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Abstract. The present article aims to show a client-server solution between 
technologies used in Guri Project, an authoring software for interactive 
educational material for Digital TV. In order to provide it, a set of web 
services is presented, which consider the development process applied to the 
Digital TV services in Brazil, not only in the technology part but also in the 
sense of the social inclusion. The paper describes the steps to build the web 
services, in order to enable the communication between the web interface and 
the system developed by the Guri Project. 
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Resumo. O presente artigo tem como objetivo apresentar uma solução de 
comunicação cliente-servidor entre tecnologias utilizadas pelo Projeto Guri, 
um software de autoria de material educacional interativo para a TV Digital. 
Para tanto, um conjunto de web services é apresentado, os quais consideram 
o processo de desenvolvimento de serviços para a TV Digital no Brasil, tanto 
na parte tecnológica, como no sentido de inclusão social. O trabalho descreve 
os passos para a construção dos web services que viabilizam a comunicação 
entre a interface web e o sistema construído pelo Projeto Guri. 

Palavras-chave: web services, TV Digital, Projeto Guri. 

1. Introdução 

Segundo o cronograma do Governo Federal Brasileiro, publicado através do Decreto 
Nº. 5.820, de 2006, as emissoras de televisão (TV) têm um prazo de 10 anos para se 
adaptarem a transmissão de sinal digital em todo o território nacional, bem como 
encerrar a transmissão de sinais analógicos no ano de 2016 [Decreto N° 5.820 2006]. 
Juntando ao fato da TV estar presente em 95,7% dos lares brasileiros [IBGE 2010], 
percebe-se que a demanda de soluções para a TV digital apresenta um potencial não 
somente comercial, mas também na criação de processos de inclusão social e digital 
para as futuras plataformas multimídia. Além de integrar sons e imagens em alta 
definição, a tendência é que os telespectadores interajam com a programação da TV, e 
determinem os caminhos do desenvolvimento dos serviços computacionais interativos. 

 Para possibilitar isto, o Brasil adotou como padrão de transmissão digital o 
Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD), baseado no padrão japonês 



  

Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial ou Serviço Integrado de 
Transmissão Digital Terrestre (ISDB-T) [Fórum SBTVD 2008]. Como middleware 
desse sistema, foi também adotado o software Ginga, o qual permite a comunicação 
entre as camadas de aplicações e de infra-estrutura de execução [Ginga 2008]. Afora 
estes detalhes técnicos, outro importante objetivo do SBTVD é a promoção da inclusão 
social. Para isso, a TV Digital necessita da participação de sujeitos num sentido amplo, 
de modo interativo e autoral, em contextos dialógicos que permitam esta inclusão [Guri 
2009]. Logo, para que softwares produzidos neste contexto alcancem êxito em seus 
objetivos, torna-se necessário a utilização de serviços multiplataformas capazes de 
oferecer o suporte adequado a demanda por interatividade. 

 Uma destas novas soluções tecnológicas está sendo desenvolvida junto ao 
projeto Guri, que tem por objetivo criar um software de autoria de materiais 
educacionais interativos direcionados para a TV digital. Este software de autoria 
denominado “Guri” possuirá uma série de requisitos, os quais permitirão a produção de 
materiais educacionais por crianças em idade escolar e seus professores [Guri 2009]. 
Neste contexto, entende-se por software de autoria os programas que permitem ao 
usuário não ser apenas o leitor de documentos, mas também o criador destes, 
escrevendo seus próprios trabalhos para publicação ou aplicação em ambientes 
hipermidiais. Na mesma linha, entende-se por materiais educacionais interativos as 
entidades digitais utilizadas, reutilizadas ou referenciadas durante o aprendizado 
suportado por tecnologias, possuindo características interativas baseados nos seguintes 
binômios: participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridação e potencialidade-
permutabilidade. 

 Neste sentido, o desenvolvimento do software de autoria de material educativo 
interativo para a TV Digital, além de figurar entre os raros conteúdos educativos 
disponíveis para esta nova mídia, oportuniza o aperfeiçoamento dos conhecimentos 
teóricos, técnicos e práticos para sua produção e apropriação. E, desta forma, colabora 
para a inclusão social e formação de recursos humanos para potencializar seu 
desenvolvimento. 

 Com base nestas informações, o objetivo deste trabalho foi elaborar e 
desenvolver uma solução padronizada de web service, capaz de viabilizar a 
comunicação entre duas plataformas diferentes construídas pelo Projeto Guri: o servidor 
de dados e o sistema de interação multimídia. Além disso, o web service desenvolvido 
considerou a manutenção colaborativa e sincronizada da malha hipermidial já 
construída entre os diversos usuários do sistema. 

 Por se tratar de um tema relativamente novo, este artigo tem por objetivo não 
apenas relatar a construção do software, mas também explicar conceitos chave destas 
tecnologias que englobam todo um ciclo. Para tanto, este trabalho está assim 
organizado: a Seção 2 apresenta um breve histórico do SBTVD, enquanto que a Seção 3 
mostra os termos e tecnologias empregados no controle de transmissão e recepção de 
dados da TV digital. Uma apresentação da relação entre TV digital e Inclusão Social é 
apresentada na Seção 4. Já a Seção 5 descreve o web service implementado para o 
Projeto Guri, destacando suas tecnologias, interface e serviços de suporte à TV digital. 
Por fim, a Seção 6 apresenta as considerações finais e a perspectiva de trabalhos 
futuros. 



