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Resumo  

A web está em constante evolução. A história da World Wide Web é marcada 

pelo advento de novos conceitos e tecnologias que mudaram significativamente a 

maneira com que as pessoas se relacionam, compartilham conteúdo, buscam 

informação e se comunicam. Em momento recente, conceitos como mashups, 

software as a service, cloud computing, application programming interface, dentre 

outros, tiveram impacto significativo na maneira com que os serviços e aplicações 

web são vistos e desenvolvidos. De outro lado, redes sociais online ganham 

popularidade na web alcançando centenas de milhões de pessoas ao redor do 

mundo e tornando-se plataforma para construção de negócios e aplicações 

variadas. Neste cenário de pessoas densamente conectadas e serviços 

disponibilizados na web que servem de infraestrutura básica para desenvolvimento, 

emerge um paradigma de entendimento e construção de aplicações web ao qual 

chamamos de Máquinas Sociais. Tal paradigma consiste em aplicações construídas 

e disponibilizadas em rede as quais consideram a prévia existência de repositórios, 

processadores, serviços e outros elementos que se tornam parte integrante do 

sistema. Por fim, descrevemos como se projeta e implementa uma Máquina Social, 

utilizando como exemplo um jogo interativo desenvolvido para usuários da rede 

social Twitter ao qual chamamos Futweet. Ao final do trabalho concebemos um 

framework conceitual particularmente útil para o entendimento, concepção e 

construção de novas e interessantes aplicações web, as Máquinas Sociais. 

 

 

Palavras-chave 

World Wide Web. Twitter. Redes sociais online. Cloud Computing. API. 

Desenvolvimento Web. Web 2.0. Futweet. História da web. Máquinas Sociais. 
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Abstract  

The web is constantly evolving. The history of the World Wide Web is marked 

by the appearance of new concepts and technologies that significantly change the 

way people communicate, search for information, relate to one another and share 

content. Recently, concepts such as application programming interface, mashups, 

software as a service, cloud computing, and others, all had a significant impact in the 

way web applications and services are utilized and developed. In another hand, 

online social networks gained popularity on the web aggregating hundreds of millions 

of people all around the world and becoming platforms for building businesses and a 

variety of applications. In this scenario of highly connected users and various flavors 

of services available on the web, which account for the basic infrastructure for 

application development, emerges a paradigm for the understanding and 

construction of web applications which we call Social Machines. Such paradigm 

consists of applications built and made available on the web which are composed of 

repositories, processes, services and other elements. Finally, we describe how to 

design and implement a Social Machine studying an example of an Interactive game 

developed for users of the Twitter social network which we call Futweet. At the end of 

this work we conceive a particularly useful conceptual framework for better 

understanding, designing and building new and interesting web applications, the 

Social Machines. 

 

 

Key-words 

World Wide Web. Twitter. Online Social Networks. Cloud Computing. API. Web 

Development. Web 2.0. Futweet. History of the web. Social Machines. 

 



7 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 12 

1.1 Motivação ...................................................................................................... 12 

1.2 Problema ....................................................................................................... 13 

1.3 Contexto ........................................................................................................ 14 

1.4 Contribuições ................................................................................................. 14 

1.5 Estrutura da Dissertação ............................................................................... 15 

2 A HISTÓRIA DA WEB ...................................................................................... 16 

2.1 Uma breve história da web ............................................................................ 16 

2.2 A evolução da web até a emergência das máquinas sociais ......................... 18 

2.2.1 Web 1.0, a web das transações ............................................................... 19 

2.2.2 Web 2.0, a web participativa..................................................................... 20 

2.2.3 Web 3.0, a web como plataforma de programação .................................. 29 

2.2.3.1 Categorias do modelo de everything-as-a-service ................... 30 

2.3 Considerações finais ..................................................................................... 35 

3 O CONCEITO DE MÁQUINAS SOCIAIS NA WEB .......................................... 37 

3.1 Introdução ...................................................................................................... 37 

3.2 O modelo de máquinas sociais na web ......................................................... 39 

3.3 Características das máquinas sociais............................................................ 42 

3.4 Taxonomia de máquinas sociais ................................................................... 48 

3.5 Aplicação do conceito de máquinas sociais .................................................. 49 

3.5.1 Twitter, uma visão geral do serviço .......................................................... 50 

3.5.2 Twitter.com, um exemplo de programação da máquina social Twitter ..... 56 

3.5.3 O conceito de máquinas sociais aplicado ao Twitter ................................ 61 

3.5.4 Conexões entre máquinas sociais, o exemplo do TweetMeme ................ 63 

3.6 Considerações finais ..................................................................................... 66 

4 FUTWEET, UM EXEMPLO DE MÁQUINA SOCIAL ........................................ 68 

4.1 Metodologia de desenvolvimento .................................................................. 68 

4.2 Tecnologias e ferramentas de desenvolvimento ........................................... 73 

4.3 Futweet, visão geral do jogo como máquina social ....................................... 75 

4.4 Arquitetura e considerações de implementação do Futweet ......................... 81 

4.5 Lições aprendidas com a construção da máquina social Futweet ................. 95 

4.6 Considerações finais ..................................................................................... 98 



8 

 

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS .................................................. 100 

5.1 Trabalhos futuros ......................................................................................... 102 

6 REFERÊNCIAS .............................................................................................. 105 

 



9 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 2.1 Número de usuários da internet em 2009, extraído de [4] .................................................16 

Figura 2.2 Arquitetura cliente-servidor proposta por Tim Berners-Lee, extraído de [5] ........................17 

Figura 2.3 Evolução dos conceitos da web segundo Tim Oreilly, extraído de [15] ..............................21 

Figura 2.4 Tela inicial de Housing Maps ............................................................................................23 

Figura 2.5 Número de artigos do Wikipedia, extraído de [30] .............................................................24 

Figura 2.6 Conceitos e tecnologias associados ao termo Web 2.0, extraído de [36] ...........................25 

Figura 2.7 Crescimento do número de blogs, extraído de [38] ...........................................................26 

Figura 2.8 Linha do tempo das principais redes sociais online, extraído de [39] .................................27 

Figura 2.9 Estatísticas de conteúdo gerado pelo usuário nos Estados Unidos, extraído de 
[45] ...........................................................................................................................28 

Figura 2.10 Alguns exemplos de Platform-as-a-service, extraído de [47] ...........................................31 

Figura 2.11 Pilha de serviços da cloud, extraído de [47] ....................................................................34 

Figura 3.1 Web 2.0 Meme Map, extraído de [15] ...............................................................................37 

Figura 3.2 Estrutura de uma máquina social ......................................................................................39 

Figura 3.4 Interface de Bit.ly, um serviço de encurtar URLs ...............................................................41 

Figura 3.5 Screenshot da página de desenvolvedores de Bit.ly .........................................................43 

Figura 3.6 Visão de Bit.ly como máquina social .................................................................................45 

Figura 3.7 Evolução das buscas pelo termo web 2.0 extraído de [63] ................................................47 

Figura 3.8 Evolução do número de tweets por dia extraído de [65] ....................................................50 

Figura 3.9 Screenshot da página inicial do Twitter .............................................................................51 

Figura 3.10 Profile no Twitter de Jack Dorsey, um dos criadores do serviço ......................................53 

Figura 3.11 Página de Home do usário Biz Stone, fundador do Twitter ..............................................54 

Figura 3.12 Screenshot da interface de busca do Twitter ...................................................................55 

Figura 3.13 Crescimento do tráfego do Twitter em alguns países da Ásia e América Latina, 
extraído de [78] ........................................................................................................56 

Figura 3.14 Principais opções de um perfil público do Twitter ............................................................57 

Figura 3.15 Principais funcionalidades de um perfil privado de usuário do Twitter..............................59 

Figura 3.16 Interface de Seesmic, um cliente de Twitter ....................................................................62 

Figura 3.17 Screenshot de TweetMeme ............................................................................................64 

Figura 3.18 Exemplo de output gerado por uma requisição à API de TweetMeme .............................65 

Figura 4.1 Ciclo de desenvolvimento iterativo e incremental, extraído de [91] ....................................69 

Figura 4.2 Evolução do Futweet em cada novo realease ...................................................................69 

Figura 4.3 Interface da versão 0.2 de Futweet, extraído de [108] .......................................................71 

Figura 4.4 Screenshot da versão 0.5 do Futweet ...............................................................................72 

Figura 4.5 Screenshot da versão 0.7 do Futweet ...............................................................................72 

file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782016
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782017
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782018
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782019
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782020
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782021
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782022
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782023
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782024
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782024
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782025
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782027
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782029
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782030
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782031
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782032
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782033
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782034
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782035
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782036
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782037
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782038
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782038
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782039
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782040
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782041
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782042
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782043
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782044
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782045
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782046
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782047
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782048


10 

 

Figura 4.6 Componentes do Framework Grails, extraído de [100] ......................................................74 

Figura 4.7 Modelo MVC, extraído de [102] ........................................................................................74 

Figura 4.8 Exemplo de palpite enviado para o Futweet ......................................................................75 

Figura 4.9 Esquema de relacionamento do Futweet em sua versão 0.1 com o Twitter .......................77 

Figura 4.10 Exemplos de palpites enviados por usuários do Futweet ................................................78 

Figura 4.11 Representação do Futweet 0.7 como máquina social .....................................................80 

Figura 4.12 Visão geral dos módulos do Futweet ..............................................................................82 

Figura 4.13 Diagrama de Bloco do Futweet .......................................................................................84 

Figura 4.14 Classes de Domínio do Futweet versão 0.5 ....................................................................85 

Figura 4.15 Classes de usuários do Futweet versão 0.5 ....................................................................86 

Figura 4.16 Interface do aplicativo para Facebook da versão 0.5 do Futweet.....................................88 

Figura 4.17 Interface do aplicativo para Orkut da versão 0.5 do Futweet ...........................................90 

Figura 4.18 Exemplo de código XML para o Orkut, extraído de [105] .................................................91 

Figura 4.19 Trecho de código extraído do aplicativo Orkut do Futweet ..............................................92 

Figura 4.20 Visão geral dos componentes do módulo de integração com o Twitter ............................93 

Figura 4.21 Histórico de disponibilidade do Twitter, extraído de [110] ................................................95 

 

file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782049
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782050
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782051
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782052
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782053
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782054
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782055
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782056
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782058
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782059
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782060
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782061
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782062
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782063
file:///C:/Users/bpe/Desktop/MESTRADO/DISSERTACAO/FINAL/DissertacaoMestrado_BPE_FINAL17_REC.docx%23_Toc275782064


11 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2.1 Marcos da história da web segundo Marc Benioff ............................................................19 

Tabela 3.1 Principais funcionalidades da API de Bit.ly .......................................................................44 

Tabela 3.2 Taxonomia de Máquinas Sociais .....................................................................................48 

Tabela 3.3 Principais conceitos do Twitter .........................................................................................52 

Tabela 3.4 Funcionalidades do Twitter mapeadas em métodos da API ..............................................58 

Tabela 3.5 Comparação entre as funcionalidades de um perfil privado e métodos da API do 
Twitter ......................................................................................................................60 

Tabela 3.6 Conjunto de APIs de TweetMeme ....................................................................................66 

Tabela 4.1 Principais releases do jogo social Futweet .......................................................................70 

 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem por objetivo descrever a motivação para desenvolvimento 

do presente trabalho, considerando o contexto que o mesmo está inserido e 

apresentando perspectivas que ressaltam sua relevância dentro do tema abordado. 

1.1 Motivação 

Durante os primeiros anos da década de 1990 foram construídos os 

fundamentos conceituais e tecnológicos da World Wide Web. Desde então a web, 

como é popularmente chamada, passou por uma série de evoluções as quais 

tornaram a rede algo de proporções maiores que o ideal original de seu idealizador, 

Tim Berners-Lee, de um sistema global de compartilhamento de informações e 

documentos [1]. 

Em momento recente, o aparecimento dos mashups [2], a popularização de 

aplicações web com APIs (Application Programming Interface) públicas para 

desenvolvedores terceiros e conceitos como software as a service e cloud computing 

mudaram significativamente a forma com que a web é vista em termos de 

desenvolvimento. O software que antes ocupava fisicamente estações de trabalho 

torna-se serviço entregue na web, dispensando a necessidade de instalação e 

configuração. Os web sites de outrora, evoluem para complexas aplicações. A web 

caminha no sentido de constituir-se uma plataforma de programação de proporções 

globais. 

A identificação das transformações que culminaram no estágio atual de 

maturidade das aplicações e serviços web, juntamente com os conceitos e 

tecnologias que emergem neste contexto, é particularmente relevante para o 

entendimento de um conjunto novo de aplicações e serviços que dominam o cenário 

atual da web, constituindo uma das motivações deste trabalho. Quais são os 

impactos de tais conceitos e tecnologias e como estes mudaram a forma com que 

desenvolvedores podem utilizar-se da web para construir suas aplicações e serviços 

é também objetivo deste trabalho. 
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1.2 Problema 

A visão da web como plataforma de programação é bastante evidenciada pela 

quantidade crescente de serviços que fornecem infraestrutura básica para 

desenvolvimento de aplicações web, as quais podem estar totalmente alocadas em 

servidores localizados na nuvem computacional. De forma semelhante, 

desenvolvedores atualmente possuem uma série de possibilidades de criação de 

novos e sofisticados serviços e aplicações através da disponibilização de APIs de 

diversas plataformas na web, muitas delas com centenas de milhões de usuários de 

público potencial. 

A necessidade de aquisição de hardware, servidores, roteadores e demais 

componentes físicos para hospedagem de uma nova aplicação web é substituída 

progressivamente por infraestruturas geridas por software que entregam a mesma 

capacidade computacional como serviço na web cobrado sob demanda. De forma 

semelhante, softwares que antes necessitavam de instalação e configuração, em 

momento recente podem ser disponibilizados na web como serviço, dispensando 

quaisquer outras operações não relacionadas diretamente com o seu objetivo para o 

usuário final.  

Dentro do contexto proposto, tais modificações na forma de entender e 

programar a web trazem consigo alguma mudança de paradigma de 

desenvolvimento para usuários e desenvolvedores? Aplicações web construídas nos 

últimos cinco anos são diferentes em quais aspectos daquelas desenvolvidas em 

momento anterior a este?  Quais são os novos desafios apresentados pelo momento 

atual da web para desenvolvedores e quais são suas implicações? Estas são 

questões importantes respondidas ao longo desde trabalho e que servem de 

motivação para o estudo aprofundado das mudanças ocorridas na web e proposição 

de um paradigma de entendimento e desenvolvimento de uma nova geração de 

aplicações web que emerge no contexto atual. 
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1.3 Contexto 

Este trabalho foi possibilitado pelo apoio de dois grupos principais. O primeiro 

deles é uma equipe de estudo sobre redes sociais online coordenada pelo professor 

Dr. Silvio Romero de Lemos Meira no Centro de Informática da Universidade Federal 

de Pernambucano. Este grupo contribuiu para a construção dos conceitos propostos 

neste trabalho, notadamente no Capítulo 3.  

O estudo de caso apresentado teve como contribuintes parte do time de 

engenharia do C.E.S.A.R (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife) os 

quais participaram do desenvolvimento do projeto Futweet, juntamente com o autor 

do trabalho. A complexidade de construção do sistema apresentado no mencionado 

capítulo demandou o envolvimento de quatro profissionais da área de tecnologia da 

informação e um relacionado a design. 

O framework conceitual apresentado neste trabalho resulta da contribuição 

fundamental do professor Dr. Silvio Romero de Lemos Meira o qual cunhou o termo 

“Máquinas Sociais” e auxiliou na sistematização do conhecimento a respeito deste 

paradigma de programação emergente de aplicações e serviços web. 

1.4 Contribuições 

Este trabalho de pesquisa possui contribuições conceituais e práticas para a 

área de desenvolvimento de aplicações web, dentre as quais merecem maior 

destaque: 

 Resgate da história da World Wide Web, apresentando uma linha de 

raciocínio baseada na evolução das aplicações e serviços disponíveis na 

web até os dias atuais. 

 Identificação de um paradigma emergente de desenvolvimento de 

aplicações web tendo como base dados, fatos, exemplos e conceitos 

denominado neste trabalho de máquinas sociais 

 Proposição de um framework conceitual que leva em consideração o 

paradigma citado e fornece uma visão única a respeito do relacionamento 
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entre aplicações e serviços web, bem como da forma com que são 

desenvolvidas. Tal framework conceitual tem o papel de auxiliar na 

construção de máquinas sociais, identificando componentes importantes 

deste tipo de aplicação web. 

 Apresentação de um exemplo construído a partir dos conceitos 

estabelecidos neste trabalho com o objetivo de auxiliar no entendimento 

do paradigma proposto e suas implicações. 

 .Abordagem de aspectos práticos relacionados ao desenvolvimento de 

aplicações web distribuídas na rede, particularmente aquelas que fazem 

uso de APIs para comunicação com serviços externos. 

1.5 Estrutura da Dissertação 

No sentido de promover o melhor entendimento dos conceitos e paradigmas 

apresentados neste trabalho, os capítulos apresentam a seguinte estrutura básica: 

 O Capítulo Erro! Fonte de referência não encontrada.2 apresenta 

uma visão geral da história da web que descreve os conceitos e 

tecnologias fundamentais para o entendimento do paradigma 

emergente proposto pelo trabalho. 

 O Capítulo 3 apresenta e descreve um framework conceitual 

denominado Máquinas Sociais que tem por objetivo propor uma nova 

visão de aplicações e serviços web e como estes podem se relacionar 

entre si e com o ambiente (web). 

 O Capítulo 4 descreve a implementação de um estudo de caso, 

Futweet, jogo social concebido e desenvolvido sob a orientação dos 

conceitos apresentados no Capítulo 3. 

 O Capítulo 5 descreve as conclusões deste trabalho, possíveis 

estudos futuros e outras  publicações relacionadas com o tema. 
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2 A HISTÓRIA DA WEB 

Este capítulo tem por objetivo descrever os conceitos, tecnologias e 

plataformas que possibilitaram a ascensão das máquinas sociais, um paradigma 

emergente de entendimento de uma série de serviços e aplicações web atuais, 

construídos em rede com outras aplicações e totalmente baseados na web. Para 

este fim, é preciso resgatar os principais marcos da história da web no sentido de 

identificar como foi possível mudar progressivamente o paradigma de 

desenvolvimento de aplicações e serviços web chegando até o cenário atual. 

