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Resumo 
 
 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são ferramentas para manipulação e 

análise de dados geográficos e são adotados extensamente para auxiliar no planejamento 

urbano, agricultura, transporte, energia e muitos outros campos. Os SIG evoluíram 

acompanhando os avanços tecnológicos e as necessidades dos seus usuários, e assim 

tornaram-se móveis. Para o desenvolvimento de SIG móveis, duas arquiteturas se 

sobressaem, e estas apresentam limitações que podem dificultar o seu uso em determinadas 

situações. Na primeira, o SIG é formado por um conjunto restrito de operações e a 

aplicação é completamente instalada no dispositivo móvel. Por se tratar de um dispositivo 

com limitações, este SIG terá um conjunto de operações reduzido, podendo não atender, 

efetivamente, às necessidades do usuário. Na segunda abordagem, o SIG é acessado, 

geralmente, através de um Internet browser. Apesar de ter acesso a um conjunto maior de 

operações, é necessária uma boa qualidade de comunicação, o que nem sempre ocorre em 

ambientes remotos. Caso contrário, o SIG ficará inacessível. Este trabalho avança, portanto, 

propondo uma arquitetura para SIG móveis - Arquitetura SIGnUs - baseada em 

computação sensível ao contexto e componentes. A arquitetura SIGnUs tem o intuito de 

minimizar as restrições encontradas nas arquiteturas SIG móveis atuais (pequeno e pré-

definido conjunto de operações geográficas ou dependência de rede), buscando um uso 

mais efetivo destas aplicações. A arquitetura SIGnUs é composta por uma Ferramenta de 

Configuração que possibilita a geração de um SIG Móvel Adaptado, através da 

interpretação de informações contextuais, e um conjunto de serviços de middleware que 

dará suporte à geração do SIG. Utilizando a ferramenta SIGnUs, o usuário recebe 

sugestões baseadas em contexto durante a configuração do seu SIG móvel, com as 

operações geográficas necessárias para a apropriada execução de suas tarefas, e que possa 

ser instalado no seu dispositivo móvel (notebook ou PDA, por exemplo). Assim, tem-se um 

SIG móvel que reúne as vantagens de se ter um conjunto de operações que varia de acordo 

com a necessidade do usuário e independência de rede.  

Palavras-chave: Sistemas de Informações Geográficas Móveis, Sensibilidade a Contexto, 

Serviços de middleware e Adaptação. 
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Abstract 
 
 

Geographical Information Systems (GIS) are tools for the manipulation and 

analysis of geographical data; they are extensively used as an aid in urban planning, 

agriculture, transportation, energy, and many other fields of work. The GIS evolved and 

became mobile in the wake of technological advances and the growing needs of its final 

users. In the development of a mobile GIS two architectures stand out, but both have 

limitations that may pose difficulties for their use in certain situations. In the first 

architecture, the GIS is made up by a restricted set of operations and the application is 

completely set up in the mobile device. Due to devices limitations, it will only have a 

reduced set of operations that may not be sufficient to effectively fulfill all the user 

necessities. In the second approach, the GIS is, in general, reached via an Internet browser. 

Although granting access to a larger set of operations, good communication quality is 

mandatory, otherwise the GIS will be inaccessible – this being quite common in remote 

environments. This work advances a mobile GIS architecture – SIGnUs Architecture – 

based on context- and component-aware computing. The SIGnUs architecture aims at 

minimizing the restrictions found in present GIS mobile architectures (small and 

predefined set of geographical operations, and network dependence), striving for a more 

effective use for these applications. The SIGnUs architecture is made up of a Configuration 

Tool that enables the generation of an Adapted Mobile GIS through the interpretation of 

context information and of a set of middleware services that will give support to the GIS 

set up. By using the SIGnUs tool, the user receives context-based suggestions and the 

necessary geographical operations for the execution of their tasks, all this while the mobile 

GIS is being configured, and all these operations may be locally installed in his own 

mobile device (notebook or PDA, for instance). Thus a mobile GIS that offers the 

advantage of having a set of operations that changes according to the needs of the user, 

despite the network, is obtained.  

Keywords: Mobile Geographical Information Systems, Context-awareness, Middleware 

Services, and Adaptation. 
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Capítulo 1 

Introdução 
 

 

1.1 Contexto e Motivação 

Este trabalho tem como tema principal os Sistemas de Informações Geográficas 

Móveis, usados por trabalhadores de campo. Os Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG ou GIS do Inglês – Geographic Information Systems) são ferramentas para 

manipulação e análise de dados geográficos [Harmon e Anderson 2003]. Os SIG vêm 

sendo adotados extensamente nas últimas décadas para auxiliar no planejamento urbano, 

agricultura, transporte e muitas outras áreas [Davis 2002]. Muitas empresas vêm utilizando 

esses sistemas para ajudar a encontrar soluções para uma variedade de problemas: 

companhias de serviços públicos usam SIG e bases de dados geográficos para se manter a 

par das localizações de cabos e tubulações, e controlar sua manutenção; companhias de 

transportes usam SIG para otimizar suas rotas e permitir que o cliente monitore o progresso 

de entrega. Com isso, verifica-se que a informação geográfica é cada vez mais essencial a 

muitas atividades da sociedade moderna e a funções economicamente importantes. Com 

aproximadamente 140.000 empresas utilizando SIG, esse mercado alcançou cerca de $7.3 

bilhões de dólares em 2007 e tem uma previsão de $9.9 bilhões de dólares para 2012 

[Radishofski 2007]. 

Desde que surgiram, os SIG evoluíram acompanhando as tendências tecnológicas e 

as necessidades dos seus usuários. Uma realidade dos SIG atuais é a mobilidade: nesta 

nova forma, o SIG é acessado através de um equipamento móvel, como notebook, PDA 

(Personal Digital Assistant) ou telefone inteligente (Smart Phone), utilizando um sistema 
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de localização (GPS - Global Positioning System, por exemplo), comunicando-se através 

de uma rede sem fio. Este tipo de SIG é chamado de SIG Móvel [Luqun e Minglu 2004].  

O usuário que trabalha em campo é um dos maiores beneficiados com o uso dos 

SIG móveis. O trabalho de campo é uma atividade que envolve visitas a um ambiente 

(remoto) e, normalmente, o usuário necessita ter acesso a informações geográficas da área 

que está visitando para tomadas de decisão, através da execução de operações geográficas 

disponíveis no SIG [Ryan et al. 1999, Johnson 2005]. Alguns ramos de atividades que 

necessitam executar trabalho de campo baseado em SIG são mineração, energia, 

telecomunicação, transporte, geologia, biologia, arqueologia, dentre outros. A Figura 1.1 

apresenta trabalhadores fazendo o uso de SIG móveis no campo. 

 
Figura 1.1: Trabalhadores de Campo Usando SIG Móvel1 

A utilização de SIG móveis resulta em grandes vantagens para esses usuários, 

sendo as mais importantes [Johnson 2005]: aumento da produtividade, melhoria na 

precisão dos dados, acesso remoto a bases de dados relevantes, tomadas de decisão mais 

precisas, aumento da segurança dos trabalhadores de campo e possibilidade de utilizá-lo 

como ferramenta de navegação.  

As arquiteturas dos SIG móveis disponíveis atualmente apresentam limitações 

como [Peng e Tsou 2003, Luqun e Minglu 2004, Drumond et al. 2006]: restrições no 

conjunto de operações geográficas (devido a características dos dispositivos móveis) e 

dependência de rede de comunicação (mais detalhes na seção 1.3). Estas restrições podem 

dificultar o uso do SIG móvel, já que o usuário pode ter necessidade de executar uma 

operação geográfica que não está disponível no SIG ou estar efetuando o trabalho de 

campo em uma área sem acesso à rede, e portanto, sem acesso a operações geográficas 

disponíveis remotamente.  
                                                 
1 Imagens capturadas do site www.esri.com 
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Visando melhorias no uso dos SIG móveis, pesquisas mais recentes vêm propondo 

a convergência de SIG com a computação Sensível a Contexto [Reichenbacher 2007, 

Predic et al. 2006, Drumond et al. 2006, Brioschi et al. 2007]. Uma aplicação sensível a 

contexto é capaz de adaptar seu comportamento ou configuração tendo como base 

informações extraídas do usuário, ambiente físico e ambiente computacional [Lei 2005]. 

Estas informações compõem um contexto, caracterizando uma situação [Dey 2001]. Assim, 

o comportamento ou a configuração da aplicação varia de acordo com a situação.  

Este trabalho propõe, portanto, uma arquitetura para SIG móveis baseada em 

computação sensível ao contexto. A arquitetura proposta tem o intuito de minimizar as 

restrições encontradas nas arquiteturas SIG móveis atuais (Seção 1.3), buscando uma 

melhora no uso destas aplicações. Esta proposta também visa reduzir a complexidade de 

construção de aplicações SIG móveis, e para isso, é usada uma abordagem baseada em 

serviços de middleware. Nas próximas seções serão apresentados o cenário motivador e os 

problemas que serão tratados neste trabalho, bem como, a proposta de solução para estes 

problemas. 

1.2 Cenário 

Esta seção descreve o cenário motivador desta pesquisa, com o intuito de 

proporcionar um melhor entendimento das principais questões que serão tratadas. Foi feita 

a escolha de um possível cenário, com atividades comuns aos trabalhos de campo que 

usam SIG. Neste cenário, apresentado na Figura 1.2, o usuário pode se encontrar em três 

situações distintas, com características e problemas que serão abordados a seguir.  

Na situação 1, o usuário está na empresa, trabalhando com um SIG. Neste caso, o 

usuário acessa serviços e dados geográficos em servidores remotos (SIG para Internet) ou 

pode estar trabalhando com um SIG tradicional, acessando dados e serviços no ambiente 

da empresa. A disponibilidade das informações e serviços é alta. Nesta situação 1, o 

usuário não se preocupa com o poder de processamento e de armazenamento do seu 

equipamento e também não tem problemas relevantes de comunicação. 
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Figura 1.2: Cenário Motivador 

Posteriormente, na situação 2, esse usuário irá sair para executar um trabalho de 

campo. O usuário precisa levar um equipamento portátil configurado com um SIG e com 

os dados geográficos necessários para auxiliar a execução de suas tarefas. Dessa forma, 

ainda na empresa, deve ser tomado um conjunto de decisões, tais como: qual equipamento 

móvel é mais adequado (devido à tarefa a ser executada, à quantidade de informações que 

precisa visualizar, à região onde o trabalho de campo será realizado), quais as operações 

SIG serão usadas em campo e quais dados precisam ser armazenados localmente. Essa fase 

termina com um ou mais equipamentos configurados, prontos para o trabalho em campo. 

Finalmente, na situação 3, o usuário está executando sua tarefa no campo, 

utilizando a aplicação SIG em um dispositivo móvel. A disponibilidade de comunicação 

com a rede não é tão estável quanto a que se tinha na empresa, principalmente se o trabalho 

for realizado em áreas sem infra-estrutura.  

De acordo com o cenário apresentado, esta pesquisa engloba as situações 2 e 3, ou 

seja, o momento em que o usuário vai se preparar para o trabalho de campo e quando faz 

uso do SIG já em campo. A situação 2 será chamada de fase de configuração e a situação 3 
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será chamada de fase de uso do SIG no campo. A Figura 1.3 apresenta a linha do tempo 

com as duas fases.  

 

Figura 1.3: Linha de Tempo – Fases: Configuração e Uso do SIG em Campo 

Nos quadros 1 e 2, que representam a fase de configuração, o dispositivo é 

escolhido e preparado para o trabalho de campo. Na fase de uso do SIG em campo, tem-se 

o quadro 3, em que o usuário utiliza as operações disponíveis no seu SIG. 

No cenário, suponha um engenheiro responsável pela construção e manutenção de 

estradas que utiliza um SIG com as informações das obras em andamento. O engenheiro 

necessita ir a campo verificar as obras freqüentemente. Nessas visitas, o engenheiro precisa 

de um dispositivo móvel com um SIG com os dados geográficos do local de trabalho para 

auxiliá-lo nas tomadas de decisões. O dispositivo móvel deve ser configurado de acordo 

com a tarefa que será executada em campo e outras características físicas e computacionais 

que formam o contexto no qual o trabalho será realizado. Já em campo, o engenheiro 

utiliza o SIG para controlar o andamento da obra e tomar decisões. O engenheiro poderá 

atualizar a base de dados, informando quais pontos da obra já foram concluídos, por 

exemplo, bem como poderá verificar outros locais com necessidade de reparo.  

1.3 Problemas Enfocados  

Basicamente, são enfocados dois problemas principais: as arquiteturas dos SIG 

móveis atuais e a grande variedade de operações geográficas que podem fazer parte de um 

SIG. As próximas seções detalham cada um destes problemas. 



Capítulo 1 – Introdução 
 

 6

1.3.1 Arquiteturas para SIG Móveis 

Para o desenvolvimento de SIG móveis, duas arquiteturas se sobressaem [Peng e 

Tsou 2003, Luqun e Minglu 2004, Drumond et al. 2006], e estas apresentam limitações que 

podem dificultar o seu uso em determinadas situações, como no cenário descrito 

anteriormente. A Figura 1.4 apresenta as duas abordagens mais utilizadas pelos 

desenvolvedores de SIG móveis.  

 
Figura 1.4: Arquiteturas para SIG Móveis 

Na abordagem 1, o SIG é formado por um conjunto restrito de operações e a 

aplicação é completamente instalada no dispositivo [Luqun e Minglu 2004]. Quanto menor 

a capacidade do dispositivo (processamento e armazenamento), mais restrito será o 

conjunto de operações disponíveis no SIG. Por outro lado, um conjunto mais rico de 

operações exige um dispositivo de maior capacidade, geralmente de custo elevado. Um 

conjunto “completo” (todas as operações disponíveis), além de exigir mais capacidade, 

pode implicar em desperdício de recursos, pois o usuário pode não usar todas as operações. 

Analisando os extremos, tem-se: um conjunto muito restrito limita o trabalho em campo; 

um conjunto completo pode implicar em desperdício de recursos. É preciso escolher o 

dispositivo e o conjunto de operações SIG mais apropriados dentro do contexto do trabalho 

a ser realizado. Esta abordagem, apesar da restrição das operações do SIG, apresenta a 

vantagem de ser independente de rede, o que é importante quando se está trabalhando em 

uma área sem cobertura de rede ou com serviço intermitente. 

Na abordagem 2, as operações geográficas se encontram em um servidor SIG 

remoto e são acessadas por um browser através da Internet [Peng e Tsou 2003, Tsou 2004]. 

Apesar de ter acesso a um conjunto, teoricamente, “irrestrito” de operações, esta 

abordagem é muito dependente de rede, sendo necessárias constantes solicitações ao 

servidor remoto. Sabe-se que as redes sem fio apresentam restrições como: cobertura, 
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intermitência e largura de banda, o que dificulta ou impossibilita o uso deste SIG em vários 

locais [Gow e Smith 2006]. Neste caso, é de suma importância que se tenha uma boa 

qualidade de comunicação, o que nem sempre ocorre em ambientes remotos. Caso 

contrário o SIG ficará inacessível. 

A Figura 1.5, resume as principais vantagens e desvantagens das duas arquiteturas 

para SIG móveis.  

 
Figura 1.5: Principais Vantagens e Desvantagens das Arquiteturas para SIG Móveis 

1.3.2 Grande Variedade de Operações Geográficas 

Existe uma grande variedade de operações geográficas que podem ser 

disponibilizadas em um SIG [Yaun e Albrecht 1995, Albrecht 1996, Ferreira 2003]. A 

princípio, este fato não se caracteriza em um problema. No entanto, para delimitar o 

conjunto de operações que irá compor um SIG é preciso ter um conhecimento das 

necessidades dos seus usuários, o que não é uma tarefa simples [Albrecht 1996, Harmon e 

Anderson 2003]. Esta questão se torna mais delicada quando se trata de SIG móveis, 

porque, dependendo do dispositivo utilizado, este conjunto de operações precisa ser 

reduzido. 

A escolha das operações que estarão disponíveis em um SIG depende das tarefas 

que seus usuários desejam executar, o domínio em que o mesmo será utilizado e 

dispositivo que irá executá-lo. Uma operação que é essencial para um usuário, pode não ter 

utilidade para outro. Com isso, surgiram SIG compostos por operações específicas para um 

determinado fim, como por exemplo GIS-T, com operações especificas para área de 

transporte e SIG com operações específicas para área de saúde [Khan 2003, Pick 2005].  

O principal problema de se ter um grande número de operações é definir quais 

operações devem compor o SIG, de forma que atenda usuários com diferentes 

necessidades (diferentes domínios e tarefas a realizar no trabalho em campo) e que possam 
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ser acomodadas no dispositivo móvel. Nas soluções atuais, os SIG são desenvolvidos caso 

a caso (como por exemplo, um SIG para atender as necessidades dos usuários de uma 

empresa de energia ou distribuição de água) ou é oferecida uma solução genérica (off-the-

shelf), em que a escolha das operações é feita sem considerar as particularidades de cada 

usuário. 

1.3.3 Análise dos Problemas 

Fazendo uma análise dos problemas descritos acima, juntamente com as situações 

apresentadas no cenário, a principal questão a ser tratada neste trabalho pode ser resumida 

em: usuários de diferentes ramos de trabalho precisam executar operações geográficas em 

dispositivos móveis heterogêneos, enquanto efetuam um trabalho de campo em locais 

remotos. Para um melhor entendimento, esta questão será fragmentada e descrita por partes:  

1. “usuários de diferentes ramos de trabalho”: cada usuário/tarefa/ramo de 

trabalho possui particularidades – às vezes, até em uma mesma empresa. Assim, 

é necessário que o SIG seja composto por operações que supram as demandas 

dos mesmos. Portanto, é importante que seja disponibilizada uma forma que o 

usuário possa informar as suas necessidades – quais operações são importantes 

e essenciais para o seu trabalho. 

2. “precisam executar operações geográficas em dispositivos móveis 

heterogêneos”: os dispositivos móveis apresentam características bem 

diferentes entre si, desde o tamanho da tela, ao poder de processamento e 

armazenamento. Estas características influenciam diretamente no conjunto de 

operações que podem ser disponibilizadas no SIG e na forma como estas 

operações são implementadas.  

3. “enquanto efetuam um trabalho de campo em locais remotos”: deve-se levar 

em consideração a infra-estrutura de comunicação do local onde o trabalho de 

campo está sendo executado. Como visto na seção 1.3.1, a utilização de uma 

abordagem que dependa de uma boa infra-estrutura de comunicação pode não 

ser adequada para este caso. Outra questão que também deve ser considerada é 

que o manuseio do SIG seja simples para que não gaste muito tempo, tomando 

a atenção do usuário, nem necessite de muita interação [Câmara et al. 1999, 

Tiits 2003, Tiits 2004]. O tempo gasto na utilização do sistema também pode 
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acarretar no consumo da bateria do equipamento [Souza e Costa 2006], outro 

ponto crítico no trabalho de campo em áreas remotas. 

Considerando-se os problemas e a análise acima, esta tese busca responder a 

seguinte pergunta: em um cenário de trabalho em campo, fortemente apoiado em Sistemas 

de Informações Geográficas (SIG), com restrições de comunicação de dados, como 

escolher o dispositivo e o conjunto de operações SIG (dentre uma grande variedade) 

de forma balanceada, a fim de evitar limitações ao trabalho do usuário e desperdício 

de recursos? 

A resposta envolve o conceito de contexto e a sensibilidade ao contexto (mais 

detalhes no Capítulo 2) para a configuração do SIG mais apropriado ao trabalho a ser 

realizado em campo, no dispositivo mais adequado às condições de campo esperadas, e 

vice-versa. Sendo assim, esta tese trata da configuração sensível a contexto de SIG móveis 

para trabalho em campo. 

1.4 Proposta de Solução 

Para tratar a questão da seção anterior, esta tese propõe uma arquitetura para SIG 

móveis - Arquitetura SIGnUs – que permite que o próprio usuário possa configurar o seu 

SIG móvel, com as operações necessárias para a apropriada execução de suas tarefas (fase 

de configuração), adequando-se ao dispositivo escolhido, de forma sensível a um contexto 

de trabalho em campo.  

Assim, parte-se da hipótese que: a definição de uma arquitetura para SIG móveis 

baseada em contexto e componentes possibilitará a criação de SIG Móveis Adaptados, 

compostos por operações escolhidas de forma criteriosa, para atender as necessidades do 

usuário e que possam ser acomodadas em um dado dispositivo. Além disso, assumindo-se 

uma pouca (ou nenhuma) infra-estrutura de rede encontrada nas áreas onde são executados 

os trabalhos de campo, esta pesquisa busca uma solução em que o SIG seja independente 

de rede.  

A arquitetura SIGnUs é formada por uma Ferramenta de Configuração e três 

serviços de middleware - Gerenciamento de Contexto, Descoberta de Operações e 

Adaptação de Aplicação. A complexidade em configurar um SIG Móvel Adaptado será 

tratada através da Ferramenta de Configuração, com capacidade de tomar decisões 
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baseando-se nas características do trabalho de campo, no usuário e no dispositivo que será 

utilizado (informações contextuais), sugerir e encontrar o conjunto de operações que fará 

parte do SIG e, posteriormente, gerar o SIG. A motivação para o desenvolvimento da 

ferramenta é proporcionar ao usuário a flexibilidade de configurar a sua aplicação SIG de 

forma personalizada. Com isso, o conjunto de operações será escolhido de acordo com a 

necessidade do usuário. Assim, tem-se um SIG móvel que reúne as vantagens das duas 

arquiteturas de SIG descritas na seção 1.3 - conjunto de operações variável de acordo com 

a necessidade do usuário (abordagem 2) e independência da rede, já que o SIG será, 

primordialmente, instalado no dispositivo (abordagem 1). 

A Ferramenta de Configuração faz uso dos serviços de middleware SIGnUs, que 

são responsáveis por: obter e interpretar informações contextuais, gerenciar as operações 

geográficas que serão usadas para compor o SIG e adaptar a aplicação ao contexto. Os 

serviços, sendo de middleware, poderão ser reusados por aplicações com características 

similares, facilitando o seu desenvolvimento [Bernstein 1996].  

Portanto, este trabalho visa definir uma arquitetura para configuração de SIG 

móveis adaptados, baseada em contexto. Para isso, este trabalho tem como objetivos 

específicos:  

• investigar como capturar e analisar informações contextuais; 

• investigar como configurar o SIG através da análise de informações 

contextuais; 

• analisar diferentes SIG para classificar suas principais operações geográficas; 

• especificar, implementar e avaliar a arquitetura proposta. 

1.5 Contribuições 

Resumidamente, as contribuições esperadas desta tese são, entre outras:  

1. Uma Arquitetura de serviços que permita: 

• capturar e analisar o contexto de trabalho em campo (usuário, dispositivos, 

tarefas a serem executadas em campo e local de trabalho) para sugerir a 

configuração do SIG móvel; 

•  gerenciar operações geográficas para serem utilizadas na configuração de 

SIG móveis em diferentes dispositivos;  
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• obter e combinar, adequadamente, os componentes de operações geográficas, 

serão utilizados para na configuração do SIG Móvel; 

• gerar um SIG Móvel Adaptado composto por operações geográficas 

definidas de acordo com o contexto de trabalho; 

2. Um modelo de configuração de SIG Móveis Adaptados baseado em contexto; 

3. Melhor adequação de SIG para situação de uso baseada em contexto com 

independência de rede em campo e melhor usabilidade e, conseqüentemente, 

maior eficiência do trabalho. 

1.6 Estrutura do Documento 

Este documento é dividido em sete capítulos e se organiza daqui em diante da 

seguinte forma: 

• Capítulo 2 - Computação Sensível a Contexto: este capítulo aborda as 

principais questões relacionadas ao desenvolvimento de aplicações sensíveis a 

contexto, tais como aquisição e interpretação de contexto e adaptação da 

aplicação baseada em contexto.  

• Capítulo 3 - Sistemas de Informações Geográficas e Trabalhos Relacionados: 

neste capítulo é feito um estudo sobre os Sistemas de Informações Geográficas 

e são apresentadas pesquisas que têm usado computação sensível a contexto, 

com objetivo de melhorar o uso dos SIG móveis.  

• Capítulo 4 - Arquitetura SIGnUs: este capítulo exibe o conteúdo principal da 

tese e apresenta a Arquitetura SIGnUs, formada pela Ferramenta de 

Configuração e pelo conjunto de serviços de middleware para SIG móveis.  

• Capítulo 5 - Prototipação: este capítulo descreve a implementação-protótipo da 

Arquitetura SIGnUs.  

• Capítulo 6 - Avaliação: neste capítulo são apresentados os resultados das 

avaliações de desempenho e testes com usuário, que foram realizados com o 

objetivo de validar a arquitetura proposta. 

• Capítulo 7 - Conclusões: neste capítulo são apresentadas as considerações 

finais, dando ênfase às contribuições deste trabalho e as indicações de 

pesquisas futuras.  
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Capítulo 2 

Computação Sensível a Contexto  
 

 

2.1 Introdução 

A evolução dos dispositivos móveis, como notebook, PDA e telefone celular, têm 

contribuído para surgimento de novas aplicações nas quais sensibilidade a contexto é o 

elemento principal [Loke 2007]. Quando um usuário faz uso de um dispositivo móvel, é 

desejável que o sistema reaja a mudanças de localização, tempo e outros aspectos do 

ambiente, adaptando-se à nova situação [Sun e Wu 2005, Li et al. 2006]. Sistemas 

sensíveis a contexto têm a capacidade de obter informações e adaptar suas operações 

dependendo de uma determinada situação [Baldauf et al. 2004]. Por exemplo, o sistema 

poderá bloquear as ligações de celular quando o usuário entra em uma sala de reuniões ou, 

ainda, um dispositivo detecta a luminosidade de um ambiente e decide qual a luminosidade 

ideal para os usuários.  

O termo “Ciência de Contexto” (context-aware) ganhou importância na área de sistemas 

distribuídos como uma forma de resolver problemas relacionados ao uso de dispositivos 

móveis em ambientes que mudam com freqüência [Strang e Linhoff-Popien 2004]. 

Segundo [Couloris et al. 2007], a Computação Sensível a Contexto é uma sub-área da 

Computação Móvel e Computação Ubíqua. A computação móvel baseia-se na capacidade 

do usuário mover fisicamente serviços computacionais [Araújo 2003]. No entanto, a 

grande limitação da computação móvel é que o modelo computacional não muda enquanto 

o usuário se movimenta, já que os dispositivos não são capazes de obter informações de
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contexto e se adaptarem automaticamente, sendo necessária à intervenção do usuário, para 

que a configuração seja feita manualmente, enquanto ele se move [Lyytenen e Yoo 2002]. 

