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Abstract. This paper shows the result of a study about the adoption of the agile
methodologies on the solutions development in Ambient Assisted Living. Virtual
Living Lab propose the use of vitual environments to simulate real scenarios
objectifying the perform the tests of these solutions. This work has suport in this
Virtual Living Lab philosophy to make validations by the tools of the Ambient
Assisted Living solutions developed.

Resumo. Este trabalho apresenta o resultado de um estudo referente a adoção
de metodologias ágeis no desenvolvimento de soluções em Ambient Assisted Li-
ving. Virtual Living Lab propõe o uso de ambientes virtuais para a simulação
de cenários reais objetivando a realização de testes dessas soluções. Este tra-
balho se apoia na filosofia de Virtual Living Lab para validação das soluções
em Ambient Assisted Living desenvolvidas.

1. Introdução
A tendência mundial referente a idade média da população é de que seja cada vez maior.
Estudos apresentam que essa média, no Japão, em 1955 era de 24 anos, em 2016, este
valor chegou, até o momento, a 46 anos. Estima-se que em 2050 será de 53 anos
[Worldometers.info b]. No Brasil [Worldometers.info a], no mesmo ano, esse valor será
maior que a de outros paı́ses como US [Worldometers.info d] e NZ [Worldometers.info c],
por exemplo. Com isso, é possı́vel verificar a importância de soluções tecnológicas di-
recionadas ao apoio a este grupo da população. Soluções em Ambient Assisted Living
(AAL), são exemplos deste cenário.

Intelligent Wheelchairs (IW) é uma cadeira de rodas equipada com recursos com-
putacionais que têm como objetivo, proporcionar relativa autonomia em suas ações. Esta
cadeira de rodas possui um conjunto de sensores para perceber o ambiente em que se en-
contra e, com isso, se locomover adequadamente neste ambiente, prevenindo, por exem-
plo, a colisão com obstáculos [Madarasz et al. 1986]. Essa autonomia atribuı́da às IW
permite a elas, trabalharem em AAL, apoiando os idosos em suas limitações motoras.

A ferramenta Ambient Intelligence Development Environment (AIDE), é um am-
biente para o desenvolvimento de soluções em Ambient Intelligence (AmI), constituı́do
de um software para orientar o fácil e rápido desenvolvimento de protótipos de soluções
em AAL [Grasia.fdi.ucm.es 2012].

Os métodos de desenvolvimento de sistemas mais recentes, as denominadas me-
todologias ágeis, como Scrum e XP e o conceito de Design Centrado no Usuário



(Human-Centered Design (HCD)), valorizam o envolvimento permanente do usuário du-
rante todo o processo de desenvolvimento de um produto [Nogueira and Zamaro 2014],
[Zachry and Spyridakis 2016], e buscam solucionar as barreiras referentes ao custo de
implementação de um ambiente de teste.

A ideia de Virtual Living Lab, propõe a criação de laboratórios virtuais que si-
mulam o ambiente em que sistemas em AAL estarão inseridos [Gómez-Sanz et al. 2016].
A implementação desses laboratórios virtuais, permite que seja avaliada a solução de-
senvolvida utilizando-se poucos recursos financeiros, simulando equipamentos fı́sicos,
como sensores, por meio de representações virtuais, situados em ambientes também vir-
tuais. Além disso, permite aos usuários avaliarem a solução sem estarem sujeitos a riscos
inerentes de falhas do projeto [Prendinger et al. 2013], possibilitando a adoção de meto-
dologias ágeis e de HCD.

Portanto, o objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento e avaliação de
um sistema para cadeira de rodas inteligente no contexto de um AAL. Para isso utiliza-se
a tecnologia de sistema multiagentes (SMA) que pode ser aplicada como solução de AAL
e o método INGENIAS-Scrum que integra metodologias ágeis com Design Centrado ao
Usuário no desenvolvimento de SMA.