2.1 Uma breve história da web 

Em 1990, Tim Berners-Lee iniciou a implementação das linguagens, 

protocolos e artefatos de software necessários à construção da World Wide Web 

como conhecemos hoje [3]. Duas décadas depois, a web ganhou proporções 

mundiais, alcançando mais de um bilhão e meio de pessoas em todos os 

continentes [4] como pode ser visto na Figura 2.1. Ao longo desta história, a mesma 

passou por constantes evoluções, permitindo uma variedade de aplicações não 

antes previstas por Tim Berners-Lee, as quais compõem o momento atual da web.  

 

  

. 

 

 

 

 

Figura 2.1 Número de usuários da internet em 2009, extraído de [4] 
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O ideal de construir uma rede global de hipertexto, a World Wide Web, teve 

início na década de 1980, ocasião em que Tim Berners-Lee trabalhava na European 

Organization for Nuclear Research (CERN). Durante este período, o mesmo 

identificou um problema de compartilhamento de informação entre pesquisadores do 

mundo, o qual poderia ser resolvido em parte, caso os repositórios de informação de 

várias regiões do globo pudessem ser conectados [5]. Em 1989, Tim Berners-Lee 

propôs a primeira versão de um projeto para conexão entre tais sistemas de 

informação, o qual se baseava principalmente em hipertexto e uma arquitetura 

cliente-servidor. Nesta ocasião a proposta não atraiu a atenção esperada pelo 

cientista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns conceitos aplicados por Tim Bernes-Lee em sua proposta eram 

anteriores à ideia da web. Hipertexto, um destes, foi cunhado na década de 1960 por 

Ted Nelson. Tim Bernes-Lee teve contato com o conceito no início da década de 

1980 em um projeto chamado Enquire. Em momento anterior a ambos, Vannevar 

Bush concebeu um dispositivo eletro-mecânico chamado Memex, o qual serviria 

para estender as capacidades humanas de manipulação de informação [6]. O 

conceito de Memex é considerado o marco inicial da história da web, remontando a 

Figura 2.2 Arquitetura cliente-servidor proposta por Tim Berners-Lee, extraído de [5] 
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1945. Embora não tenha cunhado o termo durante a oportunidade, décadas antes 

de Ted Nelson, as ideias concebidas por Vannevar Bush contribuíram para a 

construção do conceito de hipertexto. 

No ano de 1990, Tim Berners-Lee revisitou a proposta de construir um 

sistema de informação global conectado. No mesmo ano, iniciou a construção do 

primeiro browser chamado WorldWideWeb. Paralelamente, Tim Berners-Lee 

construiu o primeiro servidor web para o domínio info.cern.ch, o protocolo de 

comunicação denominado Hypertext Transfer Protocol [7] (HTTP), a linguagem para 

construção dos documentos, HyperText Markup Language (HTML) e algumas 

páginas web [8]. Até o momento atual estes conceitos propostos por Tim Berners-

Lee são parte fundamental da web.  

Nos primeiros anos da década de 1990, Tim Berners-Lee havia criado a 

infraestrutura necessária para operação de uma rede global de troca de informações 

baseada em hipertexto, a World Wide Web. 

2.2 A evolução da web até a emergência das máquinas sociais 

No sentido de entender como aconteceram as evoluções e acontecimentos 

que permitiram a emergência das máquinas sociais, a história da web será dividida 

em três momentos principais seguindo a proposta de Marc Benioff, CEO da 

Salesforce [9], em publicação de 2008 [10]. É importante destacar que tais marcos 

não possuem datas específicas e se sobrepõem, servindo para identificar padrões 

de construção das aplicações web ao longo do tempo. Marc Benioff descreve estes 

momentos da história como sendo web 1.0, web 2.0 e web 3.0. Tais termos são 

utilizados unicamente para denotar evolução entre um marco e outro. São eles: 
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Web 1.0 Qualquer um pode fazer uma transação. Entenda-se por transação 
uma ação que resulta em uma resposta como, por exemplo, uma 
consulta em Google.com 

Web 2.0 Qualquer um pode participar. O modelo da web 1.0 é estendido para 
permitir a comunicação e colaboração entre os usuários, os quais 
criam conteúdo e compartilham informações 

Web 3.0 Qualquer usuário pode inovar. A ideia de web 3.0 proposta por Marc 
Benioff é que a web tornou-se plataforma para usuários e empresas 
construírem aplicações e negócios com base em uma infraestrutura 
pré-existente de hardware, serviços e plataformas programáveis 

Tabela 2.1 Marcos da história da web segundo Marc Benioff 

Tendo em mente as várias divisões da história da web observadas na Tabela 

2.1, é preciso analisar quais os conceitos e tecnologias mais importantes de cada 

fase para entendimento do momento atual da web, a terceira fase, em que a mesma 

é tratada como plataforma para programação de serviços e aplicações. Tal visão da 

web como plataforma, correspondente à web 3.0 definida por Marc Benioff, é 

fundamental para a introdução da visão de máquinas sociais, visto que é onde 

residem os principais conceitos e tecnologias que tornam possível a idealização de 

tal framework conceitual. 

2.2.1 Web 1.0, a web das transações 

As aplicações e serviços ditos pertencentes à primeira fase da web segundo a 

definição de Marc Benioff são os que possibilitam que seus usuários façam 

basicamente transações. Sites como Google [11], Amazon [12] e Ebay [13] são 

representantes da web 1.0. Nestes, o modelo principal de uso é caracterizado por 

operações. Uma compra na Amazon, uma pesquisa no Google, são exemplos de 

transações. 

É importante destacar que o conceito de web 1.0 proposto por Marc Benioff 

não descreve a complexidade do serviço ou aplicação, mas sua utilidade. Desta 

forma, serviços e aplicações pertencentes a tal momento da história não são 

necessariamente menos complexos do que aqueles considerados web 2.0 ou 

mesmo web 3.0. De modo semelhante, os momentos históricos não são excludentes 

o que leva à coexistência de aplicações e serviços das várias fases da web. 
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Este primeiro momento da história da web compreende os web sites, 

engenhos de busca, serviços de comércio eletrônico, portais de notícias, dentre 

outras categorias de aplicações web.  Tais exemplos caracterizam-se por 

apresentarem ao usuário a possibilidade interagir com as informações apresentadas 

sem, entretanto, possibilitar que o mesmo adicione conteúdo novo. É o caso de ler 

notícias ou fazer uma consulta em um engenho de busca no qual o usuário assume 

o papel de cliente em um modelo-cliente servidor [14]. No caso dos serviços web 

1.0, o objetivo principal é obter algum tipo de informação, podendo-se dizer que a 

interatividade é uma via de mão única. 

Merece atenção o fato de que o advento da web 3.0 não exclui a possibilidade 

de serviços conceitualmente pertencentes à web 1.0 surgirem no tempo presente. 

Entretanto, com a popularização dos conceitos e tecnologias ligados ao que seriam 

as próximas fases da web (2.0 e 3.0) acabam por demandar mais interatividade, 

geração de conteúdo, colaboração e comunicação entre os usuários – dentre outras 

características – das aplicações e serviços web. Desta forma, uma aplicação ou 

serviço pode apresentar conceitos dos vários momentos da web sem necessitar ser 

classificada como pertencente a um momento histórico bem definido. 

Devido às necessidades computacionais, os serviços transacionais mais 

populares como a Amazon e o Google estão hospedados em Data Centers de 

grande porte, pois possuem alta demanda por escalabilidade e disponibilidade do 

serviço. Deixando de lado a complexidade de construção do serviço e atendo-se às 

possibilidades oferecidas aos usuários, as aplicações da web 1.0 permitem pouca 

interação e comunicação entre os usuários. 

2.2.2 Web 2.0, a web participativa 

A web 1.0, baseada em operações, é um modelo voltado para consultas e 

execução de tarefas em detrimento à colaboração e interatividade entre os usuários. 

Aplicações e serviços com maior grau de interatividade e conteúdo gerado pelos 

usuários se popularizaram em torno de 2005, como identificou Tim Oreilly [15] 

enquanto cunhava o termo “web 2.0”. A ideia associada ao termo é que a web 

passava na ocasião por uma transformação que apontava para uma próxima 
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geração de serviços, aplicações e negócios. Para denotar tal evolução, Tim Oreilly 

utilizou a representação “2.0”, tal qual em versões de software. 

A “web das participações”, descrita por Marc Benioff como o segundo 

momento histórico da web, engloba os serviços e aplicações definidos por Tim 

Oreilly. Entretanto, na ocasião em que o termo web 2.0 foi concebido não havia 

indícios precisos da importância de outros conceitos também ligados a 

interatividade, colaboração e conteúdo gerado pelo usuário tais como redes sociais 

online. Facebook [16], uma das principais redes sociais online do mundo atualmente, 

ultrapassa os 500 milhões de usuários ativos [17], somente citando um exemplo. A 

noção de web 2.0 incorpora novos conceitos, negócios e serviços que não foram 

identificados previamente por Tim Oreilly e os quais são também objeto de estudo 

desta seção. 

 

 

 

 

 

 

Uma das principais mudanças do paradigma de web 2.0 em relação ao que 

seria a web 1.0 é a migração progressiva do conceito de página web para o de 

aplicações e serviços web. Alguns destes, denominados mashups, constituem-se de 

aplicações web em sua maioria pouco sofisticadas construídas utilizando dados ou 

serviços disponibilizados por terceiros. A ideia de web como plataforma, que é uma 

constante do conceito de web 2.0 descrito por Tim Oreilly, é evidenciada por este 

tipo particular de aplicação web. É importante notar que o conceito de web site com 

páginas estáticas bastante presente no primeiro momento da história da web dá 

Figura 2.3 Evolução dos conceitos da web segundo Tim Oreilly, extraído de [15] 
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lugar a construções mais complexas e dinâmicas [18], como é o caso das redes 

sociais online, serviços de compartilhamento de vídeo, dentre outros. 

A possibilidade de colaboração e participação modificou significativamente a 

forma com que o conteúdo é visto na web. O modelo da web 1.0 de disponibilizar 

informações para que os usuários possam buscar e modificar (transações) evolui 

para o modelo de conteúdo gerado pelo usuário à medida que a web se torna 

plataforma de colaboração e não somente de publicação de informações. Tal noção 

pode ser observada na Figura 2.3 que descreve a evolução de alguns conceitos 

traçando um paralelo entre a web 1.0 e a web 2.0. A web participativa é possibilitada 

em parte devido a serviços e ferramentas que possibilitam que os usuários finais 

criem, modifiquem e distribuam sem próprio conteúdo. De forma semelhante, com os 

mashups novos serviços puderam ser criados com base em informações e dados 

pré-existentes e disponibilizados na web para terceiros fazerem uso. 

Um dos primeiros mashups a se tornar popular na web foi Housing Maps [19]. 

Trata-se de um serviço simples criado a partir de dados obtidos do Google Maps [20] 

e Craiglist [21] o qual permite que usuários possam encontrar casas para alugar 

utilizando parâmetros simples de consulta como localidade e faixa de preço. Apesar 

de ser um exemplo de baixa complexidade de construção, Housing Maps despertou 

o interesse de desenvolvedores e empresas ao redor do mundo para, até então, 

novas possibilidades de construção de aplicações web. Após o curto período de 

sucesso do serviço, pois a aplicação web acabou não sendo evoluída por seu 

criador, centenas de novos mashups foram criados [22], muitos deles utilizando as 

funcionalidades disponibilizadas por Google Maps, Craiglist e outros serviços por 

meio do uso de APIs ou Application Programming Interface [23]. 
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A popularização do conceito de API é fundamental para a criação da noção 

de web como plataforma [22]. A abertura de bases de dados para usuários externos 

cria um ecossistema em que terceiros podem inovar e adicionar valor a uma 

aplicação web ou serviço. É o mesmo conceito que permite a criação dos citados 

mashups. No ano de 2010, o site Programmable Web [24], um dos diretório de 

mashups e APIs mais popular da web, havia registrado mais de quatro mil 

aplicações criadas a partir de mais de duas mil APIs disponíveis na web. Uma das 

fontes de dados mais utilizadas pelos desenvolvedores de mashups é o Google 

Maps, com 43% do total de aplicações construídas. 

Wikipedia [25] e Flickr [26] são dois serviços que possibilitam a criação de 

conteúdo pelos usuários, citados na Figura 2.3, em contraste com o que seriam suas 

versões 1.0, Britannica Online [27] e OFoto [28]. O Wikipedia é uma espécie de 

enciclopédia online colaborativa cujos artigos são livremente construídos pelos 

usuários (alguns passíveis de revisão por uma equipe de editores) e o Flickr é um 

serviço de organização e compartilhamento de imagens. Ambos foram idealizados 

para serem ambientes de criação de conteúdo. O mesmo não ocorre com a 

Britannica Online e OFoto, nos quais o objetivo principal dos usuários é fazer uso de 

alguma informação ou serviço sem nenhuma possibilidade de contribuição com 

novas informações criadas pelos próprios usuários. Tim Oreilly apontava em 2005 

esta mudança de gradual paradigma como um dos marcos da web 2.0, o que pode 

Figura 2.4 Tela inicial de Housing Maps 
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ser evidenciado pelo alto grau de conteúdo gerado em tais serviços. Em 2009, Flickr 

atingiu a marca de quatro bilhões de imagens indexadas [29]. Em 2007, o Wikipedia 

possuía dois milhões de artigos criados na versão em inglês do serviço. Em 2010 

este número já passa dos três milhões [30]. Na Figura 2.5 é possível visualizar o 

gráfico de crescimento do número de artigos submetidos para o Wikipedia pelos 

usuários. Vemos que a parti de 2005 o serviço começa a se popularizar e em um 

ano atinge praticamente a mesma marca de artigos criados que a soma dos anos 

anteriores. Caso todos os artigos precisassem ser impressos em volumes de 25 cm 

altura e 05 cm de largura contendo exatamente 1.600.000 palavras, atualmente o 

Wikipedia seria composto de mais de 1.400 livros [31].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 2.6 demonstra alguns conceitos e tecnologias associados ao termo 

web 2.0 proposto por Tim Oreilly. Alguns destes tornaram-se amplamente difundidos 

à medida que aplicações ditas web 2.0 se popularizaram, principalmente no período 

compreendido entre 2005 e 2008. É o caso de Folksonomy [32], que é a 

organização da informação feita de forma espontânea por pessoas, e AJAX 

(Asynchronous JavaScript and XML) um conjunto de tecnologias que auxiliam a 

criação de aplicações web mais dinâmicas [33]. Plataformas de publicação de 

conteúdo como blogs experimentaram de forma semelhante um crescimento no 

Figura 2.5 Número de artigos do Wikipedia, extraído de [30] 
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período (Figura 2.7) tal qual o serviço Wikipedia citado anteriormente. Frameworks 

para desenvolvimento de aplicações web, como Ruby On Rails [34], ganharam 

notoriedade entre os desenvolvedores. Somente o framework citado possui mais de 

1.500 desenvolvedores registrados [35] que contribuem com o desenvolvimento de 

novas funcionalidades.  Grande parte deste ecossistema já era uma realidade 

quando o termo web 2.0 foi cunhado, cabendo a este uma espécie de definição 

guarda-chuva dos conceitos e tecnologias que habilitavam tal momento da história 

da web, juntamente com a identificação de transformações significativas associadas 

ao período. 

 

 

 

 

 

 

 

A ideia de uma web participativa, apesar de amplamente difundida nos dias 

atuais, é recente se comparado à história da web como um todo. A mudança gradual 

de paradigma de serviços e aplicações web “somente leitura” (interação em uma via, 

transações) para uma visão de “leitura/escrita” (interação em duas vias, 

participações) [37] contribuiu fundamentalmente para tal crescimento. O motivo é 

que os usuários podem adicionar valor ao serviço. Tomando Flickr como exemplo, o 

serviço de compartilhamento de fotos se tornou em um curto espaço de tempo uma 

grande fonte de informações categorizadas sobre fotos pelo fato de possibilitar a 

contribuição sistemática e organizada de milhões de usuários cadastrados no 

Figura 2.6 Conceitos e tecnologias associados ao termo Web 2.0, extraído de [36] 
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serviço. Em detrimento a tornar-se um serviço de publicação de imagens, Flickr 

adotou uma estratégia de tornar-se uma plataforma para colaboração entre os 

usuários cuja temática gira em torno de fotos. Tal mudança revelou-se crucial para 

um rápido crescimento do conteúdo indexado pelo serviço que reflete em maior valor 

agregado ao mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro conceito de fundamental importância na web participativa é o de redes 

sociais online os quais são serviços que, em suma, possibilitam que usuários 

construam perfis e se articulem com outros usuários [39]. Apesar de o conceito 

existir em forma de serviço desde 1997 – época em que surgiu o SixDegrees – a 

popularização das redes sociais online teve início em 2003 como observado na 

Figura 2.8. Segundo pesquisa publicada em 2010 [40], por volta de 72% do total de 

usuários de internet no mundo participam de ao menos uma rede social online. Em 

números, são mais de 940 milhões de usuários. Facebook, um dos serviços do 

gênero mais populares do mundo atualmente, concentra a maior parcela desse 

público.  

Figura 2.7 Crescimento do número de blogs, extraído de [38] 
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Merece destaque o fato de que algumas redes sociais online, como Orkut [41] 

e Facebook, tornaram-se também plataformas para criação de aplicativos e serviços. 

Conceitualmente estes são diferentes de mashups, apesar de utilizarem elementos 

em comum como APIs, por exemplo. No caso dos aplicativos sociais, a ideia 

principal é oferecer aos usuários algum tipo de serviço que complemente a 

experiência destes nas redes sociais online. O objetivo original dos mashups é, 

como visto anteriormente, mixar e apresentar dados. Atualmente as redes sociais 

online desempenham um papel importante na web. Alguns serviços do gênero, como 

o Twitter [42], popularizaram novos conceitos como micro-blogging [43]. O Youtube 

[44] difundiu os serviços de streaming de vídeo, no qual diariamente cerca de dois 

bilhões de vídeos são assistidos e centenas de milhares são enviados por usuários 

do serviço. O popular Facebook possui mais de 500 mil aplicações ativas [17] e um 

Figura 2.8 Linha do tempo das principais redes sociais online, extraído de [39] 
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milhão de desenvolvedores ao redor do mundo. A mudança de paradigma de 

transações para participação foi crucial para as estatísticas apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somente nos Estados Unidos, segundo pesquisa da Emarketer [45] realizada 

em 2008, 116 milhões de usuários consumiram algum tipo de conteúdo gerado por 

outros usuários. A cifra dos usuários que criaram algum tipo de conteúdo chega aos 

82 milhões no mesmo período. A maior parte destes se concentra nas redes sociais 

online, como observado na Figura 2.9. A previsão da instituição é que o número de 

usuários que criam conteúdo ultrapasse os 100 milhões em 2013. A web 

participativa, segundo marco da web, é uma realidade no momento atual e a 

ascensão das redes sociais online demonstra a importância de tal conceito. 

