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INTRODUÇÃO
UBILIA® pode ser considerado

um
serviço de localização avançada; de um
lado, temos uma plataforma de
computação em nuvem que permite a
criação, administração e suprimento de
informações multimídia e do outro lado,
ele é um app (iOS/Android) disponível
para smartphones e tablets, o que
permite que o usuário usufrua de tais
informações
em
tempo
real,
constantemente selecionadas com base
na sua posição espaço-temporal.
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Em particular, a plataforma UBILIA® permite que um
certo número de entidades públicas e privadas
(chamadas de Provedores de Conteúdo) possam
auto criar e gerir uma quantidade de informações
multimídias e um certo número de pessoas (chamadas
de Usuários) acesse tais informações em mobilidade,
através de um app para instalar gratuitamente em seus
smartphones.
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PDI (PONTO DE INTERESSE)
No UBILIA® ,o elemento-base que define a informação
é o PDI (Ponto de Interesse). Um PDI pode ser um sujeito
(por exemplo uma loja, um outlet, um museu), um local
(um parque, uma praça), um objeto (uma obra de
arte ou um produto comercial) ou um evento (uma
pré-estreia de vídeo musical que seja apresentado
em apenas um local por vez, ou um ingresso para um
show válido apenas para um local e horário definidos).
Portanto, o Ponto de Interesse pode representar
entidades espaciais (sujeitos, locais e objetos) ou
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entidades espaço-temporais (eventos). Enquanto o
primeiro tipo de PDI pode estar disponível para o usuário
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a qualquer momento, de acordo com a posição dele, os
eventos permitem que os Usuários possam acessar
Pontos de Interesse especiais (com as suas informações
e mídias conectadas) disponíveis apenas em um certo
local e apenas por um determinado espaço de tempo.
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As informações conectadas ao
PDI são fornecidas por:

01.

02.

03.

Corpo, formado pelo

Estrutura

Georreferenciamento,

contem um ícone

conteúdo textual e

Hierárquica, através

informações disponíveis

representando o PDI,

mídia digital, tais como

da qual é possível

quando o PDI representa

um título, um subtítulo

áudio, vídeo e

definir a agregação de

um sujeito em espaço

e o fornecedor de

imagens.

PDIs (um PDI principal

aberto, detectável pelos

conteúdo que criou tal

pode ser quebrado em um

Sistemas Globais de

PDI.

grupo hierárquico de PDIs

Posicionamento (GPS).

Cabeçalho, que

04.

secundários, cada um deles
exploráveis pelo Usuário).

05.
Informações Temporais,
feitas a partir de um
intervalo de tempo quando
a PDI está ativa, o que
muda de conteúdo estático
normal para um evento

Ratto delle Sabine
Giambologn a

real.

Além das informações de
georreferenciamento, o PDI
pode ser identificado e
localizado através de um
Ponto de Publicidade (PDP),
descrito na próxima seção.

nfo
L’arcata di destra della Loggia della Signoria
Ł dominata dal Ratto delle Sabine,
capolavoro tecnico del Giambologna.
Terminata nel 1582, l’opera rappresenta il
tema dell’amore che tutto vince nella
dimensione carnale e feroce del rapimento.
La naturalezza espressiva dell’opera Ł
veicolata dal corpo nudo, a esprimere la
prestanza del giovane innamorato,
l’avvenenza della donna, il carattere vinto del
vecchio marito .

(C) COPYRIGHT 2014 CENTRICA SRL - FLORENCE

03.

PDP (PONTO DE PUBLICIDADE)
Um PDP (Ponto de Publicidade)
é um ponto de acesso para um
grupo de PDIs, quando as suas
entidades informativas não
podem ser/ ou não é desejável que
sejam detectadas pelo GPS.
Na versão atual do UBILIA® , há dois tipos de PDP::
UBICase e iBeacon.

