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Resumo: Em ambientes inteligentes, sistemas computacionais são capazes de 

identificar indivíduos e se adaptar às suas necessidades. Este artigo tem como 

objetivo propor uma arquitetura que seja capaz de acompanhar a frequência de 

indivíduos em um determinado ambiente, de forma ubíqua e pervasiva, combinando 

informações proveniente de múltiplos sensores. Com isso, será possível realizar o 

monitoramento de indivíduos frequentadores de um ambiente, dispensando a 

necessidade de folhas de ponto e pontos eletrônicos. 
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INTRODUÇÃO 
 

Um problema recorrente em ambientes restritos, de uso compartilhado, é 

acompanhar e manter registro de datas e horários de entrada e saída de pessoas. 

Por exemplo, para se manter o controle da entrada e saída de funcionários em uma 

empresa, a forma mais comum é a implantação de um sistema de ponto eletrônico. 

Porém, a indiscrição deste procedimento causa constrangimento e exige um certo 

tempo para a realização da autenticação, ocasionando relutância na implantação 

desses sistemas. 
 

Outra forma de efetuar o controle de funcionários de forma eficientemente e não 

constrangedora é tornar isto transparente e imperceptível às pessoas. Essa ideia 

parte do princípio que o computador seja comum e invisível na vida cotidiana das 

pessoas, denominando-se a isso o termo Computação Ubíqua (KAHL 2012). 
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A utilização da Computação Ubíqua possibilita efetuar o controle de funcionários 

discretamente de diversas formas, como por exemplo, por conexão de rede,



sensores bluetooth, reconhecimento facial, biometria, entre outros. Com isso, este 

trabalho propõe uma arquitetura que possibilite a utilização destas ferramentas com 

o objetivo de tornar o processo de controle de funcionários o mais transparente e 

imperceptível possível. 
 
 
 

MATERIAS E MÈTODOS 
 

Os módulos  sensores são dispositivos  que  permitem capturar  a presença do 

indivíduo no ambiente. Há várias tipos de sensores que possuem essa finalidade, 

alguns mais difundidos do que outros, e a sua utilização depende basicamente do 

tipo de aplicação e de custos de implantação. Assim, para este trabalho foram 

selecionado os seguintes sensores e dividido em módulos: sensores de rede local 

LAN/WAN e sensores bluetooth. 
 

O módulo LAN/WAN é responsável por alimentar o servidor com informações sobre 
quem está conectado à rede local do ambiente. Para isso é necessário a utilização 

de ferramentas de análise de rede, neste caso, o Network Mapper (NMap) que é 
uma ferramenta de código livre capaz de explorar uma rede rapidamente. 

 

O NMap efetua a leitura da rede regularmente e envia as informações obtidas para 
que o servidor possa analisar e utilizá-las da forma adequada. Na leitura de rede é 
coletado os endereços físicos conectados à rede e armazenado numa lista que será 
enviado para o servidor. 

 

Alem dele há sensores bluetooth para usos diferentes, entre eles, automatização 
residencial, industrial, carros, dispositivos móveis e fones de ouvido. Por isso, houve 
a necessidade de classificá-los quanto a sua potência (em mW) e alcance máximo. 

Há três tipos de classes para os dispositivos bluetooth: a classe 1 tem uma potência 
de 100mW, com um alcance máximo de 100 metros; a classe 2, com uma potência 
de 2,5mW e com um alcance máximo de 10 metros; e a classe 3, que tem uma 
potência de 1mW, com o alcance máximo de 1 metro (BLUETOOTH 2015). 

 
No desenvolvimento deste módulo foram considerado apenas dispositivos móveis 

com shields da classe 2, que é a mais comum e utilizada para equipamentos 
portáteis. A necessidade deste módulo surgiu para se ter uma confiança maior nas 
informações obtidas através da arquitetura. A coleta de dados sobre presença ou 

ausência dos indivíduos se dá pela utilização de um sensor bluetooth conectado à 
um computador, via USB. A análise da rede é feita a cada 1 minuto, onde são 
coletadas as informações dos usuários conectados com qualquer tipo de dispositivo 
que mantenha essa conexão com uma rede. Essas informações servem como 
entrada de um algoritmo que faz o processamento e envia para o servidor uma lista 
dos usuários conectados no local monitorado. 

 

Outro módulo é o RFID (Radio-Frequency IDentification) obtém informações a partir 
de dispositivos que emitem os sinais de radiofrequência que são lidos por um leitor 

que envia tais informações ao módulo autenticador. Cada um dos chips tem um ID 
próprio, que é imutável. Assim, existe um cadastro deste ID no bando de dados do 
servidor, pois quando este módulo identifica um ID, o servidor compara com os que



estão previamente cadastrados para verificar se há algum indivíduo com o ID que 
foi capturado. 

 
 

RESULTADOS 
 

A arquitetura proposta a seguir é uma descrição de como deve ser o funcionamento 

do sistema em relação à integração dos elementos e seus relacionamentos. Estes 

elementos são responsáveis por produzir o efeito desejado pela arquitetura e seus 

papéis são fundamentais para atingir tais objetivos. 
 

A Figura 1 apresenta a arquitetura proposta, na qual o Módulo Autenticador 

é o motor responsável por solicitar e coletar informações dos Módulos Sensores. 

Essas informações são processadas e utilizadas para identificar cada usuário e cada 

módulo a que estão conectados. Após isso, é possível que cada um desses módulos 

sensores, passem por um sequenciador binário, que trata-se de um vetor de 0’s e 

1’s que somados, geram um valor único capaz de identificar em quais dispositivos 

o usuário está conectado. 
 

Figura 1- Arquitetura 
 

 
 
 

 

CONCLUSÃO 
 

É interessante destacar com a implementação da arquitetura e dos módulos em 

ambientes restritos resulta em um monitoramento dos integrantes de forma ubíqua 

e pervasiva, sem a geração de constragimentos por parte dos mesmos. 
 

Assim como toda arquitertura produzida, esta está sujeita a modificações em sua 

estrutura para que, caso não estejam atendendo as necessidades do ambiente.



Como possíveis trabalhos futuros estão a adição de outros módulos sensoriais, 

implementação da arquitetura em um ambiente de testes (Laboratório de 

Inteligência Computacional Aplicada a Negócios da UFRN) e adição de 

funcionalidades no servidor. 
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