Entretanto, a visão de Marc Benioff da divisão da história da web possui uma terceira 

etapa, a ser discutida no próximo tópico: a web programável, em que os usuários e 

organizações podem sistematicamente inovar tendo como suporte uma 

infraestrutura robusta de serviços e aplicações disponíveis na web. 

Figura 2.9 Estatísticas de conteúdo gerado pelo usuário nos Estados 

Unidos, extraído de [45] 
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Durante o período histórico caracterizado pelos conceitos ligados à web 2.0 

foram popularizados serviços e aplicações cujo objetivo era a participação dos 

usuários. No momento histórico referido por Marc Benioff como web 3.0, foram 

popularizados os fundamentos tecnológicos e conceituais que permitiram a 

construção de aplicações baseadas na web, tendo como pensamento central a visão 

da web como infraestrutura básica para construção de aplicações e serviços. 

2.2.3 Web 3.0, a web como plataforma de programação 

A ideia das plataformas programáveis que norteia o conceito de web 3.0 

proposto por Marc Benioff, assim como a história da própria web, remonta a 

conceitos e tecnologias pertencentes a momentos distribuídos ao longo do tempo. O 

objetivo desta seção é construir um corpo de conhecimento a respeito do assunto 

que será de grande utilidade para o entendimento das máquinas sociais na web. 

A infraestrutura de suporte para a web das plataformas programáveis é 

permeada por conceitos bastante relacionados entre si tais como Cloud Computing 

Utility Computing [46] e Everything-as-a-service [47], os quais ganharam notoriedade 

recente pela emergência de serviços como Amazon EC2 [48], Google App Engine 

[49], Salesforce, Microsoft Azure [50], dentre outros. A principal ideia destes 

conceitos, e conseqüentemente dos serviços que os implementam, é possibilitar que 

os recursos computacionais sejam acessíveis (sob demanda) e amplamente 

disponíveis para todos os quais queiram fazer uso, comumente por meio da web.  

A relação entre os conceitos citados é bastante complementar. Podemos 

vislumbrar Utility Computing como o ideal de acesso aos recursos computacionais tal 

qual eletricidade e outros bens de utilidade pública, sob demanda e com certo grau 

de disponibilidade e confiabilidade [51]. O papel da nuvem computacional é prover a 

infraestrutura básica para a disponibilização de serviços na web, os quais podem ser 

o próprio hardware, software ou plataformas de programação.  
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2.2.3.1 Categorias do modelo de everything-as-a-service 

A disponibilização de recursos computacionais na web, empacotados em um 

modelo de serviços possui diferentes níveis de abstração. A Tabela 2.2 apresenta 

diversas categorias de serviços da nuvem computacional, proposta por [47]: 

 

Infrastructure as a 

Service 

Constitui a disponibilização de uma capacidade computacional como 

serviço, sob demanda. Temos como exemplo a Amazon EC2 que 

fornece uma infraestrutura básica, em resumo hardware, para 

desenvolvedores construírem suas aplicações.  

Platform as a service Disponibilização como serviço de um ambiente de programação que 

se responsabiliza por prover o suporte computacional básico 

necessário para o funcionamento das aplicações. 

Software as a 

service 

Modelo em que as funcionalidades de um software, em geral de 

caráter empresarial, são disponibilizadas por aplicações web que 

dispensam a necessidade de instalação, manutenção, configuração e 

evolução por parte dos clientes. 

Tabela 2.2 Taxonomia de serviços disponíveis na nuvem 

 

 A cada nível, partindo de Infrastructure as a Service até o topo, Software as a 

Service, o grau de abstração do gênero de serviço prestado aumenta. Isto significa 

que os desenvolvedores podem dedicar mais tempo para implementar suas 

aplicações e serviços, vislumbrar modelos de negócios e outras atividades mais 

relacionadas ao serviço ou aplicação que está sendo construído que à infraestrutura 

que o suporta. Entretanto, tal fato não indica superioridade de um modelo em 

relação a outro. Desenvolvedores e usuários possuem necessidades variadas, para 

as quais cada modelo pode parecer mais apropriado.  

 O modelo de Infrastructure as a Service possibilita que desenvolvedores 

tenham mais controle sobre a plataforma que hospeda sua aplicação. Em ambientes 

como a Amazon EC2 é de responsabilidade dos mesmos a instalação, configuração 
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e manutenção dos softwares básicos para funcionamento do projeto. Exemplos de 

tais softwares são servidores de aplicação, sistemas de gerenciamento de banco de 

dados, máquinas virtuais, dentre outros. Neste modelo em geral é necessária a 

figura de um administrador de sistemas para manter a infraestrutura computacional 

em bom funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo de plataformas como serviço é fornecer um ambiente básico para 

construção e, na maioria dos casos, hospedagem de aplicações sem a necessidade 

de todos os passos de configuração e instalação previstos pelo modelo de 

Infrastructure as a Service. Um exemplo deste tipo de serviço é o Google App 

Engine, que fornece ferramentas de desenvolvimento para programadores de várias 

linguagens, incluindo o serviço de hospedagem da aplicação. Neste modelo, o 

desenvolvedor abdica de poder de mudança sobre o ambiente (pré-configurado) 

para ter como recompensa a ausência de muitos passos entre a construção e o 

deploy da aplicação.  

No momento presente, as redes sociais online apresentam-se como 

plataformas de programação importantes, devido à popularidade deste tipo de 

Figura 2.10 Alguns exemplos de Platform-as-a-service, extraído de [47] 
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serviço na web. O Facebook, por exemplo, disponibilizou em Março de 2007 [52] 

uma série de ferramentas e APIs que habilitam a construção de aplicativos utilizando 

informações e funcionalidades da rede social online. Da mesma forma, a rede de 

micro-blogs Twitter possui APIs – que serão estudadas com maior nível de detalhes 

nos próximos tópicos – as quais permitem a integração com aplicações de terceiros. 

O Orkut, rede social mais popular do país no momento, de modo semelhante 

implementa uma série de APIs descritas por Open Social [53], iniciativa capitaneada 

pelo Google.  

Outra motivação para desenvolvedores construírem aplicativos para redes 

sociais online é o público potencial. As redes mais populares podem chegar à cifra 

de centenas de milhões de usuários, tais como Twitter e Facebook. Aplicativos 

populares desta última chegam a ter dezenas de milhões de usuários [54], caso de 

alguns jogos sociais como Farmville [55]. O caráter viral das redes sociais online que 

possibilita em alguns casos o crescimento rápido e orgânico dos usuários é mais um 

fator atrativo para desenvolvedores. O modelo é bastante interessante também para 

os provedores das plataformas, visto que com isso é possível agregar valor à rede 

social online, diversificando as opções de aplicativos e serviços para os usuários, 

sem necessidade de uma equipe de desenvolvimento para construção de cada um 

destes. 

No próximo nível de abstração, Software as a Service, usuários e 

desenvolvedores têm acesso a aplicações cujas funcionalidades correspondem ao 

software propriamente dito, com modificações opcionais. É o caso de Salesforce, 

que possui um conjunto de sistemas de informação disponibilizados na web 

relacionados a vendas e relacionamento com clientes (CRM). Neste caso em 

específico, a Salesforce também possui plataformas como serviço nas quais os 

clientes e parceiros podem construir suas próprias aplicações. Atualmente, o número 

de aplicações hospedadas pela cloud de Salesforce ultrapassa os 100 mil [56].  

A Figura 2.11 mostra a pilha completa de serviços proposta por [47]. A cada 

nível, partindo do hardware até a camada onde está a lógica de negócio 

implementada por software, os desenvolvedores e usuários abdicam do controle 

sobre o ambiente de desenvolvimento e hospedagem em favor da facilidade de uso. 
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Tal trade-off pode ser particularmente interessante para casos onde a infraestrutura 

básica tem muito menos relevância que a aplicação em si. Entretanto, para alguns 

tipos de aplicação cuja construção envolve aspectos de segurança, escalabilidade, 

performance e outros requisitos diretamente ligados ao ambiente em que a mesma 

está hospedada, o modelo de Infrastructure as a Service se apresenta mais 

interessante, supondo o conhecimento prévio da equipe em como lidar com tais 

requisitos. 
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Figura 2.11 Pilha de serviços da cloud, extraído de [47] 
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2.3 Considerações finais 

O conceito primordial proposto por este trabalho – denominado Máquinas 

Sociais – a ser detalhado no Capítulo 3, é em parte habilitado pelo advento dos 

serviços e aplicações que compõem o conceito de web 3.0 proposto por Marc 

Benioff. Alguns autores consideram o terceiro grande momento da história da web a 

construção de uma web semântica. No entanto, tal discussão não é a razão deste 

trabalho. É importante ressaltar que os períodos históricos se sobrepõem e que não 

há uma mudança pontual entre um momento e outro. A evolução é progressiva e 

coexistem serviços e aplicações web das diversas fases até o momento atual. 

A escolha da divisão da história da web proposta por Marc Benioff deriva do 

fato que a mesma contém os elementos necessários para construção de uma linha 

histórica gradual que culmina no advento das máquinas sociais. No primeiro 

momento histórico é construída a infraestrutura básica necessária à World Wide 

Web, idealizada em um primeiro momento por Tim Bernes-Lee. Aplicações e 

serviços deste momento histórico são, em sua maioria, fontes de informação em 

uma via a qual habilita que os usuários obtenham informação, contudo sem permitir 

que os mesmos contribuam como agentes ativos na rede. A web 1.0 é fortemente 

caracterizada por transações feitas pelos usuários. 

Em um segundo momento histórico foram popularizadas as tecnologias e 

principalmente os conceitos que acabaram por ser sintetizados no que Tim Oreilly 

definiu como web 2.0. Neste momento, a web emerge como plataforma de 

colaboração e participação dos indivíduos em que os usuários são agentes criadores 

e disseminadores de conteúdo e informação. A noção de web participativa é uma 

constante nesse período, sendo também as redes sociais online bastante populares 

nessa época. Ganha notoriedade a visão da web como plataforma de programação 

e APIs são disponibilizadas por vários serviços como Google Maps no sentido de 

permitir que terceiros possam construir mashups utilizando os dados e 

funcionalidades providos por tais serviços.   

Na web 3.0 a visão da web como uma plataforma programável torna-se mais 

evidente que no período histórico anterior, a web 2.0. As redes sociais online 
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impulsionam a criação de plataformas robustas de programação enquanto, de outra 

via, infraestruturas de hardware e serviços emergem os quais habilitam a construção 

de serviços e aplicações em rede, mais complexos e sofisticados que os pioneiros 

mashups da web 2.0. A popularização do conceito de API cria um ecossistema de 

vários serviços disponíveis na web para o uso de terceiros.  

Tal contexto permite a emergência de um paradigma novo de construção de 

sistemas web em que é levado em consideração i) a pré-existência de inúmeros 

serviços disponíveis para uso na rede ii) a possibilidade de conexão com tais 

serviços para construção de um novo sistema em rede e iii) a abertura deste novo 

sistema para uso de terceiros. Este novo paradigma aponta para o aparecimento das 

máquinas sociais, aplicações conectadas entre si e totalmente disponíveis na web. 

 

 



37 

 

3 O CONCEITO DE MÁQUINAS SOCIAIS NA 

WEB 

Este capítulo tem por objetivo apresentar e discorrer a respeito do conceito de 

Máquinas Sociais com base no entendimento prévio de uma web emergente 

composta por uma diversidade de conceitos, serviços, repositórios, processadores, 

ferramentas e tecnologias. Tal paradigma de entendimento e programação na web 

está apoiado em um framework conceitual introduzido e discutido neste capítulo.  

3.1 Introdução 

A web 2.0 descrita por Tim Oreilly, citada anteriormente, marcou um ponto 

importante na história da web. Tal conceito possui duas partes principais: i) a 

constatação de uma mudança de paradigma em relação aos negócios, tecnologias e 

serviços construídos na web e ii) a definição de um termo guarda-chuva que engloba 

tais conceitos e tecnologias, “web 2.0”. Dessa forma, em lugar de uma definição 

precisa, a expressão cunhada por Tim O‟relly representa na verdade um núcleo 

gravitacional, segundo o mesmo descreveu, ao redor do qual estão conceitos que 

qualificam os serviços e aplicações que segundo o autor estariam movendo a web 

para um novo patamar. 

 

. 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 Web 2.0 Meme Map, extraído de [15] 
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O conceito de máquinas sociais, tal qual na abordagem de construção do 

termo Web 2.0, advém da observação sistemática de que a web continua em 

mudança e da constatação de um paradigma conceitual importante que emerge à 

medida que serviços, tecnologias, aplicações, conceitos e infraestruturas evoluem. 

Em parte, a web das máquinas sociais surge em decorrência do entendimento de 

que a própria web pode ser vista com uma plataforma de programação, conceito 

destacado por Tim Oreilly em 2005, somado a um conjunto de serviços e aplicações 

paradigmáticas que surgiram em paralelo com a gênese da Web 2.0. A maioria 

destas aplicações possui um conceito comum: estão centradas na colaboração entre 

os usuários.  

Uma máquina social é uma aplicação web construída e projetada em rede 

que possui relacionamento com outras aplicações e serviços pré-existentes que a 

compõe, sendo tais aplicações e serviços partes integrantes do sistema como um 

todo. O conceito de Máquinas Sociais está intimamente ligado ao entendimento da 

construção, relacionamento e operação das infraestruturas, softwares, serviços e 

aplicações que constituem a web 3.0, apresentada no Capítulo 2. 

O termo “máquina” refere-se ao sistema como um todo em termos 

tecnológicos ou de desenvolvimento, ou seja, a parte operacional do sistema. A 

palavra “social” traduz de forma satisfatória os elementos de interação e 

relacionamento que são fundamentais para a construção do conceito de máquinas 

sociais. Desta forma, máquinas sociais são entidades (aplicações, serviços, 

sistemas) disponibilizadas na rede que possuem relacionamentos entre si. 

É importante destacar que na abstração das máquinas sociais, a palavra 

“máquina” está associada à capacidade computacional do serviço e não exatamente 

ao hardware que o habilita. Da mesma forma, o termo “social” está relacionado à 

capacidade de conexão e relacionamento em rede das máquinas. Máquinas sociais 

são entidades computacionais projetadas para estarem em rede e disponíveis na 

forma das funcionalidades que elas provêem para outras máquinas. 
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3.2 O modelo de máquinas sociais na web 

A estrutura geral representada por uma máquina social juntamente com seus 

componentes está descrita na Figura 3.2. Nesta, é possível observar os sete 

elementos conceituais de uma máquina social, a saber: Connections, Wrapper 

Interface, Request, Response, Input, Output e Processing Unit. Os mesmo serão 

discutidos com maior nível de detalhes nesta seção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Estrutura de uma máquina social 

De posse da visão geral de uma máquina social é preciso descrever seus 

componentes e aplicar o conceito ao contexto da web. Para simplificar a 

compreensão de cada um dos elementos apresentados, tomemos como exemplo 

uma máquina social comum na web, os serviços de encurtamento de URLs, dos 

quais Bit.ly [57] é um dos representantes mais proeminentes. É possível entender 

este serviço web e demais semelhantes, despojando-os de todas as funcionalidades 

adicionais, como máquinas sociais cuja utilidade provida para o meio, a própria web, 

é encurtar URLs (diminuição da quantidade de caracteres da mesma). Utilizando o 

exemplo de bit.ly, temos as seguintes descrições: 
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 Input: conjunto de dados e/ou instruções que podem ser repassados à 

máquina social. No caso de Bit.ly, corresponde à URL que é repassada 

à máquina com o intuito de ser reduzida; 

 Ouput: conjunto de dados retornados pela máquina social após o 

processamento das entradas. Corresponde ao retorno do 

processamento do dado, no caso um formato padrão com os dados da 

URL encurtada; 

 Request: são as funcionalidades que podem ser utilizadas da máquina 

social, tendo como parâmetros os inputs. No exemplo de Bit.ly, um 

request é representado pela chamada da funcionalidade de encurtar ou 

expandir URLs . 

 Response: ação da máquina social em função dos requests. O 

conteúdo da resposta, caso seja necessário, é o ouput gerado pela 

máquina. No exemplo anterior, o retorno da chamada vem associado a 

um dado de output que é a URL encurtada. Entretanto, para alguns 

requests é possível não existir output, mesmo assim havendo uma 

ação.  

 Wrapper Interface: camada que descreve as interações da máquina 

social com o ambiente externo. No exemplo proposto de Bit.ly, a 

wrapper interface do serviço é sua própria API que define quais as 

funcionalidades providas para outras aplicações web. 

 Processing Unit: é o núcleo computacional da máquina social. Dentro 

do conceito de processing unit estão as regras, as restrições, os 

estados, resumindo, toda a lógica computacional que constitui a 

máquina social. Este é um dos principais componentes do framework 

aqui descrito, pois em geral é onde está localizada a maior 

complexidade de desenvolvimento. 

 Connections: pontos de relacionamento da máquina social com outras 

máquinas sociais ou subsistemas que a compõem. Voltando ao caso 
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proposto, existem conexões de Bit.ly com os serviços que utilizam suas 

funcionalidades, como o Twitter no qual o mesmo é o engenho padrão 

de encurtamento de URLs atualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando as descrições apresentadas, a interpretação de um encurtador 

de URLs através da visão de máquinas sociais leva às seguintes conclusões: 

 Toda a complexidade envolvida no processo de encurtar URLs é 

abstraída pela ideia de que Bit.ly é uma máquina social disponível na 

rede para realizar um trabalho específico, ou seja, possui uma utilidade 

para o meio (web). O serviço, visto de forma mais abstrata, é uma 

máquina com o propósito de encurtar URLs. 