A vantagem das metodologias ágeis é ser centrada no usuário e se ter mais rápido
um sistema rodando para que seja possı́vel avaliar seu comportamento.

Para a avaliação deste sistema será utilizado o framework AIDE que utiliza o
conceito VLL para simular um ambiente real.

Este artigo apresenta essas tecnologias que serão utilizadas nesse desenvolvimento
e avaliação desse sistema.

Para isso, o trabalho foi dividido da seguinte forma: o capı́tulo 2 apresenta os
conceitos importantes relacionados ao trabalho, que são o Ambient Intelligence, Ambi-
ent Assisted Living e Sistemas multiagentes, bem como, é apresentada uma introdução
do framework Scrum, do processo de Design Centrado no Usuário (do inglês, Human-
Centered Design (HCD)) e da metodologia INGENIAS-Scrum; o capı́tulo 3 discursa
sobre a filosofia do Virtual Living Lab e apresenta a ferramenta AIDE; já no capı́tulo 4,
é abordado resumidamente, o desenvolvimento de um SMA para o controle de uma ca-
deira de rodas autônoma; e por fim, no capı́tulo 5, são discutidas as conclusões do estudo
realizado.

2. AAL

Ambient Intelligence (AmI) destina-se em aumentar a capacidade das pessoas por meio de
ambientes digitais que são sensı́veis, adaptativos e responsivos às necessidades, habilida-
des, gestos e emoções humanas. AmI pode atuar no ambiente percebendo e respondendo
aos estı́mulos através de sensores e atuadores [Acampora et al. 2013], [Esch 2013].

Ambient Assisted Living (AAL) é uma subárea do conceito de AmI que pretende
aumentar a capacidade das pessoas em um determinado ambiente que é ”consciente”da
sua presença e contexto [Machado et al. 2010]. AAL propõe acompanhar e dar suporte a
pessoas com necessidades especias (sejam idosos, com limitações fı́sicas e mentais etc.)
dentro de seus locais de convivência [Cunha and Fuks 2014].



Como um exemplo de uma aplicação, pode-se citar um sistema para o controle de
cadeira de rodas autônoma, que percebe e é percebida pelo ambiente de modo a permitir
aos usuários com limitações motoras, se locomoverem nesses ambientes, sem o auxı́lio
de outrem.

Os ambientes AAL podem ser dotados de sistemas multiagentes (SMA) que atuam
buscando alcançar seus objetivos de modo a garantir a assistência aos usuários. Os SMA
são sistemas constituı́dos de uma sociedade de componentes denominados agentes, sendo
estes, pertencentes ao ramo da Inteligência Artificial Distribuı́da, que trabalha em estabe-
lecer modelos, arquiteturas e implementações para que um conjunto de entidades inteli-
gentes, que são esses agentes, possam executar ações de um modo coordenado para que,
ao final, se obtenha o comportamento global desejado [Rezende 2003].

É possı́vel afirmar que tais soluções precisam alcançar um alto nı́vel de aceitabi-
lidade dos usuários, uma vez que o objetivo dessas é o de promover o aumento em sua
autonomia diante as suas limitações. Ou seja, a experiência do usuário de soluções AAL
precisa ser considerada como uma das principais métricas de validação. Porém, para
alcançar tal nı́vel de aceitabilidade, é exigida a participação constante do usuário final,
em todo o seu desenvolvimento, permitindo o seu rápido retorno em relação a solução,
retorno este, percebido através de testes da solução [Fernández-Llatas et al. 2011].

O uso de metodologias ágeis, como o Scrum e o HCD, se apresentam como forma
de suprir tal necessidade, garantindo assim que o usuário faça parte de todas as etapas do
processo de desenvolvimento da solução.

2.1. Metodologias Ágeis

Metodologias ágeis utilizam as ferramentas, métodos e processos já conhecidos no de-
senvolvimento de sistemas porém foca na participação ativa do cliente e da entrega de um
produto utilizável em um curto perı́odo de tempo [Andrade et al. 2009].