A computação ubíqua pode ser definida em 3A's (Anywhere, Anytime and from Any 

device) – acesso a serviços computacionais e informações em qualquer lugar, a qualquer 

hora, de qualquer dispositivo [Belaramani et al. 2004]. Considerada como sendo a Terceira 

Era da Informática [Weiser e Brown 1996, Krikke 2005], a computação ubíqua teve início 

com o pesquisador Mark Weiser [Weiser 1991]. A computação ubíqua surge da 

necessidade de integrar mobilidade de larga escala com a capacidade de capturar 

informações do ambiente e utilizá-las para controlar, configurar e ajustar a aplicação para 

melhor atender às necessidades do dispositivo ou usuário [Lyytenen e Yoo 2002].  

Nas próximas seções serão abordadas, com mais detalhes, as questões que 

envolvem o desenvolvimento de aplicações sensíveis a contexto.  

2.2 Definição de Contexto e Sensibilidade a Contexto  

Contexto vem sendo definido por diversos pesquisadores, nas diferentes áreas da 

computação. Bazire e Brézillon, em [Bazire e Brezillion 2005], coletaram e analisaram 

cerca de 150 definições de contexto distintas. Uma das definições mais difundidas é a de 

Dey e Abowd [Dey e Abowd 1999]: “Contexto é qualquer informação que possa ser 

usada para caracterizar a situação de uma entidade. Uma entidade é uma pessoa, um 

local ou um objeto que seja considerado relevante para a interação entre um usuário e 

uma aplicação, incluindo o usuário e a aplicação”. Por exemplo, a localização de uma 

pessoa ou a temperatura de uma sala, podem ser usadas para proporcionar a interação entre 

um usuário e uma aplicação. Em [Dey 2001] também é definido um conceito relacionado a 

contexto, que é situação: “descrição do estado de entidades”. Dessa forma, a idéia é 

agregar uma variedade de informações contextuais, para determinar a situação de entidades 

que sejam relevantes para a aplicação [Loke 2007].  

Para esta tese, será usada a definição de contexto dada por Vieira et al [Vieira et al. 

2007], que se baseia nas definições de Dey e Abowd citada acima e de Brezillon e Pomerol, 

em [Brézillon e Pomerol 1999]. Assim, “Contexto são informações que caracterizam 

entidades, possibilitando o entendimento e diferenciação de situações”. O contexto é 

formado por [Vieira et al. 2007]:  
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1. Foco do Contexto: é o objetivo da informação que está sendo analisada. 

Conhecer o foco do contexto ajuda a definir como estas informações serão 

tratadas.  

2. Entidade: é qualquer coisa do mundo real que é relevante para descrever o 

domínio do contexto; 

3. Elementos Contextuais: são quaisquer peças de dados, informações ou 

conhecimento que possibilitam a caracterização de uma entidade e que pode 

ser usada para definir o foco do contexto. 

Para demonstrar os conceitos acima, tem-se como exemplo uma aplicação que faz 

o monitoramento da frota de caminhões de uma empresa de distribuição de cargas. Neste 

caso, a entidade é o caminhão e os elementos contextuais são localização e velocidade. O 

foco do contexto é monitorar a localização de cada caminhão da frota, analisando se o 

mesmo está na rota correta, bem como, verificar se o motorista não está ultrapassado os 

limites de velocidade.  

Os sistemas sensíveis a contexto monitoram informações contextuais e se adaptam, 

com objetivo de melhor atender as necessidades atuais dos usuários [Lei 2005]. Além disso, 

um sistema sensível a contexto deve ser capaz de associar significado aos eventos que 

ocorrem no mundo exterior e usar essa informação de forma efetiva [Dey e Abowd 1999]. 

Leiberman e Selker [Leiberman e Selker 2000], fazem uma comparação entre as aplicações 

tradicionais e aplicações sensíveis a contexto, apresentada na Figura 2.1.  

 
Figura 2.1: Aplicações Tradicionais x Aplicações Sensíveis a Contexto  

Aplicações tradicionais recebem informações e geram uma saída baseada nas 

informações recebidas, enquanto as aplicações sensíveis a contexto podem decidir o que 
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fazer, baseando-se não apenas nas entradas explícitas, mas através do uso de informações 

de contexto. A sensibilidade a contexto permite que o sistema tome decisões 

automaticamente, reduzindo a intervenção do usuário [Loke 2007].  

2.3 Tipos de Contexto 

A classificação de contexto auxilia a descobrir quais informações de contexto são 

relevantes para a aplicação. Para uma aplicação sensível a contexto “quem”, “onde”, 

“quando” e “o que” de um usuário ou entidade determinam “por que” a situação está 

ocorrendo. A partir dessas informações, pode ser gerada uma “ação” [Pascoe 1998]. Como 

exemplo disso, um professor entra na sala de aula; nessa situação, o arquivo com o 

conteúdo da aula deve ser aberto.  

Cheng e Kotz [Chen e Kotz 2000] identificam quatro tipos de contexto: contexto 

computacional (recursos e redes), contexto do usuário (pessoas, lugares e objetos), 

contexto físico (luz, temperatura) e contexto temporal (hora, dia, mês). As informações de 

contexto podem ser gravadas, compondo um histórico de contexto, o que é muito útil para 

algumas aplicações, como por exemplo, um sistema de recomendação de livros que 

armazena informações sobre os livros mais comprados por um determinado grupo de 

clientes, para recomendá-los a futuros compradores. 

Dey e Abowd, em [Dey e Abowd 1999], classificam localização, identidade, 

atividade e tempo, como contextos primários, já que caracterizam a situação de uma 

entidade. Contexto secundário é obtido a partir de deduções de informações do contexto 

primário. Segue uma lista de informações de contexto primário que podem ser obtidas e 

utilizadas nas tomadas de decisão de uma aplicação sensível a contexto [Abowd et al. 

1999]: identidade do usuário, velocidade de deslocamento, temperatura corporal, nível de 

luminosidade do ambiente e nível de bateria de um dispositivo. 

Em uma pesquisa mais recente, Yamin [Yamin 2004] propõe uma classificação de 

contexto que aborda três aspectos: temporal, uso e tratamento da informação. Com relação 

à temporalidade da informação, têm-se informações estáticas e dinâmicas. As informações 

estáticas são as que não se alteram com o passar do tempo, como, por exemplo, a 

configuração de um equipamento. Essas informações podem ser obtidas de forma 

automática ou fornecidas pelo usuário. As informações dinâmicas se modificam com 

freqüência, como, por exemplo, a localização do usuário. É necessário um monitoramento 
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periódico para que a informação não fique obsoleta. O aspecto que diz respeito ao uso da 

informação de contexto se classifica em direto e interpretado. Uso direto é quando a 

informação pode ser utilizada da forma que foi obtida, e interpretado é quando se faz 

necessário um tratamento da informação para poder utilizá-la. Finalmente, o terceiro 

aspecto, tratamento da informação obtida, que se divide em: corrente, histórica e derivada. 

Corrente é quando a informação monitorada traduz um evento atual. Histórica, quando as 

informações constituem históricos com o objetivo de prever o futuro, e derivada, na qual a 

informação é composta de informações mais simples.  

2.4 Aquisição e Interpretação de Contexto 

O ponto inicial do desenvolvimento de uma aplicação sensível a contexto é definir 

como o contexto será adquirido, interpretado e utilizado [Jones 2005]. A Figura 2.2, 

adaptada de [Coutaz et al. 2005], apresenta o ciclo de vida do contexto que começa pela 

sua aquisição, passando pelas fases de interpretação e utilização. Como mencionado na 

seção anterior, algumas informações contextuais podem ser utilizadas sem que haja a 

necessidade de passar pela fase de interpretação.  

 
Figura 2.2: Ciclo de Vida do Contexto 

Muitas aplicações sensíveis a contexto precisam armazenar as informações 

contextuais para utilizá-las em situações futuras. Sendo assim, o “Gerenciamento” (Figura 

2.2) refere-se ao armazenamento e busca de informações para estas aplicações que 

necessitam de histórico. “Privacidade e Segurança”, por sua vez, diz respeito a políticas de 

privacidade e segurança que são aplicadas para evitar o acesso indevido às informações 

contextuais. A seguir, serão detalhadas as fases de aquisição e interpretação de contexto. 
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2.4.1 Aquisição do Contexto 

A aquisição do contexto está associada à forma na qual as informações são obtidas, 

podendo ser sentida, derivada ou fornecida explicitamente [Mostéfaoui et al. 2004]. Na 

primeira forma, as informações contextuais são obtidas através de sensores físicos ou 

virtuais que ficam espalhados no ambiente [Schmidt et al. 1998]. Os sensores físicos são os 

mais comuns, capazes de capturar praticamente todos os tipos de dados físicos, como por 

exemplo, câmeras, microfones e termômetros. Os sensores virtuais são softwares ou 

serviços responsáveis por obter dados contextuais, como por exemplo: verificar se o 

usuário está em atividade, através do movimento do mouse ou do uso do teclado [Baldauf 

et al. 2004]. Grandes avanços vêm ocorrendo com relação a tamanho, poder de 

processamento, consumo de energia e custo dos sensores físicos, o que proporciona a 

integração com dispositivos móveis [Hu et al. 2006].  

A informação de contexto obtida de forma derivada é computada sob demanda 

[Mostéfaoui et al. 2004]. Resulta da combinação de informações contextuais obtidas 

através de sensores físicos, virtuais e informações adicionais que estejam em um banco de 

dados, e são usadas para resolver questões mais complexas, como por exemplo, em que 

sala da empresa se encontra um empregado. Um sensor lógico pode descobrir a posição do 

empregado através da localização do seu crachá que é rastreado por sensores de presença 

colocados em locais estratégicos de um prédio e cadastrados em um banco de dados.  

Por fim, informações de contexto também podem ser fornecidas explicitamente 

pelo usuário à aplicação, quando informa suas preferências ou situação atual quando 

necessário [Baldauf et al. 2004, Mostéfaoui et al. 2004].  

2.4.2 Interpretação do Contexto 

A maior parte das informações contextuais não podem ser utilizadas assim que são 

obtidas, fazendo-se necessário o processo de interpretação do contexto [Xiaosheng et al. 

2006]. A interpretação leva à caracterização de uma situação. Para a interpretação das 

informações, na maioria das vezes, é necessária a utilização de métodos matemáticos 

[Coutaz et al. 2005]. A camada de interpretação produz resultados com um nível de 

abstração mais alto. Por exemplo: um usuário precisa saber a localização do seu carro 

usando GPS. Se receber como resultado os valores das três coordenadas geográficas 
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(latitude, longitude e altitude), esse valor pode não ser entendido, diferente de receber a 

informação de que seu carro está estacionado no setor B do shopping.  

A camada de interpretação também pode obter informações de diversas fontes e 

combiná-las para gerar novas informações, usando técnicas de composição [Coutaz et al. 

2005]. A informação de um sensor pode não ser suficiente para a descoberta do contexto 

em uma aplicação. Nessa situação, a combinação se faz necessária. Obter informações de 

vários sensores pode ser também uma estratégia de confiabilidade, obtendo, assim, um 

dado mais preciso [Huaifeng e Xingshe 2005].  

2.5 Modelagem de Contexto 

As informações de contexto precisam ser modeladas para que se tenha um 

entendimento de como o contexto é usado e gerenciado pelo sistema [Brézillon 2002, 

Baldauf et al. 2004, Henrichsen e Indulska 2005]. Com a definição do modelo de contexto, 

devem ser escolhidas estruturas de dados que representem adequadamente a informação 

[Avila 2006]. Os modelos de contexto podem ser classificados, segundo Strang e Linnhoff-

Popien [Strang e Linhoff-Popien 2004], em seis tipos que são descritos a seguir:  

• Modelos de pares chave-valor: uma informação de contexto é descrita como 

um conjunto de pares chave-valor, no qual uma chave descreve uma 

propriedade do contexto em questão. Este é o modelo mais elementar e de 

mais simples implementação, mas de utilização limitada devido à ausência 

de tipagem e inter-relacionamento entre contextos; 

• Modelos baseados em esquemas: contextos são representados como 

estruturas de dados hierárquicas, compostas de pares atributos-valores, e 

descritas por linguagens de marcadores como dialetos do XML (eXtensible 

Markup Language) [Baldauf et al. 2004]. Diferentemente do modelo 

anterior, no modelo baseado em esquemas a informação de contexto possui 

uma estrutura bem definida e permite a composição de informações de 

contexto;  

• Modelos gráficos: o contexto é modelado por meio de linguagens gráficas 

tais como extensões de UML (Unified Modeling Language) [Simons e Wirtz 

2007]. Modelos baseados em UML são capazes de modelar ricas 
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composições e inter-relacionamentos entre informações de contexto, embora 

sejam limitados quanto à modelagem do comportamento dinâmico 

[Mostéfaoui et al. 2004]; 

• Modelos baseados em lógica: o contexto é representado por meio de fatos, 

expressões e regras que especificam como a informação de contexto pode 

ser inferida ou derivada a partir de outra; 

• Modelos orientados a objetos: as informações de contexto são representadas 

por meio de modelos de objetos, fazendo o uso de encapsulamento e 

reutilização, definindo um menor número de propriedades, funções e regras, 

simplificando a representação do conhecimento em sistemas mais 

complexos, tais como jogos [Bouzy e Cazenave 1997]. O acesso a 

informações de contexto é provido através de interfaces; 

• Modelos baseados em ontologias: contextos e seus inter-relacionamentos 

são descritos por meio de ontologias. De acordo com Noy e McGuinness 

[Noy e McGuinness 2000], “ontologia é a formalização de um vocabulário 

comum”. E, segundo Castels [Castel 2002], “ontologia é uma representação 

da realidade de acordo com a percepção humana”. Devido à sua 

capacidade de descrever contextos complexos, esse modelo tem sido objeto 

de interesse crescente e foi utilizado em vários projetos, tais como CoBrA-

ONT [Chen 2004], GAIA [Roman et al. 2002] e SOCAM [Gu et al. 2005].  

Em [Strang e Linhoff-Popien 2004], foi feito um comparativo entre os modelos de 

contexto e conclui-se que os modelos orientado a objetos e baseado em ontologias são mais 

adequados para modelagem de contexto em aplicações sensíveis a contexto, devido a 

freqüência que o contexto se altera.  

2.6 Adaptação 

Adaptação é uma característica marcante de uma aplicação sensível a contexto 

[Schmidt 2002, Lei 2005, Wu et al. 2008]. A estratégia é adaptar o comportamento da 

aplicação de acordo com a disponibilidade de recursos e objetivos do usuário [Narayanan 

et al. 2000]. Mudanças de contexto, muitas vezes, requerem que o sistema seja adaptado 

para a nova situação [O’Grady et al. 2007], por exemplo, um sistema de navegação precisa 
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atualizar, freqüentemente, o mapa apresentado para o usuário, conforme o mesmo se 

desloca. Os sistemas adaptativos são baseados em um modelo de recursos variáveis e que 

adaptam seu comportamento, de acordo com os recursos disponíveis em um dado 

momento [Couloris et al. 2007].  

Ao desenvolver um sistema adaptativo, deve-se buscar o equilíbrio entre: controle 

do usuário e autonomia da aplicação [Adelstein et al. 2005, Hardian 2006]. Estes sistemas 

precisam ter a capacidade de  se adaptar automaticamente, de forma transparente para o 

usuário, através do monitoramento do contexto. No entanto, em certos momentos, o 

usuário deseja ter a possibilidade de controlar o sistema. A Figura 2.3 apresenta três tipos 

de aplicações, classificadas de acordo com o grau de autonomia da aplicação e o controle 

do usuário. Na situação A, o usuário tem total controle no comportamento da aplicação, 

que, por sua vez, tem muito pouca autonomia. Essas aplicações são as mais interativas. Na 

situação C ocorre o oposto, o usuário interfere muito pouco no comportamento da 

aplicação, que é bastante proativa, reduzindo bastante a interatividade. Finalmente, na 

situação B ocorre o equilíbrio entre a autonomia da aplicação e controle do usuário. Nas 

aplicações sensíveis a contexto, o contexto é utilizado para ditar o comportamento da 

aplicação [Hardian 2006]. 

 
Figura 2.3: Controle do Usuário x Autonomia da Aplicação [Hardian 2006] 

A adaptação pode ocorrer nos dados que são apresentados ao usuário, ou seja, 

conforme o contexto muda, o conteúdo é apresentado de uma forma diferente. A adaptação 

também poderá ocorrer em nível de aplicação, ou seja, componentes da aplicação são 

modificados de acordo com a situação [Maia 2004]. As seções seguintes abordarão os dois 

tipos de adaptação. 

2.6.1 Adaptação de Conteúdo 

Os sistemas adaptativos utilizam técnicas de adaptação de conteúdo, que 

funcionam como um sistema inteligente que pode tomar decisões de acordo com o 
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contexto [Johnson 2005]. Essas técnicas compreendem redução, transformação, 

compressão ou caching de dados em dispositivos. A adaptação de conteúdo pode ser 

executada manualmente pelo usuário ou automaticamente pela aplicação que se ajusta 

adequadamente às mudanças de contexto. Lei e Georganas, em [Lei e Georganas 2001], 

classificam as técnicas de adaptação em quatro grupos, apresentados a seguir: 

• De acordo com o contexto-alvo: 

o Adaptação à infra-estrutura técnica: quando a transformação de dados leva 

em conta apenas fatores relacionados às conexões de rede e capacidade dos 

dispositivos envolvidos na troca dos dados; 

o Adaptação às preferências do usuário: quando o usuário tem diferentes 

requisitos em relação à apresentação de dados; 

• De acordo com o momento da criação do conteúdo: 

o Adaptação estática: quando os dados são pré-processados e armazenados 

em diferentes versões, de acordo com a qualidade de apresentação ou dados 

relevantes. A partir do contexto do usuário, a versão mais adequada é 

disponibilizada; 

o Adaptação dinâmica: as informações são processadas e apresentadas sob 

demanda; 

• De acordo com os tipos de mídias: 

o Adaptação de mídias simples: quando os tipos de mídia do conteúdo 

original e conteúdo adaptado são os mesmos. Um exemplo é a 

transformação de uma imagem padrão GIF (Graphics Interchange Format) 

para outra, padrão bitmap BMP com menor qualidade; 

o Adaptação de mídias cruzadas: quando um tipo de mídia é transformado em 

outro mais adequado para um determinado dispositivo. Um exemplo dessa 

adaptação é a transformação de um vídeo em um conjunto com as principais 

imagens do mesmo; 
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• De acordo com o local da adaptação: 

o Baseada no servidor: cabe ao dispositivo que atua como servidor do 

conteúdo analisar o contexto existente entre ele e o dispositivo alvo, e 

realizar eventuais transformações (se necessárias) no conteúdo a ser 

disponibilizado; 

o Baseada no proxy: nessa abordagem, a decisão e a efetiva realização da 

transformação do conteúdo é realizada por um terceiro componente, que 

atua como um proxy na comunicação entre cliente e servidor de conteúdo; 

o Baseada no cliente: o servidor repassa ao cliente uma lista de possíveis 

representações de um conteúdo. O cliente escolhe dentre as opções aquela 

que melhor se adequa ao seu perfil e repassa ao servidor, que, por sua vez, 

envia os dados ao cliente; 

o Baseada no middleware: cabe ao middleware, que interliga clientes e 

servidores, realizar as decisões sobre transformações de conteúdo de acordo 

com o contexto envolvido. Dado que essas infra-estruturas de software, 

normalmente, apresentam serviços que estão potencialmente distribuídos 

em vários nós, o serviço de adaptação pode ser realizado tanto no próprio 

servidor quanto em outro nó similar a um proxy. 

2.6.2 Adaptação de Aplicação 

 Um sistema pode ser adaptado através de alterações na sua estrutura [Friday et al. 

1999, Capra et al. 2001b, Gorton et al. 2006]. Uma forma bastante usada para adaptação de 

aplicação é a utilização de mecanismos de reflexão [Capra et al. 2001a]. O princípio da 

reflexão fornece ao programa a capacidade de introspecção e mudança do seu próprio 

comportamento [Costa et al. 2005]. Segundo Smith [Smith 1982], que iniciou o conceito 

de reflexão, “assim como um processo pode ser construído para raciocinar sobre o mundo 

externo, também pode ser construído para raciocinar sobre si próprio”. No paradigma 

reflexivo, as operações não são definidas em tempo de compilação, o seu fluxo é decidido 

dinamicamente, baseado nos dados sobre os quais terá que trabalhar, e nas operações que 

devem ser realizadas [Sobel e Friedman 1996]. O papel da reflexão em sistemas 

distribuídos é introduzir mais abertura e extensibilidade, possibilitando a configuração e 
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reconfiguração em tempo de execução, resultando em mais flexibilidade [Couloris et al. 

2007]. A linguagem de programação Java2, através da API (Application Programming 

Interface) de reflexão, permite que a aplicação possa obter informações sobre as estruturas 

de classes e objetos que a compõem [Maia 2004]. Outras linguagens de programação 

também suportam reflexão, como: SmallTalk e Lisp [Sobel e Friedman 1996]. No caso de 

uma aplicação sensível a contexto, a reflexão pode ser usada para adaptar um sistema de 

acordo com uma situação [Capra et al. 2003, Chan e Chuang 2003]. Exemplo: se o nível de 

bateria do dispositivo está baixo, a aplicação poderá desabilitar funções, diminuindo o uso 

do processador, conseqüentemente, economizando a bateria. 

A abordagem de sistemas baseados em componentes é interessante quando se 

deseja uma aplicação mais facilmente adaptável [Friday et al. 1999, Viterbo 2004]. De 

acordo com o próprio nome, componentes são para composição [Szyperski et al. 2002]. 

Um componente é um módulo que provê acesso a seus serviços através de uma interface, 

possui um comportamento bem delineado e que pode ser usado e reutilizado por diferentes 

aplicações [Brown 2000, Mukhija e Glinz 2005]. Um sistema baseado em componente é 

montado a partir do agrupamento dos componentes, que executam as operações necessárias 

para uma dada aplicação [Gao et al. 2003].  

As principais motivações da utilização de sistemas baseados em componentes são 

[Brown 2000, Crnkovic 2003, Couloris et al. 2007]: reusabilidade - a reutilização da 

funcionalidade do componente por toda a aplicação; produtividade - com o 

estabelecimento de uma interface bem definida e a redução da complexidade através do 

encapsulamento, desenvolver aplicações torna-se mais rápido e simples; mudanças 

executadas com facilidade e rapidez - o aumento da modularidade e a ausência de 

dependências permite que o programador modifique, adicione ou substitua componentes 

tão rapidamente quanto as mudanças de necessidades do negócio.  

2.7 Desenvolvimento de Aplicações Sensíveis a Contexto 

A grande demanda por aplicações sensíveis a contexto e a complexidade em 

implementá-las têm motivado o aparecimento de plataformas que suportem o 

desenvolvimento das mesmas [Raatikainen 2001]. Uma das abordagens mais utilizadas é o 

emprego de middleware, que são capazes de esconder problemas relacionados à 

                                                 
2 http://java.sun.com/ 
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heterogeneidade, escalabilidade, compartilhamento de recursos, comunicação de rede, 

coordenação, segurança, dentre outros [Emmerich 2000, Mascolo et al. 2002]. Middleware 

é uma camada de software entre o sistema operacional e a aplicação, que provê um alto 

grau de abstração no desenvolvimento de aplicações [Bruneo et al. 2007]. O uso de 

middleware permite o desenvolvimento mais rápido e eficiente de software, já que o 

mesmo, através dos seus serviços, trata detalhes de implementação de baixo nível [Puder et 

al. 2006]. O termo “serviço” é descrito como: funções de negócio bem definidas e 

encapsuladas que recebem requisições de clientes, na forma de mensagens, e executam 

algum processamento com base na requisição, podendo ou não gerar uma mensagem de 

resposta [Trinta 2007]. Serviços de middleware são componentes que são implementados e 

expostos, via API (Application Programming Interface), na camada de middleware 

[Britton 2000]. O conjunto de serviços do middleware pode ser desenvolvido 

especialmente para uma classe de aplicação (por exemplo, SIG) [Bacon et al. 2000]. Com 

isso, o programador irá focar o tempo de desenvolvimento na aplicação propriamente dita 

[Tanenbaum e Steen 2007].  

Para auxiliar o desenvolvimento de aplicações sensíveis a contexto, o middleware 

deve ser capaz de coletar informações da situação (contexto) e adequar o comportamento 

da aplicação (reconfiguração dinâmica e adaptação) [Agha 2002, Nakajima et al. 2004, 

Issarny et al. 2007]. Uma grande quantidade de pesquisas tem abordado o desenvolvimento 

de middleware que dão suporte a sensibilidade a contexto. Como exemplos podem ser 

destacados: MoCA [Sacramento et al. 2004, Viterbo et al. 2006], SOCAM [Gu et al. 2005], 

CARISMA [Capra et al. 2003], MobiPADS [Chan e Chuang 2003], MACE [Ahmed et al. 

2006] e ACCEL [Chefrour 2005].  

MoCA (Mobile Collaboration Architecture) e SOCAM (Service-Oriented Context-

Aware Middleware) disponibilizam serviços que auxiliam na obtenção, interpretação e 

gerenciamento de informações contextuais, facilitando o desenvolvimento de aplicações 

sensíveis a contexto.  

MobiPADS (Mobile Platform for Actively Deployable Service), CARISMA 

(Context-Aware Reflective mIddleware System for Mobile Applications), MACE 

(Middleware for Adaptative Componet managEment) e ACEEL (Adaptive ComponEnt 

modEL) são pesquisas que têm como objetivo prover a adaptação de aplicações móveis. 

Essas pesquisas executam adaptação através de técnicas de reflexão. MobiPADS controla 
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uma cadeia de componentes da aplicação e faz ajustes de acordo com mudanças de 

contexto. No CARISMA, a adaptação é baseada em políticas e preocupa-se com a 

qualidade de serviço. No MACE, a aplicação é desenvolvida através da combinação de 

componentes requisitados e pode ser reconfigurada mediante mudanças de contexto. O 

ACCEL também usa a abordagem de componentes. O componente pode ter várias 

interfaces e, de acordo com a situação, a melhor interface é utilizada.  

