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A medida que as cidades se tornam inteligentes, os

sistemas de infraestrutura urbana passam a ser automatizados

e integrados [1] com outros sistemas, tornando-se interativos

com os cidadãos.

Essa interatividade pode trazer inúmeros benefícios,

inclusive, na área de assistividade. Por exemplo, pessoas com

deficiência visuais ou físicas poderiam solicitar o sinal verde

para travessia de pedestre à distância, sem precisar procurar

pelo botão (no caso dos cegos) ou sem precisar se deslocar

exatamente até o poste do semáforo (no caso de dificuldades

motoras).

Além disso, uma pessoa com deficiência visual não

precisaria de um semáforo com áudio[2], que emite poluição

sonora 24 horas por dia ou em um longo período do dia. As

informações do semáforo poderiam chegar diretamente em

seus dispositivos pessoais, informando pontualmente apenas as

pessoas que necessitarem destes dados.
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CityDevices

Para que seja possível a interatividade entre dispositivos de

infraestrutura urbana e dispositivos pessoais, o CityDevices

propõe-se como um sistema padrão de comunicação, baseado

em um protocolo que permite a integração dos dispositivos

entre si e com uma plataforma web (em desenvolvimento). A

figura 1 ilustra essa estrutura básica de funcionamento.
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A plataforma on-line hospeda o portal do CityDevices, onde

são realizados os cadastros de dispositivos urbanos, com um

banco de dados relacionando suas posições geográficas, código

de identificação e características operacionais.

No caso de um semáforo interativo (dispositivo urbano) e

uma bengala inteligente (dispositivo pessoal), a comunicação é

feita diretamente entre eles (com o protocolo do CityDevices),

utilizando o banco de dados da plataforma apenas para consulta

do código identificador.

Figura 1 – Estrutura de funcionamento do CiyDevices

Protocolo CityDevices

No sistema CityDevices, os dispositivos urbanos e pessoais

precisam implementar o protocolo padrão do CityDevices, que

consistem em um pacote de 30 bytes, com campos de

identificação (utilizados no banco de dados da plataforma) e

campos de dados, conforme a figura 2.

Esse protocolo pode ser encapsulado em outros protocolos,

de acordo com o sistema rádio utilizado. Ele pode, por exemplo,

ser transportado na pilha TCP/IP (para ser transmitido por Wifi).

No caso do mestrado, utiliza-se o Radiuino[3], com um

pacote próprio de 52 bytes. Assim o padrão final adotado pode

ser chamado de “CityDevices Over Radiuino” e possui um

pacote conforme a figura 3.
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