 Aplicações web que possuam demandas para encurtar URLs podem 

opcionalmente ser atendidas por tal máquina social, sem a 

necessidade de reconstruírem as mesmas funcionalidades. 

 Neste caso simples em que as funcionalidades de Bit.ly estão todas 

publicadas e são acessíveis por quaisquer aplicações, o núcleo 

Figura 3.3 Interface de Bit.ly, um serviço de encurtar URLs 
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computacional (processing unit) do serviço é o mais importante. A 

interface web de Bit.ly pode ser vista como apenas um exemplo de 

programação do engenho, uma vez que é possível construir uma 

aplicação similar utilizando apenas as funcionalidades providas por 

Bit.ly. 

Como pode ser observado, o conceito de máquinas sociais prevê a existência 

de outras máquinas às quais é possível se relacionar (conexões de entrada e saída). 

Considerando tal relacionamento, é possível que partes específicas de uma máquina 

social em construção possam ser providas por outras máquinas. Por exemplo, parte 

do núcleo computacional de um serviço qualquer pode utilizar Bit.ly como engenho 

de encurtar URLs e somar outras funcionalidades. Tais relacionamentos entre as 

máquinas definem o quão "sociáveis” as mesmas são, conceito que será abordado 

no tópico sobre a taxonomia de máquinas sociais. 

A web é um ecossistema constituído por inúmeras máquinas sociais 

(aplicações e serviços) que possuem diversas utilidades, muitas delas conectadas 

entre si. Neste sentido, o framework tem o propósito de explicitar este universo de 

aplicações construídas em rede. A ideia de máquina sociais está intimamente ligada 

ao fato de que i) a máquina social deve prover uma utilidade para o meio ii) deve 

levar em consideração a existência de outras máquinas que podem ser utilizadas ou 

estendidas por ela iii) componentes de uma máquina social podem ser outras 

máquinas distribuídas pela web.  

3.3 Características das máquinas sociais 

O caso de Bit.ly pode ser utilizado uma vez mais para descrever as 

características inerentes a uma máquina social por tratar-se de um serviço 

relativamente simples. É possível reescrever conceitualmente Bit.ly na forma de uma 

máquina social sem modificar o comportamento do serviço. Desta forma, a aplicação 

será utilizada para ilustrar as características de uma máquina social. 
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Bit.ly é um dos serviços de encurtamento de URLs mais utilizados da web, 

processando entre 40 e 50 milhões de URLs diariamente [58]. Nos Estados Unidos o 

serviço possui uma audiência diária da ordem de dezenas de milhões de usuários 

únicos segundo Compete [59]. Em Março de 2010 as URLs processadas por Bit.ly 

geraram mais de 3 bilhões de cliques, os quais vêm principalmente de redes sociais 

como o Facebook e Twitter. Tais estatísticas impressionantes e a simplicidade 

conceitual do serviço tornam Bit.ly uma máquina social interessante para estudo. 

O serviço possui uma interface web através da qual é possível colocar como 

entrada uma URL e receber como retorno outra URL modificada que aponta para o 

mesmo destino, no entanto possui uma quantidade reduzida de caracteres. 

Tipicamente as URLs encurtadas pelo serviço possuem o formato 

HTTP://bit.ly/<ID> onde ID é uma seqüência alfanumérica definida pelo 

próprio sistema (alguns serviços permitem customizar tal parte da URL). Bit.ly possui 

outros recursos disponíveis em sua interface web, tais como estatísticas, que não 

serão considerados para simplificação do exemplo.  

Figura 3.4 Screenshot da página de desenvolvedores de Bit.ly 
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O encurtador de URLs possui uma API REST [60] através da qual é possível 

obter os mesmos resultados básicos que são oferecidos pela interface web do 

serviço. Bit.ly permite mediante um simples cadastro a aquisição de uma chave 

utilizada para as transações de aplicações de terceiros, disponíveis para 

desenvolvedores e parceiros da empresa. Uma visão resumida das funcionalidades 

de Bit.ly providas pela versão 3.0 de sua API é demonstrada na tabela 3.1: 

 

Requisição  Descrição 

/shorten Permite encurtar uma URL qualquer passada como parâmetro 

/expand Retorna a URL original caso a mesma tenha sido previamente 

encurtada por bit.ly 

/validate Permite verificar se o par <chave, login> utilizado para encurtar as 

URLs é válido 

/clicks Possibilita a aquisição de estatísticas sobre uma dada URL. Por 

exemplo, a quantidade de cliques que a mesma recebeu 

Tabela 3.1 Principais funcionalidades da API de Bit.ly 

 

Observando as requisições básicas fornecidas pela API de Bit.ly é possível 

afirmar que todas as funcionalidades primárias do serviço estão representadas por 

requests. As funcionalidades fundamentais de encurtar e expandir URLs, um 

mecanismo para validação dos meios de acesso (para chave e login) e, 

opcionalmente, um conjunto de estatísticas a respeito da URL encurtada. De posse 

dessas informações, Bit.ly pode ser visto como uma máquina abstrata tal qual 

esquematizada na Figura 3.6. 
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Toda a complexidade envolvida no processo de encurtar URLs está abstraída 

pela wrapper interface do sistema (API REST). Para os usuários de Bit.ly a 

relevância da aplicação web está representada pelas requisições que podem ser 

feitas ao serviço e pelas respostas que este provê. Interpretando o serviço como 

uma máquina social de encurtar URLs, algumas observações importantes emergem: 

 A interface web de Bit.ly é apenas um exemplo de programação do 

engenho de encurtamento de URLs. É possível utilizar Bit.ly tal qual na 

interface web em termos de funcionalidades por meio de outras aplicações 

e serviços. 

 Para usuários das máquinas sociais que têm em Bit.ly uma parte de seu 

núcleo computacional, a visão geral é de que o encurtador é parte 

integrante da máquina em questão. Eventuais problemas de acesso a 

Bit.ly podem ser entendidos pelos usuários como problemas do sistema 

em si e não de uma entidade externa ao serviço (Bit.ly); 

Figura 3.5 Visão de Bit.ly como máquina social 
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 Entendendo Bit.ly como uma máquina social, o fato de seu sistema de 

encurtar URLs ser utilizado através de sua interface web ou por aplicações 

de terceiros é indiferente, se observado unicamente pelo prisma 

computacional. Atualmente a máquina social é utilizada por diversos 

clientes de Twitter com destaque para o Tweetdeck [61] e Seesmic [62] os 

quais são aplicativos desktop e móveis que não fazem uso algum da 

interface web de Bit.ly, sendo toda a comunicação feita por meio da API do 

serviço. 

 Como máquina social sua existência tem por objetivo maximinizar a 

quantidade de URLs processadas e diminuir o tempo inativo do sistema. 

Diminuição das restrições da API (rate limits), padronização dos formatos 

de requisição e resposta e a quantidade de funcionalidades disponíveis 

para o meio são exemplos de fatores que influenciam positivamente no 

relacionamento de uma máquina social semelhante a Bit.ly por parte de 

outras máquinas sociais. Entretanto, estas trazem conseqüências como a 

maior demanda por recursos computacionais (hardware) por parte da 

aplicação. 

Os pontos observados em Bit.ly exemplificam características básicas de 

máquinas sociais, as quais podem ser descritas como: 

 Entidades construídas e disponibilizadas em rede as quais possuem 

pontos de conexão, recebem dados de entrada e produzem saídas (input 

e output) e para as quais é possível fazer requisições e obter respostas. 

 Entidades que possuem uma utilidade para o meio à medida que 

disponibilizam parte de sua capacidade computacional para outras 

máquinas sociais. 

 Entidades que possuem pontos de conexão (relacionamento) com outras 

aplicações, que são vistas como parte integrante do sistema como um 

todo. 
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É importante observar que o modelo abstrato que representa uma máquina 

social pouco tem a ver com a arquitetura de software ou hardware que habilita a 

aplicação ou serviço web, tampouco com as tecnologias que são empregadas para 

construí-la. Máquinas sociais são um modelo conceitual para construção de tais 

entidades as quais podem ser implementadas utilizando padrões, tecnologias, 

serviços, conceitos e ferramentas amplamente construídas, difundidas e validadas 

pela comunidade científica e pelo mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conceito de máquinas sociais não se contrapõe à visão da web como 

plataforma, bastante difundida durante o período em que o conceito de web 2.0 se 

manteve popular, notadamente os anos de 2006 a 2008. O ideal de web como 

plataforma é uma das visões que habilitam o conceito de máquinas sociais. 

Entretanto, ao propor relacionamentos entre as aplicações e serviços web e uma 

framework conceitual para concebê-las, o modelo de máquinas sociais acaba por 

estender a noção de web como plataforma pura e simplesmente. 

À medida que o termo web 2.0 perde notoriedade, Figura 3.7, os conceitos e 

aplicações do mesmo permanecem, contribuindo para o despontar de uma web mais 

participativa, dinâmica e com possibilidades não previstas por Tim Oreilly na época 

em que idealizou o conceito. Máquinas sociais são uma de tais possibilidades, a 

Figura 3.6 Evolução das buscas pelo termo web 2.0 extraído de [63] 
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partir do entendimento de que cada vez mais os serviços disponíveis na web 

passam a fornecer uma infraestrutura básica (máquinas) para um novo conjunto de 

aplicações, sistemas e outros serviços construídos sobre tais plataformas. 

3.4 Taxonomia de máquinas sociais 

Com o intuito de diferenciar os diversos tipos de máquinas sociais existentes 

na web, este trabalho propõe uma taxonomia simples de máquinas sociais que está 

baseada no relacionamento entre as mesmas. Tal taxonomia possui cinco níveis 

partindo do nível 0, mais básico, até o nível 4 descritos na Tabela 3.2. 

 

Nível  Descrição 

Nível 0 A máquina social não possui relacionamentos com outras máquinas 

sociais externas ao sistema. Tal fato não significa que não existam 

pontos de conexão para outras aplicações ou serviços, mas que não 

há conexões efetivas com outras máquinas. 

Nível 1 A máquina social possui apenas relacionamentos de leitura de 

informações de outras máquinas. É o caso de alguns mashups. 

Nível 2 A máquina social possui relacionamentos de leitura e escrita de 

informações com outras máquinas. Como exemplo, temos os clientes 

de Twitter, que obtêm dados da rede social e também postam dados 

no serviço 

Nível 3 Além das características dos níveis 1 e 2,  a máquina social processa 

e disponibiliza informações para leitura. 

Nível 4 Possui as características do nível 3, estendendo suas funcionalidades 

para prover também operações de escrita em sua própria plataforma. 

É o caso do Futweet, exemplo de máquina social descrito no Capítulo 

4, que possui conexões de leitura e escrita com o Twitter e, na própria 

plataforma do jogo social, existem operações de leitura e escrita de 

dados  

Tabela 3.2 Taxonomia de Máquinas Sociais 
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A taxonomia apresentada tem por objetivo distinguir os vários graus de 

concepção de uma máquina social, não tendo relação direta com a complexidade de 

implementação da mesma. A escolha pela característica de relacionamento 

(conexões) com outras máquinas tem por objetivo ressaltar o aspecto “social” das 

aplicações, uma das principais contribuições conceituais do modelo proposto.  

Algumas máquinas sociais citadas anteriormente podem ser facilmente 

enquadradas na taxonomia descrita. Web sites, por exemplo, constituem máquinas 

de nível 0, enquanto o serviço Housing Maps está um patamar acima. O Twitter 

pode ser considerado uma máquinas de nível 2, possibilitando através de sua API 

operações de leitura e escrita. O exemplo proposto no capítulo 4, chamado Futweet, 

é uma proposta de máquina social de nível 4, a qual se relaciona com o Twitter e 

com outras aplicações construídas com base em sua infraestrutura. 

3.5 Aplicação do conceito de máquinas sociais 

Uma das principais aplicações do conceito de máquinas sociais está, como 

visto anteriormente, no contexto dos sistemas e serviços disponíveis na web. Desta 

forma, uma questão interessante a ser discutida é qual a utilidade prática deste 

modelo conceitual e quais as contribuições no processo de construção dos mesmos. 

De fato, mais do que explicar o ecossistema atual de máquinas sociais na web, este 

modelo visa auxiliar na construção da nova geração de aplicativos, serviços e 

sistemas que emerge na web. 

Nesta seção será utilizada como exemplo outra importante máquina social da 

web: o Twitter. O serviço de micro-blogging terminou o ano de 2009 com cerca de 75 

milhões de usuários registrados. Em Abril de 2010 esta cifra chegou aos 105 milhões 

de usuários [64]. A evolução da quantidade de mensagens enviadas a partir do 

serviço (tweets) mostra que estas passaram, na média, de cinco mil por dia em 2007 

para 50 milhões em 2010 [65]. O número de novos usuários por dia chegou a 300 

mil em 2010. Atualmente o site do Twitter recebe cerca de 180 milhões de visitas 

únicas por mês [66]. 
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Não somente as estatísticas do uso do Twitter o tornam uma máquina social 

importante para estudo. A forma com que o serviço de micro-blogging foi aberto por 

meio de APIs a desenvolvedores já nos primeiros estágios de seu desenvolvimento 

e como tal abertura contribuiu consideravelmente para a construção de uma 

comunidade de usuários, desenvolvedores, empresas e negócios em torno do 

Twitter fazem o exemplo do serviço paradigmático. 

3.5.1 Twitter, uma visão geral do serviço 

O Twitter, é um dos principais serviços de micro-blogging do mundo 

atualmente, posto que divide com Tumblr [67]. Conceitualmente, um micro-blog é 

uma versão de um blog com algumas restrições, geralmente associadas ao tamanho 

do texto escrito e de conteúdo que pode ser anexado ao post.. O conceito começou 

a se popularizar a partir de 2007, momento em que os serviços citados ganharam 

alguma notoriedade na mídia. O Twitter foi aberto ao público em meados do ano de 

2006, vindo a ganhar notoriedade mundial a partir do ano de 2008. 

Mais do que uma rede social propriamente dita, o Twitter é um serviço de 

broadcast. A mecânica principal gira em torno de mensagens de 140 caracteres 

(tweets) trocadas entre os usuários. Tais mensagens são compiladas em uma 

timeline, um stream de todos os tweets ordenados no tempo. Associadas a esta 

mecânica principal estão diversas funcionalidades para manipulação dos tweets e 

Figura 3.7 Evolução do número de tweets por dia extraído de [65] 
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interação entre os usuários as quais serão discutidas com mais detalhes em 

momento posterior. 

Opcionalmente os usuários podem tornar suas mensagens públicas, o que as 

torna visíveis para quaisquer outros participantes do serviço, ou privadas, para as 

quais o usuário pode restringir os destinatários. As mensagens trocadas no Twitter 

são bastante semelhantes ao conceito de SMS [68] e do conceito de IRC [69]. A 

proximidade com o serviço de SMS é intencional visto que o serviço foi idealizado 

inicialmente como uma forma de comunicação rápida entre grupos [70]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O acesso ao serviço pode ser feito via interface ou web ou clientes criados 

por terceiros os quais podem ser desktop, móveis ou web. Dentre os principais 

clientes web estão o Tweetdeck e Seesmic, ambos criados por desenvolvedores 

terceiros. O Twitter possui clientes oficiais para as plataformas Android [71] e iPhone 

[72], além da própria interface web. Atualmente o serviço possui integração com 

inúmeros serviços e aplicações na web, das quais podemos destacar Facebook – 

maior rede social da atualidade – e Netvibes [73], um dos leitores de notícias mais 

populares. 

Os principais conceitos do serviço encontram-se descritos na Tabela 3.3 e 

representam os mecanismos mais básicos de interação entre as pessoas no Twitter. 

Figura 3.8 Screenshot da página inicial do Twitter 
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Outros conceitos e funcionalidades podem não estar descritos na tabela a seguir por 

questões didáticas.  

 

Termo  Descrição 

Tweet Uma mensagem qualquer enviada através do Twitter que deve 

obedecer a restrição de 140 caracteres 

Mention Referência específica a um usuário do Twitter, precedido pelo 

caractere „@‟ 

Retweet Reprodução do tweet de um usuário  

Timeline Stream que compila os tweets no tempo 

Direct Message Tweet particular trocado entre dois usuários 

Followers Usuários que se registram para receber os tweets de uma determinada 

pessoa através da ação de seguir ou follow 

Following Usuários que uma determinada pessoa segue 

Reply Tweet enviado em resposta a uma mensagem enviada por algum 

usuário 

Hashtag Palavras-chave associadas a um tweet, precedidas pelo caractere „#‟ 

Lists Fluxos separados de informação que os usuários podem criar 

adicionando perfis específicos. Serve, em geral, como filtro para 

segmentar a informação e torná-la mais acessível para leitura 

Trending Topics Tópicos mais discutidos no Twitter em um determinado intervalo de 

tempo. Podem ser globais ou regionais (países) 

Tabela 3.3 Principais conceitos do Twitter 

Do ponto de vista de um usuário registrado no serviço, existem duas 

interfaces principais. A Home, onde é possível visualizar o timeline com as 

mensagens enviadas pelos usuários seguidos e a página de Profile na qual são 

apresentados os status (tweets) do usuário em questão. Cada pessoa registrada no 
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Twitter possui um username único, utilizado entre outras coisas para receber 

mentions e replies de outros usuários e para acesso ao perfil (caso este seja público, 

os tweets podem ser visualizados). Enquanto o profile de um usuário é público, a 

Home pode ser vista apenas pelo mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Figura 3.10 é um screenshot do perfil de Jack Dorsey, um dos fundadores 

do Twitter. É possível verificar na imagem uma série de mensagens ordenadas no 

tempo que compõem o timeline deste usuário. Tais tweets são públicos (opção 

escolhida por Jack Dorsey) e são vistos pelos mais de um milhão e meio de 

seguidores que o usuário possui. A página de perfil pública do Twitter é vista 

inclusive por visitantes que não possuem contas na rede social. O exemplo do 

chairman do Twitter é didático para descrever o serviço como uma ferramenta de 

broadcast uma vez que Jack Dorsey possui um público que o lê diariamente no 

Twitter da ordem de milhões e segue apenas algumas centenas de pessoas. 