Essas metodologias ganharam notoriedade após a publicação do documento Agile
Manifesto1, que se fundamenta em quatro valores básicos, a saber: (i) indivı́duos e
interações entre eles mais que processos e ferramentas, (ii) software em funcionamento
mais que documentação abrangente, (iii) colaboração com o cliente mais que negociação
de contratos e (iv) resposta às mudanças mais que seguir um plano [Manifesto 2011].

Assim, as metodologias ágeis trabalham para garantir um aumento na produti-
vidade, além da disponibilidade de um software funcional em um tempo relativamente
curto, pretendendo com isso, a entrega de um produto final que seja satisfatório para o cli-
ente. Tais metodologias focam na participação ativa do cliente e da entrega de um produto
utilizável em um curto perı́odo de tempo [Nogueira and Zamaro 2014].

O framework Scrum é um exemplo de metodologia ágil. Esta é uma metodolo-
gia de gestão de projetos de forma iterativa que prima por entregas com o maior valor
possı́vel, em um tempo relativamente curto. Sendo este um processo iterativo e incremen-
tal de gerenciamento de projetos de software, permitindo de forma rápida, a inspeção do
produto em desenvolvimento.

Ao fim de cada iteração, a equipe se reúne com o cliente e apresenta o que foi

1http://agilemanifesto.org/



desenvolvido desde a última iteração. Esta reunião se destina a validar com o cliente,
o produto que foi desenvolvido até então. Como o objetivo desta metodologia é entre-
gar valor ao cliente a cada iteração, uma vez validada a atual iteração pelo cliente, as
mudanças realizadas e apresentadas são acrescentadas ao ambiente de produção, e passa
a estar disponı́vel para o uso do cliente.

Já abordagem de Design Centrado no Usuário (HCD), surge como forma de en-
volver ainda mais os interessados no projeto, principalmente os usuários finais do pro-
duto. Nesta abordagem, o processo começa com o usuário para o qual se está projetando
a solução e termina com a nova solução feita exatamente para atender as necessidades
deste.

Construir protótipos e compartilhar o processo com o usuário é parte desta abor-
dagem. HCD consistem em três fases: a fase de inspiração, onde se aprende diretamente
dos usuários, imergindo-se em seu dia a dia e entendendo as suas necessidades; a fase
de idealização, onde se formaliza o que foi aprendido na fase anterior e, se possı́vel, a
construção de um protótipo e; na última fase, a de implementação, o projeto é concluı́do,
acreditando-se no sucesso do mesmo já que os usuários estiveram presentes em todo o
processo como parte dele [Zachry and Spyridakis 2016].

Ambas, Scrum e HCD podem ser usadas para guiar o processo de desenvolvi-
mento de SMA. INGENIAS-Scrum é um exemplo de framework que se destina a apoiar
os projetos de sistema multiagentes, que surgem no cenário acadêmico, guiando-se nos
processos definidos nas metodologias ágeis.

2.2. INGENIAS-Scrum
A metodologia INGENIAS envolve a análise e o projeto de um SMA. Ela provê
uma notação para a modelagem e um conjunto de atividades em um processo de
desenvolvimento com tarefas de análise, projeto, verificação e geração de código
[Garcı́a-Magariño et al. 2009]. O sistema é construı́do sobre a plataforma JADE
[González-Moreno et al. 2014], [Pavón et al. 2005b] e se organiza em cinco modelos: (i)
organização, (ii) agentes, (iii) metas e tarefas, (iv) interações e (v) ambiente.

INGENIAS-Scrum é uma metodologia de desenvolvimento de sistemas SMA
que adapta a metodologia INGENIAS ao framework Scrum para permitir o desenvolvi-
mento ágil de SMA.