UBICase
Um UBICase é um

identifica unicamente e

expositor de plexiglass,

especificamente um

projetado e produzido

PDI. Através da

pela Centrica, com

detecção automática

tamanho aproximado

desse identificador, o

de 105 x 148 cm, um

app no celular do

sobreposto com um

usuário recebe da

título, um subtítulo e a

plataforma de

logo do provedor de

computação em nuvem

conteúdo. O UBICase

UBILIA® a lista de PDIs

contem uma etiqueta

conectados com aquele

NFC Tag e um QRCode,

PDP.
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iBeacon (Dispositivo Smart de Bluetooth
Através do uso dos

detectar automaticamente

dispositivos iBeacon (e

e obter da plataforma de

de forma mais geral, um

computação da nuvem

dispositivo Smart de

UBILIA® , um grupo de

Bluetooth) capazes de

PDIs conectados com cada

emitir na publicidade a

dispositivo Bluetooth.

sua identificação
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ACCADEMIA
iBEACON

POA

universal, o app para o
celular do Usuário pode
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TECNOLOGIAS CAPACITADORAS
Plataforma de Computação na Nuvem

UBILIA® é um sistema
centralizado, composto de uma
série de componentes de software
escaláveis, serviços, bases de
conhecimento e repositório de
mídia, completamente
administrável e entregue através
da plataforma de computação
na nuvem AWS (Amazon Web
Services).

UBILIA® oferece dois serviços principais oferecidos
pela AWS: EC2 (Elastic Compute Cloud) para a
entrega de serviços de forma escalável e S3

(Simple Storage Service) para a retenção e entrega
de conteúdo de áudio e vídeo em tempo real.

UBILIA CLOUD PLATFORM (AWS)

S3

(SIMPLE
STORAGE
SERVICE)

EC2

(ELASTIC
C O M PUTE
SERVICE)

REPOSITÓRIO
DE IMAGEM
REPOSITÓRIO
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SERVIÇOS
REST
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TECHNOLOGIAS DE COMPONENTES DA PLATAFORMA UBILIA
PLATFORM:

01.

XLknowledge ®, uma tecnologia para representação do conhecimento baseada em
ontologias, criada pela Centrica. Centrica desenvolveu uma ontologia específica
para a modelagem de conhecimento de PDIs, PDPs, Guias e Provedores de
Conteúdo. Uma das muitas vantagens de usar a tecnologia XLknowledge®
consiste na facilidade com a qual o modelo de representação do conhecimento
pode ser atualizada com o tempo, de forma que garanta uma implementação
contínua de novas funcionalidades na plataforma UBILIA®.

02.

03.

04.

05.

XLimage ®
Uma tecnologia de

Barramento de Bus
Os fluxos de dados

Big Data
Todas as interações

Repositório de
Audio-Video UBILIA®

entrega de

dentro da plataforma

básicas de Usuários

utiliza os serviços S3

imagens de

UBILIA® são

acessando UBILIA®

AWS para o repositório

resolução alta e

transmitidos através de

(PDI, PDP,

de mídia de áudio e

muito alta na

um Barramento de

Georreferenciamento,

vídeo. Todos os

internet, criada

Bus, com o objetivo de

etc…) são gravadas

elementos de áudio e

pela Centrica. A

maximizar a

em tempo real em

vídeo conectados com

principal vantagem

escalabilidade do

uma área do sistema

um PDI da BILIA® são

dessa tecnologia

sistema e ao mesmo

chamada Big Data.

armazenados e

consiste na

tempo, implementar

Em para gerar os

entregues com

oportunidade dos

uma arquitetura

serviços dos analíticos

transmissão em tempo

Usuários visualizarem

modular, facilmente

de UBILIA® ae para

real desta área da

imagens com

expansível com o

carregar as tarefas

plataforma.

resolução alta/muita

tempo.

de exploração de

alta nos seus

dados complexos.

smartphones , sem
nenhum problema
relacionado à
largura de banda.
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Content Editor
O Content Editor é uma Aplicativo via Web

As informações processadas através do Content

através do qual os provedores de conteúdo

Editor são armazenadas automaticamente nos

podem criar, administrar e tornar disponíveis

componentes da plataforma de computação na

para Usuários os PDIs e PDPs relacionados aos

nuvem UBILIA®, de forma totalmente transparente

seus recursos informativos.

para o Provedor de Conteúdo.