  

2. Histórico 

Em 1998, com a criação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 
começaram os primeiros testes com os sistemas de TV Digital existentes na época, os 
quais eram o sistema americano Advanced Television System Committee (ATSC) e o 
sistema europeu Digital Vídeo Broadcasting (DVB). Posteriormente, o sistema japonês 
ISDB-T também integrou os testes, o qual ainda estava em desenvolvimento naquele 
período. De acordo com Becker [Becker 2009], a Anatel considerou o padrão ISDB-T 
superior ao DVB e ATSC, por ter um melhor desempenho na recepção de sinais 
televisivos em ambientes fechados e por sua flexibilidade para recepção de programas 
ou acessos a serviços, através de terminais fixos ou móveis, dando os testes por 
encerrado em 31/07/2000. 

 A oficialização do padrão de TV digital brasileiro só ocorreu 3 anos depois por 
meio da publicação do decreto N° 4.901, de 26 de novembro de 2003. O decreto 
instituía o SBTVD que optava por seguir um padrão próprio de transmissão digital. O 
decreto além de indicar como deve ser feita a transição do sistema analógico para o 
digital, também demonstra o comprometimento com a inclusão digital através de alguns 
de seus objetivos como [Decreto N° 4.901 2003]: 

 Promover a inclusão social, a diversidade cultural do País e a língua pátria por 
meio do acesso à tecnologia digital, visando à democratização da informação;  

 Propiciar a criação de rede universal de educação à distância;  

 Estimular a pesquisa e o desenvolvimento e propiciar a expansão de tecnologias 
brasileiras e da indústria nacional relacionadas à tecnologia de informação e 
comunicação; 

 Planejar o processo de transição da televisão analógica para a digital, de modo a 
garantir a gradual adesão de usuários a custos compatíveis com sua renda. 

 O SBTVD, também conhecido como International System for Digital 
Broadcasting - Terrestrial Brazil (ISDB-Tb), adotou como padrão de modulação de 
transmissão o Band Segmented Transmission Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing (OFDM-BST), pertencente ao sistema japonês de TV digital (ISDB-T), e 
que possibilita transmissões para dispositivos portáteis na mesma frequência do canal 
de radiodifusão. Além disso, foram incorporadas inovações tecnológicas como o padrão 
de codificação H.264/MPEG-4 AVC (o ISDB usava o padrão de codificação 
H.262/MPEG-2 Part 2) e o middleware Ginga que é o software responsável pela 
interatividade dos aplicativos transmitidos pelas emissoras e também permite que eles 
sejam executados em equipamentos de diferentes modelos e fabricantes. Ele foi 
desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio1) em 
parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB2). 

 Para desenvolver e implementar plenamente o ISDB-Tb, foi criado em 2006 o 
Fórum do SBTVD, com a missão de auxiliar e estimular a criação e melhoria do sistema 

                                                 
1 Mais informações em http://www.puc-rio.br/index.html 
2 Mais informações em http://www.ufpb.br/ 



  

de transmissão e recepção de sons e imagens digitais no Brasil, propiciando padrão e 
qualidade compatíveis com as exigências dos usuários [Fórum SBTVD 2008]. 

 Do mesmo modo, também em 2006, foi publicado o Decreto Nº. 5.820, com o 
intuito de definir o cronograma de implantação da TV Digital no Brasil, do padrão 
ISDB-Tb. Conforme sua portaria N° 652, o objetivo traçado foi de operacionalizar as 
geradoras e transmissoras de sinais dentro de um prazo de 5 anos, iniciando em 2006, e 
se estendendo até 2011 para que elas se adéquem ao formato de transmissão digital,  o 
mesmo decreto também determina o final de todas as transmissões analógicas em 
território nacional no ano de 2016 [Decreto N° 5.820 2006]. 

2.1. Serviços criados com a chegada da TV Digital 

A TV é o veiculo de comunicação dominante no Brasil. Com ela consegui-se atingir 
todas as classes sociais e por isso é inegável dizer que com a chegada da TV Digital no 
Brasil se abre uma grande porta para o desenvolvimento de novas aplicações. Mas não 
apenas voltadas ao entretenimento, mas com a utilização do canal de retorno também 
podemos ter serviços de utilidade pública como, por exemplo, aplicativos educacionais 
(t-learning) e governamentais (t-gov) ou até mesmo sistemas comerciais (t-commerce). 

 T-Learning – serviço de aprendizagem através da televisão. Como exemplo, 
podemos citar uma aplicação internacional da BBC de Londres que oferece 
diferentes serviços por meio do canal por assinatura CBeebies3, no qual crianças 
podem interagir com a TV através do controle remoto, proporcionando a elas 
uma série de aplicações interativas que estimulam seu desenvolvimento.  No 
Brasil, na área de t-learning, pode-se citar o Projeto Guri4, que tem por objetivo 
o desenvolvimento de um ambiente educacional colaborativo para a TV Digital 
[Guri 2009]; 

 T-GOV – sigla para T-Governo, consiste em disponibilizar serviços 
governamentais úteis a população através da TV Digital, tornando o seu acesso 
mais fácil e rápido a toda a sociedade. Aqui podemos citar como exemplo os 
aplicativos Minha Casa, Minha Vida, Resultado de Loterias e FGTS5 que foram 
criados pela CAIXA Econômica Federal6, os quais disponibilizam a visualização 
de dados governamentais através da TV; 

 T-Commerce – serviço de comércio através da televisão, o qual possibilita a 
compra de produtos utilizados em novelas, seriados, eventos esportivos, entre 
outros. A idéia é que, no momento em que eles são exibidos na programação, o 
telespectador possa adquirir utilizando o controle remoto, motivado pelo 
impulso e marketing do produto. No Brasil, temos como exemplo o software 
Platz desenvolvido pela empresa BRAVAiTV7. 