Outra interface importante para os usuários do Twitter está representada na 

Figura 3.11. Neste caso é um screenshot da página da Home de outro dos 

fundadores do micro-blog, Evan Williams. Por meio desta interface é possível a um 

Figura 3.9 Profile no Twitter de Jack Dorsey, um dos criadores do serviço 
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usuário visualizar os tweets em que o mesmo foi mencionado, juntamente com suas 

direct messages que são as mensagens privadas trocadas entre dois usuários. Na 

Home é possível acompanhar os updates dos usuários de interesse no Twitter 

(representados pelo grupo de Following). Como o fator temporal é uma constante no 

serviço, a quantidade de pessoas seguidas influencia diretamente o tamanho do 

timeline e interfere na leitura. Quanto maior a quantidade de pessoas seguidas 

(following) mais volátil fica a timeline. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A imagem trazida pela Figura 3.12 mostra outro componente do Twitter que é 

um mecanismo de buscas em tempo quase real do que está sendo comentado na 

rede social, denominado Twitter Search [74]. Originalmente o serviço de micro-blog 

não possuía interface de busca. Esta foi incorporada pelo Twitter em 2008 [75], dois 

anos após o serviço de micro-blog ter começado suas operações. Summize [76], 

antes de ser adquirido por Twitter, era um serviço de busca que permitia que os 

usuários tivessem acesso a sumários de vídeos, músicas e outros conteúdos da 

web, incluindo tweets da rede de micro-blogs. Com a aquisição, o serviço passou a 

ter suas operações voltadas para o Twitter e a indexar exclusivamente o conteúdo 

da rede social. De forma semelhante ao que ocorre com o restante do serviço, a 

busca do Twitter posui APIs que permitem o acesso aos dados respeitando certas 

Figura 3.10 Página de Home do usário Biz Stone, fundador do Twitter 
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limitações de tráfego [77]. Como recurso de reduzir tais limitações, desenvolvedores 

podem solicitar um processo de whitelisting [77], através do qual a quantidade de 

requisições à API pode ser consideravelmente ampliada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A incorporação de um mecanismo de busca contribuiu para a socialização da 

informação dentro do serviço visto que oferece uma interface em tempo muito 

próximo do real do conteúdo da rede social, possibilitando que usuários possam 

acompanhar eventos de maior mobilização como notícias populares na mídia ou 

mesmo fatos de interesse pessoal. De outro lado, a API de busca do serviço fornece 

informações com resultados semelhantes à interface web. Desta forma, o conteúdo 

público do Twitter é passível de indexação por serviços e aplicações de terceiros de 

maneira simplificada pelo fato de o serviço de micro-blog oferecer as interfaces de 

programação necessárias para aquisição das informações postadas da rede. 

Diferente de outras redes sociais, o conteúdo do Twitter é por definição público, fato 

que colabora para o crescimento do volume de informações acessíveis pelos 

usuários da rede social. 

Figura 3.11 Screenshot da interface de busca do Twitter 
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As previsões de crescimento do Twitter fora do contexto dos Estados Unidos 

– país onde tem a maior popularidade em número de usuários – são positivas. 

Observando os dados da Figura 3.13, que mostra o aumento do tráfego do serviço 

em países representativos do mundo, é possível identificar que o mesmo está em 

consistente ascensão. Cerca de quatro anos após o lançamento oficial, o Twitter 

começa a se projetar para ganhar notoriedade mundial e figurar entre os principais 

domínios da web. 

3.5.2 Twitter.com, um exemplo de programação da máquina social Twitter 

O Twitter possui uma extensa API [79], por meio da qual desenvolvedores 

externos podem postar e obter informações do serviço.  O conjunto de 

funcionalidades provido por Twitter está dividido em quatro blocos principais: 

Authentication, REST API and General, Streaming API e Search API. Esta seção 

tem por objetivo fazer uma visão geral da API do serviço e quais os paralelos que 

esta tem com as funcionalidades da interface web. Após tal demonstração, será 

Figura 3.12 Crescimento do tráfego do Twitter em alguns países da Ásia e América Latina, 

extraído de [78] 
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possível observar que a aplicação disponível em Twitter.com é um exemplo de como 

programar a máquina social. Isto significa que é possível construir um serviço 

idêntico utilizando apenas as APIs disponibilizadas pelo mesmo. 

A primeira etapa no intuito de construir uma aplicação para o Twitter é 

registrar a aplicação, um processo manual feito através da interface web do serviço 

[80]. As informações requeridas são: nome da aplicação, uma pequena descrição, 

web site do serviço, tipo de aplicação (web ou desktop), uma URL para retorno após 

a autenticação no site (callback URL), o tipo de permissão da aplicação (somente 

leitura de informações de usuário ou leitura/escrita) e por fim um ícone opcional. É 

mandatório ter uma conta no Twitter para registrar uma aplicação e após o registro 

as mesmas ficam disponíveis para edição no painel de controle da área de 

desenvolvedores do site [81]. Entretanto, essa etapa não é restritiva. O Twitter 

permite que acessos sejam feitos à sua API pública sem o registro da aplicação. 

Este tipo de etapa em geral é necessária quando usuários precisam inserir 

credenciais (usuário e senha) em um determinado site.  

Na Figura 3.14 é possível observar um mapeamento das principais 

funcionalidades de um perfil do Twitter a partir do perfil público de um usuário que é 

uma página disponível para qualquer visitante do serviço, tipicamente no endereço 

http://twitter.com/<usuário>: 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.13 Principais opções de um perfil público do Twitter 
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Observando os itens em destaque na a Figura 3.13 que correspondem às 

funcionalidades básicas do perfil público do usuário e os métodos disponíveis na API 

em questão, existe um relacionamento direto de ambos ou mesmo mais de uma 

forma de obter os mesmos resultados, como demonstrado na Tabela 3.4. 

 

Funcionalidade  Método corresponde da Twitter API  

Timeline statuses/user_timeline. A chamada retorna de 20 em 20 os updates 

em ordem cronológica inversa da timeline do usuário 

Seguindo (following) statuses/friends. O método retorna, dentre outras informações, a 

quantidade de perfis que um usuário segue. A chamada ao método 

status/followers traz a mesma informação 

Seguidores 

(followers) 

statuses/followers. O método retorna, dentre outras informações, a 

quantidade de seguidores do usuário. A chamada ao método 

status/following traz a mesma informação 

Listado user/lists/memberships. A chamada retorna as listas que o usuário foi 

adicionado 

Favoritos /favorites. A chamada retorna os tweets marcados como favoritos pelo 

usuário 

Listas user/lists/subscriptions. O método retorna as listas as quais o usuário 

criou ou acompanha 

Tabela 3.4 Funcionalidades do Twitter mapeadas em métodos da API 

 Supondo a construção de um serviço totalmente novo, porém com as 

funcionalidades espelhadas no Twitter e desconsiderando os problemas 

relacionados à limitação de requisições e eventuais empecilhos legais, tal 

construção poderia se basear inteiramente nos métodos fornecidos pela API de 

Twitter, como sugere a Tabela 3.4. É sabido que a complexidade de se construir um 

serviço semelhante possui outros aspectos cruciais como escalabilidade, 

performance, segurança, somente para destacar alguns, que entretanto não são os 

questionamentos levantados nesta comparação. O único tópico de interesse é a 
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possibilidade de implementação de um serviço tal qual o Twitter utilizando a própria 

API que o mesmo disponibiliza.  

O Twitter possui uma API suficientemente robusta para que usuários e 

desenvolvedores tenham acesso a quaisquer informações do perfil dos usuários 

como a imagem ou mesmo o pano de fundo. A maioria dos métodos relacionados a 

atividades de usuários no Twitter retorna as informações básicas dos perfis, a saber: 

nome do usuário, biografia, localização, quantidade de seguidores, quantidade de 

perfis seguidos e a quantidade de tweets. As funcionalidades da API listadas na 

Tabela 3.4 correspondem a métodos pelos quais se pode obter mais dados a 

respeito dos tópicos em questão. Como exemplo, a chamada a statuses/friends tem 

como retorno também o mais recente tweet de cada usuário seguido. 

A Figura 3.15 ilustra o perfil de um usuário após fazer o login no Twitter. As 

principais funcionalidades desta interface do serviço estão listadas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 O perfil privado de um usuário no Twitter é uma espécie de extensão do perfil 

público, permitindo que os usuários possam verificar, além das informações básicas 

a respeito de número de seguidores, seguidos e quantidade de tweets, as menções 

feitas ao seu username, mensagens diretas e envio de mensagens para os usuários 

Figura 3.14 Principais funcionalidades de um perfil privado de usuário do Twitter 
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que o seguem (tweets ou updates). De forma semelhante, o perfil privado apresenta 

informações a respeito dos tópicos que estão sendo mais discutidos na rede social 

no momento (trend topics), uma timeline com os últimos tweets dos usuários 

seguidos e uma caixa de busca para pesquisa de tópicos de interesse na rede 

social. A Tabela 3.5 demonstra o mapeamento de tais funcionalidades em alguns 

métodos da API. Tal qual no perfil público, existe mais de uma possibilidade de 

chamada à API de Twitter que resulta nas informações desejadas. 

 

Funcionalidade  Método corresponde da General API  

Timeline statuses/user_timeline. A chamada retorna de 20 em 20 (número 
padrão) os updates em ordem cronológica descendente da timeline do 
usuário 

Seguindo (following) statuses/friends. O método retorna, dentre outras informações, a 
quantidade de perfis que um usuário segue. A chamada ao método 
status/followers traz a mesma informação 

Seguidores 
(followers) 

statuses/followers. O método retorna, dentre outras informações, a 
quantidade de seguidores do usuário. A chamada ao método 
status/following traz a mesma informação 

Menções statuses/mentions. A chamada retorna os últimos tweets em que o 
usuário autenticado foi mencionado 

Updates statuses/update. A chamada permite o envio de um tweet por parte de 
um usuário autenticado 

Trend Topics trends/location. O método retorna os tópicos mais discutidos nas 
localidades em que o Twitter mapeia trends 

Mensagens diretas direct_messages, direct_messages/sent, direct_messages/new, 
direct_messages/destroy. O Twitter possui quatro métodos separados 
para manipulação de mensagens diretas. Estes métodos são 
responsáveis por listar mensagens enviadas e recebidas, além de 
enviar e apagar DMs (direct messages) 

Busca O Twitter possui uma API separada para busca (Search API) onde 
estão disponíveis os métodos para realizar e refinar pesquisas 

Tabela 3.5 Comparação entre as funcionalidades de um perfil privado e métodos da API do 

Twitter 

 Os dois tipos de perfis anteriormente citados (público e privado) 

correspondem às principais atividades de um usuário no Twitter e, da mesma forma, 

ao conjunto de funcionalidades básicas do serviço. A rede social possui outras 

funcionalidades não citadas nesta seção por questões didáticas. Entretanto, tais 
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funcionalidades omitidas não alteram o entendimento que o Twitter é uma máquina 

social sobre a qual o serviço Twitter.com foi construído. Outros exemplos são os 

clientes da rede de micro-blogs, os quais implementam todas as funcionalidades de 

Twitter somente utilizando os métodos disponibilizados pela API. Neste caso é 

possível que usuários, após a criação de sua conta na interface web, passem a ter 

nos clientes (desktop, web ou móveis) sua interface principal de acesso ao serviço, 

tendo a interface web de Twitter como meio secundário de utilizar a rede social. 

 A visão de que o Twitter é um exemplo de programação do próprio serviço é 

fundamental para a construção de uma máquina social em termos de 

desenvolvimento. Desta forma, uma máquina social deve ser em uma situação ideal 

um reflexo de como suas APIs são implementadas e quais as funcionalidades estas 

provêem para o meio. A abordagem adotada por Twitter permitiu a construção de 

diversos negócios, aplicações e serviços em torno da máquina social os quais são 

responsáveis atualmente por grande parte do tráfego do serviço, fato que será 

avaliado nos tópicos subseqüentes. 

3.5.3 O conceito de máquinas sociais aplicado ao Twitter 

Como mencionado anteriormente, o Twitter recebe via API cerca de três 

bilhões de requisições por dia. Tal magnitude de acessos reforça outra estatística: 

somente uma parcela menor dos acessos ao Twitter provém do endereço de sua 

interface web (Twitter.com). Todo o tráfego restante é gerado por aplicativos, 

serviços e sistemas de terceiros. Tal distribuição de acessos via interface web e API 

é semelhante ao que ocorre com Bit.ly que é o principal serviço de encurtamento de 

URLs usado em Twitter. Isto se deve ao fato de que vários clientes do serviço de 

micro-blog – incluindo a própria interface web – fazem uso das funcionalidades de 

Bit.ly. 

Em Janeiro de 2010 o micro-blog alcançou o número de 70 mil aplicações 

registradas [82]. Além do alto fluxo de acessos à API por dia, existem inúmeros 

clientes de Twitter nas mais diversas plataformas (desktop, web e móvel) que por 

muitas vezes estendem as funcionalidades da interface web, tornando o uso do 

serviço mais útil e interessante para os usuários. Nos casos para os quais o usuário 
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não acessa diretamente da interface web, o uso do Twitter é feito pelo acesso via 

API ao núcleo computacional. Desta forma, o serviço pode ser visto como um 

engenho de micro-blogs, tal qual Bit.ly é identificado como uma máquina social cuja 

funcionalidade para o meio (web)  é de encurtar URLs. 

 

 

 

 

 

Diferente de redes sociais como o Facebook e Orkut que se abriram ao 

mundo dos desenvolvedores externos somente depois de atingirem certo grau de 

amadurecimento, o Twitter consistentemente ao longo de sua construção procurou 

disponibilizar para a comunidade os meios de acesso à sua plataforma. Durante um 

tempo nos estágios iniciais de desenvolvimento do serviço, a API de Twitter foi 

responsável por grande parte do tráfego do micro-blog como registra Dom Sagolla 

[70], um dos participantes da criação do serviço. A decisão de construir o Twitter 

com APIs públicas desde os primeiros estágios de desenvolvimento do serviço foi 

estratégica e contribuiu de forma significativa para popularização do mesmo à 

medida que novas aplicações e serviços de terceiros foram criados. 

Para as 70 mil aplicações registradas no Twitter atualmente, o serviço se 

apresenta como uma imensa máquina de realizar as mais diversas atividades: de um 

Figura 3.15 Interface de Seesmic, um cliente de Twitter 
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simples login usando as credenciais do serviço via OAuth [83] até responder às 

requisições de sofisticados robôs que todos os dias indexam o conteúdo da rede 

social. Em Outubro de 2009 o Twitter firmou um acordo com a Microsoft e o Google 

para fornecer conteúdo para os engenhos apresentarem em suas buscas [84]. Outra 

conexão recente da máquina social Twitter é garantir o acesso às mensagens 

públicas (tweets) para a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos [85] com o 

intuito de preservar a história do conteúdo da rede social. 

A conceituação do Twitter como uma máquina social difere da compreensão 

do serviço como uma plataforma de programação. No último caso a prioridade é 

entender o arcabouço tecnológico necessário para programar para a plataforma. 

Fazem parte do conceito de Twitter como plataforma as linguagens, ferramentas, 

bibliotecas e demais artefatos considerados na implementação de um serviço 

utilizando a API do Twitter. A visão de Twitter como máquina social é indiferente às 

tecnologias envolvidas no processo de implementação e foca no conjunto de 

funcionalidades (ou utilidades) disponibilizadas pela máquina social para a web.  

Em resumo, o Twitter é uma máquina social paradigmática por dois motivos 

principais, que são i) uma parcela significativa dos acessos ao serviço é feita por 

aplicações de desenvolvedores terceiros e ii) o serviço é um exemplo de 

implementação de si mesmo. O primeiro fato ressalta que, para a maioria das 

aplicações, a parte relevante do Twitter é formada pela sua wrapper interface e pelo 

núcleo computacional. O segundo evidencia que o serviço foi concebido para estar 

em rede com outros serviços e aplicações (web ou desktop). Desta forma, a 

máquina social Twitter tem suas funcionalidades estendidas por milhares de 

aplicações distribuídas pela web, como poderá ser visto no próximo tópico.  

3.5.4 Conexões entre máquinas sociais, o exemplo do TweetMeme 

Um dos principais aspectos que diferenciam uma máquina social de outras 

aplicações web em termos de conceituação é o fato que estas possuem conexões 

explícitas com outras aplicações que se dão principalmente por meio de APIs. Tais 

relacionamentos enfatizam o caráter social da aplicação e possuem implicações de 

desenvolvimento a serem discutidas no capítulo 4. Neste tópico será estudado um 
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exemplo de máquina social com conexão com outra máquina, notadamente o 

Twitter. 

Uma aplicação web bastante popular construída utilizando o conjunto de 

interfaces públicas do Twitter que merece destaque é o TweetMeme [86].Trata-se de 

um serviço de análise de relevância dos links enviados para o serviço de micro-blog 

com base em fatores estatísticos. Por meio da interface de TweetMeme é possível 

verificar quais são os links mais populares em número de menções no serviço em 

um dado momento. O serviço foi implementado nos moldes do Digg [87] como pode 

ser observado na Figura 3.17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O exemplo de TweetMeme ilustra conexões entre máquinas sociais pelo fato 

de o serviço em si ser uma máquina social implementada com base em informações 

e dados supridos por outra máquina, no caso o Twitter. O serviço possui uma API 

que permite o acesso – com restrições de requisições por IP e por hora – de 

aplicações de terceiros. Neste sentido, TweetMeme constitui para desenvolvedores 

terceiros uma máquina de relevância de links na rede de micro-blogs baseada em 

estatísticas. Toda a documentação relacionada à programação do serviço e algumas 

Figura 3.16 Screenshot de TweetMeme 
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ferramentas básicas para desenvolvedores são disponibilizadas pelo próprio site. Tal 

qual Bit.ly, Twitter e outros exemplos citados anteriormente, TweetMeme tem parte 

de sua capacidade computacional consumida por aplicações ou sistemas de 

terceiros que utilizam as funcionalidades disponibilizadas pelo serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma peculiaridade do TweetMeme é que, diferente do Twitter em que todas 

as funções principais estão disponíveis na forma de APIs públicas, o serviço possui 

pelo menos dois níveis de permissão de acesso. A Core API [88] é pública, 

permitindo que qualquer desenvolvedor possa utilizá-la sem maiores restrições, 

exceto o limite de requisições por hora. A Analytics API [89] tem acesso restrito o 

que significa que os desenvolvedores precisam entrar em contato com os criadores 

do serviço para obtenção de uma chave de acesso e registro da aplicação. Outra 

diferença do Twitter é que TweetMeme possui apenas algumas funcionalidades 

acessíveis via API. Opções importantes como busca e upload de URL estão 

disponíveis apenas na interface web do serviço. A Tabela 3.6 mostra as 

funcionalidades disponíveis em cada uma das APIs. 