2.8 Conclusões 

Este capítulo abordou a computação sensível a contexto, que possibilita a 

adaptação da aplicação para atender às necessidades atuais do usuário, através do 

monitoramento de contexto. Uma aplicação sensível a contexto é capaz de obter e 

interpretar as informações contextuais e tomar decisões para poder se adaptar quando 

necessário. A adaptação pode ser em nível de conteúdo, apenas modificando os dados que 

são apresentados, ou de aplicação, que tem seus componentes combinados/recombinados 

adequando-se a uma situação.  

No próximo capitulo serão abordados os Sistemas de Informações Geográficas e 

como a computação sensível a contexto vem sendo utilizada para melhorar o uso dos 

mesmos. 
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Capítulo 3 

Sistemas de Informações Geográficas 
e Trabalhos Relacionados  

 

 

3.1 Introdução 

A coleta de informações sobre a distribuição geográfica de recursos naturais, 

população, propriedades públicas e privadas, dentre outros, sempre foi uma atividade 

importante para uma sociedade que tem como objetivo se desenvolver de forma organizada 

[Câmara et al. 1996]. Por muito tempo, a análise e a documentação de informações 

geográficas foram feitas em tabelas e mapas em papel, o que demandava muito esforço – 

por exemplo, para levá-los a campo e, eventualmente, para atualização. Com o 

desenvolvimento da Informática, tornou-se possível armazenar e representar tais 

informações de forma digital, surgindo assim os Sistemas de Informações Geográficas 

[Câmara et al. 2001].  

Como mencionado anteriormente, os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 

são ferramentas (complexas) para manipulação e análise de dados geográficos [Harmon e 

Anderson 2003]. Desde que surgiram, os SIG evoluíram acompanhando os avanços 

tecnológicos e as necessidades dos seus usuários, e assim tornaram-se móveis.  

Este capítulo apresenta os Sistemas de Informações Geográficas, abordando seus 

principais elementos e como estes sistemas evoluíram ao longo do tempo. O capítulo 

também aborda, os SIG desenvolvidos para dispositivos móveis, devido à importância 

destes para esta tese. Por fim, serão detalhados os principais trabalhos relacionados a esta 

pesquisa – SIG móveis sensíveis a contexto. 
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3.2 Elementos de um SIG 

Um SIG é uma ferramenta complexa, formada por uma variedade de elementos 

distintos [Câmara et al. 1996]. A Figura 3.1, adaptada de [Eastman 2003], apresenta os 

principais elementos de um SIG. No entanto, pode ser que um determinado SIG não possua 

todos esses elementos.  

 
Figura 3.1: Elementos de um SIG 

No centro da Figura 3.1, tem-se o banco de dados do SIG onde são armazenadas as 

feições da superfície terrestre, que descrevem: a geometria das feições (forma e posição) e 

as características e qualidades das feições (atributos) [Eastman 2003].  

Em torno dos dados (Figura 3.1), são dispostos os sistemas que os utilizam nas suas 

operações [Eastman 2003]:  

• Sistema de digitalização de mapas: permite a conversão de mapas existentes em 

papel para forma digital. Para a digitalização podem ser usados mesas 

digitalizadoras e scanners, por exemplo;  
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• Sistema de processamento de imagens: permite que uma imagem de 

sensoriamento remoto (imagens de satélite) seja convertida em dados 

interpretados na forma de mapa, de acordo com procedimentos de classificação;  

• Sistema de análise estatística: responsável por uma das mais importantes 

funções de um SIG - apoio à decisão. Este sistema possui um conjunto de 

funções que irá auxiliar, através de resultados em forma de mapas e relatórios, a 

tomada de decisão;  

• Sistema de gerenciamento de banco de dados: o SGBD de um SIG é capaz de 

gerenciar dados espaciais, e para isso, incorpora não apenas um SGBD 

tradicional, mas também uma variedade de utilitários para gerenciar os 

componentes espaciais e atributos dos dados geográficos;  

• Sistema de visualização cartográfica: permite a produção de mapas com saída 

na tela, impressora ou plotter, através da seleção de elementos nas bases de 

dados;  

• Sistema de análise geográfica: possibilita a análise de dados baseada nas suas 

características espaciais reais. Com um sistema de análise geográfica, consultas 

a bancos de dados tradicionais são ampliadas, já que inclui a possibilidade de 

analisar dados fazendo uso da sua posição geográfica. A análise geográfica 

engloba funções como: medidas (área, perímetro), mapas de distância, dentre 

outras. 

3.2.1 Dados Geográficos 

Os dados utilizados em um SIG pertencem a uma classe particular de dados, e 

podem ser chamados de várias formas: dados geográficos, dados geo-referenciados ou 

geodados [Filho 1996]. Os dados geográficos são armazenados como uma coleção de 

camadas temáticas (layers), facilitando a realização de análises sobre diversos temas (por 

exemplo, transporte, uso do solo) para uma mesma região [Casanova et al. 2005]. 

Existem duas formas mais usadas para representar no computador, os componentes 

espaciais: modelo matricial (ou raster) e o modelo vetorial [Filho 2000], exemplificados na 

Figura 3.2.  
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Figura 3.2: Exemplo de Representação Matricial e Vetorial [Filho 2000] 

No modelo matricial, a área em questão é representada como uma matriz, na qual 

cada célula possui um valor correspondente ao tipo específico de elemento de um tema e é 

acessada através de sua posição relativa à matriz [Filho 2000]. Normalmente, uma área é 

representada por diferentes camadas. As células de uma camada armazenam os valores 

associados à variável ou tema.  

No modelo vetorial, as entidades do mundo real são representadas por pontos, 

linhas e polígonos. A posição de cada objeto é definida por sua localização no espaço. 

Diferente do modelo matricial, os objetos vetoriais não preenchem todo o espaço, ou seja, 

nem todas as posições necessitam ser referenciadas [Casanova et al. 2005].  

Normalmente, um SIG fornece suporte para os dois formatos, já que a escolha por 

um dos dois modelos depende do objetivo principal da aplicação [Câmara et al. 2001]. O 

modelo matricial é mais adequado para aplicações voltadas para área ambiental, por 

representar melhor, fenômenos com variação contínua no espaço, como por exemplo: 

pluviometria e relevo [Câmara et al. 2001, Casanova et al. 2005]. O modelo vetorial é mais 

adequado para aplicações relacionadas à urbanização, redes de infra-estrutura (distribuição 

de água e energia, por exemplo). Visando aumentar a interoperabilidade, desenvolvedores 

de SIG utilizam modelos de dados geográficos bem difundidos, como por exemplo 

Shapefile3 (vetorial) e GeoTIFF4 (raster). 

                                                 
3 http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf 
4 http://remotesensing.org/geotiff/geotiff.html 
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3.2.2 Principais Operações Geográficas 

Para um melhor entendimento do que um SIG é capaz de prover, esta seção irá 

descrever as principais operações que podem ser usadas para compor um SIG. Existe uma 

gama de operações que manipulam e analisam dados geográficos [Neteler e Mitasova 

2007]. Dessa forma, os SIG apresentam um conjunto de operações distinto, que depende 

do tipo de aplicação em que são utilizados e do modelo de dados geográficos utilizados 

pelos mesmos [Filho 2000, Ferreira 2003]. Alguns autores, como [Aronoff 1991, Queen e 

Blinn 1993, Albrecht 1996, Demers 2005], propõem classificações para as operações 

geográficas, agrupando-as em categorias. A Figura 3.3, adaptada de [Queen e Blinn 1993], 

apresenta as principais classes de operações geográficas, que serão descritas a seguir.  

Mudança de coordenada, projeção e junção de bordas são operações utilizadas, 

mais comumente, para a correção de erros em dados geográficos. Na maior parte dos 

casos, estes erros ocorrem no momento da entrada de dados. As operações para mudança 

de coordenadas executam mudança do sistema de coordenadas (por exemplo, unidades 

latitude/longitude) [Queen e Blinn 1993]. São usadas, geralmente, quando se trabalha com 

mapas formados por múltiplas camadas (layers), obtidas de fontes distintas. Dessa forma, a 

mudança do sistema de coordenadas é necessária para que todas as camadas estejam na 

mesma unidade. Operações de projeção são usadas para representar a superfície da terra, 

que possui três dimensões, em um mapa com duas dimensões [Queen e Blinn 1993]. As 

operações de junção de bordas são aplicadas quando dois mapas diferentes, mas que 

possuem partes comuns ou adjacentes, necessitam ser unidos, formando um único mapa 

[Demers 2005].  

As operações de medidas são usadas quando se necessita encontrar comprimentos, 

perímetros e áreas de elementos geográficos [Neteler e Mitasova 2007]. Por exemplo, 

distância entre o aeroporto e a UFPE ou a área do Shopping Recife. Operações para 

medidas verticais e de declividade são aplicadas em situações em que dados 

tridimensionais são manipulados [Demers 2005]. Existem também as operações de 

medidas que analisam a freqüência que um fenômeno ocorre em um dado espaço, como 

por exemplo, quantidade de farmácias no bairro de Boa Viagem.  

As operações de álgebra de mapas permitem a execução de expressões algébricas 

entre duas ou mais camadas para produzir uma única camada [Ferreira 2003, Gaspar 
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2004]. Através de expressões, definidas pelo usuário, camadas podem ser somadas, 

subtraídas, divididas ou multiplicadas. Novas camadas são criadas e podem ser 

armazenadas para uso futuro. Um exemplo de álgebra de mapa é a criação de uma nova 

camada que represente a possibilidade do uso do solo para a agricultura, que é obtida como 

a multiplicação da camada de ocupação do solo com a camada de tipo de solo. 

 
Figura 3.3: Principais Operações Geográficas 
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As operações de classificação analisam dados de atributos e os classifica em 

categorias [Demers 2005]. Estas operações são usadas para a geração de mapas temáticos. 

A partir da classificação dos atributos, os elementos geográficos que fazem parte de uma 

mesma classe, são representados graficamente, de modo idêntico (da mesma cor, por 

exemplo). O SIG oferece várias formas de classificação, cabendo ao usuário escolher a 

mais adequada para seus dados. Como exemplos de métodos de classificação podem ser 

citados [Francisco et al. 2008]: quantil (cada classe deve possuir o mesmo número de 

elementos), intervalo igual (as classes devem possuir o mesmo intervalo de valores) e valor 

único (atributos com mesmo valor são inseridos na mesma classe – dados qualitativos). A 

Figura 3.4 apresenta dois mapas temáticos, utilizando métodos de classificações diferentes.  

 
Figura 3.4: Mapas Temáticos Usando Diferentes Métodos de Classificação  

Operações de consultas podem ser executadas sobre dados de atributo ou sobre 

dados espaciais (consulta espacial) e têm como objetivo a recuperação da informação a 

partir da formulação de condições [Demers 2005]. As consultas resultam na seleção de 

elementos geográficos, e novas operações podem ser executadas sobre os mesmos, como 

por exemplo, a criação de uma nova camada contendo apenas os elementos selecionados. 

Para as consultas, pode ser utilizada SQL (Structured Query Language), que possibilita a 

análise de expressões com múltiplas condições. As operações de consultas espaciais usam 

condições baseadas na localização dos elementos geográficos [Gaspar 2004]. Com estas 

operações podem ser encontradas: vizinhança (encontrar os Estados que são vizinhos do 
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Estado de Pernambuco), pertinência (encontrar os colégios do bairro Boa Viagem) e 

interceptação (encontrar quais ruas cruzam com a avenida Agamenon Magalhães).  

As operações de áreas de proximidade (buffering) e redes levam em consideração 

áreas pré-definidas ao redor de um objeto geográfico ou a conectividade de fenômenos 

[Queen e Blinn 1993]. As operações de áreas de proximidade têm a finalidade de definir 

zonas de interdição em torno de determinados objetos geográficos (pontos, linhas ou 

polígonos) ou para estimar a extensão da influência de algumas atividades, a partir de uma 

distância definida pelo usuário [Gaspar 2004]. Estas operações geram polígonos (buffer) no 

entorno dos elementos. Por exemplo, para verificar a área afetada por um terremoto a partir 

do seu epicentro, zonas de buffer podem ser criadas. As operações de redes são usadas para 

otimização de rotas e distribuição de recursos (água, energia). Estas operações executam 

análises em um conjunto de pontos e linhas que estão interconectados [Queen e Blinn 

1993]. Com estas operações, pode-se encontrar a melhor rota entre dois pontos ou menor 

caminho entre vários pontos (aplicado na distribuição de cargas, por exemplo).  

Operações de visualização servem para selecionar a parte do mapa que será 

visualizada na área da tela [Demers 2005]. Com estas operações, o mapa pode ser visto 

com maior ou menor nível de detalhe (mudanças de escala). Como exemplo de operações 

de visualização podem ser citados: zoom in , zoom out e pan.  

As operações para a apresentação de resultados fornecem ao SIG, a habilidade de 

produzir mapas, relatórios estatísticos e gráficos [Queen e Blinn 1993]. Os mapas podem 

ser formatados, com opção para acrescentar textos e mudar cores, por exemplo. Através 

das análises dos dados, podem ser gerados relatórios estatísticos contendo, somatórios, 

desvio padrão, mediana, máximo e mínimo, dentre outros.  

3.3 Evolução dos SIG 

Segundo Peng [Peng e Tsou 2003], a evolução dos SIG é dividida em três fases – 

SIG para Mainframe5, SIG para Desktop6 e SIG Distribuído, e são apresentadas na Figura 

3.5. A classificação foi definida a partir do equipamento em que o SIG é utilizado. Cada 

fase possui características bem marcantes que serão detalhadas a seguir.  

                                                 
5 Do Inglês: Mainframe GIS 
6 Do Inglês: Desktop GIS 
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Figura 3.5: Fases da Evolução dos SIG [Peng e Tsou 2003] 

A primeira fase da evolução é conhecida por SIG para Mainframe, que adota o 

modelo computacional monolítico, no qual todos os programas estão em um mesmo 

mainframe. O usuário acessa os dados e as funções de análises no mainframe, diretamente 

de terminais “burros” através da rede local. Essa fase é caracterizada pela falta de troca de 

informações e pela necessidade de alto grau de conhecimento por parte das pessoas que 

usam o SIG [Peng e Tsou 2003].  

A segunda fase é conhecida por SIG para Desktop, marcada pela chegada de 

computadores pessoais no mercado mundial e podem ser encontrados dois cenários. No 

primeiro cenário, tem-se o SIG instalado com todas as suas funções, interface de usuário e 

dados em computadores pessoais, sem nenhuma troca de informação. No segundo cenário, 

o SIG é instalado em computadores conectados a uma rede local, normalmente adotando o 

modelo cliente/servidor, que possibilita a troca de dados [Peng e Tsou 2003]. O número de 

usuários que utilizam os SIG ainda é limitado, devido ao alto nível de conhecimento 

técnico necessário para usá-los adequadamente.  

Atualmente, os SIG se encontram na terceira fase – SIG Distribuído, marcada pela 

evolução da Internet, da comunicação sem fio e da nova geração de computadores e 

dispositivos móveis. SIG Distribuídos se dividem em duas categorias: SIG para Internet7 e 

                                                 
7 Do Inglês: Internet GIS 
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SIG móvel. A maior diferença entre eles é que o cliente do SIG para Internet é 

normalmente um computador pessoal conectado a uma rede cabeada, enquanto que o do 

SIG móvel pode ser um laptop, PDA ou celular (smartphone) conectado a uma rede sem 

fio [Tsou 2004, Hassin 2004]. Devido à diferença de capacidade dos dispositivos utilizados, 

existem também diferenças nas operações e aplicações.  

SIG para Mainframe e SIG para Desktop são tradicionalmente chamados de 

Sistemas de Informações Geográficas, enquanto que os SIG distribuídos são referenciados 

como Serviços de Informações Geográficas Distribuídos [Peng e Tsou 2003]. Na Figura 

3.6, são apresentados os três tipos de arquiteturas para SIG. 

 
Figura 3.6: Tipos de Arquiteturas para SIG[Peng e Tsou 2003] 

Os Sistemas de Informações Geográficas Tradicionais são fechados, centralizados, 

dependentes de plataforma, que incorporam interfaces de usuário, programas e dados. Esse 

tipo de plataforma inclui SIG para Mainframe e SIG para Desktop (computadores pessoais). 

Os Sistemas de Informações Geográficas Cliente/Servidor são baseados na arquitetura 

cliente/servidor, em que os componentes do lado cliente (usualmente, a interface de 

usuário) são separados dos componentes do lado servidor (dados e programas), que são 

acessados remotamente. Os Serviços de Informações Geográficas Distribuídos são 

componentes distribuídos que podem se conectar e interagir com múltiplas plataformas e 

sistemas. Os nós correspondentes aos SIG se comportam como cliente e servidor, e podem 

se comunicar com diversos servidores ao mesmo tempo.  

Os SIG continuam evoluindo e atualmente, pesquisas vêm propondo a sua 

convergência com a ciência de contexto [Reichenbacher 2007, Predic et al. 2006, Drumond 

et al. 2006, Brioschi et al. 2007]. A seção 3.5 abordará estas pesquisas de forma mais 

detalhada.  
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3.4 Sistemas de Informações Geográficas Distribuídos  

Como visto na seção anterior, SIG para Internet e SIG móveis compreendem a fase 

dos SIG distribuídos. Toda aplicação SIG, distribuída em um ambiente de rede com ou sem 

fio, com a finalidade de fornecer acesso a dados e serviços geográficos distribuídos, 

disseminando informação e executando análises espaciais, é chamada de SIG Distribuído 

[Dragiévié 2004].  

Um SIG distribuído permite que uma variedade de dispositivos clientes acessem 

dados espaciais e ferramentas de processamento distribuídas em servidores, em qualquer 

lugar e a qualquer hora [Longley et al. 2005]. As informações são apresentadas aos 

usuários de acordo com o dispositivo utilizado. Os usuários podem executar funções de 

geoprocessamento como: apresentação de mapas, consultas e análises espaciais usando um 

browser ou outros programas clientes [Peng e Tsou 2003].  

O desenvolvimento de SIG distribuído tem como principal desafio, a habilidade 

para acessar, de várias formas, os dados e serviços geográficos em um ambiente 

heterogêneo, em que é necessário um alto grau de interoperabilidade [Wong et al. 2002]. O 

consórcio OpenGIS 8 , que desenvolveu o OGIS (Open Geodata Interoperability 

Specification) e a GML (Geography Markup Language) [Peng e Chuanrong 2004], vem 

pesquisando a melhor forma de alcançar a interoperabilidade.  

3.4.1 SIG Móveis 
A possibilidade de ter o SIG móvel em um dispositivo que está acessível a 

qualquer hora e em qualquer lugar, resultou na expansão do uso de informações 

geográficas [Clarke 2001, Davis 2002]. Estes SIG vêm auxiliando seus usuários a 

encontrar soluções para questões do cotidiano, como por exemplo: um biólogo precisa 

monitorar as áreas de desova das tartarugas marinhas, um engenheiro de estradas precisa 

visualizar mapas das áreas onde as obras estão sendo feitas, entre outros. Os usuários que 

utilizam informações geográficas, durante o trabalho de campo, são os grandes 

beneficiados com esse tipo de SIG [Li 2006].  

                                                 
8 www.opengeospatial.org/ 
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Existem vários possíveis benefícios quando se utiliza um SIG móvel, tais como 

[Johnson 2005]:  

1. Aumento da produtividade devido à redução de deslocamento: o usuário de 

SIG móvel pode coletar dados e executar análises em campo, podendo 

tomar decisões de imediato;  

2. Melhoria na precisão dos dados: os dados coletados em campo tendem a ser 

mais confiáveis. Se o usuário for a campo executar uma tarefa e verificar 

que a posição de um determinado elemento está incorreta, ele pode fazer a 

correção e enviar a atualização para a base de dados (quando um serviço de 

comunicação estiver disponível);  

3. Acesso à base de dados relevantes: o usuário pode acessar bases de dados 

que sejam relevantes para o trabalho que está executando no momento;  

4. Tomada de decisão mais precisa: devido ao usuário ter em mãos, um SIG 

que possibilita a execução de análises geográficas e estatísticas, a tomada de 

decisão é feita com mais precisão;  

5. Aumento da segurança dos trabalhadores de campo: através da análise de 

mapas e informações geográficas da região onde se está efetuando um 

trabalho, os trabalhadores podem correm menos riscos de acidentes. Por 

exemplo: na escavação de um túnel, o trabalhador tem em mãos mapas com 

a localização de um gasoduto que passa nas imediações. Usando um GPS 

integrado ao SIG, ele pode se certificar de que está executado a escavação 

no local correto, evitando acidentes com danos físicos e financeiros;  

6. Navegação: com um GPS integrado ao SIG, o usuário pode ver a sua 

localização atual através do mapa apresentado no seu dispositivo móvel, o 

que é bastante útil para vários tipos de aplicação nas áreas de transporte e 

turismo, por exemplo.  

Para o desenvolvimento de SIG móveis, algumas questões devem ser consideradas 

[Luqun e Minglu 2004, Drumond et al. 2006, Maguire 2006]. Primeiramente, questões 

relacionadas ao tipo de dispositivo utilizado, que possui restrições como: poder de 

processamento e armazenamento, duração da bateria e tamanho da tela. Outra questão é a 

heterogeneidade, por conta da diversidade de dispositivos móveis, com diferentes 
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configurações e capacidades. Além disso, questões relacionadas à comunicação, como: 

baixa largura de banda das redes sem fio e intermitência da conexão. Um SIG móvel 

normalmente é utilizado por trabalhadores de campo em áreas remotas, onde a cobertura de 

rede sem fio é irregular [Lopez 2003]. Estas questões se somam aos problemas já 

existentes e inerentes das aplicações SIG, tais como: interoperabilidade de dados e de 

serviços geográficos [Wong et al. 2002, Stephens e Broussard 2004, Anand et al. 2006, 

Drumond et al. 2006].  

O SIG móvel deve ser capaz de executar operações geográficas, agrupar 

informações, proporcionar acesso rápido a dados remotos, atualizar dados armazenados no 

dispositivo e sincronizar os dados com a base de dados do servidor [Johnson 2005]. Além 

disso, os trabalhadores de campo normalmente usam o SIG móvel enquanto se deslocam 

ou com as mãos ocupadas. Por conta disso, a aplicação deve ser fácil de utilizar e 

personalizar [Tiits 2004, Li 2006].  

Outras características desejáveis a uma aplicação SIG móvel são [Hunter e Tao 

2002]: 

• Suporte a padrões de dados geográficos abertos: para facilitar a troca de 

informações e serviços; 

• Integração com outras aplicações: possibilidade de se integrar com outros 

sistemas existentes, de forma transparente;  

• Segurança: suporte a mecanismos de segurança de rede. 

Para desenvolver SIG móveis, que apresentem as características citadas acima, é 

indicada a adoção de uma abordagem minimalista, na qual operações do SIG são 

implementadas em pacotes ou componentes que são carregados apenas quando necessário 

[Drumond et al. 2006].  

3.4.1.1 Arquiteturas para SIG Móveis 

Para SIG móveis, basicamente, duas arquiteturas vêm sendo adotadas [Peng e Tsou 

2003, Luqun e Minglu 2004, Drumond et al. 2006]. A primeira, utiliza o modelo de 

arquitetura dos SIG tradicionais (Seção 3.3), na qual a aplicação SIG é instalada, 

completamente, no dispositivo móvel [Luqun e Minglu 2004]. Nesta abordagem, a 

aplicação é independente de rede, possibilitando o seu funcionamento em áreas onde a 
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cobertura de rede é precária ou inexistente. No entanto, o conjunto de operações que 

compõe o SIG fica limitado às características do dispositivo móvel utilizado, como 

capacidade de processamento e armazenamento.  

Na segunda arquitetura para SIG móveis, é utilizado o modelo cliente/servidor. A 

Figura 3.7, apresenta os componentes desta arquitetura. O lado cliente é formado pelos 

sistemas de posicionamento, dispositivos móveis e aplicação SIG. Os sistemas de 

posicionamento fornecem as coordenadas geográficas dos dispositivos móveis. Existem 

dois tipos de sistemas que são bastante utilizados: local e global [Domnitcheva 2001, 

Hightower e Borrielo 2001]. O sistema de posicionamento local baseia-se no método de 

triangulação de sinais de rádio ou sinais de telefones celulares para as múltiplas estações 

base, com o objetivo de calcular a posição de um dispositivo. O sistema de posicionamento 

global (GPS) calcula a posição de um dispositivo através de sinais de satélites [Esmond 

2007].  

 
Figura 3.7: Arquitetura para SIG Móvel [Tsou 2004] 

Os dispositivos móveis são utilizados para apresentar mapas, resultados de análises 

de operações geográficas e informações de localização para o usuário final [Tsou 2004]. 

Esses dispositivos podem se comunicar através de uma rede sem fio com o objetivo de 

trocar informações com o servidor ou com outros dispositivos. A aplicação SIG cliente 

deve ser instalada no dispositivo móvel [Peng e Tsou 2003]. 
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Os componentes do lado servidor disponibilizam grande volume de dados espaciais 

e executam operações geográficas requisitadas pelos clientes. A comunicação entre o 

cliente e o servidor é fornecida através da utilização de algum tipo de rede de comunicação, 

com fio ou sem fio, como por exemplo: GSM 9  (Global System for Mobile 

Communications), Wi-Fi (Wireless Fidelity) [Al-Alawi 2006], WiMAX [Andrews et al. 

2006] e Bluetooth10, que proporcionam a troca de dados e o uso de serviços remotos. Em 

uma conexão com fio, o servidor SIG pode enviar dados geográficos para o dispositivo 

móvel e pode receber dados com o objetivo de atualizar a base de dados. Em uma conexão 

sem fio, serviços específicos ou mapas podem ser requisitados ao servidor SIG, que irá 

responder ao pedido. Um dispositivo móvel pode fazer acesso a vários servidores SIG. 

Toda a carga de processamento e armazenamento de informação fica sob responsabilidade 

do servidor SIG. Uma parte dos dados geográficos é armazenada, temporariamente, no 

dispositivo móvel e é freqüentemente sincronizada com os dados do servidor SIG para que 

o usuário trabalhe com a informação mais atualizada [Tsou 2004]. O SIG móvel baseado 

nesta arquitetura é muito dependente de rede, e assim, quando a cobertura de rede ou 

qualidade da conexão é deficiente, o seu uso é prejudicado. Como exemplos de SIG 

móveis disponíveis no mercado, baseados nas arquiteturas acima, podem ser citados: 

gvSIG Mobile11 (abordagem 1) e ArcPad12 e SuperPad13 (abordagem 2). 