                                                 
3 Mais informações em http://www.bbc.co.uk/cbeebies/ 
4 Mais informações em http://guri.upf.br 
5 Acessado em http://hxditv.blogspot.com/2010/07/caixa-demonstra-tv-digital-interativa.html 
6 Mais informações em http://www.caixa.gov.br/ 
7 Mais informações em http://bravaitv.com.br/platz/inicial/ 



  

 Também se destaca outras oportunidades que a utilização da TV Digital nos trás, 
como aplicativos que tornam a programação mais participativa (como chats, 
questionários e redes sociais) onde todas as informações geradas poderiam ser enviadas 
para os produtores do programa assistido, aplicações que geram uma publicidade 
interativa em que o telespectador possa ver com mais calma o produto de uma 
propaganda que normalmente passaria em apenas 30 segundos ou jogos interativos que 
ficariam disponíveis aos telespectadores dependendo da programação exibida. Outras 
oportunidades poderão vir com o passar do tempo e o melhoramento das TVs vendidas, 
os fabricantes investirão em plataformas mais ricas para seus modelos o que poderá 
criar um novo mercado de lojas de aplicativos para estes televisores, como hoje existe 
com alguns modelos de celulares. 

3. Tecnologias envolvidas 

As tecnologias envolvidas no SBTVD são especificadas pela ABNT através das normas 
[Fórum SBTVD 2008]: Transmissão (NBR 15601), Codificação (NBR 15602), 
Multiplexação (NBR 15603), Receptores (NBR 15604), Segurança (NBR 15605), 
Middleware (NBR 15606), Canal de Interatividade (NBR 15607) e Guia de Operação 
(NBR 15608).  Para facilitar a compreensão, alguns itens serão relacionados nas 
subseções abaixo, divididos em equipamentos de hardware e soluções de software. 

3.1 Equipamentos de Hardware 

Para que o sinal digital possa circular pelo país, existem diferentes estruturas físicas 
envolvidas, as quais englobam equipamentos utilizados pelas emissoras para capturar e 
editar as imagens, redes de transmissão e recepção de dados, monitoramento de áreas de 
sombra8, equipamento para receber o sinal digital (antenas UHF, receptores digitais 
integrados ou separados da TV), e meio para acesso à internet. 

3.1.1 Transmissão 

Pode-se dividir a transmissão da TV Digital em três etapas, começando pelo estúdio 
gerador de conteúdo (emissoras), passando pelas difusoras de sinal que possibilitam à 
emissão de sinais e a chegada às residências, onde estão localizados os receptores 
digitais. 

 A emissora é um dos responsáveis por criar, editar e disponibilizar conteúdos 
digitais que serão acessados pelo telespectador. Após os dados serem criados, eles são 
codificados e reunidos em um serviço para que possam ser transmitidos a uma difusora 
de sinal. O sinal pode ser transmitido através de satélite, cabo ou radiodifusão. A 
difusora do sinal que recebe o sinal digital das emissoras irá transmiti-lo até a residência 
dos telespectadores. 

 O sinal digital chega ao usuário final e é recebido por um receptor digital, o qual 
pode estar embarcado na TV, ou ser um receptor externo como um Set-Top Box9 ligado 
a uma TV, celulares, receptores USB TVs ou MiniTVs. O sinal é recebido por uma 
antena UHF, e decodificado em um receptor. Posteriormente, o conteúdo está habilitado 
para a exibição ao telespectador o qual interage com as aplicações disponibilizadas por 

                                                 
8 Áreas sem alcance de sinal, nas quais devem ser utilizados amplificadores de retransmissão. 
9 Componente que converte o sinal da TV digital para exibição das imagens no televisor. 



  

meio do canal de interatividade, que é a união do canal de transmissão de dados da 
emissora com o canal de retorno.  

 Por fim, o canal de retorno é o meio utilizado pelo telespectador para retornar 
informações à emissora em uma aplicação interativa. Ele pode utilizar qualquer tipo de 
conexão à internet para funcionamento, como por exemplo, conexão a cabo, 
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), Wi-Fi ou 3G. 

3.1.2 Receptores Digitais 

Receptores digitais são os aparelhos utilizados para receber e decodificar o sinal digital. 
As tecnologias de transmissão digital empregadas nos receptores com o padrão ISDB-
Tb são a full-seg e a one-seg [Fórum SBTVD 2008].  

 O ISDB-Tb divide o sinal em 13 segmentos, sendo 12 de alta definição e 1 de 
baixa definição. Neste meio, o sistema full-seg utiliza os 13 segmentos para receptores 
fixos, sendo o mais utilizado para a transmissão de sinal Full High Definition (Full 
HD), com resolução de 1920 pixels na horizontal por 1080 linhas na vertical, e áudio 
com até 6 canais. Já o sistema one-seg utiliza o canal de baixa definição, fazendo com 
que o sinal seja transmitido no máximo a 320 pixels na horizontal por 240 linhas na 
vertical, o tornando mais simples. Mesmo assim, ele é capaz de decodificar áudio, vídeo 
e dados contidos neste único segmento, permitindo o envio do sinal de TV para 
dispositivos móveis sem interferência e com perda reduzida da qualidade. 

 Para a TV Digital ser usufruída plenamente, é necessário que haja interatividade. 
Para tanto, o receptor necessita de um canal de retorno disponível que se comunica com 
o middleware Ginga, software responsável pela a interatividade das aplicações 
[Ginga 2008]. No mercado brasileiro, já existem aparelhos que possuem interatividade 
plena, os quais são identificados pelos selos com a sigla DTVi (Digital Television 
interactive) ou Ginga. Para dar alguns exemplos, os receptores serão divididos 
conforme suas características físicas em embarcados, externos ou móveis: 

 Embarcados - São os receptores que já são integrados as TVs, eles utilizam o 
sistema full-seg, ou seja, permitem recepção de sinais em Full HD. É o 
segmento de receptores que mais cresce no mercado brasileiro, devido a ter o 
menor custo de fabricação. 