 

Figura 3.17 Exemplo de output gerado por uma requisição à API de TweetMeme 
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Tipo de API  Descrição 

Core API Provê informações a respeito das URLs coletadas no Twitter. Possui 

apenas um método chamado URL_INFO que é de acesso público 

Analytics API Retorna informações estatísticas a respeito de uma determinada URL. 

Possui acesso restrito 

Comments API De acesso público, possui informações acerca dos últimos 

comentários de TweetMeme, seja de uma dada URL ou do serviço 

como um todo 

Stories API Permite que os desenvolvedores obtenham informações a respeito das 

últimas URLs postadas no serviço classificadas cronologicamente ou 

por popularidade. Possui acesso público 

Tabela 3.6 Conjunto de APIs de TweetMeme 

 TweetMeme e Twitter são duas máquinas sociais que possuem conexões 

entre si. Entretanto, o lado dependente neste caso se resume ao TweetMeme. Em 

outras palavras, qualquer instabilidade do Twitter pode levar ao mau funcionamento 

do TweetMeme, sendo que a recíproca não é verdade. Desta forma, o serviço de 

micro-blogs é parte integrante do núcleo computacional de TweetMeme, 

configurando uma das conexões do serviço.  

Observando a taxonomia de máquinas sociais é possível identificar que o 

TweetMeme enquadra-se no nível 3, possuindo conexões de leitura e escrita com o 

Twitter e, de forma semelhante,  habilitando aplicações externas a fazerem consultas 

em sua base (operações de leitura). Para ascender mais um nível, TweetMeme 

precisa disponibilizar também operações de escrita em sua base de dados, tal qual o 

exemplo a ser discutido no Capítulo 4, o projeto Futweet. 

3.6 Considerações finais 

Máquinas sociais são um paradigma emergente de entendimento de um novo 

conjunto de serviços, aplicações, plataformas e negócios em ascendência na web, 

principalmente após o momento da história da web definido por Tim Oreilly como 
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web 2.0. Máquinas sociais definem um modelo abstrato de concepção de como tais 

entidades devem ser idealmente construídas.  

Máquinas sociais são entidades web construídas em rede, possuindo 

conexões que definem o relacionamento com outras máquinas. Além de conexões, 

máquinas sociais possuem mecanismos para entrada e saída de dados, uma 

interface que abstrai as funcionalidades que a mesma provê para o meio, um núcleo 

computacional onde reside a lógica da aplicação. Máquinas sociais podem ser 

programadas através de um conjunto de requisições para as quais é gerado um 

conjunto de respostas (ações). 

Por tratar-se de um modelo conceitual, máquinas sociais não correspondem a 

uma nova tecnologia de implementação de aplicações e serviços web. As 

ferramentas, padrões, conceitos e tecnologias existentes e amplamente aceitas na 

comunidade acadêmica e no mercado são igualmente úteis na construção de 

máquinas sociais. 

Twitter e Bit.ly são duas máquinas sociais importantes no momento atual da 

web. Tais serviços possuem suas principais funcionalidades publicadas para uso de 

terceiros, permitindo que desenvolvedores possam criar serviços e aplicações que 

estendem as funcionalidades desses sistemas e, por vezes, melhoram a experiência 

do usuário. Ambos possuem a característica de ter grande parte de seu tráfego 

proveniente de aplicações e serviços externos. 

A web das máquinas sociais é um ecossistema formado por múltiplas 

plataformas programáveis, interligadas, sobre as quais estão construídos aplicações 

e serviços complexos. O momento atual da web é de emergência de tais máquinas, 

constituindo um paradigma de concepção e desenvolvimento de aplicações que 

deverá orientar a construção de boa parte, senão a vasta maioria, dos sistemas 

disponíveis na web daqui para frente. 
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4 FUTWEET, UM EXEMPLO DE MÁQUINA 

SOCIAL 

Este capítulo tem por objetivo estudar aspectos da implementação de uma 

máquina social com base nos tópicos discutidos nos capítulos anteriores nos quais 

foi apresentado um framework conceitual útil na concepção e construção de 

aplicações do gênero.  

A aplicação descrita neste capítulo, denominada Futweet, é uma 

implementação para a web de um jogo de palpites sobre resultados de futebol, 

popularmente conhecido como “bolão”. Inicialmente desenvolvido para os usuários 

do Twitter, o Futweet posteriormente integrou outras redes sociais online, notamente 

Facebook e Orkut, tornando-se um caso de estudo rico em experiências sobre 

desenvolvimento web e que ilustra a concepção de uma máquina social. 

4.1 Metodologia de desenvolvimento 

O projeto foi construído utilizando o paradigma interativo e incremental de 

desenvolvimento de software no qual a aplicação evolui à medida que itera sobre as 

etapas definidas pelo ciclo apresentado na Figura 4.1. Durante o processo de 

construção da aplicação web, o Futweet teve quatro marcos principais que 

correspondem a versões completamente funcionais do projeto disponibilizadas para 

o público no site do jogo [90], descritas na Tabela 4.1. 

No processo de implementação do jogo social foram utilizadas ferramentas 

padrão de desenvolvimento de aplicações web, amplamente conhecidas pela 

academia e pelo mercado, o que evidencia o caráter conceitual do modelo. Embora 

as máquinas sociais não sejam tipos especiais de aplicações web, a concepção do 

Futweet como tal impactou o desenvolvimento da aplicação de forma significativa 

como será observado nos próximos tópicos. 

 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os marcos estabelecidos para o Futweet constituem uma evolução da 

aplicação em termos dos níveis da taxonomia descrita no Capítulo 3. Existem dois 

motivos básicos que levaram à decisão de várias versões da aplicação os quais são 

i) entender com detalhes o processo de construção de uma aplicação multi-redes 

sociais e ii) diminuir a complexidade da construção do jogo social como um todo. 

Este último também é razão do uso do processo de desenvolvimento iterativo e 

incremental. A Figura 4.2 traz os principais pontos de mudança entre as diversas 

versões do Futweet. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Ciclo de desenvolvimento iterativo e incremental, extraído de [91] 

Figura 4.2 Evolução do Futweet em cada novo realease 
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Versão  Descrição 

Futweet 0.1 Implementação das funcionalidades básicas do jogo (descritas na 

Seção 1.3), das regras de negócio e integração com o Twitter. Esta 

versão do jogo social é completamente funcional, constituindo o 

engenho básico para construção do bolão virtual 

Futweet 0.2 Construção dos elementos da interface web do jogo, disponibilizada no 

site do Futweet. É importante ressaltar que visualmente tais elementos 

gráficos evoluíram ao longo dos vários releases. Entretanto, constitui-

se um marco pelo fato de a versão 0.1 do jogo social não possuir 

interface web  

Futweet 0.5 Implementação da infraestrutura para adição das redes sociais Orkut e 

Facebook e de um novo elemento de jogo chamado Quiz (teste de 

conhecimentos gerais sobre futebol), além da remodelagem completa 

da interface web 

Futweet 0.7 Projeto e construção das APIs que permitem que usuários e 

desenvolvedores terceiros possam utilizar o Futweet como plataforma 

para criação e operação de bolões virtuais 

Tabela 4.1 Principais releases do jogo social Futweet 

 Cada um dos releases do Futweet visualizados na Tabela 4.1 possui relação 

com o aumento da complexidade da máquina social. A primeira versão constitui o 

engenho básico do jogo social, que inclui a implementação das regras de negócio e 

conexão com o Twitter para coleta dos palpites e envio de mensagens para os 

jogadores. O segundo release apresenta uma interface web para os usuários, 

através da qual, entre outras funcionalidades, os mesmos podem fazer uso de suas 

contas do Twitter para autenticar no site utilizando OAuth. A versão 0.2 corresponde 

ao jogo totalmente funcional, constituindo um dos primeiros jogos sociais de futebol 

para a plataforma Twitter e capa de um dos principais sites mundiais do gênero, o 

anteriormente citado Programmable Web. 
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 O release 0.5 teve o foco voltado para a incorporação de duas novas redes 

sociais online, Facebook e Orkut, permitindo que usuários das redes citadas possam 

competir com os jogadores do Twitter em um único ranking. Durante a ocasião do 

Campeonato Mundial de Futebol de 2010 esta versão do jogo esteve disponível sob 

o nome de Bolão Nagem JC [92]. Este release também permite que o usuário utilize 

as credenciais das redes sociais para efetuar o login no site, possibilitando que os 

jogadores tenham acesso a funcionalidades que inexistem nos aplicativos do Orkut e 

Facebook. 

A versão 0.7 do projeto promove a criação de uma API para que usuários e 

desenvolvedores externos ao projeto possam fazer uso da infraestrutura do Futweet 

para criação de novas aplicações e serviços. O próprio hot site desta versão do jogo 

social foi implementado utilizando a API, que contempla o acesso a informações 

públicas dos usuários como nome, posição no ranking, últimas atividades no jogo, 

dentre outros. Outra grande mudança nesta versão é a implementação de uma rede 

social no Futweet que permite que usuários que não tenham registro em nenhum 

serviço do gênero possam jogar utilizando uma credencial do jogo, Futweet ID. Tal 

mecanismo também possibilita a criação de uma meta rede social em que os 

Figura 4.3 Interface da versão 0.2 de Futweet, extraído de [108] 
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usuários podem se relacionar uns com os outros, mesmo os que jogam fazendo uso 

do Twitter, Facebook ou Orkut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Screenshot da versão 0.5 do Futweet 

Figura 4.5 Screenshot da versão 0.7 do Futweet 
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4.2 Tecnologias e ferramentas de desenvolvimento 

Como mencionado anteriormente, a construção da máquina social Futweet 

não demandou ferramentas de desenvolvimento estranhas ao meio acadêmico ou 

mesmo ao mercado. Pelo contrário, utilizou padrões, arquiteturas, frameworks e 

bibliotecas amplamente conhecidas dos desenvolvedores web. É importante 

destacar o fato que, mesmo sendo um framework conceitual, o uso dos conceitos 

relacionados a máquinas sociais na concepção da aplicação web tende a alterar a 

maneira com que esta é arquitetada como será visto nos tópicos posteriores.  

O projeto foi implementado utilizando as linguagens Java [93] e Groovy [94], 

esta última por ser parte integrante do framework de construção de aplicações web 

chamado Grails [95]. Os componentes básicos do framework podem ser visualizados 

na Figura 4.6. Para persistência dos dados, o Sistema de Gerenciamento de Banco 

de Dados utilizado foi o MySQL [96], o qual também é conhecido pelos profissionais 

que trabalham com desenvolvimento web. O conjunto composto por Grails e MySQL 

atendeu perfeitamente às necessidades de desenvolvimento do projeto, somado a 

HTML e javascript para a construção da interface web. 

No sentido de promover a conexão com as redes sociais online foram 

incorporadas ao projeto bibliotecas específicas para cada uma das redes. No caso 

do Twitter, a biblioteca utilizada foi o Twitter4J [97] que é uma implementação não 

oficial da API do serviço de micro-blogging em Java bastante robusta e estável. Da 

mesma forma, a comunicação com a rede social online Facebook foi implementada 

com o auxílio da biblioteca Facebook Java API [98]. Por fim, no caso do Orkut foi 

utilizada uma API javascript [99] que provê os mecanismos de acesso a 

funcionalidades da rede social online e aquisição de dados. 
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O padrão de projeto utilizado foi o Model-View-Controller (MVC) [101] no qual 

a lógica de negócios da aplicação (Controller), a parte de representação e 

manipulação dos dados da aplicação (Model) e a camada de apresentação (View) 

são segregadas a fim de simplificar a modelagem do sistema como um todo. A 

Figura 4.7 ilustra os componentes da arquitetura. O padrão em questão, além de 

amplamente utilizado para desenvolvimento de aplicações web, é o modelo adotado 

por Grails. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Componentes do Framework Grails, extraído de [100] 

Figura 4.7 Modelo MVC, extraído de [102] 
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Máquinas sociais podem ser construídas fazendo uso de uma série de outras 

ferramentas, frameworks de desenvolvimento web, bibliotecas, sistemas de 

gerenciamento de banco de dados e linguagens de programação disponíveis e de 

conhecimento dos desenvolvedores. Os artefatos aqui citados são parte da 

construção do projeto Futweet, sem entretanto restringirem a implementação de tais 

aplicações a quaisquer conjunto de ferramentas e sistemas específicos. 

4.3 Futweet, visão geral do jogo como máquina social 

O Futweet é um jogo social, cuja gênese vem da ideia de programar uma 

máquina social utilizando as funcionalidades do Twitter, que é apontado no capítulo 

3 como um exemplo paradigmático de máquinas sociais. O jogo ilustra de forma 

didática a construção de uma máquina social, visto que é concebido e construído 

para estar em rede com outras aplicações e ser, ele próprio, um ponto de conexão 

com outras aplicações e serviços.  

Como implementação de um bolão virtual, o Futweet tem um conjunto de 

regras específicas. A mecânica básica do jogo envolve o envio por parte dos 

jogadores de palpites a respeito dos resultados das partidas de futebol de 

determinado campeonato em momento anterior ao horário do início dos jogos. Tais 

palpites são processados e confrontados com um conjunto de regras de pontuação 

pré-estabelecido. Em uma terceira etapa, é gerado um ranking descendente de 

usuários baseado na pontuação. O vencedor do jogo é o usuário que somar mais 

pontos ao final de um período determinado, que, em geral, coincide com o fim do 

campeonato em questão. No caso do Twitter, o envio dos palpites segue uma 

sintaxe pré-definida que possui as siglas dos times, o placar e uma mensagem 

opcional que é apresentada no site, como no exemplo da Figura 4.8. 

 

 

 

Figura 4.8 Exemplo de palpite enviado para o Futweet 
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Durante a concepção do Futweet como uma máquina social desde o início, 

fez-se necessário um conjunto de questionamentos que, por sua vez, se refletiram 

no desenvolvimento do jogo social. São eles: 

 Quais são as máquinas sociais disponíveis na web passíveis de 

serem usadas pelo projeto? Tal qual discutido no capítulo 3, a 

construção de uma aplicação web como máquina social prevê a 

consciência da pré-existência de outras máquinas que podem se 

relacionar com esta. No caso do Futweet tais máquinas são o Twitter, a 

Amazon AWS e, em momento posterior, as redes sociais online Facebook 

e o Orkut. 

 Qual a utilidade que a máquina social deve prover para o ambiente 

(web)? O Futweet é uma das muitas implementações do tipo de jogo 

conhecido como bolão. Entretanto, os ideais de Futweet são i) prover os 

mecanismos por meio de APIs para que os usuários possam utilizar a 

plataforma para criar seus próprios aplicativos de bolão e ii) possibilitar o 

entretenimento dos usuários do Twitter, acrescentando à rede social uma 

opção de serviço até então inexistente (bolão). De fato, o Futweet estende 

as capacidades do Twitter à medida que adiciona ao serviço uma nova 

opção: fazer parte de uma disputa de um bolão. 

 Quais são as operações (leitura/escrita) permitidas pela aplicação, 

em quais níveis e com quais restrições? Como visto no Capítulo 3, as 

máquinas sociais podem ter diferentes níveis que variam de acordo i) com 

as conexões que estas possuem com outras máquinas e ii) com o tipo de 

operações que estes relacionamentos permitem. O Futweet, como 

máquina social de nível 4, possui conexões de leitura/escrita com o Twitter 

(lê e posta dados na rede social) e permite as mesmas operações com 

sua própria API (os usuários podem ler dados do Futweet e também 

postar remotamente). As restrições não foram implementadas pelo 

Futweet pelo baixo índice de uso da API. Entretanto, para máquinas 

sociais bastante populares na web o uso de limites de acesso à API é 

comum, como é o caso do Twitter. 
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Tendo definido as questões anteriores, a implementação de Futweet é, em 

outras palavras, um conjunto de interfaces de acesso a várias máquinas sociais, 

regido por regras de negócio características do jogo social que suporta uma API 

sobre a qual também está construída a aplicação. Esta visão simplista do Futweet é 

importante para entendimento do conceito de máquinas sociais. Tomando por 

exemplo a versão 0.1 do Futweet (Figura 4.9) que é bastante simplificada, temos: 

 O Futweet não possui interface gráfica. O meio pelo qual os usuários 

interagem com a aplicação enviando seus palpites é o Twitter. De maneira 

semelhante são notificados de informações relativas ao jogo social através 

do próprio serviço de micro-blogging. Mesmo não possuindo interface 

gráfica, o Futweet contou com jogadores que formaram uma pequena 

comunidade ao redor do jogo durante o primeiro período de testes 

públicos. 

 A parte fundamental do jogo é o núcleo computacional. O Futweet 

nesta versão não possuía interface, portanto todo o valor do jogo social 

estava depositado no núcleo computacional que coleta dados do Twitter e 

processa segundo regras pré-definidas. Sendo assim, em uma visão 

simplista, o Futweet 0.1 é uma máquina que transforma tweets, que 

Figura 4.9 Esquema de relacionamento do Futweet em sua versão 0.1 com o Twitter 
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seguem uma determinada sintaxe, em palpites sobre jogos de futebol. 

Toda a dinâmica do jogo é construída dentro do Twitter, que é uma das 

várias conexões que o jogo social possui. 

 O Futweet 0.1 é uma máquina social de nível 2. Observando a 

taxonomia para máquinas sociais proposta no capítulo 3, temos que 

mesmo na sua versão mais básica (0.1), o Futweet é uma máquina social 

de grau 2. Portanto, o jogo resgata dados do Twitter e também interfere no 

timeline dos usuários postando informações sobre rankings, resultados e 

próximos jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A decisão de utilizar o Twitter como interface de jogo é interessante por dois 

motivos básicos. O primeiro deles é a demonstração do relacionamento de duas 

máquinas sociais,Twitter e Futweet, este último a aplicação que faz uso de parte das 

funcionalidades providas pela rede social para a web. É importante destacar que o 

uso de tweets como mecanismo de enviar palpites de futebol não era previsto pelo 

Twitter, sendo uma adaptação – ou reprogramação – da máquina social para este 

fim. O segundo motivo é que a ligação com o Twitter possibilitou ao Futweet herdar 

uma comunidade de potenciais usuários da ordem de dezenas de milhões.   