3.5 Trabalhos Relacionados 

Nesta seção serão abordadas pesquisas que propõem a convergência entre SIG 

móveis e computação sensível a contexto. Estes SIG têm a capacidade de obter 

informações do ambiente (contexto – como, por exemplo: perfil do usuário, localização, 

velocidade de deslocamento, dentre outras) e se adaptar quando necessário [Li 2006, 

Dasgupta 2006, Brioschi et al. 2007].  

Os primeiros trabalhos utilizando sensibilidade a contexto na área de 

geoprocessamento foram publicados no final da década de 90. O Cyberguide [Abowd et al. 

1997] e o DEEP MAP [Zipf 1998, Malaka e Zipf 2000] são protótipos de sistemas de 

informações turísticas sensíveis a contexto, que auxiliam o turista a navegar pela cidade, 
                                                 
9 http://www.gsmworld.com/technology/index.shtml 
10 https://www.bluetooth.org 
11 http://www.gvsig.gva.es/ 
12 http://www.esri.com/software/arcgis/arcpad/index.html 
13 http://www.supergeo.tw/P_SuperPad.asp 



Capítulo 3 – Sistemas de Informações Geográficas e Trabalhos Relacionados 
 

 41

oferecendo informações do interesse do usuário, como, por exemplo, localização de 

restaurantes e museus. Atualmente, os guias móveis baseados em mapas estão bem 

populares, devido à possibilidade de utilizar sistemas de localização através dos 

dispositivos móveis e à melhora na infra-estrutura das redes sem fio [Kray e Baus 2003, 

Schwinger et al. 2005]. Como exemplos desses guias, podem ser citados: Lol@, TellMaris 

e REAL [Baus et al. 2005]. Outra tendência são os guias móveis que se comunicam com 

sensores espalhados por um ambiente (smart place), e passam informações tais como, 

temperatura, pressão, imagens. Um exemplo desse tipo de aplicação é o SenseWeb, 

desenvolvido pela Microsoft [Santache et al. 2006], apresentado na Figura 3.8. O 

SenseWeb permite que o usuário, através da visualização de imagens, verifique as 

condições do trânsito das ruas por onde o mesmo irá passar. 

 
Figura 3.8: SenseWeb [Santache et al. 2006] 

Nos últimos anos é que as pesquisas na área de SIG sensíveis a contexto 

aumentaram, com o desenvolvimento de novas aplicações e dispositivos específicos 

[Dasgupta 2006, Freda 2006, Parson 2006]. Pesquisas mais recentes têm abordado a 

possibilidade de adaptação do conteúdo apresentado, de acordo com o contexto. Foram 

identificados dois trabalhos com a característica de obter informações contextuais e adaptar 

o conteúdo apresentado ao usuário.  

No primeiro trabalho, desenvolvido por Predic, Stojanovic e Djordjevic-Kajan 

[Predic et al. 2006], é proposta uma arquitetura para SIG móveis com suporte à 

sensibilidade a contexto - GinisMobile. O principal problema abordado é a usabilidade do 
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sistema e apresenta como solução, o uso da sensibilidade a contexto e adaptação de 

conteúdo para diminuir, ao máximo, as interações do usuário.  

A arquitetura GinisMobile fornece suporte para gerenciamento e apresentação de 

dados espaciais nos formatos vetorial e matricial (camadas estáticas), além de dados 

dinâmicos sobre objetos móveis, por exemplo, um veículo em deslocamento (que varia de 

localização e velocidade ao longo do tempo).  

A Figura 3.9 apresenta a arquitetura GinisMobile, que é dividida entre lado cliente 

e servidor. No lado cliente, se encontra o dispositivo do usuário, equipado com sensores 

com a capacidade de obter a localização atual (GPS, por exemplo), nível de luminosidade, 

dentre outras informações contextuais. O interpretador e integrador de contexto é 

responsável por capturar as informações sobre o dispositivo, bem como, as informações 

relacionadas ao ambiente, que são obtidas através dos sensores, e enviar, periodicamente, 

para processamento no lado servidor. 

 
Figura 3.9: Arquitetura GinisMobile [Predic et al. 2006] 

No lado servidor, as informações contextuais são armazenadas em uma base de 

dados, que compõe um histórico. Um sistema baseado em regras analisa as informações 

contextuais atuais e as compara com as informações armazenadas no histórico, para 

verificar se houve mudança de contexto. Quando ocorre mudança de contexto, ajustes 

devem ser feitos. Estes ajustes variam de acordo com a informação de contexto que foi 

modificada. O sistema baseado em regras gera um arquivo XML (EXtensible Markup 

Language) que descreve como a aplicação deverá reagir à mudança de contexto. O arquivo 
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XML é enviado para o cliente, juntamente com camadas estáticas (imagens raster) e 

componentes dinâmicos do mapa (objetos móveis).  

No lado cliente, é feita a análise do arquivo XML para adaptar a interface do 

usuário. As camadas estáticas são armazenadas na cache do dispositivo e apresentadas 

juntamente com os objetos móveis. Como grande parte das informações dos mapas é 

estática, os segmentos utilizados mais freqüentemente são mantidos no dispositivo móvel, 

melhorando o desempenho da visualização.  

Para testar a arquitetura proposta, foi desenvolvida uma aplicação (Fleet Tracking) 

para navegação de veículo utilizando os componentes GinisMobile, apresentada na Figura 

3.10.  

 
Figura 3.10: Telas do Fleet Tracking [Predic et al. 2006] 

Sensores captam informações de velocidade, direção, hora e nível de luminosidade. 

Essas informações são utilizadas para decidir de que forma a informação geográfica deve 

ser apresentada no dispositivo móvel (escala do mapa, posição atual e luminosidade da 

tela). A Figura 3.10 apresenta as telas do Fleet Tracking que variam ao longo do trajeto. 
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No primeiro momento (a), com velocidade de deslocamento a 20 Km/h, conforme a 

velocidade aumenta, a escala de apresentação do mapa é aumentada, bem como o tamanho 

da fonte que apresenta a velocidade, permitindo que o usuário veja mais do mapa à sua 

frente. Além disso, o sistema procura deixar centralizado na tela, o ponto onde o usuário se 

encontra. Se o sistema estiver sendo usado à noite ou com pouca luminosidade, a imagem é 

ajustada para um conjunto de cores adequado a esta quantidade de luz, diminuindo a 

possibilidade de distração do usuário (f).  

O próximo trabalho a ser descrito aborda métodos de adaptação para cartografia 

móvel [Reichenbacher 2007]. Esse trabalho enfatiza a adaptação de visualização de 

informações geográficas e demonstra como usar imagens vetoriais escaláveis (SVG14 - 

Scalable Vector Graphics), um tipo de formato aberto de imagem vetorial baseado em 

XML, para adaptar o conteúdo apresentado em aplicações móveis.  

Nesse trabalho, é definido um serviço de geovisualização (Figura 3.11), capaz de 

adaptar a visualização de informações geográficas de acordo com o usuário, sua atividade, 

tempo, características dos dispositivos e localização (contexto). O serviço de 

geovisualização se baseia no Open Web Services (OWS) para serviços geográficos do 

Open Geospatial Consortium15 (OGC). 

 
Figura 3.11: Serviço de Geovisualização [Reichenbacher 2007] 

                                                 
14 http://www.w3.org/Graphics/SVG/ 
15 http://www.opengeospatial.org/ 
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O processo de adaptação, apresentado na Figura 3.12, é disparado a partir de 

qualquer mudança ou diferença nas informações monitoradas, em um determinado 

intervalo de tempo (diferença entre o estado S e S’). Dependendo de qual informação 

sofreu variação, o adaptador irá identificar, através de um conjunto de regras, o método 

mais apropriado para executar a adaptação. Como exemplos de métodos de adaptação 

utilizados, podem ser citados: mudança de escala e mudança na seção do mapa que está 

sendo visualizada.  

 
Figura 3.12: Componentes da Adaptação [Reichenbacher 2007] 

A adaptação de visualização é executada sobre mapas no formato SVG, que 

oferece características apropriadas para dispositivos móveis. Seu formato vetorial produz 

arquivos menores e não perde a qualidade de detalhes quando operações como zoom são 

executadas. A Figura 3.13 apresenta um arquivo SVG, que é gerado dinamicamente. O 

arquivo SVG (à esquerda), formado por elementos dinâmicos, que variam de acordo com o 

contexto, é sobreposto em um mapa estático (à direita). 
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Figura 3.13: Arquivo SVG Sobreposto em um Mapa Estático [Reichenbacher 2007]  

Os trabalhos pesquisados têm em comum o uso de uma arquitetura cliente-servidor 

e da ciência de contexto para adaptação de conteúdo em SIG móveis. Em [Predic et al. 

2006], existe uma preocupação com a usabilidade, assim, a adaptação é executada com o 

objetivo de diminuir a interação do usuário. Em [Reichenbacher 2007], é definido um 

serviço de geovisualização que decide quais elementos de um mapa devem ser atualizados 

quando o contexto muda.  

Nos trabalhos pesquisados, a adaptação é executada em nível de dados (conteúdo 

apresentado). A proposta do trabalho atual é desenvolver uma arquitetura para SIG móveis, 

baseada em contexto, em que a adaptação é executada em nível de aplicação. Nesta 

proposta, as operações que irão fazer parte do SIG serão determinadas a partir de análise de 

informações contextuais, fazendo com que o SIG seja ajustado às características dos seus 

usuários, dispositivos e tarefas a serem realizadas pelos usuários no trabalho de campo. 

Dessa forma, o SIG é gerado de forma adaptada à situação do trabalho. Além disso, deve-

se pensar em uma solução que não seja tão dependente de rede, já que o trabalho de campo 

é executado, em muitos casos,  em áreas remotas.  

Outro ponto que deve ser observado é que nestes trabalhos o principal foco é a 

operação de navegação, em que o mapa é atualizado enquanto o usuário se desloca. Ou 

seja, os trabalhos tratam de aplicações que usam um conjunto estático e pequeno de 

operações, voltadas, em geral, para usuários comuns e não especialistas, como é, 

normalmente, o caso de trabalhadores de campo que usam operações SIG em maior 

número e mais complexas.  

Nos dois trabalhos, foi utilizada a abordagem baseada em serviços de aplicação 

(web services). O trabalho atual utiliza a abordagem baseada em middleware que tem como 

vantagem, a facilidade de reutilização dos elementos da arquitetura, além de diminuir a 
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complexidade de desenvolvimento das aplicações, evitando contaminar a lógica do 

negócio de aplicação.  

3.6 Conclusões  

Este capítulo apresentou os Sistemas de Informações Geográficas, dando ênfase 

aos SIG móveis. Desde que surgiram, os SIG nunca foram tão populares e a sua utilização 

é intensa por parte de muitos usuários. Seguindo as tendências tecnológicas, os SIG 

passaram a ser desenvolvidos para dispositivos móveis e são utilizados em campo, 

auxiliando seus usuários em várias atividades. Na literatura, observa-se que há, 

basicamente, duas alternativas de arquiteturas para SIG móveis, baseadas no modelo SIG 

tradicional e modelo SIG cliente-servidor. 

Os SIG móveis continuam em evolução e pesquisas recentes vêm abordando a 

utilização de sensibilidade a contexto para melhorar o seu uso. Estes SIG trazem a 

possibilidade da adaptação baseada em contexto. Os trabalhos encontrados, abordam a 

adaptação em nível de conteúdo apresentado. No trabalho atual, a proposta é a utilização 

de informações contextuais para efetuar adaptação em nível de aplicação, com o objetivo 

minimizar os problemas encontrados nas duas arquiteturas de SIG móveis mais utilizadas 

atualmente, que são: conjunto restrito de operações no SIG e alta dependência de rede.  

Nos próximos capítulos, serão apresentados o projeto e a implementação da 

arquitetura SIGnUs que permite a realização de adaptação de SIG móveis, baseada em 

contexto.
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Capítulo 4 

Arquitetura SIGnUs 
 

 

4.1 Introdução 

O uso de SIG móveis para apoiar o trabalho de campo vem se tornando uma 

realidade. No entanto, as arquiteturas dos SIG móveis atuais apresentam limitações que 

dificultam a sua utilização [Peng e Tsou 2003, Luqun e Minglu 2004, Drumond et al. 

2006]. Uma limitação é que estes SIG possuem um conjunto reduzido de operações 

geográficas, já que são instalados em dispositivos de pequeno porte, com restrições de 

armazenamento e processamento, principalmente. Assim, a determinação de quais 

operações geográficas comporão o SIG deve ser feita de forma criteriosa, para que possa 

atender as necessidades do usuário. Caso contrário, o SIG pode ficar com pouca utilidade 

para o usuário, comprometendo o seu uso. Outra limitação é que alguns SIG móveis são 

dependentes de redes. Considerando que o trabalho de campo pode ser executado em áreas 

em que o acesso à rede é precário ou inexistente, esta dependência poderá deixar a 

aplicação indisponível ou, mais uma vez, com pouca utilidade. 

Esta tese tem como desafio minimizar os problemas das arquiteturas dos SIG 

móveis atuais, que são desenvolvidos com um conjunto restrito de operações geográficas 

ou são bastante dependentes de redes. Para isso, é proposta a arquitetura SIGnUs que 

possibilita que o SIG móvel seja configurado sob-demanda, a partir da análise de 

informações contextuais, que indicam quais as necessidades específicas de cada usuário. 

Para este trabalho, a necessidade do usuário pode ser descrita da seguinte forma: usuário 

necessita de um SIG móvel que tenha as operações geográficas que serão utilizadas 

durante o trabalho de campo, que seja executado no dispositivo disponível mais adequado
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às condições do trabalho a ser realizado e que esteja sempre disponível. Assim, a 

arquitetura SIGnUs fornecerá ao usuário uma configuração suficiente e eficaz do SIG que 

será levado a campo. Como resultado, tem-se um SIG Móvel Adaptado (SIGMA), 

formado por um conjunto de operações geográficas que permitirá ao usuário realizar as 

tarefas pretendidas, utilizando o dispositivo mais adequado às condições de trabalho em 

campo. O SIGMA será instalado no dispositivo móvel e é independente de rede. Devido ao 

SIG ter sido adaptado de acordo com as necessidades do usuário, esta tese assume que o 

usuário não precisará fazer solicitações remotas, em busca de operações geográficas, já que 

as operações geográficas necessárias para o trabalho de campo estão disponíveis no 

SIGMA. 

O objetivo da arquitetura SIGnUs é configurar um SIG móvel de acordo com as 

necessidades do usuário e configuração do dispositivo utilizado. Para que o objetivo seja 

alcançado, deve ser tratado um conjunto de problemas: (1) a complexidade de configurar 

um SIG para dispositivos com características heterogêneas e para usuários com diferentes 

necessidades, (2) obtenção e interpretação das informações necessárias para tomadas de 

decisões sobre a configuração, (3) adaptação da aplicação de acordo com o contexto que 

representa as necessidades do usuário e com o dispositivo utilizado, e (4) descoberta de 

operações geográficas que possam ser utilizadas na configuração do SIG. 

Nas próximas seções a arquitetura SIGnUs será detalhada, com a descrição da cada 

um dos seus elementos, fazendo uso de diagramas UML (Unified Modelling Language) 

para representar seus principais componentes e suas interfaces de comunicação. 

4.2 Visão Geral da Arquitetura SIGnUs 

A arquitetura SIGnUs é baseada no cenário motivador, apresentado no Capítulo 1 

(Seção 1.2). De acordo com o cenário, quando vai executar um trabalho de campo, 

utilizando um SIG, o usuário prepara seu dispositivo, instalando o SIG e armazenando os 

dados geográficos necessários para o seu trabalho - esta fase foi nomeada de fase de 

configuração. Em um segundo momento, já em campo, o usuário utiliza o SIG instalado 

em um dispositivo móvel - esta fase foi nomeada de fase de uso do SIG em campo (Figura 

1.3, página 5). Os elementos da arquitetura SIGnUs são utilizados nas duas fases citadas 

acima.  
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A Figura 4.1 apresenta uma visão geral dos elementos da arquitetura SIGnUs, que 

serão descritos em seguida. A arquitetura é estruturada em três camadas: dados, 

middleware e aplicações.  

 
Figura 4.1: Elementos da Arquitetura SIGnUs 

Na camada de dados se encontram as bases de dados de operações geográficas e 

tarefas, que são utilizadas para configurar o SIGMA. Na camada de middleware se 

encontram os três serviços SIGnUs, que dão suporte à configuração do SIGMA. Os 

serviços de middleware SIGnUs são:  

• Serviço de Descoberta de Operações (SDO): a configuração e geração do 

SIGMA é feita através da composição de operações geográficas (OG). Para se 

ter um SIGMA que atenda ao máximo as necessidades do usuário, é preciso ter 

acesso a um conjunto significativo de operações geográficas, que possam ser 

utilizadas para configurar o SIG. Portanto, o SDO permite o registro e anúncio 

de operações geográficas que serão utilizadas para a configuração do SIGMA. O 

SDO também gerencia o agrupamento de operações geográficas, para formar 

uma tarefa. Neste trabalho, uma tarefa é definida por: “uma ação executada pelo 

usuário com o uso do SIG”. Para a realização de uma tarefa são usadas uma ou 

várias operações geográficas. Por exemplo, se o usuário deseja realizar a tarefa 

construir mapa temático, serão necessárias as operações geográficas: editar base 

de dados, classificar dados, editar esquemas de cor, formatar legenda, dentre 

outras. Assim, são definidas quais operações geográficas tornam possível a 

realização de uma dada tarefa; 
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• Serviço de Gerenciamento de Contexto (SGC): para a tomada de decisões a 

cerca da configuração do SIGMA, é necessária a análise de informações 

contextuais. O SGC fornece suporte para a interpretação das informações 

contextuais tratadas na arquitetura SIGnUs, que são: perfil do usuário, 

características da localidade onde o trabalho de campo será realizado, tarefas 

que serão executadas pelo SIG e características do dispositivo que será utilizado; 

• Serviço de Adaptação de Aplicação (SAA): este serviço fornece um conjunto de 

operações para dar suporte à configuração do SIGMA. O SAA é responsável por 

obter e inter-relacionar as operações geográficas que comporão o SIGMA, 

necessárias para a realização das tarefas solicitadas, baseando-se na 

interpretação das informações contextuais. 

As aplicações SIGnUs foram divididas em dois tipos. O primeiro é a Ferramenta 

de Configuração (FC), que é responsável, juntamente com os serviços SIGnUs, pela 

geração do SIGMA. A FC é utilizada na fase de configuração, quando o usuário se prepara 

para o trabalho de campo e precisa de um SIG móvel. É através da FC que o usuário 

indicará suas necessidades para obter um SIGMA. A FC faz uso dos três serviços SIGnUs. 

Com isso, a comunicação entre os serviços e a FC precisa ser garantida. O segundo é o 

cliente móvel, onde se encontra o SIGMA. O SIGMA é gerado na fase de configuração e é 

utilizado na fase de uso do SIG em campo. Este SIG é formado pelo conjunto de operações 

geográficas selecionadas de acordo com o contexto interpretado, e então decidido pelo 

usuário.  

Nas seções seguintes será feito o detalhamento de cada elemento que compõe a 

arquitetura SIGnUs e como estes se inter-relacionam. 

4.3 Bases de Dados de Operações Geográficas e Tarefas  

Um grande número de operações geográficas pode estar disponível em um SIG 

[Ferreira 2003]. Algumas operações geográficas são básicas, ou seja, praticamente estão 

presentes em todos os sistemas [Albrecht 1996, Harmon e Anderson 2003]. No entanto, 

existem operações geográficas bem específicas para cada domínio de aplicação, que são 

adicionadas ao SIG de acordo com os objetivos dos usuários [Khan 2003, Pick 2005]. Por 

exemplo, no GIS-T [Prasad 2003], específico para o domínio de transportes, têm-se 

operações para encontrar o caminho mais curto, caminho mais rápido, dentre outras. Assim, 
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um dos fatores que determina se um SIG é mais indicado para um tipo de atividade e/ou 

usuário, é o conjunto de operações geográficas disponíveis no mesmo. No caso da 

arquitetura SIGnUs, em que o SIGMA é gerado para ser executado em dispositivos móveis, 

a delimitação das operações geográficas é imprescindível para que se possibilite ter um 

SIG em tais dispositivos.  

Para que se tenha um SIG que possa ser adaptado, na arquitetura SIGnUs, as 

operações geográficas são implementadas utilizando a abordagem de componentes. Um 

componente de software é definido por D’Souza e Willis, em [D’Souza e Willis 1999], 

como: “uma unidade de software, desenvolvida de forma independente, que pode ser 

composto, juntamente com outros componentes, para a construção de aplicações maiores”. 

Um componente provê acesso a seus serviços, através de uma interface e possui um 

comportamento bem definido [Mukhija e Glinz 2005, Stojanović 2005]. Os componentes 

podem ser carregados à aplicação em tempo de execução, permitindo a atualização do 

sistema sem perda de disponibilidade [Cai et al. 2000, Gao et al. 2003].  

Como definido na sessão anterior, uma tarefa é uma ação executada pelo usuário 

com o uso do SIG. Dessa forma, uma tarefa é formada pelo conjunto de operações 

geográficas que possibilita a sua execução. Assim, o SIGMA é gerado através da 

composição de componentes, que implementam as operações geográficas necessárias para 

a realização das tarefas que o usuário executará no trabalho em campo.  

As informações das operações geográficas e tarefas são armazenadas na camada de 

dados da arquitetura. O Serviço de Descoberta de Operações (Seção 4.4) é responsável 

pelo gerenciamento destas bases, que são utilizadas para configurar um SIGMA. Existem 

três bases de dados: (1) meta-dados das operações geográficas , (2) tarefas e (3) arquivos 

dos componentes que implementam as operações geográficas. 

Para entender como as bases estão organizadas, a Figura 4.2 apresenta o diagrama 

de classes de Tarefa, OperacaoGeografica e ArquivoOperacao (componente da operação 

geográfica).  
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Figura 4.2: Diagrama de Classes –Tarefa, Operação Geográfica e Arquivo Operação 

Uma OperacaoGeografica é formada pelos atributos que compõem uma operação 

geográfica e pode possuir vários ArquivoOperacao. Um ArquivoOperacao é o um 

componente que implementa a operação geográfica. Com isso, uma OperacaoGeográfica 

pode ter diferentes implementações, que variam de acordo com a CategoriaDispositivo 

(que indicam as categorias dos dispositivos suportados pela arquitetura - um exemplo de 

categoria é notebook). Uma Tarefa é realizada pelo conjunto de operações geográficas 

necessárias para a sua execução. Assim, uma tarefa está associada a um conjunto de 

operações geográficas. Como uma tarefa é realizada por operações geográficas, 

conseqüentemente, esta também é vinculada à CategoriaDispositivo.  

4.4 Serviço de Descoberta de Operações  

O Serviço de Descoberta de Operações (SDO) disponibiliza operações 

responsáveis pelo registro e anúncio de operações geográficas. Estas operações geográficas 

são ofertadas quando é solicitada a geração de um SIGMA. O SDO também possui 

operações para o gerenciamento de tarefas (agrupamento de operações geográficas 

necessárias para a execução de uma ação no SIG). Devido à arquitetura SIGnUs fornecer 

suporte à configuração de SIG para dispositivos de diferentes categorias, em muitos casos, 

pode ser necessário ter mais de um componente para a mesma operação geográfica.  

O SDO funciona como um trader de serviços [Orfali et al. 1997], só que específico 

para a área de geoprocessamento, similar ao GIS Trader proposto por França e Ferraz, em 
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[França e Ferraz 2004]. Um trader anuncia serviços em um ambiente distribuído, 

possibilitando que clientes encontrem os serviços que eles necessitam [Richman e Hoang 

1995]. Um trader interage com servidores (fornecedores de serviço), clientes (usuários de 

serviço) e outros traders, formando uma federação. Uma federação de trader é uma 

coleção de traders que cooperam [Vogel et al. 1995, Bearman 1995]. Assim, SDO 

distribuídos podem formar uma federação, possibilitando a descoberta de operações 

geográficas coletadas em vários servidores para compor o SIGMA instalado no dispositivo 

que o usuário levará a campo.  

4.4.1 Componentes do Serviço de Descoberta de Operações 

O SDO fornece um conjunto de métodos para o gerenciamento de operações 

geográficas. A Figura 4.3 apresenta o diagrama de classes do Serviço de Descoberta de 

Operações. O serviço é representado pela interface IServicoDescobertaOperacoes e 

fornece seis operações.  

A operação registrarOperacao é utilizada para disponibilizar operações 

geográficas na base de dados de Operacao. Esta operação recebe como parâmetro os dados 

de uma operação geográfica e a lista dos arquivos dos componentes que implementam a 

operação geográfica. Como as operações geográficas são implementadas de acordo com a 

CategoriaDispositivo, as mesmas podem ter mais de um arquivoOperacao. Por exemplo: a 

operação geográfica “consulta por atributo”, pode ter um componente para a 

categoriaDispositivo notebook e um outro para PDA. Os dados da operação geográfica são 

armazenados no RepositórioOperacao e os arquivos dos componentes da operação 

geográfica são armazenados no RepositorioDeArquivoOperacao.  

O anúncio das operações geográficas disponíveis é feito através da operação 

listarOperacoes que recebe como parâmetro a CategoriaDispositivo. Assim, será retornada 

uma lista com todas as operações geográficas disponíveis para uma categoria de 

dispositivo.  

Para que uma tarefa possa ser executada, é necessário um conjunto de operações 

geográficas. Assim, tarefas precisam ser registradas e associadas às operações geográficas 

que possibilitam a sua execução (na Figura 4.11 é mostrado um exemplo de relação tarefa-

operação). Como o SDO também é responsável pelo gerenciamento de tarefas, a operação 

registrarTarefa faz o registro de uma tarefa e armazena no RepositorioTarefas.  
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Figura 4.3: Diagrama de Classes - Serviço de Descoberta de Operações 

A criação de uma tarefa visa uma maior facilidade para configurar o SIG. Assim, o 

usuário só deverá ter acesso às informações das tarefas, não sendo necessário que o mesmo 

tenha conhecimento de quais operações geográficas possibilitam a execução da mesma. O 

anúncio das tarefas disponíveis para uma categoria de dispositivo é feito através da 

operação listarTarefas.  

A operação recuperarArquivosTarefas acessa o RepositorioDeArquivoOperacao, 

onde estão armazenados os componentes das operações geográficas, e recupera todos os 

arquivos das operações geográficas associadas a uma tarefa, de uma única vez. Para 
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recuperar um componente de operação geográfica por vez, deve-se usar a operação 

recuperarArquivoOperacao.  