 Externos - Os receptores digitais externos também utilizam o sistema full-seg e 
são conectados às TVs através de saídas, no padrão HDMI, Vídeo Componente, 
S-Video ou Vídeo Composto. Apesar do incentivo do governo as grandes 
empresas não têm investido neste segmento, optando em construir receptores 
embarcados nas TVs, por isto, este tipo de receptor continua inacessível a 
população de menor renda (que deveria ser uma das beneficiadas com o 
SBTVD).  

 Móveis - Os receptores móveis, em sua maioria, utilizam o sistema one-seg e 
são encontrados embarcados em aparelho móveis como celulares, miniTVs e 
receptores USB (penTV, utilizado em notebooks e desktops).  



  

3.2. Protocolos e Softwares 

Protocolos são conjuntos de padrões ou convenções responsáveis por controlar uma 
característica do hardware e software, como por exemplo, a comunicação entre 
componentes e a transmissão de dados. Nas próximas seções haverá uma breve 
apresentação dos protocolos e do middleware envolvido no SBTVD. 

3.2.1. Protocolos envolvidos no SBTVD 

Os principais protocolos de um sistema de TV digital são o de codificação de áudio, 
codificação de vídeo, transmissão e modulação. 

 O padrão responsável pela codificação de áudio é o High-Efficiency Advanced 
Audio Coding (HE-AAC) que é uma subseção definida no MPEG-4 Part 3 [ISO/IEC 
14496-3 2009]. O HE-AAC é composto pelo AAC, que é um esquema de codificação 
para compressão com perda de dados de som digital (loss data compression), o Spectral 
Band Replication (SBR), que é uma técnica de melhoramento de áudio que permite a 
mesma qualidade de som em uma baixa taxa de bits, e o Parametric Stereo (PS) que 
aumenta a eficiência de codificação ainda mais, através de uma representação 
paramétrica da imagem em estéreo de um sinal de entrada. O PS é utilizado nas 
transmissões one-seg. 

 O padrão H.264, baseado no MPEG Part-10 [ISO/IEC 14496-10 2010], é 
responsável pela codificação de vídeo. O H.264 foi criado para prover qualidade de 
vídeo a uma baixa taxa de bits, comparada com outros padrões como, por exemplo, o 
MPEG2 ou o H.263. Além disso, pretende reduzir a complexidade do projeto para 
facilitar a implementação, e fornecer a flexibilidade suficiente para suporte a uma 
variedade de sistemas de taxas de transmissão e resoluções de vídeo. Para tanto, ele é 
dividido em perfis e níveis. No SBTVD, são utilizados os perfis alto (HiP) para prover 
transmissões em alta definição (Full HD) e o perfil base (BP) para prover transmissões 
em baixa resolução, utilizado para os aparelhos móveis. 

 

Figura 1. Padrões que integram o SBTVD. 

 O protocolo utilizado para a transmissão de áudio e vídeo é o MPEG-2 System 
[ISO/IEC 13818-1 2007] que descreve uma combinação de compressão de vídeo e 
áudio digital com perdas. Esta característica permite o armazenamento e a transmissão 
de imagens utilizando a largura de banda e capacidade de armazenamentos atualmente 
disponíveis. 

 A técnica de modulação, responsável pela proteção dos dados e reconstrução dos 
pacotes no SBTVD, é o BST-OFDM, a qual tem como principais características a 
segmentação de banda e a intercalação no tempo (time interleaving). A segmentação de 
banda divide o canal de 6 MHz designado para TV digital em milhares de portadoras 



  

ortogonais entre si e a intercalação no tempo espalha ao longo de um sinal transmitido 
símbolos consecutivos gerados no sinal original. A principal vantagem do BST-OFDM 
é a robustez ao ruído causado por interferências de multi-percurso. 

3.2.2. Middleware Ginga 

Ginga é o nome do middleware desenvolvido no Brasil e de especificação aberta 
adotado pelo SBTVD. Ele é constituído por um conjunto de máquinas de execução das 
linguagens oferecidas e bibliotecas de funções, quais possibilitam suporte ao 
desenvolvimento de aplicações independentes do hardware utilizado [Ginga 2008]. 
O Ginga também oferece suporte básico para os ambientes declarativo Ginga-NCL e 
procedural Ginga-J de maneira que suas principais funções tratem a exibição de vários 
objetos de mídia, como JPEG, MPEG-4, MP3, GIF, entre outros formatos. O primeiro 
ambiente é um subsistema para exibição de documentos Nested Context Language 
(NCL), desenvolvido visando prover uma infra-estrutura de apresentação para 
aplicações declarativas escritas na linguagem NCL. Já o segundo ambiente foi 
desenvolvido para prover uma infra-estrutura de execução de aplicações baseadas na 
linguagem Java, com facilidades especificamente voltadas para o ambiente de TV 
digital. O Ginga fornece também o controle do plano gráfico para o modelo 
especificado no ISDB-Tb e controla o acesso ao Canal de Retorno, que é o módulo 
responsável por controlar o acesso à camada de rede [Ginga 2008].  

3.2.3. Ferramentas para o desenvolvimento de aplicativos para TV Digital 

A seguir é realizada uma breve descrição das linguagens de programação utilizadas no 
SBTVD e de algumas ferramentas que auxiliam na construção de aplicativos para TV 
Digital. 