Figura 4.10 Exemplos de palpites enviados por usuários do Futweet 
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Outra conexão do Futweet a qual não está explicitada na Figura 4.9 é a 

Amazon AWS. É necessário mencionar o fato que o Futweet não possui servidores 

próprios, tendo sua infraestrutura provida em parte pela hospedagem dos dados em 

Twitter (tweets na forma de palpites) e em parte pela capacidade computacional 

fornecida por Amazon EC2. Desta forma, o jogo social é uma aplicação 

completamente disponível na nuvem computacional (cloud computing), projetada e 

disponibilizada em rede. Isto reforça a afirmação de que o componente fundamental 

de uma aplicação como máquina social é o seu núcleo computacional e a 

possibilidade de diversas partes de um dada máquina social serem suportadas por 

outras máquinas sociais.  

A Figura 4.11 traz uma visão geral do Futweet como máquina social. O jogo 

social é apresentado como uma arquitetura de máquinas coligadas (Orkut, Facebook 

e Twitter) o qual funciona sobre uma infraestrutura de servidores virtuais (Amazon 

EC2). O conjunto formado pelas conexões com as redes sociais, o núcleo 

computacional do Futweet e a plataforma servida pela Amazon constitui em si uma 

máquina social. Esta é disponibilizada para a web por meio de uma API (wrapper 

interface) que encapsula as principais funcionalidades do serviço. Merece destaque 

o fato que o Futweet em si, é o “código-cola” entre as diversas máquinas sociais 

apresentadas (núcleo computacional). Desta forma, o bom funcionamento do jogo 

social depende da disponibilidade das várias conexões que este possui, a saber 

Amazon, Orkut, Facebook e Twitter. Este fato é também uma das considerações de 

construção de máquinas sociais, discutidas com maiores detalhes na Seção 4.5. 
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 No modelo proposto pela Figura 4.11 é possível observar os principais 

elementos que compõem uma máquina social, discutidos no Capítulo 3, aplicados ao 

Futweet (em sua versão 0.7). Analisando os principais, temos: 

 Connections: a máquina social Futweet possui conexões (ou 

relacionamentos) com as redes sociais online anteriormente citadas e com 

a Amazon EC2. Tais conexões definem componentes ou serviços que são 

externos ao jogo social, contudo fazem parte de sua estrutura. Caso algum 

destes esteja indisponível, o Futweet como um todo pode ser 

comprometido. 

 Input e output: para entrada e saída de dados o Futweet utiliza o formato 

JSON. 

Figura 4.11 Representação do Futweet 0.7 como máquina social 
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 Núcleo Computacional: composto pelas regras de negócio do Futweet, 

juntamente com os aplicativos correspondentes nas redes sociais 

Facebook e Orkut, além dos mecanismos para interação com o Twitter. 

 Requests e Responses: gerenciadas pela API do Futweet que se 

responsabiliza pelos acessos de aplicações de terceiros. Até o momento 

presente, a API do jogo social está disponível somente para 

implementação da interface web. 

 Wrapper Interface: representado pela API do Futweet, que encapsula as 

principais funcionalidades do jogo disponibilizadas para a uso na web. 

 

O projeto e implementação do Futweet apresentou uma série de desafios que 

constituem fontes interessantes de estudo. Um dos mais importantes problemas 

encontrados na construção do jogo deriva da necessidade de gerenciar aspectos de 

várias redes sociais online distintas. Cada uma das redes sociais citadas possui sua 

própria forma de operar, regras de acesso (rate limits), além da experiência de uso, 

que varia de serviço para serviço. No nível de implementação, esta pluralidade de 

redes demanda o uso de bibliotecas específicas e alguns casos como o de 

Facebook, de uma linguagem de marcação própria. Na próxima seção a construção 

do jogo como aplicação web será detalhada. 

4.4 Arquitetura e considerações de implementação do Futweet 

Nesta seção são apresentados os principais aspectos de desenvolvimento 

envolvidos na construção do Futweet. Não é objetivo desta parte do trabalho, como 

de todo o capítulo, detalhar as implicações de desenvolvimento decorrentes do 

projeto Futweet. A descrição da arquitetura e de alguns pontos importantes de 

implementação atende de forma satisfatória o objetivo de ilustrar a complexidade de 

construção de uma máquina social, meta principal do capítulo.  

A Figura 4.12 traz uma visão geral dos módulos do jogo social na qual é 

possível distinguir seis macro componentes. A modularização do sistema foi 
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imprescindível para a implementação iterativa e incremental do Futweet, visto que as 

redes sociais escolhidas para implementação do jogo possuem diferentes formas de 

funcionamento, APIs distintas e da mesma forma acesso a recursos do serviço, 

bibliotecas para programação e limitações de acesso. 

 

Na figura 4.12 é possível observar os componentes: 

 Núcleo computacional: representado pelo logo do futweet, localizado ao 

centro da figura. O núcleo computacional engloba toda a implementação 

de lógica do jogo e das regras de negócio, bem como o acesso à base de 

dados. 

 Hot site: web site do jogo, contendo informações para os usuários sobre 

ranking, regulamento, como jogar, calendário do campeonato, dentre 

outros. Usuários do Twitter opcionalmente podem acessar o hot site para 

verificar últimos palpites enviados pelos mesmos e visualizar o 

posicionamento no ranking. Da mesma forma que o núcleo computacional 

Figura 4.12 Visão geral dos módulos do Futweet 
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e demais componentes, o hot site do Futweet está hospedado na nuvem 

da Amazon EC2.  

 Módulo Twitter: parte responsável por toda a parte de comunicação com 

o Twitter. É importante destacar que a rede social em questão não possui 

opções de exibição de aplicativos dentro da própria interface do serviço 

como possuem o Orkut e o Facebook, sendo necessário o uso do hot site 

para este fim. 

 Aplicativo Facebook: a interface para os jogadores da rede social 

Facebook constitui-se de um aplicativo para o serviço que possui as 

funcionalidades básicas do jogo: enviar palpites e verificar ranking do 

usuário. 

 Aplicativo Orkut: de forma semelhante ao que acontece no caso do 

Facebook, a rede social Orkut possui um aplicativo para envio de palpites 

e visualização da colocação dos jogadores. 

 API Futweet: disponível na versão 0.7 do jogo, permite o acesso às 

funcionalidades básicas do Futweet como a visualização de informações 

públicas do perfil do usuário e obtenção de outros dados como a imagem 

de exibição do mesmo 

A Figura 4.13 apresenta um diagrama de blocos no qual é possível entender 

de forma macro como as entidades do sistema se relacionam. A estrutura mostra as 

classes de domínio, controladores e visões do projeto. Para cada rede social foi 

construída uma interface web que atende os usuários, por restrições dos próprios 

serviços, representadas pelos blocos no topo da figura. O jogo possui três interfaces 

principais: a interface principal, acessada pelos usuários de todas as redes sociais 

contempladas, a interface do aplicativo Orkut e a interface do aplicativo Facebook. 
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Cada rede social é atendida por um conjunto de controladores específicos 

(Twitter Controllers, FacebookController, OrkutController), pelo fato destes serviços 

possuírem mecanismos próprios de interação, além de suas próprias restrições de 

API. É de responsabilidades destes a comunicação com as APIs específicas das 

redes sociais e a implementação das funcionalidades acessadas pelos usuários 

destes serviços. Os controladores das redes sociais se comunicam com os 

controladores do jogo (Game Controllers) para promover a mecânica do bolão. 

Auxiliando o trabalho dos controladores estão os serviços, que implementam as 

funcionalidades comuns aos vários controladores. Por fim, temos as classes de 

domínio, que mapeiam os dados a serem persistidos pela aplicação. Na base da 

imagem está a Amazon EC2, nuvem computacional que hospeda a aplicação. 

 

 

Figura 4.13 Diagrama de Bloco do Futweet 
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Figura 4.14 Classes de Domínio do Futweet versão 0.5 
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 A Figura 4.14 demonstra o mapeamento das classes de domínio do Futweet 

0.5, incluindo as entidades relacionadas aos aplicativos desenvolvidos para as redes 

sociais e ao gerenciamento da interação com o Twitter. A ideia principal desta 

versão da arquitetura é permitir a integração com o Orkut e Facebook, criando para 

isto classes de usuários separadas para uma das redes sociais, representadas na 

figura por OrkutUser, TwitterUser e FacebookUser. Nessas classes já é possível 

identificar algumas diferenças entre os comportamentos de cada rede social. Na 

Figura 4.15 é possível observar que, apesar de todos os usuários possuírem as 

mesmas informações básicas herdadas da classe User, alguns atributos diferem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merecem destaque os seguintes atributos: 

 OpenSocialID e UID em OrkutUser: as aplicações Orkut implementam o 

conjunto de APIs definido por Opensocial, iniciativa de padronização que é 

liderada pelo Google. Para identificação do usuário dentro do contexto dos 

serviços que implementam OpenSocial existe o OpenSocialID. A rede 

social Orkut possui seu próprio mecanismo de identificação do usuário, 

que de forma similar lhe atribui um número (UID). No entanto, para a maior 

Figura 4.15 Classes de usuários do Futweet versão 0.5 
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parte das transações, o OpenSocialID é utilizado para acesso à 

informações e operações do usuário. 

 TokenKey e TokenSecret em TwitterUser: o Twitter utiliza Oauth (Open 

Authorization) para dar acesso a recursos e dados dos usuários sem que 

estes necessitem informar a senha e nome de usuário para as aplicações 

ou serviços de terceiros. Neste contexto, o tokenKey e o tokenSecret são 

usados de forma a permitir as transações do usuário com o Twitter a partir 

do Futweet. Um exemplo deste tipo de transação é enviar um tweet da 

interface web jogo social. 

 Fbid em FacebookUser: de forma semelhante ao Orkut, usuários do 

Facebook possuem um número de identificação que permite a distinção do 

usuário no serviço. A rede social possui sua própria API que dá acesso a 

recursos dos usuários mediante autenticação.  

As classes de domínio que são parte das regras de jogo do Futweet estão 

igualmente representadas na Figura 4.14. A saber, Game, GamePalpeet, Palpeet, 

Stage, Team, UserStatisticsStage. 

 Game: representa a partida de futebol, possui os times da disputa, o 

horário e o resultado do jogo. 

 GamePalpeet: a classe é uma especialização de Palpeet contendo o 

placar dos jogos sugeridos pelos usuários. A necessidade de uma classe 

separada para esse tipo de mensagem é explicada no tópico a seguir. 

 Palpeet: qualquer palpite enviado pelo usuário é chamado genericamente 

de “palpeet”. No caso particular dos resultados dos jogos, temos o “game 

palpeet”. Existem outros tipos de palpites no Futweet como é o caso do 

“Super Chute”, uma pergunta randômica que aparece no site a cada grupo 

de jogos do Campeonato. Na versão em questão, Futweet 0.5, essa opção 

foi desativada. 
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 Stage: representa uma rodada, que compreende um grupo de jogos. As 

rodadas podem ter durações diferentes, variando em função do 

campeonato. 

 Team: possui informações básicas a respeito de um time como o nome, 

uma abreviatura (usada para os palpites enviados pelo Twitter) e datas de 

controle de criação e modificação das informações do time. 

 UserStatisticsStage: engloba os dados necessários para processamento 

do ranking, bem como informações sobre a pontuação e atividades do 

jogador no sistema. 

As classes Invite e UserQuiz são mapeamentos de duas atividades 

importantes dos usuários da versão 0.5 do Futweet: enviar convites e responder a 

perguntas diárias sobre conhecimentos específicos acerca de futebol (quiz). Nestas 

estão dispostas algumas informações importantes que são utilizadas para ajudar a 

estabelecer o ranking entre os usuários visto que a pontuação do Futweet é 

influenciada pelo número de respostas corretas ao quiz e pela quantidade de 

convites enviados que resultaram em cadastro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.16 Interface do aplicativo para Facebook da versão 0.5 do Futweet 



89 

 

Os aplicativos das redes sociais são gerenciados por módulos específicos do 

sistema devido às diferenças de implementação de cada rede. No caso do 

Facebook, existem duas formas básicas de construir um aplicativo. A primeira delas 

é utilizar FBML (Facebook Markup Language) [103] para implementação, a qual 

possibilita uma integração mais robusta com a rede social e disponibiliza uma série 

de serviços úteis para desenvolvedores utilizarem os aspectos sociais da rede. A 

segunda opção é o uso de um iframe dentro do sistema que, em linhas gerais, 

permite a renderização de um aplicativo ou página existente em um domínio externo 

dentro do Facebook. Esse método é particularmente interessante para rapidamente 

incluir na rede social serviços ou aplicativos pré-existentes. Em ambos os casos, o 

Facebook não hospeda em seus servidores os aplicativos, ficando a cargo dos 

desenvolvedores. 

 O aplicativo Futweet para o Facebook utiliza iframe. Para aplicações simples 

que não possuam muitas funcionalidades que façam uso da API do serviço esta é a 

opção mais interessante. O uso de FBML é desencorajado pela própria equipe do 

Facebook para desenvolvedores iniciantes [103]. Apesar de fornecer maior 

integração com a rede social, a construção de aplicativos utilizando a linguagem de 

marcação do serviço exige um grau de conhecimento maior, fato que torna o 

desenvolvimento do aplicativo mais dispendioso. Utilizando iframe a criação deste 

torna-se razoavelmente mais simples, necessitando apenas do preenchimento dos 

dados da aplicação no widget de aplicativos do Facebook [104], um conhecimento 

básico da estruturação de uma aplicação da rede e um servidor de hospedagem. 

Como mencionado, o aplicativo Facebook do Futweet está hospedado na Amazon 

EC2. Após a criação do aplicativo com sucesso, o mesmo estará disponível no 

endereço http://apps.facebook.com/<nomedaaplicação>. 
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 O Orkut em termos de implementação de aplicativos representa um desafio 

um pouco maior que o Facebook para desenvolvedores iniciantes. Dentre as 

dificuldades encontradas está o fato de possuir uma API em estágio pouco maduro 

de desenvolvimento. A rede social implementa OpenSocial 0.8 enquanto atualmente 

a especificação da API encontra-se na versão 1.0. Outro ponto bastante crítico é a 

forma com que os aplicativos para a plataforma são construídos, chamados de social 

gadgets. Em linhas gerais, um aplicativo para o Orkut é um arquivo XML que contém 

todo o front end da aplicação. Isto implica o fato de que o CSS (Cascading Style 

Sheets) do aplicativo (caso necessário), rotinas javascript, as regras de negócio em 

nível de cliente e a comunicação com servidores remotos estão misturados em meio 

ao código o que dificulta a leitura e manutenção. A Figura 4.17 traz um screenshot 

da interface do aplicativo Orkut do projeto Futweet. 

 

 

 

 

Figura 4.17 Interface do aplicativo para Orkut da versão 0.5 do Futweet 
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Os desenvolvedores de aplicações para Orkut possuem uma área de testes 

denominada SandBox [106] que é particularmente útil para verificar o funcionamento 

da aplicação em ambiente de execução. De forma semelhante ao Facebook, a rede 

social não hospeda os aplicativos. Entretanto, para melhorar a performance, o Orkut 

faz cache das aplicações que pode resultar em alguma demora para atualização de 

versões uma vez que a aplicação já tenha sido submetida para o diretório de 

aplicativos (ocasião em que é disponibilizada para todos os usuários da rede). A 

publicação de uma aplicação para o diretório é mais complexa que no Facebook, 

uma vez que o Orkut possui guidelines [107] bastante criteriosos para serem 

seguidos pelos desenvolvedores e as aplicações passam por um processo de 

aprovação [108] no qual é preciso identificar a aplicação com dados de contato e 

que pode demorar alguns dias. Após a submissão com sucesso, a aplicação recebe 

um identificador e fica disponível para os usuários da rede. O acesso a qualquer 

aplicação do Orkut necessita de login, em contraste com o Facebook em que os 

desenvolvedores podem optar por permitir o acesso público. A Figura 4.18 traz um 

exemplo de código de desenvolvimento de uma aplicação para o Orkut. 

 

 

 

Figura 4.18 Exemplo de código XML para o Orkut, extraído de [105] 
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A aplicação do Futweet para o Orkut está definida em um arquivo chamado 

orkut-app.xml, cujo trecho de código pode ser visualizado na Figura 4.19.  Deste 

modo, a aplicação não pode ser visualizada por usuários externos à rede social. Em 

linhas gerais, o aplicativo só existe de fato dentro dos domínios do Orkut. No caso do 

Facebook, como visto anteriormente, é possível definir níveis de visibilidade da 

aplicação e, opcionalmente, é permitido renderizar páginas que estão fora do 

contexto da rede social dentro da mesma. Outra diferença básica entre as duas 

redes sociais é que o mecanismo de publicação do Facebook não requer aprovação 

anterior por parte dos administradores da rede social. 

 O último módulo da máquina social Futweet em destaque nesta seção é o de 

gerenciamento da integração com o Twitter. O jogo possui duas importantes formas 

de interação dom o serviço de micro-blogging. A primeira delas é a coleta automática 

dos palpites dos usuários, os quais enviam as mensagens com as sugestões de 

resultados das partidas por meio de tweets. A segunda forma é a possibilidade de 

Figura 4.19 Trecho de código extraído do aplicativo Orkut do Futweet 
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logar no site do Futweet utilizando as credenciais do Twitter via Ouath. Neste último 

caso é possível resgatar dados dos perfis dos usuários na rede social para que os 

jogadores tenham acesso aos últimos palpites enviados no jogo social, além de 

habilitar a interação com o Twitter a partir do hot site do Futweet. 

 Durante o período inicial de construção do Futweet (versões 0.1 e 0.2) o 

módulo de integração com o Twitter foi o principal componente da máquina social. 