A Figura 4.4 apresenta o diagrama de seqüência do registro de uma operação 

geográfica. O cliente solicita o registro de uma operação passando como parâmetro os 

dados da Operacao e uma lista com os ArquivoOperacao. Os dados da Operacao são 

armazenados no RepositorioOperacao e os ArquivoOperacao são armazenados no 

RepositórioDeArquivoOperacao.   

 
Figura 4.4: Diagrama de Seqüência: Registrar Operação   

A Figura 4.5 apresenta o diagrama de seqüência do registro de uma tarefa. O 

cliente solicita ao SDO a lista das operações geográficas disponíveis para uma 

CategoriaDispositivo, para que sejam definidas quais operações geográficas serão 

associadas à tarefa a ser registrada.  

 

Figura 4.5: Diagrama de Seqüência: Registrar Tarefa 
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A operação registrarTarefa recebe como parâmetros os dados da tarefa e a lista de 

operações geográficas associadas a esta tarefa. Os dados da tarefa são armazenadas no 

RepositorioTarefa. 

4.5 Serviço de Gerenciamento de Contexto  

Para a geração de um SIGMA, são tomadas decisões baseadas na interpretação de 

informações contextuais. As informações contextuais manipuladas na arquitetura SIGnUs 

são chamadas de contexto de trabalho, que é formado pelo conjunto de informações que 

influenciam no trabalho de campo a ser executado. Assim, o usuário (quem deseja o SIG) 

vai a uma ou várias localidades (onde o SIG será usado), executar um conjunto de tarefas 

(o que será feito em campo), utilizando um SIG instalado em um dispositivo de uma 

categoria. Portanto, o contexto de trabalho é composto por: informações do usuário, 

características dos dispositivos que o mesmo possui (configurações), características das 

localidades onde o trabalho de campo será realizado (nível de dificuldade para acessar a 

localidade e infra-estrutura de rede disponível) e quais tarefas o usuário precisa executar 

com seu SIG. A Figura 4.6 representa o contexto de trabalho. 

 
Figura 4.6: Contexto de Trabalho 

O Serviço de Gerenciamento de Contexto (SGC) fornece um método/operação 

(Seção 4.5.2) para interpretar o contexto de trabalho e identificar, dentre os dispositivos 

que o usuário possui, qual destes é mais adequado à situação em que o SIG será utilizado. 

Dessa forma, o SGC auxilia na escolha do dispositivo para o qual o SIGMA deve ser 

gerado.  

Como o SIGMA é gerado na fase de configuração, antes de sair para o trabalho de 

campo, as informações contextuais utilizadas na SIGnUs caracterizam uma situação futura. 
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Ou seja, estas informações indicam em que situação o usuário se encontrará quando estiver 

usando o SIG em campo (que tipo de dispositivo estará usando, quais tarefas serão 

executadas e em quais localidades o trabalho de campo será realizado).  

As classes que representam o contexto de trabalho são apresentadas na Figura 4.7. 

Como as informações contextuais tratadas na SIGnUs não são dinâmicas, o contexto de 

trabalho foi modelado utilizando o modelo gráfico, baseado em UML (Seção 2.5). 

 
Figura 4.7: Diagramas de Casses – Contexto de Trabalho 

As informações de localidade e tarefa que formam o contexto de trabalho são 

fornecidas pelo usuário. Por mais que um sistema sensível a contexto procure obter as 

informações com a mínima interferência do usuário, em certos casos, somente o usuário 

pode fornecer tais informações [Sacramento 2006].  

Nas próximas seções serão descritos os componentes do Serviço de Gerenciamento 

de Contexto e como é feita a interpretação do contexto de trabalho, resultando na indicação 

do dispositivo mais adequado para a geração do SIGMA. 

4.5.1 Interpretação do Contexto de Trabalho 

Para interpretar o contexto de trabalho é necessário fazer uma análise de cada uma 

das variáveis envolvidas na tomada de decisão. O que faz com que uma categoria de 

dispositivo seja mais adequada para geração do um SIGMA é: (1) dentre as tarefas que o 

usuário deseja executar em campo, em qual categoria de dispositivo se consegue executar 

mais tarefas, e (2) analisando o tipo de acesso para chegar na(s) localidade(s) onde o 

trabalho será executado, qual categoria de dispositivo proporciona maior portabilidade para 
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o usuário. O tipo de acesso é classificado por: fácil (em que se pode chegar usando ou não 

um meio de transporte), moderado (um pouco de dificuldade para chegar usando ou não 

um meio de transporte) e difícil (sem a possibilidade de usar um meio de transporte). 

Assim, se o usuário vai a campo, visitar uma localidade de difícil acesso, em que o mesmo 

só poderá chegar à pe (por exemplo, uma expedição numa montanha), devido à 

portabilidade, é melhor que este se equipe com um dispositivo menor e mais leve.  

A indicação da categoria de dispositivo obedece aos seguintes critérios: é mais 

desejável que o SIGMA seja gerado para um dispositivo que consiga executar todas ou a 

maior parte das tarefas solicitadas. No entanto, se o local de trabalho tem um acesso difícil, 

prioriza-se a portabilidade, indicando um dispositivo menor. Quando o trabalho vai ser 

executado em mais de uma localidade, a decisão é tomada utilizando o tipo de acesso da 

localidade que apresenta maior dificuldade de acesso.  

Para analisar o cruzamento das variáveis envolvidas: categoria de dispositivo com 

mais tarefas disponíveis versus tipo de acesso da localidade, foi criada uma matriz de 

decisão, que é aplicada em tomadas de decisão multicritérios (Multi Criteria Decision 

Making) [Steuer 1992, Doumpos e Zopounidis 2002, Grünig e Kühn 2005]. Numa matriz 

de decisão, cada coluna representa uma variável, e as linhas representam as combinações 

dos possíveis valores das variáveis relacionadas. Na última coluna da matriz é colocada 

qual decisão deve ser tomada para cada uma das combinações [Doumpos e Zopounidis 

2002]. A Tabela 4.1 apresenta um exemplo da matriz de decisão utilizada para a escolha da 

categoria de dispositivo mais adequada.  

Tabela 4.1: Matriz de Decisão – Escolha da Categoria de Dispositivo 

Situação  

Categorias Disponíveis Categoria com mais tarefas Tipo de acesso Decisão 

Notebook, PDA Notebook Fácil Notebook 
Notebook, PDA Notebook Moderado Notebook 
Notebook, PDA Notebook Difícil PDA 

PDA PDA Fácil PDA 
PDA PDA Moderado PDA 
PDA PDA Difícil PDA 

 
Cada combinação de situação, juntamente com a respectiva decisão, apresentadas 

na matriz de decisão, são armazenadas em uma base de regras, mantida pelo SGO, que é 
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consultada sempre que uma decisão precisa ser tomada. O armazenamento das regras em 

uma base, tem como vantagem uma maior flexibilidade, já que, regras podem ser 

adicionadas ou alteradas, sem ter que alterar o código do sistema. Assim, se surgir uma 

nova categoria de dispositivo, por exemplo, é necessário apenas adicionar na base de 

regras as novas situações com as respectivas decisões. 

Além de indicar a categoria de dispositivo mais adequada, o SDO ordena (cria 

ranking) os dispositivos do usuário. Primeiramente, classifica os dispositivos por categoria, 

e em seguida, ordena cada um dos dispositivos dentro das classes, como mostra a Figura 

4.8.  

 
Figura 4.8: Ordenação dos Dispositivos do Usuário 

Para a ordenação dos dispositivos dentro das classes, analisa-se as configurações 

dos dispositivos (o poder de processamento e capacidade de armazenamento). Como 

resultado, tem-se uma lista com todos os dispositivos ordenados, de forma que o primeiro 

da lista é o mais adequado e o último, o menos adequado.  

4.5.2 Componentes do Serviço de Gerenciamento de Contexto 

A Figura 4.9 apresenta o diagrama de classes para o Serviço de Gerenciamento de 

Contexto. O SGC é representado pela interface IServicoGerenciamentoContexto e fornece 

uma operação/método.  
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Figura 4.9: Diagrama de Classes - Serviço de Gerenciamento de Contexto 

A operação obterIndicacaoDispositivo recebe como parâmetros uma lista com os 

dispositivos disponíveis, a lista de localidades onde o trabalho será executado e uma lista 

com a quantidade de tarefas disponíveis para cada categoria de dispositivo (lembrando que 

as tarefas são executadas por operações geográficas que serão disponibilizadas no SIGMA). 

Esta operação retorna a lista dos dispositivos do usuário classificada, indicando o 

dispositivo que mais se adequou à situação do contexto de trabalho. A Figura 4.10 

apresenta o diagrama de seqüência da operação obterIndicacaoDispositivo. 

 
Figura 4. 10: Diagrama de Seqüência: Obter Indicação do Dispositivo 
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O SGO, utilizando a operação analisaTarefas, verifica para qual categoria de 

dispositivo tem mais tarefas disponíveis. A operação analisaLocalidadesAcesso compara o 

tipo de acesso de todas as localidades por onde o usuário passará, e informa qual o pior 

tipo de acesso encontrado. Com estas informações, o SGO acessa o RepositórioRegras, 

através da operação obterIndicacao, e verifica qual a categoria de dispositivo mais 

indicada. A operação classificaDispositivo classifica e ordena os dispositivos do usuário, 

considerando a categoria de dispositivo indicada para a situação analisada. A operação 

finaliza retornando a lista classificada dos dispositivos que o usuário tem acesso.  

4.6 Serviço de Adaptação de Aplicação  

Uma aplicação é adaptada para se adequar a uma determinada situação. A 

adaptação da aplicação, na arquitetura SIGnUs, tem como objetivo adaptar o SIG ao 

contexto de trabalho, gerando um SIG Móvel Adaptado. O Serviço de Adaptação de 

Aplicação (SAA) fornece operações/métodos para auxiliar na adaptação do SIG e faz uso 

do Serviço de Descoberta de Operações.  

O papel principal do SAA é recuperar e combinar os componentes das operações 

geográficas, necessárias para a execução de um conjunto de tarefas, adequados para a 

categoria de dispositivo em que o SIG será executado. Como uma tarefa é formada por 

uma ou várias operações geográficas, o SAA deve fazer uma filtragem para saber quais 

componentes de operações geográficas devem ser solicitadas ao Serviço de Descoberta de 

Operações. Por exemplo, a Figura 4.11 apresenta quatro tarefas e as suas respectivas 

operações. Se fossem solicitadas as tarefas T1 e T2, as operações geográficas que devem 

ser recuperadas são: OG1, OG2, OG3 e OG5. 

 
Figura 4.11: Filtragem de Operações Geográficas 
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Os componentes das operações geográficas quando estão em separado, não formam 

uma aplicação. Para se ter um SIGMA, os componentes precisam ser “acionados” por uma 

aplicação, que é o SIG Base. O SIG base é o arcabouço do SIG, contendo a sua interface 

gráfica, e é responsável por carregar, em tempo de execução, os componentes das 

operações geográficas, resultando assim, no SIGMA. A Figura 4.12 representa a 

arquitetura do SIGMA, que é composto por:  

• SIG base: camada de interface gráfica do SIG, responsável por carregar os 

componentes das operações que compõem o SIGMA; 

• Componentes de operações de uso comum: nesta camada ficam os componentes 

de operações básicas, que fazem parte de todos os SIG, como por exemplo: 

operações para arquivo (abrir, fechar, salvar) e operações de visualização (zoom 

in, zoom out); 

• Componentes de operações de uso específico: nesta camada estão os 

componentes das operações geográficas solicitadas pelo usuário. Assim, para 

cada SIGMA, esta camada apresenta um conjunto de componentes distinto; 

• Base de dados geográficos: nesta camada estão os dados geográficos 

manipulados pelo SIGMA, que são acessados pelos componentes das operações 

geográficas. 

 
Figura 4.12: Arcabouço SIGMA – SIG Móvel Adaptado 

Os componentes das operações geográficas devem ser implementados visando à 

independência entre os mesmos, para que não cause problemas no funcionamento do 

SIGMA, como por exemplo, uma tarefa é impedida de ser executada devido à falta de um 

componente.  
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O Serviço de Adaptação de Aplicação é responsável pela composição da camada 

Componentes das Operações de Uso Específico, que varia de acordo com o contexto de 

trabalho. 

4.6.1 Componentes do Serviço de Adaptação de Aplicação 

A Figura 4.13 apresenta o diagrama de classes do Serviço de Adaptação de 

Aplicação. O Serviço é representado pela interface IServicoAdaptacaoAplicacao e fornece 

quatro operações.  

 
Figura 4.13 Diagrama de Classes - Serviços de Adaptação de Aplicação 
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A operação adaptarSIG é a principal operação do SAA. Na execução desta 

operação, o SAA necessita se comunicar com o Serviço de Descoberta de Operações para 

obter os componentes necessários para montar a camada de componentes de uso específico 

do SIGMA. Esta operação tem como parâmetros de entrada a lista de tarefas solicitada e a 

categoria de dispositivo para o qual o SIGMA será gerado. Como resultado, esta operação 

retorna a lista com os componentes das operações geográficas, de acordo com o que foi 

solicitado. 

As operações listarTarefasDisponiveis, recuperarArquivoTarefa e 

listaOperacoesARemover são utilizadas quando se deseja fazer a atualização de um 

SIGMA, disponibilizando mais tarefas e/ou retirando tarefas disponíveis. A operação 

listarTarefasDisponiveis verifica quais tarefas não fazem parte do SIGMA e que podem ser 

adicionadas ao mesmo. A operação recuperarArquivosTarefa é responsável por recuperar 

os componentes das operações geográficas que faltam para que uma nova tarefa seja 

disponibilizada no SIGMA. A operação listaOperacoesARemover é responsável por 

remover os componentes das operações geográficas que possibilitam a execução de uma 

tarefa que será removida. Esta operação verifica quais operações geográficas são 

exclusivas da tarefa que será removida, retornando esta informação para que os 

componentes das operações geográficas sejam removidos do SIGMA. 

O Serviço de Adaptação de Aplicação também é composto pelo 

ControladorArquivo, que possui as operações que auxiliam na obtenção das informações 

das tarefas (ControladorTarefas) e operações geográficas (ControladorOperacao).  

A Figura 4.14 apresenta o diagrama de seqüência da execução da operação 

adaptarSIG.  
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Figura 4.14: Diagrama de Seqüência: Adaptação de SIG 

O cliente solicita a adaptação, informando quais tarefas devem fazer parte do SIG e 

para qual categoria de dispositivo o SIG deve ser adaptado. Primeiramente, o SAA se 

comunica com o SDO para obter as informações das tarefas disponíveis para a categoria de 

dispositivo escolhida, através da chamada de operação listarTarefa. Na seqüência, o SAA 

executa a operação listarOperacoesTarefas que retorna a lista das operações que são 

necessárias para execução das tarefas solicitadas. Esta operação faz uma filtragem, para 

saber quais arquivos de operações geográficas devem ser solicitados ao SDO. Finalmente, 

o SAA recupera os arquivos das operações geográficas e os envia para o cliente 

(Ferramenta de Configuração). 

4.7 Ferramenta de Configuração 

A Ferramenta de Configuração (FC) tem por finalidade auxiliar o usuário a 

configurar seu SIG Móvel Adaptado. O papel da Ferramenta de Configuração é fazer a 

geração de um SIG de forma automatizada e simplificada, possibilitando que o usuário 

tenha poder de decisão sobre a configuração do SIG que será usado pelo mesmo. A FC é 

cliente dos três serviços de middleware da arquitetura – Serviço de Descoberta de 

Operações, Serviço de Gerenciamento de Contexto e Serviço de Adaptação de Aplicação. 

Na prática, a FC é uma aplicação que faz a interface entre os serviços SIGnUs e o usuário, 

mediando a geração do SIGMA. 
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A Figura 4.15 apresenta uma visão macro da Ferramenta de Configuração que 

recebe as informações passadas pelo usuário (que formarão o contexto de trabalho) e 

fornece como resultado um SIG Móvel Adaptado.  

 
Figura 4.15: Visão Macro da Ferramenta de Configuração  

A Ferramenta de Configuração é composta pela operação principal, que é 

configurar SIG, e mais um conjunto de operações auxiliares, que dão suporte à 

configuração. A Figura 4.16 apresenta o diagrama de caso de uso da Ferramenta de 

Configuração, que é formada pelas seguintes operações: Configurar SIG, Gerenciar Perfil 

do Usuário, Gerenciar Dispositivo, Gerenciar Localidade, Visualizar Tarefa e Visualizar 

Operações Geográficas.  

As operações Gerenciar Perfil do Usuário, Gerenciar Dispositivo e Gerenciar 

Localidade têm por finalidade a manutenção das bases de dados que são utilizadas nas 

tomadas de decisão da configuração. Essas bases de dados são mantidas e acessadas pela 

Ferramenta de Configuração. As operações de gerenciamento são responsáveis por inserir, 

excluir, alterar e consultar informações das bases de dados. 
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Figura 4.16: Diagrama de Caso de Uso - Ferramenta Configuração 

A Figura 4.17 apresenta o diagrama de caso de uso da operação Gerenciar Perfil 

do Usuário. Para não se tornar repetitivo, não serão apresentados os diagramas de caso de 

uso das demais operações de gerenciamento, já que os mesmos são similares.  

 
Figura 4.17: Diagrama de Caso de Uso - Gerenciar Perfil do Usuário 

Na Ferramenta de Configuração é importante que os usuários tenham a 

possibilidade de visualizar os dados das tarefas e operações geográficas disponíveis, para 
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que tenham conhecimento do que pode ser adicionado ao seu SIG. Para isso, são 

disponibilizadas as operações de Visualizar Tarefa e Visualizar Operações Geográficas.  

4.7.1 Configuração do SIG Móvel Adaptado 

A configuração do SIGMA é executada pela Ferramenta de Configuração, com o 

auxílio dos serviços de middleware da arquitetura. A Figura 4.18 apresenta o diagrama de 

seqüência da Ferramenta de Configuração executando a configuração de um SIGMA.  

 
Figura 4.18: Diagrama de Seqüência - Ferramenta de Configuração 

Ao ser executada, a Ferramenta de Configuração se comunica com o Serviço de 

Descoberta de Operações e solicita a lista com as informações das tarefas e operações 

geográficas disponíveis no momento. Assim, a FC toma conhecimento das tarefas que 

podem ser ofertadas ao usuário.  
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A configuração é iniciada com a obtenção das informações que formam o contexto 

de trabalho. Estas informações são fornecidas pelo usuário. Primeiramente, são obtidos os 

dados do usuário que deseja configurar o SIG. Em seguida, é obtida a (lista de) 

localidade(s) onde o trabalho será executado. Na seqüência, são informadas quais tarefas 

serão executadas pelo SIG no trabalho de campo. Por fim, a Ferramenta de Configuração 

obtém a lista dos dispositivos do usuário. 

Ao estabelecer o contexto de trabalho, a Ferramenta de Configuração solicita que o 

Serviço de Gerenciamento de Contexto interprete o contexto de trabalho e indique o 

dispositivo mais adequado para a situação em que o SIG será utilizado. O usuário deve 

verificar a indicação, e escolher o dispositivo que o mesmo deseja levar a campo. Ao 

conhecer para qual categoria de dispositivo o SIG deve ser gerado, a Ferramenta de 

Configuração solicita que Serviço de Adaptação de Aplicação (SAA) obtenha os 

componentes das operações geográficas que devem fazer parte do SIG Móvel Adaptado. 

Finalmente, a Ferramenta de Configuração iniciará o processo de geração do SIG, que 

consiste na junção do SIG Base, com os componentes de operações de uso comum e mais 

os componentes das operações específicas, obtidos através do SAA. Após este 

processamento, o SIGMA é entregue ao usuário, pronto para ser instalado no dispositivo 

escolhido. 

A análise do dispositivo mais adequado é importante para uma boa configuração, 

fazendo com que esteja disponível no dispositivo a maior parte ou tudo o que o usuário 

precisa. Este é o maior diferencial da arquitetura SIGnUs em relação às arquiteturas [Peng 

e Tsou 2003, Luqun e Minglu 2004, Drumond et al. 2006] apresentadas no capítulo 3. 

Apesar de ser sugerido, o usuário não é obrigado a configurar o equipamento seguindo 

apenas as orientações da Ferramenta de Configuração, ele poderá escolher um dispositivo 

diferente do indicado. No entanto, esta flexibilidade pode também se beneficiar do 

contexto de trabalho estabelecido na arquitetura SIGnUs. 

4.8 Relações entre os Elementos da Arquitetura  

A arquitetura SIGnUs é formada por cinco elementos, sendo três serviços de 

middleware, a Ferramenta de Configuração e o SIG Móvel Adaptado. Além disso, há as 

base de dados de operações geográficas e tarefas, necessárias para a configuração do 

SIGMA. Nesta seção será apresentado como estes elementos se relacionam entre si. 
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A Figura 4.19 ilustra o relacionamento, entre os elementos da arquitetura na fase de 

configuração.  

 
Figura 4.19: Relação entre os Componentes da Arquitetura na Fase de Configuração 

Os serviços SIGnUs se encontram em um ou mais servidores, e há uma relação de 

dependência entre o Serviço de Adaptação de Aplicação e o Serviço de Descoberta de 

Operações. Para poder efetuar a adaptação, o Serviço de Adaptação de Aplicação precisa 

obter os componentes das operações geográficas, que são disponibilizados pelo Serviço de 

Descoberta de Operações.  

A Ferramenta de Configuração, localizada em uma máquina de usuário (cliente), é 

dependente dos três serviços SIGnUs. A Ferramenta de Configuração se comunica com o 

Serviço de Descoberta de Operações para obter informações das tarefas e operações 

geográficas disponíveis. Comunica-se também com o Serviço de Gerenciamento de 

Contexto para obter a indicação do dispositivo mais adequado para o trabalho de campo. E, 

solicita ao Serviço de Adaptação de Aplicação que faça a adaptação, obtendo os 

componentes das operações geográficas necessários.  

O resultado da execução da Ferramenta de Configuração é o SIGMA, que é 

independente dos demais elementos da arquitetura. 
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4.9 Conclusões  

Este capítulo apresentou a arquitetura SIGnUs, descrevendo cada um dos seus 

elementos. A arquitetura proporciona a configuração de um SIG móvel de forma adaptada 

conforme as necessidades de um usuário para trabalho em campo (contexto de trabalho). 

Fazendo uma comparação com as arquiteturas de SIG móveis levantadas, o SIGMA gerado 

pela Ferramenta de Configuração é independente de rede, o que evita que o usuário não 

possa executar seu trabalho devido à indisponibilidade de acesso, e, por ser configurado de 

forma sensível a contexto, o SIGMA é composto por operações geográficas suficientes 

para o trabalho em campo, fazendo com que o dispositivo mais adequado, do ponto de 

vista de portabilidade e recursos, seja usado, buscando contribuir para a eficácia do 

trabalho de campo a ser realizado.  

Os serviços SIGnUs têm um papel importante na arquitetura, auxiliando a FC na 

geração do SIGMA. Estes serviços auxiliam na descoberta de operações geográficas, 

interpretam informações contextuais para a tomada de decisões e fazem a adaptação do 

SIGMA de acordo com o contexto de trabalho.  

No próximo capítulo será apresentada a descrição da implementação do protótipo 

da arquitetura SIGnUs, visando checar as funcionalidades dos elementos aqui propostos. 
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Capítulo 5 

Prototipação  
 

 

5.1 Introdução 

A prototipação dos elementos da arquitetura SIGnUs tem como objetivo verificar a 

sua viabilidade, além de possibilitar a execução de testes e avaliação com usuários 

(Capítulo 6). Foram implementados os três serviços SIGnUs, a Ferramenta de 

Configuração, além do SIG base e um conjunto de operações geográficas, para permitir a 

geração do SIGMA. 

Os elementos da arquitetura SIGnUs foram implementados em Java, nos perfis JEE 

(Java Enterprise Edition) e JSE (Java Standard Edition), utilizando como ambiente de 

desenvolvimento o Eclipse16. A escolha por esta linguagem de programação se deu devido 

à portabilidade, recursos de rede e grande quantidade de API, que facilitam o 

desenvolvimento de aplicações. Para a implementação dos serviços, foi utilizado Java RMI 

(Remote Method Invocation), que possibilita a invocação de métodos em objetos 

distribuídos.  

Nas próximas seções serão apresentados os detalhes da implementação de cada um 

dos elementos da SIGnUs, como eles funcionam e se comunicam entre si. 

5.2 SIG Base e Operações Geográficas 

Na arquitetura SIGnUs, para gerar um SIG Móvel Adaptado é necessário ter o SIG 

base, e mais um conjunto de operações geográficas (operações de uso comum e 

                                                 
16 http://www.eclipse.org/ 
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operações de uso específico), que são adicionadas ao SIGMA, de acordo com a situação do 

trabalho de campo. A arquitetura SIGnUs se propõe a gerar SIG para diferentes categorias 

de dispositivos. Devido à diferença de capacidade e características de cada categoria de 

dispositivo, o SIG desenvolvido para o notebook, em geral, não pode ser o mesmo usado 

no PDA [Lee et al. 2005]. Assim, faz-se necessário um SIG base e um conjunto de 

operações geográficas para cada categoria de dispositivo suportada pela arquitetura, 

desenvolvidos de acordo com as capacidades das mesmas.  

Para a implementação do SIG, a primeira etapa foi analisar SIG disponíveis no 

mercado, além de ferramentas (ToolKits e API) que auxiliam o desenvolvimento de SIG. 

Esta análise teve como objetivo: verificar a interface gráfica, os dados suportados, o 

conjunto de operações geográficas oferecido, a arquitetura e, principalmente, a 

possibilidade de reutilização de tais SIG pela arquitetura SIGnUs. Muitos dos SIG 

oferecem uma documentação resumida, o que dificultou um estudo mais aprofundado. 

Segue a lista dos SIG pesquisados (nesta análise, foi dada prioridade a software abertos e 

gratuitos): 

• Para Notebook: DIVA-GIS17, GRASS18, Quantum19, OpenJUMP20 e ArcView 

GIS21; 

• Para PDA: SuperPad22, gvSIG Mobile23 e ArcPad24; 

• API para desenvolvimento de SIG: GeoTools25e JTS26 (Java Topology Suite). 

