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INTRODUÇÃO: 

O objetivo desta plataforma é coletar dados para um algoritmo de classificação baseado no 

método de deep learning (aprendizado profundo), ou seja, necessita de uma grande quantidade de 

dados para aprimorar sua capacidade de classificação e aprendizado. Uma implementação possível 

para este algoritmo é treiná-lo para reconhecer teclas digitadas em um teclado por meio das vibrações 

geradas quando são pressionadas. Como cada tecla está disposta em uma posição diferente, a digitação 

de cada letra irá gerar ondas diferentes que serão detectadas por um sensor próximo, assim o algoritmo 

pode ser treinado para reconhecer o padrão das ondas características de cada letra digitada no teclado 

e inferir qual tecla foi digitada. 

Neste trabalho, utilizaremos o acelerômetro presente em um smartphone comum para captar os 

sinais. O acelerômetro é um sensor capaz de medir a aceleração de um objeto nos três eixos 

coordenados (x, y e z), e é largamente utilizado em celulares hoje em dia para diferentes funcionalidades. 

Com a utilização do sensor embutido no celular, podemos desenvolver um aplicativo que registra as 

medições do sensor e depois manipular ou analisar os dados. 

Optamos, também, por utilizar serviços de computação em nuvem para hospedar nosso código 

de classificação, já que o deep learning, por se propor a utilizar uma quantidade massiva de dados, exige 

maior capacidade de processamento e armazenamento. Ao utilizar um serviço cloud, eliminamos a 

necessidade de se possuir uma máquina física com tais propriedades e também a de que ela esteja 

ligada e presente no local do teste – um algoritmo na nuvem está sempre online para que possamos 

utilizá-lo a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Unindo as duas partes, temos um app para celular que deve enviar os dados para um algoritmo 

na nuvem, que por sua vez, irá classificar o sinal e depois devolver uma resposta para o aplicativo, que 

será a letra que foi digitada no teclado. 

É interessante, ainda, que salvemos nossas medições em um banco de dados e que o algoritmo 

acesse as medições a partir do banco, dessa forma garantimos que não perderemos as informações 

caso ocorram erros no envio e permitiremos que o algoritmo não tenha que lidar com uma grande 
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quantidade de dados ao mesmo tempo que os processa e classifica. Devemos, também, utilizar um 

banco de dados na nuvem, pelos mesmos motivos já citados para hospedar o algoritmo. 

Também podemos criar uma espécie de servidor, um intermediário responsável por centralizar e 

organizar as tarefas que devem ser feitas, ele deve receber os dados do celular, salvá-los no banco, 

receber a resposta do algoritmo e enviá-la ao aplicativo no celular. Este servidor também será hospedado 

na nuvem, de forma a estar sempre online e operante quando for solicitado. 

A estrutura da nossa plataforma pode ser representada por meio de um fluxograma, como na 

Figura 1, abaixo: 

 
Figura 1 - Fluxograma da plataforma 

 

METODOLOGIA: 

Em cada parte da plataforma foi necessária uma tecnologia ou ferramenta diferente para sua 

construção, abaixo estão listadas e explicadas quais foram as escolhas para este projeto em cada caso: 

• Aplicativo para celular 

Um aplicativo Android tem duas principais partes, o script de layout e o script de lógica e 

funcionamento. O layout é feito em XML, uma linguagem de marcação semelhante ao HTML, utilizada 

para confeccionar sites na web; já o script de funcionamento foi escrito em Java. 

• Servidor 

O servidor é algo que deve ficar online e funcionar como uma página na internet, logo a melhor 

opção é utilizar as ferramentas comuns e atuais do desenvolvimento web. De forma simplificada, uma 

página na internet é composta de três arquivos: um arquivo de layout, escrito em HTML, um arquivo de 

estilos, escrito em CSS e o arquivo de funcionamento/lógica, escrito em Javascript. 
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Todo o código foi construído, escrito e testado localmente numa máquina pessoal, com um 

servidor offline e, somente quando o script estava funcional, pôde-se hospedar o servidor em um serviço 

na nuvem para que ficasse online de fato. 

• Banco de dados  

Um banco de dados é a organização de informações que são armazenadas em um sistema. Para 

ele, foi escolhida uma tecnologia fácil de ser utilizada e que não precisasse de código para as tarefas 

exigidas na nossa plataforma. O MongoDB é um software de banco de dados que oferece pacotes de 

serviço gratuitos e também serviços de computação em nuvem, para bancos de dados online. 

• Algoritmo 

Um dos nossos objetivos neste projeto é fazer com que toda a plataforma construída seja 

modular. Pensando nisso, estruturamos o servidor de modo que o algoritmo de classificação pudesse 

ser implementado em outro ambiente e fosse independente da lógica ou da operação que ele iria realizar. 