Particularmente na versão 0.1, ocasião em que não existia interface web, a rede 

social era o único meio de interação com o jogo. Em termos práticos, o Futweet faz 

uso da Twitter REST API para coletar todas as mensagens de usuários que fazem 

menção ao perfil do Futweet. Na rede social tais mensagens são tipicamente a string 

“@futweet” seguida de algum texto. Em momento posterior, os tweets são 

confrontados com um padrão pré-estabelecido de envio de palpites, neste caso as 

siglas dos times em disputa, intercaladas pela sugestão de placar do jogo. Por fim, 

as mensagens são salvas na base de dados para futuro processamento e cálculo do 

ranking geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 Visão geral dos componentes do módulo de integração com o Twitter 
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 O módulo responsável pela comunicação com o Twitter possui quatro 

componentes principais, apresentado na Figura 4.20, a saber: 

 AuthController: gerencia os mecanismos de autenticação no hot site. 

Este componente é utilizado no momento em que o usuário decide logar 

na interface web usando suas credenciais do Twitter. O AuthController se 

responsabiliza por todo o processo de autenticação com o serviço via 

OAuth. 

 FetchPalpeetsService: responsável por fazer polling no Twitter 

procurando novas mensagens que são direcionadas para o perfil Futweet 

e também pela separação dos palpites (parse) dos demais tweets. É 

importante destacar este processo de busca de novas mensagens na rede 

social deve obedecer as limitações de acesso impostas pelo Twitter. Logo, 

é preciso otimizar a quantidade de chamadas feitas à API do serviço no 

sentido de diminuir o risco de bloqueio por uso abusivo. 

 MessageManager: componente que contém todas as rotinas de 

comunicação com a REST API do Twitter. As principais são a busca de 

menções e mensagens diretas (privadas) na rede social. Utiliza a 

biblioteca Twitter4J para abstrair o tratamento de XML e parte dos 

mecanismos de autenticação com o Twitter para requisições que 

necessitam de identificação do usuário. 

 RegisterController: gerencia a parte de registro de novos usuários, que 

inclui o cadastro de jogadores com as credenciais do Twitter.  

Dois grandes obstáculos encontrados no uso do Twitter como parte integrante 

do Futweet – ou de qualquer outra aplicação social – são os limites de acesso às 

APIs do serviço (rate limits) e a instabilidade da mesma. A API REST do Twitter, 

utilizada para interação com as informações dos usuários, possui atualmente um 

limite de 150 requisições por hora [77], filtradas por IP. Para chamadas OAuth este 

limite é um pouco maior, chegando a 350 requisições  por hora. Opcionalmente os 

desenvolvedores podem requisitar o processo de whitelisting do perfil, que possibilita 

a ampliação do limite de chamadas à API para 20 mil. Entretanto, tais números 
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podem variar de acordo com a disponibilidade do serviço. Por ocasião do 

Campeonato Mundial de Futebol de 2010, por exemplo, o Twitter passou por uma 

série de instabilidades [109], levando à limitação do uso dos recursos do serviço. A 

Figura 4.21 traz um diagrama da disponibilidade do Twitter ao longo do tempo, 

atualizado periodicamente pelo próprio serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Lições aprendidas com a construção da máquina social Futweet 

Existem vários fatores que devem ser levados em consideração no 

desenvolvimento de uma máquina social. A complexidade de construção do sistema 

está diretamente ligada a restrições das demais máquinas sociais consideradas no 

projeto. Requisitos não funcionais como tempo de resposta do sistema estão 

atrelados a fatores externos, como disponibilidade dos serviços requisitados, 

limitações de chamadas à API, mudanças nos mecanismos de acesso às máquinas 

sociais, dentre outros. Durante o desenvolvimento do projeto Futweet, algumas 

conclusões importantes foram alcançadas que podem ser aplicadas no contexto de 

construção de outras máquinas sociais: 

 Observação dos limites de acesso às APIs: máquinas sociais bastante 

requisitadas têm limitações de acesso (rate limits). É preciso levar em 

Figura 4.21 Histórico de disponibilidade do Twitter, extraído de [110] 
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consideração tais limites e quais as formas de se aperfeiçoar o sistema no 

sentido de consumir menos requisições. É válida a pesquisa para verificar 

se tais restrições podem ser diminuídas, como é o caso do processo de 

whitelisting mencionado no caso do Twitter. 

 Otimização de uso dos recursos da máquina social: plataformas de 

infraestrutura como serviço, caso da Amazon EC2 onde o Futweet 

encontra-se hospedado, possuem variados mecanismos de cobrança pelo 

uso do hardware (consumo de banda, IO, dentre outros) fazendo-se 

necessário observar pontos do sistema que podem ser modificados para 

tornar o uso de tais recursos mais eficiente. 

 Uso de bibliotecas e ferramentas específicas: o Futweet foi construído 

para atender três redes sociais, cada uma delas com seu próprio conjunto 

de regras. O uso de bibliotecas disponibilizadas por desenvolvedores ou, 

em alguns casos pelos criadores das máquinas sociais, é importante para 

diminuir a complexidade de construção do sistema. Quanto maior a 

comunidade de desenvolvedores que programam para determinada 

máquina social, mais interessantes são as possibilidades de se encontrar 

códigos públicos para reuso. 

 Erros externos são percebidos pelos usuários como erros do sistema 

como um todo: o projeto Futweet é perceptivelmente uma rede de 

máquinas sociais integradas que oferecem ao usuário final a percepção de 

um único e coeso jogo social. Neste caso, problemas que derivem de 

alguma das redes sociais em questão (Twitter, Facebook ou Orkut) são, 

algumas vezes, interpretados como problemas do próprio sistema. 

 A dinâmica das máquinas sociais pode mudar ao longo do tempo: é 

importante observar que o controle das mudanças relacionadas a 

quaisquer máquinas sociais que são componentes do Futweet é externo 

ao projeto. Desta forma, partes significativas do jogo social podem passar 

a funcionar de maneira inconsistente em função de modificações nos 

mecanismos de acesso das APIs ou mesmo em parâmetros (input) que 
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são enviados nas requisições, por exemplo. Durante o desenvolvimento do 

Futweet uma mudança no Twitter para evitar um evento cunhado de 

Twitpocalypse [111] (que envolve, dentre outros fatores, o esgotamento 

dos números de identificação para os tweets) levou ao mau funcionamento 

de todo o jogo social até a construção de um patch para corrigir os 

problemas. 

 Ausência de mecanismos para verificação automática do status dos 

serviços providos por máquinas sociais: durante o período de 

operação do Futweet, principalmente em Campeonatos de ampla 

movimentação dos usuários como a Copa do Mundo, a inexistência de 

mecanismos automatizados para checagem de disponibilidade dos 

serviços externos torna mais difícil a tarefa de monitorar o funcionamento 

do jogo. De fato, em alguns casos pode haver um tempo da ordem de dias 

entre a descoberta da instabilidade de uma API e a adaptação do sistema 

para corrigir tal falha em função de o processo ser manual.  

 Mudanças nos mecanismos de cobrança pelo acesso às APIs: 

algumas máquinas sociais importantes atualmente na web ainda tateiam 

seus modelos de negócio, motivo pelo qual alternativas hoje gratuitas e 

públicas podem tornar-se pagas e privadas noutro momento. Tal fato, caso 

ocorra, afeta toda a cadeia de desenvolvedores que fazem uso dos 

serviços fornecidos por tais máquinas. 

 Ausência de mecanismos para assegurar a qualidade dos serviços 

prestados pelas máquinas sociais: os relacionamentos estabelecidos 

entre as máquinas sociais não são, em geral, geridos por acordos os quais 

garantam a qualidade do serviço, tempo de resposta ou quaisquer outros 

aspectos impactantes no desempenho dos sistemas. Esta ausência, por 

sua vez, reflete na qualidade do serviço fornecido pelo sistema como um 

todo. Sem tais garantias, a complexidade de construir aplicações com um 

modelo de rentabilidade associado – assinatura do serviço, por exemplo – 

é ampliada. 
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4.6 Considerações finais 

Máquinas sociais são aplicações construídas em rede, relacionando-se com 

outras máquinas principalmente por meio de APIs no estado atual da web. O 

desenvolvimento de aplicações do gênero deve levar em consideração as restrições 

das funcionalidades providas por cada máquina, além de observar eventuais 

mudanças nos mecanismos de troca de informações entre as máquinas. 

O modelo conceitual proposto no Capítulo 3 para concepção de máquinas 

sociais deve ser idealmente aplicado em momento anterior ao desenvolvimento das 

aplicações web. Entretanto, como pode ser observado neste capítulo, é possível 

adicionar progressivamente novos componentes a aplicações já existentes de forma 

a torná-las máquinas sociais mais próximas do conceito apresentado no capítulo 

mencionado. 

A implementação de máquinas sociais não requer quaisquer ferramentas 

especiais. O estudo de caso considerado neste capítulo, o jogo social Futweet, 

utilizou ferramentas, bibliotecas e conceitos amplamente conhecidos pela academia 

e mercado. Contudo, a construção de uma aplicação como máquina social pode 

afetar sua arquitetura, uma vez que a mesma é desenhada para suportar 

componentes que podem estar distribuídos em meio à web. Um trabalho futuro 

bastante relevante é a definição de uma arquitetura genérica para construção de 

máquinas sociais que minimize as dificuldades encontradas e discutidas na Seção 

1.5. 

Arquiteturas como SOA (Service Oriented Architecture) [112] ou REST podem 

ser utilizadas na implementação de máquinas sociais, sem que estas sejam 

confundidas com a arquitetura em si. De fato, máquinas sociais é conceito anterior 

ao desenvolvimento, não sendo, portanto, uma nova proposta de arquitetura web. 

De maneira semelhante, a existência de uma API pública não é a principal 

característica de uma máquina social. O fato de a mesma estabelecer um 

relacionamento (“social”) com outras máquinas é de maior relevância. 

O contexto geral da construção de máquinas sociais na web é bastante 

embrionário. Muito embora exista uma grande variedade de aplicações, há poucos 
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mecanismos para regular a qualidade dos serviços prestados por tais máquinas. 

Outro problema é a diversidade de plataformas, cada uma com regras, restrições e 

mecânica próprias. Entretanto, não obstante as dificuldades, a web atual apresenta 

um ambiente promissor para a construção de máquinas sociais à medida que 

conceitos como web como plataforma, cloud computing e modelos baseados em 

serviço tornam-se gradativamente populares. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

A web é uma das mais importantes plataformas de programação da 

atualidade. O advento de complexas aplicações como redes sociais online, algumas 

das quais possuem centenas de milhões de usuários ao redor do globo, demonstram 

o poder de alcance das mesmas. Ao redor de tais serviços gravita uma comunidade 

de proporções mundiais de desenvolvedores que se utilizam da infraestrutura 

fornecida pelas mesmas para construir suas próprias aplicações e serviços. 

A disponibilização de APIs públicas de serviços como Google Maps, Flickr e 

Youtube, somente citando alguns, permitiu o desenvolvimento de uma categoria 

nova de aplicações web, popularizadas em primeiro momento pelos mashups. Estes, 

combinações relativamente simples de dados fornecidos por uma ou mais fontes na 

web, apontavam para uma visão particularmente nova de aplicações e serviços web 

que se relacionam entre si. Atualmente, a complexidade de tais relacionamentos 

aumentou significativamente possibilitando que serviços tenham grande parte de seu 

tráfego proveniente de aplicações de terceiros, como é o caso do Twitter. 

Em momento recente, é possível observar a construção de uma infraestrutura 

computacional robusta disponível na web liderada por grandes empresas como 

Google, Microsoft, Amazon e Salesforce. Esta nuvem computacional tem como um 

de seus desdobramentos a aproximação da computação como bem público tal qual 

eletricidade. Tal fato possibilitou o aparecimento de um grande número de 

aplicações e serviços que antes eram fadados a construírem e administrarem sua 

própria infraestrutura física (servidores). Desenvolvedores e empresas podem optar 

por compartilhar recursos na nuvem computacional, diminuindo em geral os custos e 

a complexidade de desenvolvimento para a web. 

Dentro deste contexto, emerge um novo paradigma de programação na web, 

a noção de máquinas sociais. Estas são aplicações e serviços projetados e 

construídos em rede cuja complexidade de desenvolvimento depende do 

relacionamento destas com sistemas espalhados pela web. O termo “máquina” 

corresponde aos aspectos tecnológicos que compõem as aplicações web 
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(arquiteturas, linguagens, sistemas) enquanto a noção de “social” remete ao 

relacionamento estabelecido com outras aplicações ou serviços, hoje notadamente 

por meio de APIs. 

No sentido de auxiliar na concepção de máquinas sociais foi proposto um 

framework conceitual que elucida os principais componentes de uma aplicação web 

do gênero. Muito embora as máquinas sociais apresentem desafios de 

implementação bastante característicos, o desenvolvimento de tais aplicações web 

não requer conhecimento específico de ferramentas ou arquiteturas estranhas ao 

contexto acadêmico ou do mercado.  

O objetivo do conceito de máquinas sociais é lançar uma nova visão de 

mundo para o desenvolvimento de aplicações web, não arrogando aperfeiçoar 

quaisquer processos de implementação ou apresentar novas arquiteturas de 

software. A abordagem de máquinas sociais é uma sugestão da próxima geração de 

aplicações e serviços web com base na infraestrutura tecnológica e no arcabouço 

conceitual do momento atual da mesma. Entretanto, mesmo aplicações que não 

foram concebidas como máquinas sociais podem ser reinterpretadas de tal forma. 

O desenvolvimento de uma máquina social como estudo de caso demonstra 

as potencialidades e a complexidade de construção de aplicações web deste tipo. 

Neste sentido, o caso Futweet é pioneiro no contexto nacional na criação de um jogo 

social que atende o usuários de três das principais redes sociais online da 

atualidade, a saber Orkut, Facebook e Twitter. Como desafio está a integração da 

aplicação web com três serviços bastante distintos. Como recompensa, a herança 

de um público potencial de milhões de usuários. 

O sucesso de uma aplicação web depende de fatores que transcendem a 

forma com que a mesma foi concebida e implementada. O modelo conceitual de 

máquinas sociais não é um guideline com instruções para atingir tal sucesso, mas a 

sistemática de uma nova forma de idealizar e construir aplicações e serviços web a 

partir da qual se almeja desencadear uma série de mudanças que visem a 

construção de uma web mais dinâmica, conectada e, sobretudo, programável. 
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5.1 Trabalhos futuros 

O modelo de máquinas sociais na web, por ser um conceito recente e 

apresentado de forma introdutória neste trabalho, possui uma série de desafios a 

serem explorados. Durante o processo de construção do framework conceitual foram 

identificados os seguintes temas de trabalhos futuros: 

 Definição de uma taxonomia detalhada para máquinas sociais. 

Neste trabalho foi apresentada uma proposta de classificação para 

máquinas sociais baseada unicamente no relacionamento entre as 

aplicações. Entretanto, constitui-se um estudo relevante a proposta de 

uma taxonomia que considere outros aspectos das máquinas sociais 

como, por exemplo, a presença ou não de alguns dos componentes 

apresentados no framework (input, output, wrapper interface, processing 

unit, connections, requests e responses). 

 Diretório de publicação de informações a respeito de máquinas 

sociais disponíveis na web. 

A ideia de máquinas sociais está atrelada também a aplicações que 

possuem funcionalidades disponibilizadas para uso de terceiros. Desta 

forma, a existência de um diretório abrangente com máquinas sociais 

publicadas e quais são as funcionalidades providas pelas mesmas é 

particularmente útil para auxiliar desenvolvedores a conceber e projetar 

suas aplicações. Restrições das máquinas sociais, funcionalidades 

providas para o meio e políticas de segurança são alguns exemplos de 

informações que poderiam ser publicadas em um diretório do gênero. 

 Arquiteturas, frameworks e ferramentas para construção de 

máquinas sociais. 

Como apresentado neste trabalho, o desenvolvimento de máquinas 

sociais é satisfeito por padrões, arquiteturas, ferramentas e frameworks já 

existentes. Entretanto, o estudo de arquiteturas para construção de 

máquinas sociais pode ser particularmente relevante pelo fato de as 
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mesmas apresentarem um conjunto de peculiaridades como, por exemplo, 

a dependência de serviços externos. Neste sentido, um arcabouço 

tecnológico voltado exclusivamente para construção de máquinas sociais 

é absolutamente relevante. 

 Sugestões de modelos de negócio para sustentabilidade econômica 

de máquinas sociais. 

Assuntos relacionados a modelos de negócio não foram apresentados 

neste trabalho por questões de escopo. No entanto, o tema é bastante 

importante porque envolve aspectos econômicos de como máquinas 

sociais, a vasta maioria delas públicas e de acesso gratuito, podem 

subsistir à medida que o número de aplicações associadas a elas cresce. 

Neste caso é imprescindível a existência de modelos de negócio para 

garantir a qualidade do serviço prestado pelas máquinas sociais e a 

sustentabilidade do ecossistema que se forma ao redor das mesmas. 

 Modelos de qualidade de serviço para mediar o relacionamento entre 

máquinas sociais. 

Como verificado no Capítulo 4 deste trabalho, existem poucos 

mecanismos para medir a qualidade dos serviços entregues pelas 

máquinas sociais atualmente na web. Desta forma, aplicações que se 

relacionam por meio de APIs estão sujeitas a vários tipos de oscilações 

(picos de acesso, ampliação das restrições de acesso, indisponibilidade de 

serviços, etc) que acabam por levar ao mau funcionamento do sistema 

como um todo. Modelos de qualidade de serviço podem ser 

particularmente úteis para diminuição destas dificuldades. 

 Modelo de meta informações para auxiliar o relacionamento entre 

máquinas sociais. 

Durante o processo de desenvolvimento do estudo de caso citado neste 

trabalho foi verificado um conjunto de informações sobre o estado de 

máquinas sociais que caso disponibilizadas poderiam auxiliar na 
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adaptação dinâmica do jogo social em função do status dos serviços dos 

quais o mesmo depende. Tais informações poderiam ser problemas com o 

funcionamento de determinadas partes das APIs, aumento ou diminuição 

da quantidade de acessos (caso existam rate limits), indisponibilidade de 

servidores, dentre outros. Todas essas informações referem-se a um 

estado de conhecimento da máquina social sobre seu próprio 

funcionamento, contudo outras informações sobre funcionalidades 

disponíveis, por exemplo, podem ser acrescentadas. 
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