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Resumo:  
O novo paradigma da IoT tem se dividido em diversas 
subáreas, entre elas a logística, a saúde, a indústria, entre 
outras. Este trabalho se encontra na subárea da IoET 
(Internet of Edicational Things), que ultiliza diversos 
dispositivos conectados de maneira a contribuir na forma 
com que educadores interagem com seus alunos. Neste 
projeto é proposto um sistema para captura e 
gerenciamento de informações obtidas a partir de 
quadros brancos (lousas). Utilizando uma câmera em 
conjunto com o dispositivo Raspberry Pi. Espera-se que 
sua implantação possibilite atenção maior atenção por 
parte dos alunos, uma vez que não será mais necessária a 
cópia de lousas manualmente e todas as lousas poderão 
ser consultadas através de um sistema WEB de busca. 
Como principais contribuições, está a metodologia para 
o instante certo de captura da imagem, o sistema de busca 
textual e o hardware utilizado.  

1. Introdução 
Um dos princípios da IoT é relacionar objetos físicos 

ao mundo virtual de tal forma que cada “coisa” possua 
uma representação dentro de um sistema. Um exemplo 
clássico desse tipo de Sistema é o que foi criado por 
Kevin Ashton, o mesmo criador da Internet das Coisas. 
Ashton apresentou um ideia da integração de sistemas 
RFID – identificador por radiofrequência – com um 
rastreador de produtos na cadeia de suprimentos. Veja 
que esse sistema permitiu a criação de uma representação 
virtual dos objetos reais na cadeia de suprimentos. 

Muitos dispositivos já existentes são mal utilizados 
ou pouco explorados. Um exemplo são as câmeras de 
vigilância ou monitoramento. Muitos ambientes já 
possuem câmeras instaladas e poderiam utilizá-las como 
provimento de dados para sistemas IoT como, por 
exemplo, a captura de quadro branco em ambientes 
acadêmicos.  

2.Proposta 
O presente projeto visa modelar e implementar um 
sistema IoT, em conjunto com uma câmera, capaz de 
capturar e gerenciar informações obtidas a partir de um 
quadro branco (lousa). A captura de informações será 
feita utilizando um Raspberry Pi com uma câmera de alta 
resolução e o gerenciamento de informações será feito 
através de um sistema de busca textual com o auxílio de 
palavras-chave.  

 

3. Metodologia 
A metodologia de execução do projeto é divida em quatro 
partes. A primeira delas é a captura de imagens de um 
ambiente IoT contendo uma câmera focada em um 
quadro branco. A segunda parte é responsável pelo 
gerenciamento e armazenamento das informações. A 
terceira parte é a construção de uma Rede Complexa de 
palavras que será utilizada para a busca. Finalmente, a 
quarta parte é responsável pela indexação e recuperação 
de informações. 
 
3.1 Captura de Imagem 

Para que a captura de imagens seja feita de 
maneira periódica, será instalada uma câmera de 8mp 
sem foco automático ao RaspberryPi e elaborado um 
programa para envio das imagens para um computador 
de mesa via Wi-Fi. 

O processo de subtração de fundo começa com 
a elaboração de um conjunto BG de n imagens de fundo. 
A partir deste conjunto, pode-se computar a cor média , 
(M) de cada pixel i, j e o desvio padrão (Σ).  
Considerando a imagem de saída Bi,j obtida na etapa 
anterior, uma nova imagem é gerada a partir de seu 

produto com o frame I’. Nesse ponto, a imagem de saída 
terá apenas os elementos pertencentes ao Background 
utilizando os componentes RGB da imagem original. 

A próxima etapa é utilizer uma uma gaussiana 
bidimensional para separar os pixels da imagem 
Foreground da imagem Background resultando em uma 
imagem binária. 