 A linguagem NCL é utilizada para o desenvolvimento de documentos de 
hipermídia para TV Digital. Possibilita a inclusão de conteúdos de outras linguagens 
declarativas e procedurais, é baseada no modelo conceitual Nested Context Model 
(NCM) que usa conceitos de nós e elos, seguindo os princípios adotados pelo W3C10. 
Dessa forma, seus módulos para especificação de conectores e templates de 
composição, chamados XConnector e XTemplate respectivamente, podem ser 
incorporados a outras linguagens existentes, como por exemplo, XLink, XHTML e 
SMIL, usadas para autoria de documentos na Web, assim permite a autoria de 
documentos em tempo de apresentação, ou seja, permite a alteração de documento 
durante a sua execução [NCL 2008]. 

 Já a linguagem Lua é uma linguagem procedural desenvolvida pela PUC-Rio, a 
qual combina sintaxe simples para programação procedural com construções para 
descrição de dados baseadas em tabelas associativas e semântica extensível. Lua é 
tipada dinamicamente, interpretada a partir de bytecodes para uma máquina virtual 
baseada em registradores, e tem gerenciamento automático de memória com coleta de 
lixo incremental. Essas características fazem de Lua uma linguagem ideal para 
configuração, automação (scripting) e prototipagem rápida [Lua 2011]. 

                                                 
10 Mais informações em http://www.w3.org/ 



  

 Por outro lado, a linguagem Java é uma linguagem de programação procedural 
com paradigma orientado a objetos. Para que haja execução de seus aplicativos é 
necessário uma Máquina Virtual Java (JVM). A linguagem fornece APIs que garantem 
recursos para o desenvolvimento de aplicações TVDi, como gerenciamento do ciclo de 
vida, manipulação de objetos, sintonia de canais entre outros [Java 2011].   

 Como ambiente de desenvolvimento de aplicações, destaca-se o uso do Eclipse, 
desenvolvido inicialmente pela IBM e posteriormente doado para a comunidade de 
software livre. É uma ferramenta de código aberto e possui forte orientação ao 
desenvolvimento baseado em plug-in, entre eles os plug-ins para linguagens como NCL 
e Lua [Eclipse 2011]. 

 Outra ferramenta de produção utilizada é o NetBeans, um ambiente de 
desenvolvimento de código aberto para aplicações que utilizam as linguagens de 
programação Java (também suporta outras linguagens como C, C++). Foi desenvolvido 
pela Sun Microsystems11 e não possui custos com licenças. Possibilita a criação de 
aplicações desktop, web, para dispositivos portáteis, e também o desenvolvimento de 
aplicações para a TV digital [NetBeans 2011]. 

4. TV Digital e a Inclusão Social 

Desde o momento de sua elaboração, o SBTVD define seu compromisso com a mídia 
por meio da inclusão social, democratização da informação e fomentação da educação a 
distancia e pesquisas cientifica tanto na área acadêmica quanto na indústria nacional. 
Para alcançar este objetivo, além de um robusto sistema de tecnologias que 
proporcionam a interatividade, a TV torna-se peça chave por ser o veículo de 
comunicação mais difundido no país e estar enraizado na cultura da família brasileira. 

 A população em geral já possui intimidade com o aparelho televisor, o que 
facilita o aprendizado das tecnologias de TV Digital e a compreensão dos conteúdos 
interativos. Além disso, sabe-se do costume brasileiro em reunir a família para 
acompanhar programas televisivos, o que estimula a coletividade, diferentemente do 
uso do computador, o qual incentiva a individualidade. Logo, através da TV as pessoas 
podem aprender e discutir sobre programas educacionais de forma democrática, assim 
propiciando um maior potencial para socialização do conhecimento. Mas para que haja 
realmente inclusão social e digital, novos e estimulantes aplicativos devem ser criados e 
para isso as empresas e universidades possuem papel fundamental através da formação 
de profissionais multidisciplinares e pesquisas no sentido de levar um conteúdo 
educativo de qualidade a população. 

 A inclusão social também será estimulada conforme novos softwares com 
serviços públicos sejam criados e disponibilizados a população, assim tornando as 
entidades governamentais mais próximas do cidadão comum, facilitando o acesso a elas 
e estimulando a cidadania. 

                                                 
11 Incorporada pela empresa Oracle em 2009, mais informações em http://www.oracle.com/br/index.html. 



  

4.1. Projeto Guri 

O software de autoria colaborativa de materiais educacionais hipermídia para a TV 
Digital, denominado “Guri”, é um projeto desenvolvido por meio de uma parceria 
público privada entre a Universidade de Passo Fundo (UPF), Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) e a micro-empresa Infoeduca [Guri 2009]. 

 Compreende-se por “software de autoria colaborativa” uma classe de programas 
computacionais para autoria de hipermídia, isto é, aplicações que permitem ao usuário 
não apenas ser o leitor de um documento, mas também o escritor, criando seus próprios 
trabalhos para publicação ou aplicação em ambientes hipermídia [Baranauskas 1999]. 
Além disso, os materiais educacionais hipermídia podem ser entendidos, enquanto 
entidades digitais, como diversos formatos midiáticos dispostos em arquitetura 
hipertextual, os quais podem ser (re)utilizados ou referenciados durante o processo de 
ensino-aprendizagem por meio de tecnologias baseadas nos binômios da 
interatividade [Silva 2002]. 