Em geral, os SIG apresentam uma interface gráfica bem semelhante, e diferenciam-

se, principalmente, no conjunto de operações oferecidas. Baseando-se na classificação das 

operações geográficas, descrita na Seção 3.2.2, os SIG para PDA, que foram analisados, 

apresentam, apenas, operações de visualização, medidas, consultas e navegação (através do 

uso de GPS). Por outro lado, os SIG para notebook dispõem de um conjunto de operações 

geográficas mais completo e que requer um maior poder de processamento da máquina.  

                                                 
17 http://www.diva-gis.org/ 
18 http://grass.itc.it/index.php 
19 http://qgis.org/ 
20 http://openjump.org/ 
21 http://www.esri.com/ 
22 http://www.supergeo.tw/P_SuperPad.asp 
23 http://www.gvsig.gva.es 
24 http://www.esri.com/ 
25 http://geotools.codehaus.org/ 
26 http://www.vividsolutions.com/jts/jtshome.htm 
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Através da análise dos SIG, também foi feita uma classificação das operações 

geográficas, dividindo-as em: uso comum e uso específico. Esta classificação visou 

verificar quais operações geográficas são obrigatórias/essenciais para o funcionamento do 

SIG, e que precisam estar presentes em todo SIGMA. Por outro lado, as operações de uso 

específico só precisam ser adicionadas ao SIGMA quando necessário. As operações 

geográficas classificadas como uso comum, são: operações de arquivo (abrir, fechar, 

salvar e salvar como) e operações de visualização (zoom, pan e visualização total). As 

demais operações (medidas, análises geográficas, classificação, por exemplo) foram 

classificadas como operações de uso específico. Os critérios para escolher as operações de 

arquivo e visualização como uso comum foram: (1) as operações geográficas são 

executadas sobre os dados dos arquivos que estão disponíveis (abertos) e (2) como, 

normalmente, os arquivos dos mapas representam uma área extensa, faz-se necessário o 

uso de operações que permitam visualizar o mapa com maior ou menor nível de detalhes e 

posicioná-lo, na tela, em áreas de interesse. 

De acordo com a Figura 4.12 (página 63, que apresenta a arquitetura do SIGMA), o 

SIGMA possui a camada de componentes de uso comum e a camada de componentes de 

uso específico. As operações de arquivo e visualização, comporão a camada de 

componentes de uso comum. Assim, a definição de um conjunto reduzido/mínimo de 

operações nesta camada, faz com que as demais operações sejam adicionadas ao SIGMA 

apenas quando necessário. Conseqüentemente, quanto maior for o número de operações 

que podem ser adicionadas, de acordo com o contexto de trabalho, mais flexível será a 

configuração do SIGMA.  

5.2.1 Implementação do SIG Base e Operações Geográficas para 

Notebook  

Dentre os SIG analisados, o OpenJUMP mostrou-se o mais adequado para ser 

utilizado nesta pesquisa, na versão de SIG para notebook. Desenvolvido em Java, tornou-se 

popular, principalmente, pela interface amigável, excelente documentação e a flexibilidade 

de ser multiplataforma (característica da linguagem Java) [Ramsey 2007]. O OpenJUMP é 

um SIG com suporte a dados vetoriais, mas tem a capacidade de ler dados no formato 
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matricial. Muitos SIG surgiram tendo como base o OpenJUMP, como por exemplo: 

DeeJUMP e SkyJUMP27. A Figura 5.1 apresenta a tela principal do OpenJUMP. 

 
Figura 5.1: Tela Principal do OpenJUMP 

Para utilizar o OpenJUMP nesta pesquisa, foram feitas modificações em parte do 

seu código (aberto), com o objetivo de adequá-lo ao propósito de componentização. O 

OpenJUMP oferece um grande conjunto de operações geográficas. Assim, para que o 

mesmo servisse como SIG base, foi necessário fazer uma diminuição (downsizing) do seu 

código para a retirada de parte das operações. O SIG resultante ficou apenas com as 

operações de arquivo e visualização (uso comum). No processo de adequação do 

OpenJUMP, o seu código fonte que tinha 65MB, passou a ter 23MB. Parte das operações 

retiradas do OpenJUMP foi re-implementada e transformada em componente, para que 

pudessem ser manipuladas pela arquitetura SIGnUs. Estas operações serão utilizadas para 

compor a camada de componentes de uso específico do SIGMA. No Apêndice A, pode ser 

encontrada a lista completa com as operações geográficas que foram implementadas, entre 

elas: consulta por atributo, distância entre dois pontos e classificação.  

Os componentes das operações geográficas são representados na Figura 5.2. Cada 

componente possui um método de inicialização, que é chamado pelo SIG base. Este 

método serve para indicar em que parte da interface do SIG Base este componente deve ser 
                                                 
27 http://openjump.org/wiki/show/OpenJUMPs+Family 
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chamado (ou seja, em que menu) e o nome que deve aparecer no menu. Adicionalmente, 

indica em qual situação a operação estará ativa. Por exemplo, a operação que efetua 

medida de distância entre dois pontos será disponibilizada no menu Ferramentas e só 

estará ativa quando uma ou mais camadas (layers) estiverem abertas. Além do método de 

inicialização, os componentes possuem os métodos que executam a operação geográfica.  

 
Figura 5.2: Modelo de Componente de Operação Geográfica para Notebook 

O Quadro 5.1 apresenta um exemplo de interface de um componente de operação 

geográfica (consulta por atributo), mostrando o método de inicialização.  

Quadro 5.1: Método de Inicialização de um Componente de Operação Geográfica 
public class ConsultaPorAtributoOperation  { 
 
  public ConsultaPorAtributoOperation() { 
    } 
 
  public void initialize(OperationContext context) throws Exception { 
    FeatureInstaller featureInstaller = new  
       FeatureInstaller(context.getWorkbenchContext()); 
    featureInstaller.addMainMenuItem(this,  
       new String[] { MenuNames.TOOLS, MenuNames.TOOLS_QUERIES }, //menu 
                      "Consulta por atributo", // nome da operacao 
        false, // checkbox 
        null, // icone 
      createEnableCheck(context.getWorkbenchContext()));// ativa operacao 
 } 
} 

O carregamento dos componentes de uso específico no SIGMA é feito através de 

reflexão. Para isso, foi implementada uma classe no SIG Base, chamada Loader. Esta 

classe é responsável por, no momento da execução do SIGMA, fazer a chamada do método 

de inicialização de cada componente, para carregá-lo dinamicamente. Assim, a interface 

gráfica do SIGMA é montada de acordo com os componentes das operações geográficas 

que estão sendo inicializados.  

A Figura 5.3 apresenta a tela principal do SIG base para notebook, resultante da 

adequação do OpenJUMP. Fazendo uma comparação com a Figura 5.1, a diferença pode 
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ser notada verificando a quantidade de menus e atalhos, encontrada antes e depois da 

modificação do código fonte. 

 
Figura 5.3: Tela do SIG Base para Notebook - SIGnUs 

Como resultado final da adequação, tem-se um SIG base com as operações para 

arquivo e visualização, e um conjunto de componentes que implementam operações 

geográficas.  

5.2.2 Implementação do SIG Base e Operações Geográficas para PDA  

No conjunto dos SIG para PDA analisados, apenas o gvSIG Mobile é de código 

aberto. No entanto, a sua documentação está em fase de desenvolvimento, o que 

impossibilitou verificar se o mesmo poderia ser adaptado para a arquitetura, da mesma 

forma que foi feito com o OpenJUMP. Assim, como era necessário um SIG base para PDA 

e mais um conjunto de operações geográficas, decidiu-se implementar um SIG base para 

PDA em Java, devido à portabilidade da linguagem, contando com a experiência adquirida 

com as modificações do OpenJUMP.  

Para a execução de um programa Java é preciso uma máquina virtual (JVM – Java 

Virtual Machine). Por isso, foram analisadas as JVM: J9 28  (da IBM), crE-ME 29  (da 

                                                 
28 http://www-01.ibm.com/software/wireless/weme/ 
29 www.nsicom.com/ 
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NSIcom) e a MySaifu30 (gratuita), específicas para PDA. Esta análise visou verificar qual 

JVM é mais adequada para esta pesquisa. Devido às restrições dos dispositivos móveis, 

estas JVM ficam limitadas (suportando um conjunto reduzido de API) e apresentam um 

baixo desempenho. Dentre as JVM analisadas, optou-se por utilizar a MySaifu, por dar 

suporte a reflexão, necessária para o carregamento dinâmico dos componentes de uso 

específico no SIGMA. Além disso, esta JVM provê o melhor suporte à interface gráfica 

(suporta componentes gráficos AWT e Swing [Deitel et al. 2001]).  

Assim como o SIG base para notebook, o SIG base para PDA também é composto 

pelo conjunto de operações de uso comum para arquivo e visualização. Este SIG base foi 

desenvolvido utilizando o GeoTools31 (API para desenvolvimento de SIG), baseando-se na 

interface do SIG base para notebook. Devido ao tamanho da tela do PDA, neste SIG base, 

as operações de uso específico são carregadas no menu Ferramentas, que é criado, 

dinamicamente, no momento da execução do SIGMA. O SIG para PDA é diferente do SIG 

para notebook, pois este tem mais opções no menu, o que possibilita uma melhor 

distribuição das operações na interface do SIGMA. A Figura 5.4 apresenta a tela do SIG 

base para PDA.  

 
Figura 5.4: Tela do SIG Base para PDA - SIGnUs 

Para adequar-se às limitações da JVM, o carregamento dos componentes de uso 

específico foi implementado utilizando uma abordagem diferente da utilizada no SIG base 

para notebook. A Figura 5.5 representa o modelo de componente de operação geográfica 

para PDA.  

                                                 
30 http://www2s.biglobe.ne.jp/~dat/java/project/jvm/index_en.html 
31 http://geotools.codehaus.org/Tutorials 
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Figura 5.5: Modelo de Componente de Operação Geográfica para PDA 

 No lugar do método de inicialização, existente nos componentes das operações 

geográficas para notebook, cada componente de operação geográfica para PDA possui um 

arquivo manifesto32 (as entradas do arquivo manifesto determinam como o componente 

será usado), que indica qual a classe principal do componente e o nome da operação (que 

será utilizado no menu). O Quadro 5.2 mostra um arquivo de manifesto de um componente 

de uma operação geográfica (consulta por atributo). 

Quadro 5.2: Arquivo de Manifesto de uma Operação Geográfica 
Manifest-Version: 1.0 
Main-Class-for-GIS: consultaPorAtributo.consultaPorAtributo 
name-for-GIS: Consulta por Atributo 

Os arquivos manifesto de cada componente são lidos no momento da geração do 

SIGMA (mais detalhes na seção 5.4.2). O SIG base para PDA também possui a classe 

Loader, cujo papel é carregar os componentes das operações geográficas de uso específico, 

tornando-os disponíveis no SIGMA. 

5.3 Serviços SIGnUs 

Os serviços de SIGnUs foram desenvolvidos utilizando a tecnologia Java RMI que 

fornece as funcionalidades de uma plataforma de objetos distribuídos [Deitel et al. 2001]. 

Com Java RMI, objetos podem ser distribuídos, comunicam-se através de um protocolo 

padrão e colaboram entre si. Um objeto cliente submete uma tarefa a ser executada pelo 

objeto remoto (também chamado de objeto servidor) localizado no lado servidor que 

executa a tarefa e devolve o resultado da execução para o cliente que o invocou. Um 

serviço desenvolvido com RMI é composto pelos seguintes elementos [Horstmann e 

Cornell 2001]: 

• Interface: declara os métodos que podem ser invocados remotamente.  

                                                 
32 http://java.sun.com/docs/books/tutorial/deployment/jar/manifestindex.html 
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• Objeto Servidor: é a classe que contém a implementação dos métodos 

declarados na interface.  

• Servidor: esta classe instancia o objeto servidor e o mantém ativo para que os 

clientes possam fazer invocações. O servidor registra o objeto remoto no serviço 

de nomes para que o mesmo possa ser encontrado. 

• Stub RMI: é um objeto que possibilita a interação de um cliente com o objeto 

servidor registrado no servidor de nomes, fazendo o papel de mediador. Um stub 

fica no cliente e outro no servidor. O stub do cliente faz o empacotamento dos 

parâmetros (marshalling) usados na chamada do método e envia para o servidor. 

O stub do servidor recebe o pacote do stub cliente, separa os parâmetros 

(unmarshalling), localiza o objeto a ser chamado, chama o método desejado, 

obtém os resultados, empacota e envia para o stub cliente.  

• RMI Registry: é o serviço de nomes que vai disponibilizar a referência do objeto 

servidor ao Stub. Se o objeto estiver registrado, o cliente pode fazer uma busca 

(lookup), obter a sua referência e invocar seus métodos. 

Para cada serviço SIGnUs, foram definidos os seus métodos juntamente com os 

parâmetros de entrada e saída, compondo assim, a interface do serviço. Através da 

interface é que o cliente saberá como fazer, corretamente, a chamada dos métodos. Em 

seguida, foi implementada a classe com os métodos definidos na interface – 

implementação do serviço (Objeto Servidor). Com o serviço implementado, o stub pode 

ser gerado automaticamente através da execução do comando rmic.  

Para que o cliente possa usar o serviço, devem ser colocados localmente: o stub do 

serviço, a interface do serviço e uma classe que solicita ao serviço de nomes a referência 

do serviço desejado, executando um lookup. Para que o serviço se torne acessível é 

necessário que um servidor seja implementado. O servidor registrará o serviço no serviço 

de nomes (rmi registry), além de colocá-lo no “ar”.  

Nas próximas sessões será feito o detalhamento de cada um dos serviços SIGnUs. 

5.3.1 Serviço de Descoberta de Operações  

O Serviço de Descoberta de Operações é responsável pelo gerenciamento e anúncio 

de operações geográficas e tarefas, que ficam armazenadas na camada de dados da 
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arquitetura. Para este serviço, foram implementadas seis operações que possibilitam o 

registro de operações geográficas e tarefas, obtenção de informações sobre operações 

geográficas e tarefas disponíveis e a recuperação dos componentes das operações 

geográficas necessárias para a execução de uma tarefa. No Quadro 5.3, é apresentada a 

interface do SDO. Como citado na seção 4.2, tarefas são formadas por um conjunto de 

componentes. O Quadro 5.3 mostra que é possível ter tarefas pré-fabricadas (ou pré-

cadastradas), mas também o usuário pode criar uma tarefa, definindo o conjunto específico 

de operações para ela. 

Quadro 5.3: Interface do Serviço de Descoberta de Operações 

public interface ServicoDescobertaOperacoes extends Remote { 
 
Operacao registrarOperacao(Operacao operacao,     
    Hashtable<TipoDispositivo, byte[]> arquivos) throws  
    RemoteException, OperationFailureException; 
  
List<Operacao> listarOperacoes(TipoDispositivo dispositivo) throws  
            RemoteException; 
  
Tarefa registrarTarefa(Tarefa tarefa) throws RemoteException,  
    OperationFailureException; 
  
List<Tarefa> listarTarefas(TipoDispositivo dispositivo) throws          
           RemoteException; 
  
byte[] recuperarArquivoDeOperacao(int codigoOperacao, TipoDispositivo  
    dispositivo) throws RemoteException, OperationFailureException; 
  
Hashtable<Operacao, byte[]> recuperarArquivosDeTarefa(Tarefa tarefa,  
    TipoDispositivo dispositivo) throws RemoteException,  
    OperationFailureException; 

  
} 

Antes de descrever a implementação das operações do SDO, serão detalhados cada 

um dos parâmetros das operações da interface. Na implementação, existem três classes que 

são utilizadas por todos os elementos da arquitetura. Estas classes foram chamadas de 

classes básicas e são: TipoDispositivo, Operacao e Tarefa. 

O TipoDispositivo é um tipo enumerado e representa as categorias de dispositivo 

suportadas pela arquitetura. O Quadro 5.4 apresenta o construtor da classe TipoDispositivo. 
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Quadro 5.4: Classe TipoDispositivo 
public enum TipoDispositivo { 
 PDA("PDA"), 
 NOTEBOOK("NoteBook"); 
 private String nome; 
 private TipoDispositivo(String nome){ 
  this.nome = nome; 
} 

O Quadro 5.5 apresenta o construtor da classe Operacao. Uma Operacao é 

composta pelos atributos que a identificam (código, nome e descrição), 

dispositivosSuportados (uma lista com os TipoDispositivo para os quais esta operação está 

disponível) e arquivosPorDispositivos (uma Hashtable formada por: para cada 

dispositivosSuportados, a Operacao possui um arquivo do componente que a implementa).  

Quadro 5.5: Classe Operação 
public Operacao(  int codigo, String nome, String descricao, 
   List<TipoDispositivo> dispositivosSuportados, 
   Hashtable<TipoDispositivo, Long>  
                  arquivosPorDispositivos) { 
      this.codigo = codigo; 
 this.nome = nome; 
 this.descricao = descricao; 
 this.dispositivosSuportados = dispositivosSuportados; 
 this.tamanhoArquivosPorDispositivos = arquivosPorDispositivos; 
} 

O Quadro 5.6 apresenta o construtor da classe Tarefa. Uma Tarefa é composta 

pelos atributos que a identifica (código, nome e descrição), dispositivosSuportados (uma 

lista com os TipoDispositivo para os quais esta tarefa está disponível) e 

operacoesPorDispositivo (uma Hashtable formada por: para cada dispositivosSuportados, 

a Tarefa possui uma lista de Operacao que possibilita a sua execução).  

Quadro 5.6: Classe Tarefa 
public Tarefa( int codigo, String nome, String descricao,  
     List<TipoDispositivo> dispositivosSuportados, 
     Hashtable<TipoDispositivo, List<Operacao>>  
               operacoesPorDispositivo) { 
      super(); 
      this.codigo = codigo; 
      this.nome = nome; 
 this.descricao = descricao; 
 this.dispositivosSuportados = dispositivosSuportados; 
 this.operacoesPorDispositivo = operacoesPorDispositivo; 
} 

Os objetos de Operacao e Tarefa são serializados [Deitel et al. 2001] e 

armazenados em arquivos que são acessados e modificados pelo SDO. Para acessar estes 
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arquivos foi implementada a classe DAOServicoDescobertaOperacoes. DAO 33  (Data 

Access Object) é uma interface responsável por tratar o acesso a dados, garantindo a 

persistência. Assim, a classe DAOServicoDescobertaOperacoes é composta por métodos 

que gerenciam o acesso a objetos de Operacao e Tarefa, que estão armazenadas em 

arquivos. Os componentes das operações geográficas (que são arquivos executáveis Java -

 .jar) são armazenados em um diretório de componentes. Ao ser instanciado, o SDO 

carrega na memória os arquivos de Operacao e Tarefa. O acesso a disco é feito apenas 

quando uma nova Operacao ou Tarefa é instanciada. 

O método anunciarOperacao, do SDO, é utilizado quando se deseja disponibilizar 

uma nova operação. O método recebe como parâmetros os dados de uma operação 

geográfica e, para cada TipoDispositivo, um arquivo do componente que implementa a 

operação geográfica. Uma Operacao pode estar disponível para apenas um 

TipoDispositivo. O objeto Operação é serializado e armazenado no arquivo de operações, e 

os arquivos dos componentes são armazenados nos diretórios de componentes. Antes do 

armazenamento, os arquivos dos componentes são renomeados e passam a ter o mesmo 

nome da operação (esta estratégia foi utilizada para facilitar a recuperação do arquivo). 

Para cada TipoDispositivo existe um diretório de componentes. Assim, os componentes de 

operações geográficas para notebook e PDA são armazenados em diretórios distintos. Para 

saber quais Operacao estão disponíveis para um TipoDispositivo, o SDO disponibiliza o 

método listarOperacao. Este método recebe como parâmetro o TipoDispositivo que deseja 

listar, executa uma leitura no arquivo de operações e retorna uma lista de Operacao. 

Para a disponibilização de uma nova Tarefa é utilizado o método anunciarTarefa. 

Este método recebe como parâmetros os dados de uma tarefa e, dentre as Operacao 

disponíveis, quais destas possibilitam a sua execução. O objeto da Tarefa é serializado e 

armazenado no arquivo de tarefas. A operação listarTarefas irá montar uma lista com todas 

tarefas disponíveis para um TipoDispositivo com as respectivas operações geográficas 

associadas à mesma, através da leitura do arquivo de tarefas. 

O método recuperarArquivoDeOperacao recupera o componente de uma operação 

geográfica para um TipoDispositivo. Este método recebe como parâmetros o código da 

Operacao e para qual TipoDispositivo deseja recuperar o componente da operação 

geográfica. O recuperarArquivoDeOperacao localiza o objeto da Operacao no arquivo de 
                                                 
33 http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/DataAccessObject.html 
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operações para obter o nome da operação e, conseqüentemente, o nome do arquivo do 

componente. Na seqüência, este método acessa o diretório adequado (correspondente ao 

TipoDispositivo) e o componente é recuperado (array de bytes). Quando se deseja obter, de 

uma única vez, os componentes das operações que possibilitam a execução de uma Tarefa, 

para um dado TipoDispositivo, utiliza-se o método recuperarArquivoDeTarefas. Este 

método recebe como parâmetros o código da tarefa que deseja recuperar os arquivos e o 

TipoDispositivo. O método irá acessar o arquivo de tarefas e localizar o objeto da Tarefa 

para obter a lista de Operacao que estão associadas a mesma, para o TipoDispositivo 

desejado. Na seqüência, o método acessa o diretório de componentes e recupera cada 

componente de operação e monta a Hastable (parâmetro de retorno) que é formada por: 

para cada Operacao tem-se seu respectivo arquivo de componente. 

Para que tarefas e operações geográficas sejam disponibilizadas e possam ser 

utilizadas nas configurações do SIGMA, foi desenvolvida uma aplicação cliente do SDO, 

composta por operações para cadastramento de operações geográficas e tarefas. Para 

cadastrar e disponibilizar novas operações geográficas, deve ser utilizada a funcionalidade 

cadastrar operação desta aplicação. A Figura 5.6 apresenta a tela de cadastramento de 

operações geográficas.  

 
Figura 5.6: Cadastro de Operação Geográfica 

Para o cadastramento de uma operação geográfica é necessário informar o nome, a 

descrição, para quais categorias de dispositivo a operação foi implementada e os arquivos 

dos componentes que implementam a operação. Os dados sobre a operação são obtidos e o 
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cadastramento é feito através da chamada do método registrarOperacao do SDO. Com 

isso, a operação fica disponível para ser utilizada em novas configurações de SIGMA. 

Para o cadastramento de uma tarefa é solicitado o nome, a descrição da tarefa e 

quais operações geográficas são necessárias para a execução da mesma, em cada tipo de 

dispositivo. A Figura 5.7 apresenta a tela do cadastro de tarefa. Uma tarefa pode estar 

disponível para apenas uma categoria de dispositivo, já que a execução de uma tarefa 

depende da disponibilidade das operações geográficas. Para cadastrar a tarefa, esta 

aplicação faz uma chamada ao método registrarTarefa do SDO. 

 
Figura 5.7: Cadastro de Tarefas 

O usuário desta aplicação é o programador que implementa as operações 

geográficas do SIG e deseja disponibilizá-las. Lembrando que o desenvolvimento de uma 

operação geográfica deve estar de acordo com a arquitetura do SIG que irá carregá-la. Este 

trabalho assume que este usuário também tem conhecimento de quais operações 

geográficas devem ser agrupadas para compor uma tarefa. 

5.3.2 Serviço de Gerenciamento de Contexto 

O Serviço de Gerenciamento de Contexto faz a interpretação do contexto de 

trabalho para indicar o dispositivo mais adequado para ser levado a campo. O SGC 

disponibiliza uma operação que recebe como parâmetro as informações que permitirão 

estabelecer o contexto de trabalho e retorna uma lista com os dispositivos do usuário, 

ordenada de acordo com a indicação. O Quadro 5.7, apresenta a interface do Serviço de 

Gerenciamento de Contexto.  
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Quadro 5.7: Interface do Serviço de Gerenciamento de Contexto 
public interface ServicoGerenciamentoContexto extends Remote { 
 
public List<Dispositivo> obterIndicacaoDispositivo(List<Dispositivo>  
    dispositivosDisponiveis, Hashtable<String, Object> properties)  
     throws RemoteException; 

}  

Formando os parâmetros do método obterIndicacaoDispositivo (contexto de 

trabalho) tem-se: a lista de dispositivos ao qual o usuário tem acesso e properties, que é 

uma Hashtable formada pelas propriedades que serão testadas e seus respectivos valores. 

O uso desta Hashtable genérica, visa uma maior flexibilidade à implementação do SGC. 

No momento, a Hashtable será formada por: lista de tarefas que serão executadas em 

campo e a lista de localidades onde o trabalho será realizado. O construtor da classe 

Dispositivo é apresentado no Quadro 5.8 e contém os dados com as características do 

dispositivo. 

Quadro 5.8: Classe Dispositivo 
public Dispositivo(int codigo, String modelo, int categoria, int   
         areadisco, int so, int gps) { 
  super(); 
  this.codigo = codigo; 
  this.modelo = modelo; 
  this.categoria = categoria; 
  this.areadisco = areadisco; 
  this.so = so; /* sistema operacional */ 
  this.gps = gps; /* tem GPS? */ 
 } 

O Quadro 5.9 apresenta o construtor da classe Localidade, que é formada pelas 

informações que caracterizam a localidade: nome, tipo de acesso e infra-estrutura, no 

contexto do trabalho em campo.  

Quadro 5.9: Classe Localidade 
public Localidade(int codigo, String nome, int acesso, int infra) { 
  super(); 
  this.codigo = codigo; 
  this.nome = nome; 
  this.acesso = acesso; 
  this.infra = infra; 
} 

A tomada de decisão é baseada em um conjunto de regras, que depende de: para 

qual TipoDispositivo tem mais tarefas disponíveis e, também, qual o tipo de acesso para 

chegar na(s) localidade(s) onde o trabalho será executado. De acordo com a Tabela 4.1 

(Matriz de Decisão, apresentada no Capítulo 4), foi criado um arquivo de regras, que 
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indica que decisão deve ser tomada pelo SGC, dependendo do contexto de trabalho 

(situação). O arquivo de regras é carregado na memória, enquanto o SGC estiver em 

execução, e é consultado para obter a indicação da categoria de dispositivo mais adequada.  

O método obterIndicacaoDispositivo, do SGC, é apresentado no Quadro 5.10. 

Primeiramente, é verificado o tipo de dispositivo que tem mais tarefas disponíveis, através 

da chamada do método dispositivoComMaisTarefasDisponiveis. Na seqüência, é 

verificado, dentre as localidades, qual o pior tipo de acesso encontrado, através da chamada 

do método obterPiorValorDeLocalidade. Com estas informações é feita uma consulta no 

arquivo de regras para verificar o dispositivo mais indicado. 