Após este processo, um histograma é criado para 
que a entropia tradicional de Shannon detecte a variação 
de informação. Caso há apenas uma cor que “domina” a 
imagem. Isso significa que a lousa pode estar totalmente 
branca ou totalmente pintada com uma mesma cor. 
Assim, será considerado que não há qualquer informação 
relevante no quadro.  

Finalmente, a imagem passará por um módulo 
de reconhecimento ótico de caracteres utilizando a 
biblioteca Tesseract [1] para captura de textos. A ideia 
aqui é que as palavras reconhecidas na lousa formem um 
conjunto de palavras-chave que serão utilizadas 
posteriormente no Sistema de Gerenciamento de 
Conteúdo. Esta biblioteca já apresenta um modelo de 
Rede Neural com dados de treinamento específicos para 
a língua portuguesa.  



3.2 Sistema de Gerenciamento 
Este sistema é responsável por prover uma 

interface para o armazenamento e gerenciamento das 
imagens utilizando um banco de dados. A interface 
proposta se dará através de uma aplicação WEB com três 
principais funções: visualização das imagens, incluindo 
o texto extraído; edição do texto extraído; remoção da 
imagem e do texto.  

O principal objetivo desse sistema é verificar a 
qualidade das informações textuais que foram extraídas 
de cada imagem e, caso seja necessário, possibilitar a 
edição do conteúdo referente à imagem. A parte em 
amarelo da Figura 1 ilustra o funcionamento do 
Gerenciador.  

 
Figura 1 – Funcionamento Do Projeto 

3.3 Rede Complexa 
Este módulo, será construção e utilização da 

rede. A construção da Rede será feita através de um 
mecanismo conhecido como crawler; isto é, um robô que 
irá navegar em diversas páginas da WEB. Toda vez que 
duas palavras forem encontradas em uma mesma página, 
será feita uma conexão na rede. Caso a conexão já exista, 
haverá uma reponderação para que a conexão se torne 
mais forte.  
 
3.4 Sistema de Recuperação de Conteúdo 

Este último sistema irá utilizar as informações 
textuais capturadas de cada imagem em conjunto com a 
Rede Complexa de palavras para inferir o conteúdo 
textual de uma lousa. O processo é ilustrado no quadro 
azul da Figura 1.  

Considerando a Rede Complexa de palavras, se 
dois nós (palavras) estão conectados por uma aresta com 

peso elevado então há um forte relacionamento 
contextual entre elas. Esse será o princípio da inferência.  
Utilizando esse conceito, pode-se associar algoritmos em 
grafos, tais como: Dijkstra, Random Walks e Fluxo 
Máximo. A partir desses algoritmos, pode-se obter a 
proximidade de um texto em relação a uma palavra 
chave.  

4. Resultados Parciais 
Inicialmente, no primeiro período foi elaborado 

um case em uma impressora 3D para fixar o Raspberry e 
a câmera. Este case foi elaborado de maneira modular, 
possibilitando a atualização em trabalhos futuros.  

 

 
Figura 2 – Funcionamento Do Projeto 

O método de subtração de fundo apresentado na 
Seção 3.1 funcionou com êxito. Como mostra a Figura 2 
a imagem resultante da subtração possui detalhes nítidos. 
Outro aspecto que pode ser observado é como as palavras 
que possuem pequenas letras continuam legíveis.  

Uma vez que o módulo de captura de 
informação depende de alguns fatores como: posição, 
foco e iluminação, estes podem se tornar limitações no 
projeto.  

Durante a execução do sistema, surjem diversas 
alterações de iluminação, sejam elas indoor ou outdoor. 
Tais alteraçãoes de iluminação modificam os valores dos 
pixels, deixando-os mais claros ou escuros. Logo 
resultado da subtração de fundo pode sair com resultados 
não esperados, assim o algoritmo que se adapta as 
variações de iluminação é necessário para otimizar 
trabalhos futuros.  

Outro resultado obtido é a taxa de variação de 
entropia, que como pode ser observado na Figura 2 
aumenta conforme a crescimento de informação no 
quadro.  
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