 Em um nível mais baixo de abstração, a malha hipermídia a ser construída pelo 
software Guri está disposta em um contexto específico, voltado ao público escolar do 1º 
ao 5º ano do Ensino Fundamental. Nestes termos, o objetivo principal do projeto é 
permitir que os alunos desenvolvam conteúdo hipermídia capaz de criar um “micro-
mundo” temático conectado a uma idéia-conceito específica: ao do programa infanto-
juvenil televisivo Mundo da Leitura12, criado e produzido na Universidade de Passo 
Fundo e que, atualmente, é transmitido nacionalmente pelo Canal Futura13. 

 Atualmente, o software Guri é dividido em dois módulos principais: o cliente, 
uma aplicação interativa desenvolvida em NCLua para o Ginga, executada sobre a TV 
Digital, e o servidor, composto por web services e interface web desenvolvido em Java, 
os quais serão descritos em detalhes nas próximas seções. O módulo cliente tem como 
objetivo oferecer ao usuário uma interface que possibilite a exibição, edição e 
gerenciamento de apresentações de slides multimídia. 

5. Módulo Web do Projeto Guri 

O módulo web do projeto Guri foi desenvolvido através do processo de prototipação 
incremental aonde inicialmente foram implementadas apenas algumas funcionalidades 
básicas e, então, a cada iteração do processo de desenvolvimento, foram adicionadas 
novas funcionalidades ao módulo sempre respeitando o padrão de arquitetura de 
software Model View Controller (MVC). Atualmente ele é composto por uma interface 
web e três web services. Por intermédio da interface web é realizado o gerenciamento 
dos usuários do sistema, criação e manutenção de grupos de trabalho e novas 
apresentações. Os web services são responsáveis pela disponibilização, persistência das 
modificações e confiabilidade dos dados das apresentações acessadas pelos usuários que 
possuam um receptor digital com um canal de retorno ativo. 

                                                 
12 Mais informações em: http://mundodaleitura.upf.br/programa/mundodaleitura/index.html 
13 Acesso em: http://www.futura.org.br/ 



  

5.1. Tecnologias utilizadas 

As tecnologias utilizadas na criação dos web services e do módulo web do Projeto Guri 
são: 

 Java SE versão 6: kit de desenvolvimento em linguagem Java, o qual contém 
soluções para a criação e execução de aplicações, como por exemplo, a máquina 
virtual Java (JVM), o compilador Java e as APIs do Java [Oracle 2011]; 

 Glassfish 3.0.1 Open Source Edition Full Platform: é um servidor de aplicações 
Java EE, baseado no padrão Open Services Gateway Initiative (OSGi) [OSGi 
2011], o qual fornece serviços, como a criação de pool de conexões ao banco de 
dados e de deploy de várias aplicações no mesmo servidor web [GlassFish 
2011]; 

 NetBeans 7.0.1: ambiente para o desenvolvimento de aplicações webs e serviços 
na arquitetura RESTful, por meio da Application Programming Interface (API) 
JAX-RS14 e sua implementação Jersey15. [NetBeans 2011]; 

 Postgresql 8.4: banco de dados de código aberto desenvolvido e mantido pelo 
The PostgreSQL Global Development Group [PostgreSQL 2011]; 

 Extensible Markup Language (XML): linguagem de marcação utilizada para 
criar a infra-estrutura de comunicação entre aplicações, útil para a conexão do 
servidor web com o cliente NCL da TV Digital [W3C 2011].  

 Java Server Faces 2.0 (JSF 2): framework utilizado para construção das páginas 
web [Oracle 2011]; 

 PrimeFaces: biblioteca de componentes Ajax para JSF 2.0 baseado em JQuery16 
[PrimeFaces 2011];   

 Java Persistence API (JPA): framework utilizado para realizar a persistência 
entre os módulos do projeto e o banco de dados [Oracle 2011]. 

 Os web services e o módulo web criados neste projeto têm por principio não 
desvirtuar o caráter socioeconômico com o qual o SBTVD-Tb e o projeto Guri estão 
idealizados. Por isso a escolha da utilização somente de softwares livres na criação de 
ambos.  

5.2. Interface web do projeto Guri 

A interface web foi construída com o framework JSF 2 e a biblioteca de componentes 
PrimeFaces através da IDE NetBeans e utilizando a linguagem de programação Java. O 
objetivo da interface web é o gerenciamento dos usuários do sistema e a criação e 
disponibilização de conteúdo ao cliente de TV Digital, para isso os usuários são 
atualmente divididos em 3 subcategorias: Administrador, Professor e Aluno. 

                                                 
14 Mais informações em http://jcp.org/en/jsr/detail?id=311 
15 Mais informações em http://jersey.java.net/ 
16 Mais informações em http://jqueryui.com/ 



  

 Todos os usuários do sistema poderão visualizar e editar suas informações 
pessoais, mas cada categoria possui responsabilidades diferentes como podemos ver a 
seguir. 

  Os usuários na categoria Administrador ficam responsáveis pelo cadastro e 
manutenção de itens básicos do sistema (criação de turmas, atribuição de alunos às 
turmas, etc.) e também pela criação de novos usuários e atribuição de categorias aos 
mesmos. 

 Já os usuários situados na categoria Professor são responsáveis pela criação de 
novas apresentações. Para isso eles irão criar grupos de trabalho que são constituídos 
por usuários do tipo Aluno e disponibilizaram uma ou mais novas apresentações a cada 
grupo. As apresentações ficaram disponíveis aos alunos destes grupos através do cliente 
de TV Digital que terá acesso as apresentações pelo servidor. 

 Na interface web, os usuários classificados como Aluno poderão visualizar a 
quais grupos pertencem, os membros destes grupos e a descrição das apresentações que 
ele pode editar. 

 Resumidamente, pode-se dizer que a interface web é quem alimentará o banco 
de dados que gerará todo o conteúdo hipermídia, o qual será posteriormente consumido 
pelo cliente para TV Digital através de requisições aos web services. 