Quadro 5.10: Método obterIndicacaoDispositivo 
public List<Dispositivo> obterIndicacaoDispositivo(List<Dispositivo> 
dispositivosDisponiveis, Hashtable<String, Object> properties) throws 
RemoteException { 
 
 List<Integer> localidades = List<Integer>)properties.get("localidades"); 
  
 List<Tarefa> tarefasASeremRealizadas =  
                                (List<Tarefa>)properties.get("tarefas"); 
 
 TipoDispositivo dispositivoComMaisTarefasDisponiveis =   
       this.DispositivoComMaisTarefasDisponiveis(tarefasASeremRealizadas, 
       dispositivosDisponiveis); 
 
 int piorLocalidade = this.obterPiorValorDeLocalidade(localidades); 
 
 TipoDispositivo melhor = this.regras.get(new  
       DuplaDecisao(dispositivoComMaisTarefasDisponiveis,  
       piorLocalidade)); 
 
 if(melhor == TipoDispositivo.NOTEBOOK) 
 {   Collections.sort(dispositivosDisponiveis, new  
          OrdenadorPorDispositivo(TipoDispositivo.NOTEBOOK)); 
 }  
 else  
 {   Collections.sort(dispositivosDisponiveis, new  
           OrdenadorPorDispositivo(TipoDispositivo.PDA)); 
 } 
 return dispositivosDisponiveis; 
} 

Ao saber qual o TipoDispositivo mais adequado, é feita a chamada do método 

OrdenadorPorDispositivo que classifica a lista de dispositivos disponíveis. Este método 

primeiramente separa os dispositivos por categoria e, na seqüência, classifica-os 

comparando as suas características. Finalmente, é retornada a lista ordenada dos 

dispositivos disponíveis. 
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5.3.3 Serviço de Adaptação de Aplicação  

O Serviço de Adaptação de Aplicação é responsável por montar a camada de 

componentes de uso específico do SIGMA. Neste protótipo, para o SAA, foi implementada 

a operação adaptarSIG. O Quadro 5.11 apresenta a interface do Serviço de Adaptação de 

Aplicação.  

Quadro 5.11: Interface do Serviço de Adaptação de Aplicação 
public interface ServicoAdaptacaoAplicacao extends Remote { 
 
    Hashtable<Operacao, byte[]> adaptarSIG (List<Tarefa>    
            tarefasASeremAdicionadas, TipoDispositivo dispositivo) throws 
            RemoteException, OperationFailureException; 
} 

Para montar a camada de uso específico do SIGMA, o SAA precisa obter os 

componentes das operações geográficas para o TipoDispositivo solicitado. O método 

adaptarSIG recebe como parâmetros uma lista de tarefasASeremAdicionadas ao SIGMA e 

o dispositivo que será usado em campo. O adaptarSIG chama o método 

listarOperacoesDasTarefas, apresentado no Quadro 5.12, que retorna uma lista contendo 

quais operações geográficas precisam ser obtidas para a execução das tarefas solicitadas.  

Quadro 5.12: Método listarOperacoesDasTarefas 
final List<Operacao> listarOperacoesDasTarefas(List<Tarefa> tarefas,  
      TipoDispositivo dispositivo){ 
   
   List<Operacao> ret = new ArrayList<Operacao>(); 
   
  for (Tarefa tarefa : tarefas) { 
 List<Operacao> operacoes =  
              tarefa.getOperacoesPorDispositivo().get(dispositivo); 
    
      if(operacoes != null){ 
   for (Operacao operacao : operacoes) { 
  if(!ret.contains(operacao)){ 
   ret.add(operacao); 
  } 
    } 
      } 
    
   } 
   return ret; 
} 

Como uma Operacao pode estar presente na lista de operações de mais de uma 

Tarefa, o método listarOperacoesDasTarefas faz uma filtragem para que cada Operacao 

apareça nesta lista de retorno apenas uma vez. Com a lista de operações, o SAA precisa 
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obter os componentes das operações geográficas, fazendo uma chamada ao método 

obterArquivosDeOperacao, apresentado no Quadro 5.13. Este método se comunica com o 

Serviço de Descoberta de Operações (SDO), fazendo chamadas ao método 

recuperarArquivoDeOperacao, que retorna o componente da operação.  

Quadro 5.13: Método obterArquivosDeOperacao 
public final Hashtable<Operacao, byte[]>  
  obterArquivosDeOperacao(List <Operacao> operacoesAAdaptar,    
  TipoDispositivo dispositivo) throws OperationFailureException{ 
   
 ServicoDescobertaOperacoes remoteObject = this.getProxyInstance();   
    
 if(operacoesAAdaptar != null){ 
   Hashtable<Operacao, byte[]> ret = new Hashtable<Operacao,byte[]>(); 
   for (Operacao operacao : operacoesAAdaptar) { 
      try{ 
           ret.put(operacao,   
           remoteObject.recuperarArquivoDeOperacao(operacao.getCodigo(), 
                dispositivo)); 
    }  
      catch (RemoteException e) { 
       throw new OperationFailureException(e); 
 } 
   } 
  return ret; 
  }  
  else { 
     throw new OperationFailureException("Dispositivo nao suportado!"); 
  } 
} 

O método recuperarArquivoOperacao retorna uma Hashtable contendo para cada 

operação, o seu componente. O método adaptarSIG finaliza retornando esta Hashtable 

para o cliente que o invocou.  

5.4 Ferramenta de Configuração 

A Ferramenta de Configuração tem o objetivo de gerar um SIGMA para o usuário. 

Como a FC poderá ser usada por usuários SIG com vários níveis de conhecimento, durante 

o projeto da FC, buscou-se uma interface de fácil utilização, fazendo com que a geração do 

SIGMA seja feita de forma simples e rápida. A Figura 5.8 apresenta a tela principal da 

Ferramenta de Configuração. 
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Figura 5.8: Ferramenta de Configuração – Tela Principal 

Na opção gerenciamento, estão os módulos para cadastramento e listagem de 

usuários, dispositivos e localidades e, também, as listagens de tarefas e operações 

geográficas disponíveis. Estes módulos são responsáveis pelo gerenciamento das 

informações utilizadas na configuração do SIGMA. Os dados manipulados pela 

Ferramenta de Configuração são armazenados em uma base de dados local. 

Os dados de operações geográficas e tarefas estão armazenados em um servidor e 

são acessados através de chamadas dos métodos listarOperacoesDisponiveis e 

listarTarefasDisponiveis do Serviço de Descoberta de Operações. Ao iniciar uma nova 

configuração, a FC solicita a lista de tarefas e operações disponíveis ao SDO.  

Na opção configuração é que está o módulo responsável pela geração do SIGMA. 

Este módulo tem a característica de um guia (wizard) que, através de janelas de diálogos, 

vai obtendo as informações para a tomada de decisão. A Figura 5.9 apresenta o diagrama 

de atividades do módulo de configuração da FC.  
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Figura 5.9: Diagrama de Atividades – Configurar SIG 

Para iniciar uma configuração, os dados do usuário, juntamente com os dispositivos 

associados ao mesmo, devem ter sido cadastrados previamente (usando os módulos de 

gerenciamento). A primeira fase da configuração é a passagem das informações 

necessárias para a geração do SIGMA (contexto de trabalho). Assim, a configuração é 

iniciada solicitando o login do usuário que deseja o SIGMA. As informações que formam 

o contexto de trabalho, vão sendo armazenadas na memória, assim que são obtidas. Ao 

saber quem é o usuário que deseja a configuração, a FC obtém a lista de dispositivos 

vinculados a este usuário e podem ocorrer duas situações: o usuário está vinculado a um 

dispositivo ou a vários. Se estiver vinculado a apenas um dispositivo, o caso mais simples, 

a FC apresenta os dados do dispositivo para que o usuário confirme que a configuração 

será feita para tal dispositivo. Em seguida, a FC apresenta a lista de tarefas disponíveis 
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para a categoria do dispositivo do usuário e aguarda que sejam escolhidas as tarefas 

desejadas. Ao obter do usuário, a lista de tarefas desejadas, a FC monta e apresenta um 

relatório que informa o que será colocado no SIGMA e para qual dispositivo está sendo 

feita a configuração. Este relatório é apresentado na Figura 5.10.  

 

Figura 5.10: Ferramenta de Configuração - Relatório Parcial do SIGMA 

O usuário aceita a configuração ou pede uma revisão para adicionar ou retirar 

tarefas. Ao receber a confirmação de que o SIGMA pode ser gerado, a FC inicia o processo 

de geração do SIGMA. Neste caso, a FC não precisou solicitar ao Serviço de 

Gerenciamento de Contexto a indicação do dispositivo mais adequado, já que o usuário 

tem apenas uma opção de dispositivo. 

Quando o usuário está vinculado a mais de um dispositivo, a FC irá oferecer ajuda 

para a escolha do dispositivo que melhor se adequa à situação de trabalho. Nos passos 

seguintes a FC irá solicitar ao usuário que indique a(s) localidade(s) onde será feito o 

trabalho de campo e a as tarefas que serão realizadas. Podem ser informadas várias 

localidades com as respectivas tarefas. A Figura 5.11 apresenta a tela em que são passadas 

as informações das localidades e tarefas. 
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Figura 5.11: Ferramenta de Configuração - Obter Localidades e Tarefas 

Ao receber estas informações, a FC verifica, junto ao SDO, quantas tarefas estão 

disponíveis para cada categoria de dispositivo, monta uma lista com as localidades que 

serão visitadas e uma lista com os dispositivos do usuário. Estas informações compõem o 

contexto de trabalho. Quando o fornecimento destas informações é finalizado, a FC 

apresenta um relatório com o total de tarefas solicitadas, e quantas e quais tarefas estão 

disponíveis para cada categoria de dispositivo. O acesso a estas informações possibilita que 

o usuário observe para qual categoria de dispositivo obterá um SIGMA mais completo. Um 

exemplo deste relatório é apresentado na Figura 5.12. 

 
Figura 5.12: Ferramenta de Configuração – Disponibilidade de Tarefas 
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Quando o usuário manda prosseguir, a FC faz a chamada ao método 

obterIndicacaoDispositivo do Serviço de Gerenciamento de Contexto (SGC) que irá 

retornar a lista dos dispositivos do usuário, ordenada, do dispositivo mais indicado ao 

menos indicado. Esta lista é apresentada ao usuário, que faz a escolha do dispositivo que 

será levado a campo (Figura 5.13). É importante lembrar que o SGC ainda tem como 

informações de contexto: espaço em disco e sistema operacional (vide seção 4.5). 

 
Figura 5.13: Ferramenta de Configuração – Lista Ordenada dos Dispositivos do Usuário 

O usuário escolherá um dispositivo, não necessariamente o mais indicado. Em 

seguida, a Ferramenta de Configuração apresenta o relatório do que será colocado no 

SIGMA, e para qual dispositivo está sendo feita à configuração (Figura 5.10). Finalmente, 

a geração do SIGMA pode ser executada. 

Para dar início a geração do SIGMA, a FC precisou obter as informações da 

categoria do dispositivo e quais tarefas serão disponibilizadas no SIGMA. A geração do 

SIGMA é executada pela classe geradorSIGnUs da Ferramenta de Configuração e consiste 

no agrupamento do SIG base com os componentes das operações geográficas, necessários 

para a execução das tarefas solicitadas. Os SIG base para Notebook e PDA ficam 

armazenados em um diretório local, acessado pela Ferramenta de Configuração. Os 

componentes das operações geográficas são obtidos através da chamada ao método 

adaptarSIG do Serviço de Adaptação de Aplicação (SAA), passando como parâmetros: a 

categoria do dispositivo e as tarefas desejadas.  

Como a Ferramenta de Configuração utiliza abordagens diferentes para gerar o 

SIGMA de cada categoria de dispositivo, as próximas seções irão detalhar como cada um 

desses SIGMA são gerados.  
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5.4.1 Geração do SIGMA para Notebook  

Ao ser executado, o SIGMA para notebook, carrega os componentes das operações 

geográficas, dinamicamente, utilizando o classLoader, mencionado na seção 5.2.1. O 

carregamento dos componentes é feito da seguinte forma: os componentes são 

armazenados em um sub-diretório, de conhecimento do classLoader, e no momento da 

execução do SIGMA, o classLoader verifica se existe algum componente neste diretório. 

Se houver, o classLoader chama o método de inicialização de cada componente, fazendo 

assim, o seu carregamento no SIG base.  

Com isso, para a geração do SIGMA para notebook, o que o geradorSIGnUs da 

Ferramenta de Configuração deve fazer neste momento é: criar um diretório temporário e 

transferir o SIG base para notebook para o mesmo. Na seqüência, cria o sub-diretório de 

componente, e transfere os componentes das operações geográficas obtidos através do 

SAA.  

O geradorSIGnUs também cria um arquivo XML contendo as informações da 

configuração do SIGMA que está sendo gerado (categoria do dispositivo e lista de tarefas 

disponíveis). Este é um arquivo de configuração, necessário para controlar quais tarefas 

foram disponibilizadas no SIGMA. O arquivo de configuração será armazenado no mesmo 

diretório do SIGMA. 

Com o SIGMA pronto, a FC solicita que o usuário informe um diretório para que o 

SIGMA seja armazenado e transfere o pacote do SIGMA para este diretório. O pacote é 

composto por: SIG Base, componentes das operações geográficas específicas e arquivo de 

configuração. A geração finaliza com a remoção de todos os diretórios e arquivos 

temporários, utilizados na geração do SIGMA. 

Com isso, o usuário poderá salvar o diretório do SIGMA na máquina que será 

levada a campo. A Figura 5.14 apresenta o SIG base para notebook, antes da adaptação (A), 

e o SIGMA(B) que contém as operações necessárias para a execução das tarefas solicitadas. 
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Figura 5.14: SIG Notebook - Antes e Depois da Adaptação  

Na Figura 5.14, comparando (A) e (B) pode-se notar que novos itens foram 

adicionados ao menu principal. Nestes itens estão distribuídas as operações geográficas de 

uso específico solicitadas. 

5.4.2 Geração do SIGMA para PDA  

Para a geração do SIGMA para PDA, o método geradorSIGnUs executará as 

seguintes etapas:  

• Cria um diretório temporário e transfere o SIG base para o PDA e os 

componentes das operações geográficas específicas obtidas através do SAA.  

• Para cada componente, é feita a leitura do arquivo manifesto (que indica a classe 

principal do componente e o nome da operação que aparecerá no menu) e 

armazena estas informações em um arquivo de configuração. Este arquivo irá 

agrupar as informações de todos os componentes que precisam ser carregados 

pelo SIG base, no momento da sua execução.  

• Por fim, é feita a compactação do SIG base com os componentes das operações 

específicas em um único arquivo executável.  
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A geração do SIGMA para PDA tem como resultados um arquivo executável e um 

arquivo de configuração. Com o SIGMA pronto, a FC solicita que o usuário informe um 

diretório para que o SIGMA seja armazenado e transfere o pacote do SIGMA para este 

diretório. A geração finaliza com a remoção de todos os diretórios e arquivos temporários, 

utilizados neste processo.  

Quando o SIGMA para PDA é executado, o classLoader, localizado no SIG base, 

irá ler o arquivo de configuração, que informa quais classes devem ser carregadas à 

aplicação. Com isso, as classes são carregadas e é feita a montagem do menu Ferramentas, 

disponibilizando as operações de uso específico. A Figura 5.15 apresenta o SIG base para 

PDA, antes da adaptação (A), e o SIGMA(B) que contém as operações solicitadas. 

 
Figura 5.15: SIG PDA - Antes e Depois da Adaptação  

Como mencionado anteriormente, as operações de uso específico do SIGMA para 

PDA são adicionadas ao menu Ferramentas, que é criado no momento da execução do 

SIGMA.  

5.5 Conclusões  

Neste capítulo foi apresentada a prototipação dos elementos da arquitetura SIGnUs. 

A prototipação teve como objetivo verificar a viabilidade da mesma e permitir a sua 

avaliação. A implementação dos elementos de arquitetura (ambiente de suporte – 

Ferramenta de Configuração e os três serviços) gerou aproximadamente 11.500 linhas de 
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código (mais detalhes no Apêndice B). Além disso, foram implementados os SIG base para 

notebook, SIG base para PDA e um conjunto de operações geográficas (de uso específico) 

para as duas categorias de dispositivos (Apêndice A).  

No próximo capitulo serão apresentados os experimentos realizados para avaliação 

da arquitetura SIGnUs. 

 

 



 

 100

Capítulo 6 

Avaliação 
 

 

6.1 Introdução 

Este capítulo apresenta a descrição e resultados dos experimentos executados com 

o objetivo de avaliar a arquitetura SIGnUs. Existem vários métodos qualitativos e 

quantitativos para avaliar um sistema [Jain 1991, Scapin e Berns 1997, Nielsen 1994a, 

Medeiros 1999]. A avaliação da arquitetura SIGnUs foi dividida em duas partes. Na 

primeira parte são apresentados os experimentos realizados para analisar o desempenho da 

geração do SIGMA, considerando o número de operações geográficas que fazem parte do 

mesmo. A segunda parte da avaliação consiste em uma análise qualitativa, executada com 

o intuito de obter as impressões de um grupo representativo de usuários, após utilizarem as 

aplicações da SIGnUs. 

Nas próximas seções serão descritos os experimentos, metodologias adotadas e 

análise dos resultados obtidos. 

6.2 Avaliação de Desempenho 

A avaliação de desempenho teve como objetivo verificar o comportamento dos 

elementos da SIGnUs, no momento da configuração de um SIGMA, conforme o número 

de operações geográficas necessárias era aumentado. A hipótese aqui é que se o tempo de 

configuração for longo, o serviço será pouco interessante para os usuários. Para a 

configuração de um SIGMA é usada a Ferramenta de Configuração, que é cliente dos três 
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serviços SIGnUs. Com isso, este teste pôde analisar o desempenho de cada um dos 

elementos da SIGnUs 

6.2.1 Descrição do Experimento 

Os experimentos consistiram em obter o tempo para configurar um SIGMA com 10, 

20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80 operações geográficas na camada de uso específico. A 

configuração de um SIGMA passa por três etapas: (1) interpretação do contexto de 

trabalho, (2) adaptação do SIGMA e (3) geração do SIGMA. Assim, o tempo de 

configuração é composto por: 

 
Figura 6.1: Composição do Tempo de Configuração  

O tempo de interpretação do contexto de trabalho é o tempo gasto na chamada do 

método obterIndicacaoDispositivo do Serviço de Gerenciamento de Contexto. O tempo de 

adaptação do SIGMA é o tempo gasto na chamada do método AdaptarSIG do Serviço de 

Adaptação de Aplicação (lembrando que neste método, o SAA faz uma chamada ao 

Serviço de Descoberta de Operações para obter os componentes das operações geográficas 

necessários). O tempo de geração do SIGMA é o tempo que a Ferramenta de Configuração 

gasta para montar o SIGMA (depois de receber os componentes de uso específico do SAA) 

e entregá-lo ao usuário – método geradorSIGnUs.  

Para a obtenção desses tempos, foi implementada uma classe chamada Logger, 

composta por métodos que capturam o tempo usando o comando 

calendar.getTimeInMillis(), da API Calendar34. Esta classe também possui métodos 

para gravar os tempos capturados em um arquivo. Com isso, os tempos foram obtidos na 

Ferramenta de Configuração, antes e depois das chamadas dos métodos que serão 

analisados (obterIndicacaoDispositivo, AdaptarSIG e geradorSIGnUs), e armazenados em 

um arquivo. 

Para a realização dos experimentos, foram utilizados dois computadores do 

laboratório de informática do Centro de Informática da UFPE, cuja configuração é a 

seguinte: processador Pentium 4 com 3 GHz, 512 MB de memória RAM e sistema 

operacional Windows XP Professional. As duas máquinas utilizadas estão conectadas a 
                                                 
34 http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/util/Calendar.html 
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uma rede local Ethernet. A distribuição dos componentes de software para a realização dos 

experimentos foi a seguinte:  

• A máquina 1 é o servidor e contém os três serviços SIGnUs em execução, 

juntamente com as bases de dados de Tarefas e Operações. 

• A máquina 2 é um cliente que executa a Ferramenta de Configuração. Os 

SIGMA gerados foram salvos nesta máquina. 

Na base de dados de operações geográficas foram disponibilizadas oitenta (80) 

operações (componentizadas do openJUMP). As primeiras quarenta (40) operações, 

tinham aproximadamente 11KB, cada. As demais, tinham aproximadamente 24KB, cada. 

Assim, o conjunto de operações geográficas é representado por:  

Operações Geográficas = {og1 , og 2 , og 3 ,..., og 78 , og 79 , og 80 } 

Na base de dados de tarefas foram criadas, especificamente para o experimento, 

oito tarefas, descritas na Tabela 6.1. De acordo com a tabela, as tarefas variam na 

quantidade de operações necessárias para a sua execução e no conjunto de operações. Deve 

ser notado que as tarefas foram compostas da seguinte forma: metade das operações tem 

11KB e a outra metade 24KB. 

 Tabela 6.1: Tarefas Utilizadas na Avaliação de Desempenho 

Tarefa Quantidade de Operações Conjunto de Operações  
tarefa 1  10 {og 1 … og 5 , og 41 ... og 45 }  

tarefa 2  20 {og 1 … og10, og 41 ... og 50 } 

tarefa 3  30 {og 1 … og15, og 41 ... og 55 } 

tarefa 4  40 {og 1 … og 20, og 41 ... og 60 } 

tarefa 5  50 {og 1 … og 25, og 41 ... og 65 } 

tarefa 6  60 {og 1 … og 30 , og 41 ... og 70 } 

tarefa 7  70 {og 1 … og 35, og 41 ... og 75 } 

tarefa 8  80 {og 1 … og 40, og 41 ... og 80 } 

Os tempos de configurarão do SIGMA foram obtidos com a execução da 

Ferramenta de Configuração, que foi executada oitocentas (800) vezes. Primeiramente, a 

FC foi executada cem (100) vezes para obter os tempos de configuração de um SIGMA 

contendo dez (10) operações geográficas na camada de uso específico (tarefa 1 ). Na 
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seqüência, a FC foi executada mais 100 vezes, para obter os tempos de configuração de um 

SIGMA contendo vinte (20) operações geográficas (tarefa 2 ). E assim, o experimento foi 

executado 100 vezes para cada uma das oito (8) tarefas criadas. Com isso, foram obtidos os 

tempos de configuração de um SIGMA com 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80 operações 

geográficas na camada de uso específico. Os tempos foram armazenados em um arquivo e 

analisados com o auxílio dos software SPSS35 (Statistical Package for the Social Sciences) 

e Microsoft Excel36. 

6.2.2 Análise dos Resultados 

Primeiramente será analisado o tempo total de configuração de cada SIGMA. 

Posteriormente, será feita uma análise, separadamente, de cada um dos tempos que 

compõem o tempo de configuração (interpretação de contexto, adaptação do SIGMA e 

geração do SIGMA, Figura 6.1).  

Como mencionado anteriormente, para cada uma das oito configurações de 

SIGMA (com 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 operações geográficas), o experimento foi 

executado cem vezes, com os mesmos parâmetros. Assim, a Tabela 6.2 apresenta os 

indicadores estatísticos [Meyer 1983] (média, mediana, desvio padrão, mínimo, máximo e 

amplitude total) para o tempo de configuração do SIGMA, conforme a quantidade de 

operações era aumentada.  

Tabela 6.2: Indicadores Estatísticos para o Tempo de Configuração com Respeito à 

Quantidade de Operações Adicionadas ao SIGMA (unidade de tempo = s) 

SIGMA Quantidade de 
Operações 

Média Mediana Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Amplitude 
Total 

1 10 7,30 7,31 0,19 7,01 8,06 1,05
2 20 8,16 8,15 0,22 7,80 9,12 1,32
3 30 9,76 9,72 0,32 9,39 10,93 1,54
4 40 11,13 11,11 0,24 10,78 12,75 1,97
5 50 12,41 12,33 0,46 11,78 13,81 2,03
6 60 14,97 14,95 0,48 14,21 16,02 1,81
7 70 18,33 18,33 0,49 17,43 19,52 2,09
8 80 22,22 22,24 0,25 21,67 23,08 1,41

                                                 
35 http://www.spss.com/statistics/ 
36 http://office.microsoft.com/pt-br/excel/default.aspx 
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De acordo com a Tabela 6.2, o tempo de processamento médio para configurar um 

SIGMA com dez operações geográficas é 7,30 segundos. Para um SIGMA com oitenta 

operações, o tempo médio de configuração é 22,22 segundos. Visando uma melhor 

visualização dos resultados, a Figura 6.2 apresenta o gráfico com o tempo médio de 

configuração do SIGMA. Através dos resultados pode ser verificado um aumento 

exponencial no tempo de configuração, conforme mais operações geográficas são 

adicionadas ao SIGMA.  

 
Figura 6.2: Tempo de Configuração do SIGMA versus Quantidade de Operações 

Com o uso do software SPSS, foi realizada uma regressão linear por MQO 

(Mínimos Quadrados Ordinários) [Jain 1991], com as variáveis: tempo de configuração e 

quantidade de operações adicionadas. Através desta análise são obtidos os coeficientes (ao 

e a1) da função da linha de tendência do tempo de configuração (tempo de configuração = 

ao+ a1 ×quantidade de operações). Dessa forma, pode ser identificado o aumento médio no 

tempo de configuração para cada operação geográfica adicionada ao SIGMA. De acordo 

com a Tabela 6.3 (gerada pelo SPSS), para cada operação adicionada, há uma tendência de 

aumento no tempo médio de configuração de 0,205 segundo (o valor pode ser observado 

na coluna identificada por Unstandardized Coefficients – B, em destaque, que representa o 

coeficiente a1). O coeficiente ao (constante) da função é 3,811 (Tabela 6.3). Pode-se 

extrapolar, por exemplo, que para configurar um SIGMA com 200 operações, o tempo 

médio de configuração é aproximadamente de 44,81 segundos – que ainda seria um tempo 
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satisfatório em uma eventual comparação com o tempo de configuração “manual” (por 

parte do usuário) de um SIG com 200 operações geográficas. 