As tecnologias necessárias aqui dependerão de cada algoritmo, para os nossos testes, utilizamos uma 

lógica simples em Javascript. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A primeira etapa do projeto foi a construção do aplicativo, capaz de captar as leituras do sensor 

e enviá-las para um servidor local e posteriormente, para um servidor na nuvem. A implementação 

dessas funções foi realizada de acordo com as instruções presentes na documentação do sensor 

segundo o guia do desenvolvedor disponível no site da Android (2022) e as orientações e dicas de 

Robison Brito (2016), em seu artigo “Utilização de sensores na plataforma Android”, publicado na 

internet. Abaixo, na Figura 2, uma imagem da versão final do aplicativo: 

 

Figura 2 - Tela versão final aplicativo 
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Ao final das primeiras versões do aplicativo Android, partiu-se para a construção do servidor, de 

forma que ambos foram avançando em suas funcionalidades paralelamente até o fim do projeto. Na 

Figura 3, uma captura de tela da página do servidor local em aberta dois navegadores diferentes. Note 

que há duas páginas abertas acessando a mesma porta, trocando mensagens entre si, exemplificando 

o que ocorre quando o aplicativo no smartphone acessa o servidor e por isso podem se comunicar e 

trocar mensagens (dados) entre si. 

 

Figura 3 - Chat criado em páginas no navegador 

Em seguida, foi implementado o banco de dados e suas conexões com o servidor. Também 

criado localmente no iníci, depois partiu-se para uma implementação online e conectada com os outros 

pilares da plataforma. Na Figura 4, temos uma demonstração do ambiente do MongoDB e sua estrutura 

de organização no salvamento dos dados, onde cada linha refere-se à uma medição feita pelo sensor: 

 

Figura 4 - Interface do banco de dados 

A última etapa foi implementar tudo o que estava funcionando localmente numa máquina pessoal 

em um serviço na nuvem. Para isso foi utilizado a plataforma da Heroku, uma plataforma de serviços de 
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nuvem que suporta várias linguagens de programação e possui serviços de hospedagem gratuitos. 

Tanto o Algoritmo quanto o servidor, foram hospedados utilizando este serviço, para o banco de dados 

a própria Mongo possui planos e opções de bancos na nuvem e no caso do aplicativo android (que 

inicialmente estava sendo testado por meio de simuladores locais), foi gerado um arquivo e feito o 

download e instalação em um smartphone pessoal. Com tudo online, foi possível testar o funcionamento 

da plataforma. 

Os resultados finais foram satisfatórios e a integração entre as diferentes tecnologias funcionou, 

porém com algumas limitações. Há um limite para o número de medições a serem enviadas do aplicativo 

para o servidor em uma única medição, cerca de quinze mil dados, devido às dificuldades do servidor 

lidar com vários processos ao mesmo tempo que tem de processar um volume muito grande de dados, 

o que esgotava a memória disponível do servidor para sua execução e os dados eram perdidos; porém 

este número de medições é suficiente para uma análise das vibrações no teclado, dada a frequência de 

leitura do sensor do smartphone utilizado. Há também uma limitação em múltiplas medições seguidas 

de grandes números, em algum momento, o servidor confunde as portas para qual deve enviar cada 

dado e algumas informações acabam sendo perdidas, porém medições únicas, ainda que com grande 

quantidade de dados, funcionam de maneira adequada e de acordo com o esperado para o projeto. 

CONCLUSÕES: 

A plataforma se encontra funcional e atingiu o esperado de acordo com o que foi proposto 

incialmente: ela é capaz de realizar a leitura de uma grande quantidade de sinais do acelerômetro 

embutido no smartphone, se comunicar com um servidor online, salvar seus dados em um banco na 

nuvem, realizar uma operação qualquer com estes dados e retornar uma resposta para o aplicativo 

Android. 

Os próximos passos devem ser focados em corrigir os problemas citados acima, e trabalhar na 

robustez da plataforma. É interessante também analisar a possibilidade de inclusão de outros sensores 

nas análises do algoritmo, como o giroscópio, por exemplo, o que poderia auxiliar na inferência das 

teclas digitadas e aumentar a confiança do algoritmo de classificação.  É necessário, também, que se 

teste a plataforma toda com um algoritmo de rede neural acoplado ao servidor, que é o objetivo final e a 

motivação deste projeto. 

BIBLIOGRAFIA 

SENSORES de movimento. [S. l.], 21 jun. 2022. Disponível em: 

https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_motion?hl=pt-BR. Acesso em: 28 jul. 2022. 

BRITO, Robison. Utilização de sensores na plataforma Android. [S. l.], 2016. Disponível em: 

https://www.devmedia.com.br/utilizacao-de-sensores-na-plataforma-android/34444. Acesso em: 28 jul. 

2022. 