Mobile App
Um App Móvel, desenvolvido para o iOS da

da posição dos Usuários (indoor e outdoor) e

Apple e Android, disponibilizado para

interfaces diretamente com os serviços da

download gratuitamente na Apple Store ou

plataforma UBILIA® Cloud Computing para

Google Play, é a interface através da qual os

acrescentar e entregar o conteúdo de PDIs em

Usuários da UBILIA® podem acessar a plataforma

tempo real.

de forma móvel.
O Mobile App contem dentro dele todas as
tecnologias capacitadoras para a detecção

VANTAGENS PARA USUÁRIOS
O Usuário UBILIA® acessa uma
ampla e heterogênea variedade
de informações (locais, objetos e
eventos) de uma forma unificada,
simples e consistente, através de
um único app instalado no seu
smartphone.

Os diferentes cenários de uso (tais como a visita
a um museu, uma caminhada em um centro
histórico, uma busca por informações sobre o
produto de uma loja ou o acesso à mídia digital
conectada com um evento específico espaçotemporal) são realizados através de uma
interface de usuário que é simples, geral e fácil
de compreender.

Usuário UBILIA®
Acessa as informações tanto em situações ao ar livre, quanto internas, graças à presença integrada de uma
séire de tecnologias capacitadoras para a obtenção da posição (georreferenciamento via satélite, etiquetas
NFC, QRCode, Dispositivos Smart de Bluetooth e iBeacons).
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Usuário UBILIA®

acessa as informações com um alto nível de
granularidade. O nível de detalhes dos Pontos
de Interesse (PDIs) é muito maior do que os
guia multimídias comuns ou os aplicativos
móveis tradicionais para turistas. Além disso, os
Pontos de Interesse podem compor hierarquias
de agregação, com o objetivo de representar de
forma confiável, a estrutura hierárquica natural do
mundo em redor, e tais hierarquias podem ser
facilmente exploradas pelo Usuário.

VANTAGENSPARAO
PROVEDORDECONTEÚDO
O Provedor de Conteúdo usa um
Aplicativo Web muito simples
(Content Editor), disponível na
plataforma UBILIA® para criar e
administrar os seus próprios PDIs e
PDPs.

Através do Content Editor, o Provedor de Conteúdo
também pode decidir se quer tornar as informações
imediatamente disponíveis, que estejam associadas a
um PDI ou preparar antecipadamente o conteúdo e
adiar a sua publicação para um momento posterior.

O Provedor de Conteúdo
também tem disponível uma camada de Serviços Web (APIs), através dos quais ele pode acessar e administrar
PDIs e PDPs diretamente do seu próprio sistema de informações, nesses casos onde a quantidade de informações
é tamanha à ponto de desencorajar ou tornar inviável o uso do editor de conteúdo.
Todas as informações referentes aos PDIs e PDPs são mantidas no sistema UBILIA® Cloud
Computing.
Desta forma, o Provedor de Conteúdo não necessita de nenhum tipo de instalação de hardware ou software para
usar a plataforma, com exceção da conexão normal de internet.
(C) COPYRIGHT 2014 CENTRICA SRL - FLORENCE
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Provedores de Conteúdo podem ser de dois tipos
O primeiro tipo de Provedor pode ser todas as

seus recursos culturais como sua missão institucional.

O segundo tipo de Provedor pode ser ao invés
disso, todas as organizações (tais como lojas,
negócios e centros comerciais), que
tenham a venda de mercadorias e serviços
como objetivos.

O primeiro tipo de Provedor usa a plataforma

Esse segundo tipo de Provedor de Conteúdo usa a

UBILIA® como

plataforma UBILIA® como um instrumento

organizações públicas e/ou privadas (tais como
museus ou Municípios) que tenham a melhoria dos

uma forma eficaz e financeiramente

acessível de disseminar os seus recursos de

avançado de publicidade para aumentar o

informações.

número de potenciais clientes.

O Provedor de Conteúdo pode obter todas as informações estatísticas e
previsionais, começando com a gravação de cada acesso individual à uma
PDI pelo Usuário, gerada automaticamente pela plataforma UBILIA®.
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