INGENIAS-Scrum adota o desenvolvimento guiado a modelos (do ingês,
Model-Driven Development (MDD)), em que o seu desenvolvimento se organiza na
definição de modelos que, semi-automaticamente, são transformados em diferentes
artefatos como, código fonte, testes, e documentação [González-Moreno et al. 2014],
[Pavón et al. 2005a].

Porém, devido à necessidade de sensores e atuadores em projetos desenvolvidos
nesta área de AAL, o custo de implementação desses sistemas, demanda um investimento
relativamente elevado. Logo, ambientes de teste ou homologação também demandam um
investimento considerável.

Objetivando diminuir os custos no desenvolvimento de sistemas AAL, foi pro-
posta a filosofia de Virtual Living Lab, possibilitando a avaliação de soluções AAL de
forma menos onerosa.



3. Virtual Living Lab
Virtual Living Lab (VLL), é um ambiente virtual que simula um ambiente real com o
objetivo de avaliar e testar a eficiência de sistemas para AAL [Prendinger et al. 2013],
reproduzindo um ambiente e seus equipamentos de hardware onde o controle desses
pode ser realizado através de entradas de dados por diferentes dispositivos virtuais
[Campillo-Sanchez et al. 2013].

VLL é uma simulação de computador de baixo custo, permitindo reduzir des-
pesas, reproduzindo ambientes AAL, que inclui não somente os habitantes do am-
biente, mas também os sistemas envolvidos, bem como os sensores e atuadores
[Gómez-Sanz et al. 2016].

3.1. AIDE
Um exemplo de aplicação desta filosofia pode ser vista no framework Ambient In-
telligence Development Environment2 (AIDE), idealizado pelos desenvolvedores da
INGENIAS-Scrum.

Este framework produz uma simulação em 3D que representa os re-
sultados das interações entre um sistema AAL e alguma personagem virtual
[Gómez-Sanz and Sánchez 2016], assim permitindo a incorporação de serviços AAL
neste ambiente virtual [Campillo-Sanchez et al. 2013]. A Figura 1 apresenta um exemplo
de uma casa e seus dois habitantes atuando sobre ela.

Figura 1. - AIDE - Ambiente virtual 3D.

Através de diagramas, é possı́vel definir os parâmetros e comportamentos dos ele-
mentos contidos no ambiente a simular. Tais elementos podem ser habitantes do ambiente,
objetos contidos neste e, até mesmo as ações e rotinas desses habitantes.

2http://grasia.fdi.ucm.es/aide/



Logo, AIDE permite aos desenvolvedores observarem a interação entre avatares,
que possuem comportamentos definidos por eles, através de diagramas próprios e o am-
biente AAL, dotado de um sistema multiagentes.

Esta ferramenta, porém, limita-se a simular os comportamentos definidos pelo de-
senvolvedor, seguindo estritamente seus diagramas. Tais simulações não permitem, por
exemplo, a interação do usuário com o ambiente. Ela se apresenta como uma alternativa
adequada para que a equipe de desenvolvimento execute testes na solução proposta, ava-
liando, por exemplo, se os algoritmos desenvolvidos estão respondendo adequadamente,
mas não conseguem avaliar a experiência do usuário na interação com o ambiente.

Sendo assim, tais simulações podem ser analogamente comparadas aos testes de
desenvolvimento, e não aos de aceitação, que são aqueles em que o usuário final avalia o
comportamento da solução em relação as interações realizadas por ele.

4. Desenvolvimento de SMA

Em se tratando de IW atuando em ambientes AAL e considerando as necessidades apre-
sentadas até então, ou seja, um maior envolvimento do usuário final no processo de de-
senvolvimento da cadeira de rodas e a execução constante de testes de forma segura e
relativamente barata, aponta-se a importância da validação do usuário no que diz respeito,
principalmente, ao conforto no uso de tal equipamento, a precisão dos movimentos da
IW e, principalmente, a resposta as necessidades de locomoção (trajeto até o destino,
segurança, velocidade adequada etc.).

