem C#. Foi escolhido para o 

desenvolvimento do protótipo físico, o Lego Mind Storms que é descrito na seção 5.3 

e tem sua especificação formal em [15], com o objetivo de testar as diversas 

funcionalidades de motores de passo, sensores e outras peças mecânicas.   

O funcionamento do protótipo tem como base geral o framework proposto na seção 

4 assim tanto esse capítulo como o capítulo 3 são indicados como fonte de 

referência para as tecnologias aqui descritas. Devido à sua complexidade foi 

necessário abstrair algumas funcionalidades e especificações do framework para o 

desenvolvimento do protótipo, já que um desenvolvimento fiel seria demasiadamente 

longo, fugindo ao escopo desse projeto. 

3.2. Técnicas e Ferramentas Utilizadas 

No desenvolvimento do protótipo foram utilizados como ambientes de 

desenvolvimento e servidor web respectivamente: 

Borland JBuilder® 2006: IDE Java fornecida pela Borland, fornece ferramentas que 

aceleram o desenvolvimento de aplicações J2ME, J2SE, J2EE, Web services e 

Struts, com sintonia de desempenho integrada. 

Visual Studio .NET® 2008: IDE para desenvolvimento em linguagens da plataforma 

.NET. Foi desenvolvido para atender as necessidades mais complexas do 

desenvolvimento de software. Possuindo suporte integrado ao .NET Compact 

Framework, ele pode abranger dispositivos móveis e dispositivos integrados na 

plataforma .NET, tais como Pocket PCs e Smartphones, dentre outros. 

IIS®: Servidor de páginas web criado pela Microsoft para seus sistemas 
operacionais. Depois do lançamento da plataforma .NET em 2002 o IIS ganhou 
também a função de gerenciar o ASP.NET. 

3.3. Lego Mind Storms 

O Lego Mind Storms® consiste num conjunto de peças como motores de passo, 
sensores de luz, calor e toque, peças estruturais (tijolos), torre de transmissão 
infravermelho e uma CPU denomida RCX que recebe os dados do PC via 
infravermelho. A figura 8 demonstra os componentes principais de um Lego Mind 
Storms. 



 

Figura 8 Componentes principais de um Lego Mind Storms 

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

1. Substituir o firmware original do RCX pelo desenvolvido no projeto Lejos. 
2. Criar o código Java desejado que irá rodar no RCX utilizando a API do projeto 

Lejos. 
3. Compilar esse código utilizando o compilador Lejos. 
4. Enviar o código compilado para o RCX através da torre infravermelho. 
5. Criar o código que irá rodar no PC e enviará ordens ao programa Java que já 

se encontrar no RCX. 
6. Executar o programa que roda no PC. 

A figura 9 demonstra vários ângulos do protótipo e nela podemos verificar os 

seguintes componentes: 

1. Câmera para capturar imagens. 

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

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

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

5. CPU Lego, também chamado de RCX. 

6. Sensor de toque responsável por para o motor do portão quando este está 
completamente aberto. 



 

Figura 9 Protótipo visto de vários ângulos 

 

3.4. Aplicações 

As aplicações desenvolvidas consistem em: 

 Aplicação Controle Lego 
Aplicação desenvolvida em Java responsável pelo envio de comandos para a 

aplicação residente na CPU do Lego Mind Storms, as demais aplicações como a 



de reconhecimento e síntese de voz, bluetooth e ASP.NET, enviam suas ordens 

a ela para que seus comandos sejam repassados ao protótipo do ambiente. 

 Aplicação Lego Embarcado 
Aplicação escrita em Java e compilada para funcionar numa máquina virtual 

desenvolvida especialmente para a CPU do Lego Mind Storms, recebe e envia 

sinais para a aplicação Controle Lego, é responsável pelo controle do hardware 

do protótipo físico, como movimentação dos motores e reações a eventos 

levantados por sensores. 

 Aplicação Reconhecimento e Síntese de Voz 
Aplicação escrita em Java responsável pelas funcionalidades de voz do protótipo, 

servindo também como interface entre o engine de reconhecimento e síntese de 

voz e a implementação da Java Speech API. O engine de reconhecimento e 

síntese de voz utilizado foi o IBM Via Voice versão 9, por se tratar do único 

engine de eficácia comprovada em idioma português. 

 Aplicação Servidor Bluetooth 
Aplicação escrita em Java que funcionará no PC servidor e será responsável 

pela conexão de dispositivos bluetooth externos que necessitam enviar ou 

receber dados do protótipo. 

 Aplicação Cliente Bluetooth 
Aplicação escrita em J2ME, a ser instalada nos dispositivos móveis que se 

conectarão ao sistema via bluetooth. 

A figura 10 demonstra a aplicação J2ME bluetooth sendo executada num celular 

Nokia 6600. 

 

Figura 10 Aplicação J2ME bluetooth sendo executada 

 Aplicação ASP.NET Móbile Web Application 
Aplicação escrita em ASP.NET e C#, responsável pelo controle do ambiente 

através de GPRS, Wi-Fi e browser via internet, comunica-se com a Aplicação 

Controle Lego para poder enviar seus comandos ao protótipo Lego. 



A figura 11 demonstra a tela inicial de autenticação da aplicação ASP.NET 

Mobile Web Application. 

 

Figura 11 Tela de autenticação da aplicação ASP.NET 

4. Conclusões 

4.1. Considerações Finais 

Este trabalho teve como objetivo a análise e estudo das principais tecnologias de 

automação de ambientes existentes no mercado com a criação de um framework 

que fornecesse suporte ao controle de ambientes. 

Através dos dados coletados foi possível a formulação do framework, o qual foi 

dividido em módulos independentes que utilizam linguagens e tecnologias distintas. 

Com o intuito de podermos fornecer um meio comum de comunicação entre todos 

os módulos, foi definido um protocolo que será transmitido entre as diversas partes 

do framework através de Web services. 

A fim de testar o framework proposto também foi desenvolvido um protótipo de 

ambiente, que permite ser controlado via GPRS,Wi-Fi, Bluetooth e comandos de 

voz.  

4.2. Principais Contribuições 

O trabalho realizado resultou em um estudo detalhado sobre automação residencial, 

protocolos e padrões de automação de ambientes, tecnologias de comunicação e 

restrições dos dispositivos móveis. Dentre as principais contribuições destacam-se: 



- O levantamento bibliográfico sobre automação residencial resultou na descrição 

dos padrões mais utilizados no mercado. Além disso, representou a 

contextualização inicial para a compreensão das propostas de arquitetura do 

framework para que este forneça uma gama maior de possibilidades de controle do 

que as oferecidas por padrões existentes. 

- A proposta do framework possibilitará o desenvolvimento de sistemas de 

automação mais robustos e flexíveis que os estudados durante o levantamento 

bibliográfico. 

- O desenvolvimento da proposta do framework resultou em: 

a. Identificação da necessidade de utilização de várias tecnologias e linguagem 
a fim de permitir uma maior diferenciação e diversidade de formas de acesso 
e controle do sistema. 

b. Decisão de escolha de arquitetura de desenvolvimento de módulos 
independentes, facilitando a entrada de novos módulos e alterações nos já 
existentes. 

c. Identificação da necessidade de utilização de um middleware a fim de integrar 
os módulos escritos em diferentes linguagens, facilitando troca de 
informações e sua extensão. 

- O desenvolvimento de um protótipo envolvendo todas as tecnologias propostas no 

framework serviu para demonstrar a viabilidade do projeto, e também servirá como 

ponto de partida na implementação completa de todas as especificações definidas.  
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