5.3. Web Service 

De acordo com Gomes [Gomes 2010], web service é uma tecnologia utilizada para 
integração e comunicação de sistemas, empregada principalmente em ambientes 
computacionais heterogêneos. É uma tecnologia que conecta aplicações produzidas em 
diferentes plataformas por intermédio de um modelo padronizado de comunicação, 
geralmente representando por uma linguagem de marcação como o XML. 

5.4. Arquitetura 

Atualmente há duas formas de desenvolvimento de web services principais: o padrão 
Simple Object Access Protocol (SOAP17), e o utilizado neste projeto, o estilo de 
desenvolvimento arquitetural de serviços web conhecido como RESTful. 

 RESTful é a implantação do paradigma Representational State Transfer (REST) 
utilizando o  protocolo Hypertext Transfer Protocol18 (HTTP) assim se beneficiando 
amplamente da arquitetura com a qual a web está disposta atualmente 
[Richardson 2007]. 

 REST foi o paradigma criado por Roy Fielding em sua tese de mestrado, que 
determinava um estilo arquitetural para sistemas hipermídia distribuídos que enfatiza a 
generalização das interfaces, a escalabilidade da interação entre os componentes e a 
instalação independente dos mesmos [Fielding 2000]. 

 O RESTful utiliza a interface unificada do protocolo HTTP para prover 
operações e acesso aos recurso, que são representações de objetos do sistema,  através 

                                                 
17 Mais informações em http://www.w3schools.com/soap/default.asp 
18 Mais informações em http://www.w3.org/Protocols/ 



  

de um de seus 8  métodos como, por exemplo, POST, GET, PUT e DELETE (veja 
Tabela 1). Cada método HTTP é executado para um determinado Uniform Resource 
Identifier (URI) que são os identificadores destes recursos.  

 Tabela 1. Analogia CRUD (Create, Read, Update e Delete) versus HTTP. 

Tarefa do aplicativo Comando HTTP 

Criação (Create) POST 

Leitura (Read) GET 

Atualização (Update) PUT 

Exclusão (Delete) DELETE 

  Em um projeto pode-se utilizar mais de um método HTTP dependendo da 
necessidade do serviço. Para a comunicação neste projeto utilizaremos apenas o método 
POST, pois ele já abrange todas as necessidades da aplicação, porque em cada 
requisição ao servidor deve ser enviado um XML com dados para autenticação, e o 
método POST permite isto, já que com ele é possível vincular dados para serem 
processados no corpo da mensagem e o tipo Multipurpose Internet Mail Extensions19 
(MIME) de dado que será recebido ou enviado, neste caso será sempre um XML. 

5.5. Web Services do Projeto Guri 

Os web services têm por objetivo proporcionar o respaldo necessário para que o 
software cliente persista e mantenha a malha hipermidial, construída colaborativamente, 
sincronizada e segura entre os usuários do projeto. Para tanto, o sistema recebe 
requisições XML incorporadas ao método HTTP POST, contendo o nome de usuário e 
a senha previamente cadastrados no banco de dados do projeto Guri. Esta forma de 
autenticação foi escolhida, pois o servidor e o software de TV Digital cliente não 
conseguem manter uma conexão ativa, sendo possível ao servidor apenas responder 
requisições enviadas pelo cliente. 

 Os web services foram desenvolvidos na linguagem Java utilizando a IDE 
NetBeans e frameworks de código aberto como o Jersey, o qual propicia e facilita a 
implementação de um serviço em RESTful. Este framework é baseado em anotações e, 
para implementá-lo, basta adicionar as classes do projeto sempre antes da criação de um 
recurso. As principais anotações utilizadas neste projeto foram: 

 @Patch – anotação que recebe uma string como parâmetro e indica qual é o 
trecho (patch) da URI; 

 @POST – anotação que indica qual o método correspondente do protocolo 
HTTP (neste caso, POST). Pode-se aproveitar a mesma URI para ações 
diferentes desde que o método HTTP também seja diferente; 

 @Produces – anotação que indica qual o tipo MIME do conteúdo da resposta 
que será enviado ao cliente. Neste projeto, adotou-se por padrão o uso do 
formato “text/xml” para devolver um arquivo no formato XML ao cliente; 

                                                 
19 Mais informações em http://en.wikipedia.org/wiki/MIME 



  

 @Consumes – anotação que indica qual é o tipo MIME do conteúdo que o web 
service espera receber em uma requisição. Neste caso, também foi adotado o 
padrão “text/xml” para indicar que o recurso está esperando uma requisição com 
um arquivo no formato XML. 

 Todas as comunicações entre servidor e cliente são efetuadas em arquivos XML 
por meio de anotações Java Architecture for XML Binding (JAXB20), os quais são 
recursos da ferramenta Java Development Kit (JDK) a partir da versão Java 6. Um 
exemplo de anotação é o @XmlRootElement, escrito na definição de uma classe, que 
permite transformar e representar um objeto Java em XML, e vice-versa. 

 O software de TV Digital cliente comunica-se com o servidor através do canal 
de retorno do receptor digital, conectado a uma rede capaz de acessar um dos 3 web 
servers disponíveis por meio de URIs. Cada URI possui uma forma de acesso válida, 
executando uma ação específica, e retornando uma descrição XML com o resultado 
destinado ao software de TV Digital cliente. Para facilitar o entendimento das ações do 
processo, as próximas subseções detalham o funcionamento de cada web service. Para 
os testes iniciais, foi utilizado a ferramenta restclient-ui-2.3.321, a qual verifica os web 
services construídos com a arquitetura RESTful. As imagens são retiradas dos 
resultados obtidos com a ajuda desta ferramenta.   