Com isso, INGENIAS-Scrum figura-se como uma adequada metodologia para
o desenvolvimento de sistemas destinados à AAL, no escopo deste trabalho, um sistema
SMA para uma cadeira de rodas autônoma, pois a metodologia engloba os aspectos en-
volvidos no desenvolvimento ágil e iterativo, além das práticas apontadas na abordagem
HCD, que se apresentam como adequadas para promover a interação constante do usuário
final no projeto.

Considerando que um projeto dentro deste escopo, certamente envolverá um con-
junto de hardware relativamente caro e que, em se tratando de uma proposta que envolve
a possibilidade de danos fı́sicos aos usuários, é interessante a adoção de validação através
de protótipos utilizando VVL, criando ambientes virtuais e permitindo ao usuário, uma
experiência segura no processo de avaliação da solução.

A ferramenta AIDE, idealizada pelos desenvolvedores da INGENIAS-Scrum,
permite a validação deste sistema em vários aspectos, tais como a definição do melhor
trajeto à se percorrer, a velocidade adequada e a segurança do trajeto, mas não permite a
validação de outros aspectos como, para citar apenas um, o conforto do usuário.

Para validar este e outros aspectos, utilizando ambientes virtuais, é necessária uma
experiência imersiva, de forma a permitir que o usuário tenha uma percepção mais ampla
do produto e possa, com segurança, realizar validações do produto.

É importante observar que, apesar das experiências imersivas excluı́rem muitas
das preocupações de segurança quanto ao uso de protótipo, ela traz outras preocupações,
uma vez que interage com um maior conjunto de percepções do usuário que qualquer
outro tipo de interação.



5. Conclusão

Este trabalho apresentou os conceitos introdutórios sobre os temas de Ambient Intelli-
gence, Ambient Assisted Living e de SMA. Bem como um resumo do framework para
desenvolvimento ágil Scrum e a abordagem HCD e a metodologia de desenvolvimento
de SMA, INGENIAS-Scrum e, por fim, foi apresentada a filosofia de Virtual Living Lab
e a ferramenta AIDE.

Logo, como visto, as metodologias ágeis propõem uma maior interação do usuário
no processo de desenvolvimento, tal proposta visa garantir que a experiência do usuário
seja a mais satisfatória possı́vel. Propõem também, que o desenvolvimento seja iterativo
e validações constantes com o usuário final. Logo, elas se apresentam como propostas
adequadas para o desenvolvimento de projetos em AAL, uma vez que tais ambientes
precisam de uma aderência por parte do usuário relativamente alta, sem prejudicar o seu
conforto e autonomia, como é o caso da IW.

Porém, validações constantes em projetos de AAL podem ser custosas, uma vez
que reproduzir um ambiente e seus sensores e atuadores é consideravelmente caro. Com
isso, o VLL surge como solução para a realização de testes em AAL.

A ferramenta para desenvolvimento de VLL, AIDE, é um exemplo da aplicação
desta filosofia, mas esta solução ainda se limita a validação por parte da equipe de de-
senvolvimento, uma vez que a mesma simula, também, a interação dos usuários com o
ambiente, não permitindo a interação do próprio usuário final com o ambiente virtual.

A melhor forma de realizar esta simulação de modo a permitir o usuário a avaliar,
satisfatoriamente, a solução proposta, é criar simulações imersivas para que ele possa ter
maior percepção da solução.

Engines de jogos, como Unity3 e Unreal Engine4 (por exemplo) podem ser dis-
tribuı́das gratuitamente e oferecem uma gama de elementos gráficos para a criação de
ambientes virtuais e, também, suporte a realidade virtual ou aumentada, figurando assim,
em possı́veis candidatas para o desenvolvimento de ambientes VLL.

Uma possı́vel integração com uma dessas Engines e a ferramenta AIDE pode con-
tribuir para de esta esteja apta para a avaliação com os usuários através de experiências
imersivas.
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