5.5.1 Web Service para retornar a lista de apresentações de um aluno 

O login inicial, bem como as apresentações que podem ser acessadas pelo aluno usuário 
do software de TV Digital são retornadas através da URI getPresentationList 
(http://EnderecodoServidor/guriservices/getPresentationList). Para isso a aplicação 
cliente precisa enviar no corpo do método POST uma descrição XML com a tag 
<getPresentationList/>, além de usuário e a senha (Figura 2). 

 
Figura 2. Requisição para a URI getPresentationList. 

 Em seguida, o servidor recebe a requisição e testa se o usuário e a senha são 
válidos. Se o login estiver correto e o aluno possuir apresentações vinculadas ao seu 
grupo, o web service irá retorna uma descrição XML com a lista de apresentações 
disponíveis (Figura 3). 

 Caso o login esteja correto, mas o aluno não possua nenhuma apresentação 
criada em seus grupos, o serviço retornará uma resposta com a tag 
<apresentacoesSalvas/>. E, se o login não estiver correto, o web service retornará 
“INVÁLIDO”.  

                                                 
20 Mais informações em http://jaxb.java.net/ 
21 Acessado em http://code.google.com/p/rest-client/ 



  

 
Figura 3. Resposta da URI getPresentationList. 

5.5.2. Web service para retornar uma apresentação para edição 

Após retornar a lista de apresentações disponíveis ao usuário, através da URI 
getPresentation (http://EnderecodoServidor/guriservices/getPresentation) o software 
cliente pode acessar uma destas apresentações através de seu identificador. Para isso, 
deve-se enviar uma descrição XML ao servidor formatado no padrão exibido pela 
Figura 4, na qual a tag ID identifica a apresentação, seguidos do usuário e senha 
utilizados para confirmar a validade do login e acesso. 

 
Figura 4. Requisição para a URI getPresentation. 

 Caso o login esteja correto, o identificador da apresentação exista, e o usuário 
possua acesso a apresentação, o servidor irá liberá-la para edição, desde que não esteja 
bloqueada no momento. Uma vez em edição, o sistema chaveia a apresentação ao 
usuário, tornando-a inacessível para outros. Somente após este procedimento, a 
apresentação requisitada será retornada em formato XML (Figura 5). 

 Caso o login estiver incorreto, será retornada a mensagem “INVÁLIDO”. Se for 
o identificador que estiver incorreto, a mensagem “Apresentação inexistente” será 
exibida. E, caso o usuário não possua acesso a apresentação, recebe-se o retorno 
“ERRO – Usuário sem acesso”. Por fim, se a apresentação escolhida já estiver sendo 
editada por outro usuário irá retornar “Apresentação bloqueada”. 



  

 
Figura 5. Resposta da URI getPresentation. 

5.5.3. Web service para persistência de apresentações 

A URI updatePresentation  é acessada para persistir alterações feitas em uma 
apresentação carregada no software de TV Digital cliente, por intermédio do endereço 
http://EnderecodoServidor/guriservices/updatePresentation. A apresentação enviada 
deve estar no formato indicado pela Figura 6, em que a tag <id/> serve como 
identificador da apresentação existente no banco de dados. 

 
Figura 6. Formato do XML para envio da requisição para a URI 

updatePresentation. 

 Neste caso, o web service recebe a requisição e também verifica se o login está 
correto. Em caso positivo, verifica se o identificador é de uma apresentação válida, e se 
o usuário tem acesso a esta apresentação. Se a requisição passar por todos os testes, o 
recurso persiste a apresentação recebida no banco de dados e, caso não retorne algum 
erro na transação, a mensagem “OK” será transmitida para o software consumidor. Ao 
final, a apresentação é liberada para edição por parte de outros usuários. 



  

 Agora, em caso de login incorreto, a mensagem “INVÁLIDO” é retornada, bem 
como “Apresentação inexistente” se o identificador não for encontrado. Usuários sem 
permissão recebem como retorno “ERRO – Usuário sem acesso”, e em situações de erro 
na persistência da apresentação, a mensagem “ERRO” é encaminhada. 

6. Considerações Finais e Projetos Futuros 

Este artigo objetivou a descrição e a implementação de um componente web para o 
Projeto Guri, o qual viabiliza a comunicação entre duas diferentes plataformas desse 
sistema de hipermídia social. O trabalho também apresentou uma breve descrição das 
tecnologias envolvidas no desenvolvimento de softwares para TV Digital, além de 
destacar a influência da inclusão social e educacional neste processo de criação e 
interatividade. 

 O projeto prevê o término do módulo web, com todas as suas funcionalidades, 
para o primeiro trimestre de 2012. Para tanto, pretende-se acrescentar ainda a interface 
web o recurso que possibilita aos professores a criação de repositórios de mídias digitais 
para grupos, nos quais os alunos destes possam utilizá-los em suas apresentações. No 
momento, as mídias estão disponíveis apenas no aplicativo de TV Digital. Da mesma 
forma, pretende-se também incorporar uma forma de sincronização entre a aplicação e o 
servidor, para que o servidor possa ter controle de quem está acessando e editando uma 
aplicação. 

 Atualmente, o servidor aceita apenas edição das apresentações de forma 
assíncrona entre os usuários. Trabalhos futuros imediatos poderiam investigar uma 
forma de construir apresentações síncronas, permitindo um novo nível de colaboração. 
Também se destaca a necessidade de servidor e aplicativo digital suportarem, 
futuramente, a integração com Tecnologias Digitais de Rede (TDR’s), bem como a 
pesquisa e inclusão de níveis de segurança de redes específicas para a TV digital. 
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