Tabela 6.3: Resultado da Regressão Linear para o Tempo de Configuração  

 
Como o tempo de configuração é a soma de três tempos, a partir deste momento, 

será analisado como cada um destes tempos contribui nesta soma. Esta análise será iniciada 

verificando o tempo de interpretação do contexto de trabalho. De acordo com os resultados 

das medições, apresentados na Tabela 6.4, o tempo para interpretação do contexto de 

trabalho é, como esperado, independente da quantidade de operações adicionadas ao 

SIGMA. A média do tempo de interpretação do contexto de trabalho é a mesma (0,05 

segundos), para todos os SIGMA do experimento.  

Tabela 6.4: Indicadores Estatísticos para o Tempo de Interpretação de Contexto de 

Trabalho com Respeito à Quantidade de Operações adicionadas (unidade de tempo = s) 

SIGMA Quantidade de 
Operações 

Média Mediana Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Amplitude 
Total 

1 10 0,05 0,05 0,01 0,03 0,07 0,04
2 20 0,05 0,05 0,01 0,02 0,07 0,05
3 30 0,05 0,05 0,01 0,03 0,08 0,05
4 40 0,05 0,05 0,01 0,02 0,08 0,06
5 50 0,05 0,05 0,01 0,02 0,08 0,06
6 60 0,05 0,05 0,01 0,02 0,08 0,06
7 70 0,05 0,05 0,01 0,02 0,08 0,06
8 80 0,05 0,05 0,01 0,02 0,08 0,06

Os resultados das medições para o tempo de adaptação do SIGMA são 

apresentados na Tabela 6.5. Este tempo é o que apresenta maior variação conforme as 

operações vão sendo adicionadas. Esta variação deve ocorrer devido ao método 

AdaptarSIG ter que obter os componentes das operações geográficas (solicitando ao 

Serviço de Descoberta de Operações) e enviá-las para a Ferramenta de Configuração.  
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Tabela 6.5: Indicadores Estatísticos para o Tempo de Adaptação do SIGMA com Respeito 

à Quantidade de Operações adicionadas (unidade de tempo = s) 

SIGMA Quantidade de 
Operações 

Média Mediana Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Amplitude 
Total 

1 10 1,54 1,53 0,06 1,48 1,98 0,50
2 20 2,25 2,25 0,11 2,16 3,27 1,11
3 30 3,77 3,70 0,28 3,58 5,12 1,54
4 40 5,08 5,08 0,18 4,80 6,61 1,81
5 50 6,21 6,14 0,43 5,72 7,40 1,68
6 60 8,69 8,59 0,43 8,17 9,58 1,41
7 70 11,96 11,9 0,44 11,29 12,91 1,62
8 80 15,77 15,81 0,14 15,38 16,17 0,79

 

De acordo com a Tabela 6.5, o tempo de processamento médio para adaptação de 

um SIGMA com dez operações geográficas é 1,54 segundos. Para um SIGMA com oitenta 

operações, o tempo médio de adaptação é 15,77 segundos. Note que, para um SIGMA com 

quarenta operações, o tempo de adaptação é 5,08 segundos, pouco menos de um terço do 

tempo de adaptação para um SIGMA com oitenta operações. Outra consideração que pode 

ser feita é: para um SIGMA com oitenta operações, o tempo médio de adaptação do 

SIGMA, representa 70,97% do tempo médio de configuração (22,22 segundos). A Figura 

6.3 apresenta o gráfico com o tempo médio de adaptação do SIGMA. Através dos 

resultados pode ser verificado um aumento mais acentuado no tempo médio de adaptação 

do SIGMA, conforme mais operações geográficas são adicionadas. 

 
Figura 6.3: Tempo de Adaptação do SIGMA versus Quantidade de Operações 
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Foi realizada, também, uma regressão linear para identificar o aumento médio no 

tempo de adaptação do SIGMA para cada operação geográfica adicionada. Assim, de 

acordo com a Tabela 6.6 (gerada pelo SPSS), para cada operação adicionada, há uma 

tendência de aumento no tempo médio de adaptação de 0,195 segundo. 

Tabela 6.6: Resultado da Regressão Linear para o Tempo de Adaptação do SIGMA 

 

Os resultados das medições para o tempo de geração do SIGMA são apresentados 

na Tabela 6.7. Este tempo apresenta uma variação pequena entre as médias. A diferença 

entre o tempo médio para a geração de um SIGMA com dez operações e o tempo médio 

para a geração de um SIGMA com oitenta operações é de 0,70 segundo. 

Tabela 6.7: Indicadores Estatísticos para o Tempo de Geração do SIGMA com Respeito à 

Quantidade de Operações adicionadas (unidade de tempo = s) 

SIGMA Quantidade de 
Operações 

Média Mediana Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Amplitude 
Total 

1 10 5,71 5,73 0,18 5,42 6,47 1,05
2 20 5,87 5,86 0,19 5,53 6,76 1,23
3 30 5,94 5,97 0,19 5,59 6,77 1,18
4 40 6,01 6,00 0,15 5,81 6,80 0,99
5 50 6,15 6,14 0,14 5,85 6,92 1,07
6 60 6,24 6,25 0,17 5,91 6,97 1,06
7 70 6,33 6,28 0,23 6,05 7,15 1,10
8 80 6,41 6,38 0,20 6,11 7,29 1,18

 
A Figura 6.4 apresenta o gráfico com as médias dos três tempos que compõem o 

tempo de configuração do SIGMA conforme a quantidade de operações é aumentada.  
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Figura 6.4: Síntese do Tempo de Configuração versus Quantidade de Operações 

Como pode ser observado na Figura 6.4, o tempo médio de interpretação do 

contexto de trabalho se manteve estável com 0,05 segundo. O tempo médio de adaptação 

do SIGMA é o que apresenta uma maior variação, e a partir de cinqüenta operações 

geográficas, este tempo representa mais de 50% do tempo de configuração. O tempo médio 

de geração do SIGMA apresenta uma variação sutil.  

Como não foi encontrado trabalho de pesquisa com características semelhantes a 

este, não há um valor de referência que possa ser utilizado para comparar se os resultados 

encontrados nos experimentos são satisfatórios. Devido a essa falta de referência, um das 

questões avaliadas no experimento com os usuários, na próxima seção, é a percepção dos 

mesmos com relação ao desempenho da Ferramenta de Configuração, para que as 

conclusões sobre o tempo de configuração possam ser complementadas. 

6.3 Avaliação com Usuários 

A avaliação com os usuários tem como objetivo obter as impressões dos mesmos, 

para poder fazer uma análise da Ferramenta de Configuração (nos aspectos facilidade de 

uso e desempenho) e o SIGMA (no aspecto facilidade de uso).  
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O método de avaliação utilizado para obter as impressões dos usuários foi o de 

pesquisa qualitativa. Esta avaliação é indicada quando o fenômeno em estudo é complexo, 

de natureza social e não tende à quantificação [Neves 1996, Denzin e Lincoln 2000]. Uma 

pesquisa qualitativa observa, registra e analisa interações reais entre pessoas, e entre 

pessoas e sistemas [Liebscher 1998]. Neste tipo de pesquisa são indicados pequenos 

grupos de entrevistados [Nielsen 1994b, Duarte 2002], uma vez que não há um ganho 

adicional em usar grupos maiores. Podem ser utilizadas várias técnicas para obtenção do 

material necessário para análises, como por exemplo: entrevistas, questionários e 

observação em campo [Patton 1990, Humphrey e Lee 2004].  

6.3.1 Metodologia Adotada 

A metodologia adotada nesta pesquisa foi a entrevista com aplicação de 

questionário após o uso do sistema pelos usuários. Os questionários foram aplicados a um 

grupo de onze usuários com experiência no uso de Geotecnologias (mais detalhes na 

próxima seção). Inicialmente, foi necessário abordar os usuários para convidá-los a 

participar da pesquisa. Para isso, era feita uma breve apresentação sobre a pesquisa, o que 

os mesmos teriam que fazer e a duração da pesquisa. Após esta explanação, o usuário 

decidia se aceitava participar. Esta primeira etapa servia, também, para conhecer o perfil 

do usuário, verificando se atendia os requisitos desejados. Após aceitar participar, a 

pesquisa era agendada. Para facilitar, todas as entrevistas foram realizadas no local de 

trabalho dos usuários, e tinham duração média de duas horas. Cada usuário foi entrevistado 

individualmente. 

Cada uma das entrevistas foi realizada seguindo as quatro etapas descritas abaixo:  

1. Apresentação da Arquitetura SIGnUs: a pesquisa iniciava com a 

apresentação do trabalho atual, seus objetivos e detalhamento da arquitetura 

SIGnUs. Esta apresentação teve por objetivo contextualizar o trabalho atual, 

para uma melhor compreensão por parte do usuário; 

2. Uso das aplicações SIGnUs pela pesquisadora: nesta fase as aplicações 

eram apresentadas, para que o usuário entendesse o funcionamento das 

mesmas. Primeiramente a Ferramenta de Configuração, na qual eram 

executadas quatro configurações de SIG. Estas quatro configurações foram 

pré-definidas, para que os mesmos experimentos fossem apresentados a 
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todos os usuários. Dessa forma, os experimentos geraram quatro SIG, com 

a adaptação de vinte, quarenta, sessenta e oitenta operações geográficas, 

respectivamente. Assim, além de se familiarizar com a Ferramenta de 

Configuração, o usuário podia verificar o tempo gasto para gerar cada um 

dos SIG e a indicação do dispositivo mais adequado para a situação que 

estava sendo simulada. Na seqüência, eram apresentados e analisados os 

SIG Móveis Adaptados, gerados pela Ferramenta de Configuração.  

3. Uso das aplicações SIGnUs pelo usuário: nesta fase os usuários passavam a 

usar a Ferramenta de Configuração, executando cerca de três configurações, 

e, posteriormente, verificavam e utilizavam os SIG gerados. Nesta fase, a 

pesquisadora ficou observando os usuários utilizarem as aplicações e fez 

anotações sobre sugestões dadas pelos usuários. 

4. Preenchimento do questionário: a pesquisa finalizava com o preenchimento 

do questionário de avaliação pelo usuário, sem a presença da pesquisadora.  

O questionário é composto por seis questões que estão listadas no Apêndice C. As 

quatro primeiras questões referem-se à fase de utilização da Ferramenta de Configuração. 

As outras duas questões são relacionadas ao momento de utilização do SIG Móvel 

Adaptado (SIGMA). Para cada questão, além de assinalar uma alternativa, era solicitado 

que o usuário comentasse a sua resposta. No final do questionário, foi disponibilizada uma 

área para que o usuário adicionasse algum comentário extra, caso desejasse. O questionário 

foi elaborado a partir de instruções obtidas em [Medeiros 1999] e [Flick 2004], e teve os 

seguintes objetivos:  

• obter a opinião do usuário com relação à facilidade de uso e desempenho da 

Ferramenta de Configuração. Com isso, objetiva-se analisar se a Ferramenta de 

Configuração está adequada, fácil de utilizar e se, juntamente com os serviços 

de middleware SIGnUs, estão fornecendo o resultado dentro de um intervalo de 

tempo considerado satisfatório pelo usuário; 

• verificar a qualidade do SIG Móvel Adaptado gerado pela Ferramenta de 

Configuração. Assim, pretende-se analisar se o conjunto de operações 

geográficas disponibilizadas no SIG Móvel Adaptado são suficientes, do ponto 

de vista do usuário, e se o mesmo é de fácil utilização.  
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Com o objetivo de proteger a privacidade dos usuários utilizou-se um termo de 

compromisso que foi assinado pelos participantes garantindo o seu anonimato e a 

confidencialidade de dados (nenhuma informação pessoal ou capaz de identificar o 

participante será divulgada pelos pesquisadores). Esse termo pode ser encontrado no 

Apêndice D desta tese.  

6.3.2 Perfil dos Avaliadores 

Devido ao pequeno número de avaliadores necessários em uma pesquisa qualitativa, 

a escolha dos mesmos deve ser criteriosa para que se tenha um grupo representativo que 

possa, efetivamente, contribuir com a pesquisa [Duarte 2002]. Portanto, para esta pesquisa, 

na escolha dos avaliadores foi considerado o nível de conhecimento dos mesmos na área de 

Geotecnologias e se fazem uso de SIG com freqüência. Assim, o grupo foi composto por 

onze avaliadores com perfis diversificados, participantes da RESGEO37 – Rede Sergipe de 

Geotecnologias, que utilizam SIG em suas atividades. O grupo foi formado por 

profissionais das seguintes instituições: Embrapa Tabuleiros Costeiros, Secretaria de 

Planejamento da Prefeitura de Aracaju, Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe e 

Universidade Federal de Sergipe (Núcleo de Pós-Graduação em Geografia e Departamento 

de Ciência da Computação). Com relação à formação acadêmica, os avaliadores estão 

classificados em:  

• um doutor em Ciência da Computação; 

• cinco mestres, nas áreas de Computação Aplicada, Computação Gráfica, 

Engenharia Cartográfica e Geografia; 

• cinco especialistas em Geotecnologias. 

Na pesquisa também foi questionado há quanto tempo estas pessoas trabalham com 

SIG. O avaliador com menos tempo está nesta área há dois anos, e o com mais tempo, há 

dezoito anos. Assim, o grupo foi classificado de acordo com a Tabela 6.8. 

 

 
 
 
 

                                                 
37 http://www.redesergipe.se.gov.br/resgeo/ 
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Tabela 6.8: Classificação dos avaliadores com relação ao tempo que trabalha com SIG 

Total de 
Avaliadores

Tempo que trabalha 
com SIG (anos) 

1 2 
2 3 
2 5 
3 6 
1 7 
1 9 
1 18 

A maior parte dos avaliadores (sete – 63,63%), está sediada nos setores de 

Geoprocessamento das instituições que trabalham, com isso, utilizam SIG diariamente. Os 

demais avaliadores utilizam SIG com menor freqüência. 

Portanto, pode-se concluir que o grupo de avaliadores é representativo, 

apresentando o conhecimento necessário para avaliar a SIGnUs, devido à experiência que 

possuem no funcionamento de um SIG e terminologias desta área.  

6.3.3 Resultados Obtidos 

Nesta seção serão apresentadas as respostas dadas pelos usuários às questões 

contidas no questionário e a análise dos resultados. 

Primeiramente, serão apresentadas as respostas das quatro questões relacionadas à 

Ferramenta de Configuração: 

• Questão 1: Foi questionado se o usuário sentiu alguma dificuldade para usar a 

Ferramenta de Configuração. Esta questão avalia se a Ferramenta de 

Configuração é de fácil utilização. Entre os usuários, três assinalaram que 

sentiram um pouco de dificuldade e os demais, assinalaram que sentiram 

nenhuma dificuldade em usar a Ferramenta de Configuração. Dentre os 

comentários feitos pelos usuários podem ser destacados: “não é comum ter a 

possibilidade de se construir um sistema customizado no nível de usuário”, 

“senti um pouco de dificuldade por não ter tido um contato anteriormente”, 

“são vários passos para a configuração do SIG, mas a ferramenta é simples e 

acessível, fácil de utilizar e muito intuitiva”, “a ferramenta é bastante amigável 

e interativa” e “os menus são intuitivos o que facilita o manuseio”.  
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• Questão 2: Esta questão verifica se o usuário considera que a Ferramenta de 

Configuração indicou o dispositivo mais adequado para as situações simuladas 

nos experimentos. Um usuário assinalou que não foi indicado dispositivo mais 

adequado (e não comentou o porque da resposta), os demais assinalaram que 

sim. Dentre os comentários, tem-se: “De acordo com as características do que 

foi simulado, achei as indicações de dispositivos bem coerentes” e “eu concordo 

com as indicações de dispositivos feitas pela ferramenta” 

• Questão 3: Esta questão verifica se o usuário considera que a lista de operações 

sugerida pela Ferramenta de Configuração é adequada para a situação que estava 

sendo simulada. Apenas um usuário assinalou não, e comentou “sugiro que seja 

incorporada a função de navegação por GPS”. Outro usuário comentou “devem 

ser melhoradas as opções de importação e exportação”. 

•  Questão 4: Foi questionado como o usuário avalia o tempo gasto para a 

configuração do SIGMA através da Ferramenta de configuração. Dentre as 

respostas, cinco assinalaram que a geração do SIG é muito rápida e seis 

assinalaram rápida. Foram feitos os seguintes comentários: “Extremamente 

rápido! Uma grande surpresa” e “o sistema facilita bastante a geração do SIG 

o que a torna muito rápida”. 

Na segunda parte do questionário, duas questões analisam o produto gerado pela 

Ferramenta de Configuração, o SIG Móvel adaptado. A seguir, o resultado destas questões:  

• Questão 1: Foi questionado se o SIG gerado estava de acordo com o que foi 

solicitado na fase de configuração. Dentre as respostas, dois usuários 

assinalaram que faltaram algumas operações, os demais assinalaram tem 

apenas as operações necessárias. Foram feitos os seguintes comentários: “as 

operações geográficas do SIG dependem do objetivo da pesquisa. Achei 

interessante a forma como o SIG atende à pesquisa de forma direta”, “o SIG 

gerado apresenta as operações necessárias, mas também deve apresentar mais 

ferramentas básicas já como default” e “o SIG foi gerado exatamente com as 

operações desejadas”. 

• Questão 2: O usuário foi questionado se teve alguma dificuldade para usar o SIG 

gerado pela Ferramenta de Configuração. Com esta questão, deseja-se analisar 
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se o SIG gerado é de fácil utilização. Dentre as respostas, um usuário assinalou 

que sentiu um pouco de dificuldade em utilizar o SIG e os demais assinalaram 

que sentiram nenhuma dificuldade. Dentre os comentários tem-se: “a interface 

é bastante amigável, intuitiva, o que facilita a realização de tarefas iniciais”, 

“senti um pouco de dificuldade por ser uma novidade, mas isso não reduz o 

potencial do SIG” e “a interface é simples, intuitiva e amigável”. 

Como dito anteriormente, foi disponibilizada uma área na qual o usuário poderia 

colocar um comentário adicional (opcional), complementando a sua avaliação, colocando a 

sua opinião, sugestões ou críticas. Seguem abaixo os comentários dos usuários que usaram 

esta área adicional no questionário (observe-se que alguns dos comentários corroboram a 

hipótese desta tese): 

• “Sugiro que o lay-out do produto final (mapa) contenha a formatação 

exigida pelas normas cartográficas.” 

•  “Acho a idéia explorada bastante promissora. Cedo ou tarde 

Ferramentas de Geoprocessamento passarão a adotar uma estratégia 

similar para a disponibilização de operações e customização do 

software para a plataforma alvo”.  

• “A ferramenta é bastante atual e necessária, haja visto que nem todos 

usuários precisam de todas as operações convencionais dos SIG.”  

• “A proposta é nova e dá flexibilidade na customização do SIG. O mais 

importante é que transfere ao usuário uma tarefa que pela complexidade 

era exclusiva do programador”. 

• “Considero uma novidade que atenderá, principalmente, aqueles que 

tem receio de trabalhar com SIG, temendo a complexidade. A vantagem 

maior pode ser observada principalmente na possibilidade de 

mobilidade.” 

• “Este protótipo está de acordo com as necessidades de usuários de 

geotecnologias e tem um forte apelo mercadológico”. 

• “Estamos iniciando atividades de campo com PDA e notebooks. O 

SIGnUs parece atender à demanda por SIG fáceis de usar e portáteis.  
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Durante a pesquisa, os usuários também fizeram alguns comentários sobre a 

interface da Ferramenta de Configuração, sugerindo melhorias, tais como: mudanças nas 

posições de alguns botões que estavam induzindo ao erro, uma opção de ajuda (help), e 

uma barra de progresso para indicar o andamento da geração do SIG. Estas mudanças 

foram feitas e refletem na versão atual das aplicações do protótipo.  

Fazendo uma análise das respostas dos usuários pode-se chegar as seguintes 

conclusões: 

• A Ferramenta de Configuração apresenta uma interface que facilita a sua 

utilização. A geração do SIG pela Ferramenta de Configuração é uma tarefa 

rápida e simples. Os usuários consideram que mesmo em uma configuração 

em que mais operações são adaptadas ao SIG, o desempenho da Ferramenta 

de Configuração é satisfatório.  

• A SIG Móvel Adaptado não apresenta dificuldade para ser usado, já que o 

mesmo foi desenvolvido seguindo as interfaces dos SIG de mercado. 

Também é importante ressaltar que todo usuário precisa de um tempo 

mínimo para se familiarizar com qualquer sistema. Mesmo assim, por se 

tratar de um grupo com conhecimento da área, o pouco tempo não 

prejudicou o uso do sistema. Como o que foi apresentado é um protótipo da 

arquitetura, os usuários sentiram falta de algumas operações geográficas.  

• De um modo geral, a Arquitetura SIGnUs foi bem aceita pelo grupo que a 

utilizou, mostrando-se útil para o dia-a-dia dos usuários de SIG.  

6.4 Conclusões  

Neste capitulo foram descritos os resultados da avaliação de desempenho e 

entrevista com usuários. Apesar de não ter um valor de referência para verificar se o 

desempenho da Ferramenta de Configuração é satisfatório, os usuários consideraram que o 

SIGMA é configurado de forma rápida e simples. Com a avaliação de desempenho pode-se 

verificar que o tempo de adaptação do SIGMA é o que mais varia conforme novas 

operações vão sendo adicionadas. Com o aumento do número de operações integradas, 

observou-se uma tendência de crescimento exponencial no tempo total de configuração de 

um SIGMA, mas se com 80 operações este tempo se apresentou na casa de 22 segundos e 
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os usuários consideraram satisfatório (provavelmente porque sem o apoio de uma 

ferramenta sensível a contexto levariam minutos), pode-se considerar que ainda haveria um 

bom espaço para aumentar o número de operações de forma significativa (embora 80 já 

seja um número significativo) até atingir um limite em que o tempo passasse a ser 

insuportável ou maior que o tempo de configuração “manual” (sem apoio de uma 

ferramenta) - se este tempo “manual” também tende a crescer, provavelmente o tempo de 

configuração apoiada por uma ferramenta será sempre menor. Com a avaliação dos 

usuários, também pode ser verificado que a arquitetura SIGnUs é útil para usuários de SIG 

em geral, já que a personalização de SIG não é comum e quando existe, demanda tempo e 

conhecimentos de programação, como Avenue do ArcView GIS [Razavi 1999].  

A seguir, no próximo capítulo, são apresentadas as considerações finais. 
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Capítulo 7 

Conclusões 
 

 

O mercado de geoprocessamento vem se expandido cada vez mais e o uso de SIG 

tem se popularizado, movimentando muitos milhões de dólares [Gewin 2004]. Os SIG 

possuem usuários de diversos domínios (áreas de trabalho) e, com o desenvolvimento dos 

dispositivos móveis, passaram a ser usados para auxiliar tomadas de decisões durante o 

trabalho de campo. Com isso, no desenvolvimento de SIG móveis, devem ser analisados os 

cenários em que estas aplicações são utilizadas, para que os novos produtos atendam às 

diferentes demandas dos seus usuários e diferentes capacidades (configurações) dos 

dispositivos móveis.  

De acordo com os problemas levantados neste trabalho, as arquiteturas que vêm 

sendo adotadas para o desenvolvimento de SIG móveis apresentam restrições, tais como: 

conjunto restrito de operações geográficas e dependência de rede, que podem 

impossibilitar o seu uso durante o trabalho de campo. Seja pela falta de alguma operação 

geográfica no SIG ou pela indisponibilidade/intermitência de rede, no local de trabalho 

(muitas vezes, áreas remotas). Além disso, foi verificado que existe uma grande quantidade 

de operações geográficas, e que a escolha de quais operações comporão um SIG deve ser 

feita de forma criteriosa, para atender às diferentes demandas dos usuários.  

Visando minimizar os problemas encontrados nas arquiteturas atuais para SIG 

móveis, esta tese propôs a arquitetura SIGnUs, que fornece suporte à geração de SIG 

Móveis Adaptados (SIGMA), através da interpretação de informações contextuais, que 

caracterizam a situação em que o SIG será utilizado. A utilização de sensibilidade a 

contexto em aplicações SIG é recente, e foram encontrados trabalhos nos quais a ciência de
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 contexto vem sendo aplicada para adaptar o conteúdo apresentado, quando ocorrem 

mudanças de contexto (localização, velocidade, luminosidade, por exemplo). No entanto, 

não foram encontrados trabalhos, na área de SIG, que utilizam ciência de contexto para 

adaptar a aplicação (e não o conteúdo), como proposto nesta tese.  

A concepção da arquitetura se baseou em um cenário onde trabalhadores de campo 

precisam realizar tarefas usando um SIG instalado em um dispositivo móvel e que não haja 

dependência de rede. A arquitetura SIGnUs é composta por uma Ferramenta de 

Configuração, que auxilia a geração de um SIGMA, levando em consideração informações 

do contexto de trabalho (perfil do usuário, localização, dispositivo e tarefas). Na 

arquitetura a Ferramenta de Configuração é cliente de três serviços de middleware – 

Serviço de Gerenciamento de Contexto, Serviço de Descoberta de Operações e Serviço de 

Adaptação de Aplicação.  

A Ferramenta de Configuração funciona como um guia que captura as informações 

(de contexto) necessárias para gerar o SIGMA. O Serviço de Gerenciamento de Contexto 

tem o papel de interpretar informações contextuais e verificar o dispositivo mais adequado 

para ser levado a campo. O Serviço de Adaptação de Aplicação verifica quais operações 

geográficas irão compor um SIGMA e as solicita ao Serviço de Descoberta de Operações. 

Para ter acesso a um grande número de operações geográficas, foi proposto o Serviço de 

Descoberta de Operações, que gerencia as operações geográficas que são utilizadas na 

configuração. 

De certo modo, parte da Ferramenta de Configuração pode ser vista como um 

sistema de recomendação [Resnick e Varian 1997, Adomavicius e Tuzhilin 2005], que 

obtém informações contextuais e indica a configuração do SIGMA. No entanto, além da 

indicação, a Ferramenta de Configuração tem a capacidade de gerar a aplicação.  

Com a utilização dos elementos da SIGnUs, o usuário pode obter um SIGMA, 

configurado para ser utilizado em um determinado dispositivo e com as operações 

geográficas específicas para a execução das suas tarefas. Para gerar SIG que atendam 

diferentes demandas por operações geográficas (usuários de diferentes domínios), foi 

adotada a abordagem de componentes. A componentização das operações geográficas 

possibilita que componentes sejam combinados e, assim, o SIG é gerado com um conjunto 

de operações adequado para uma determinada situação (contexto). 
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A utilização de uma abordagem baseada em serviços de middleware possibilitará 

que outros desenvolvedores de SIG façam a sua reutilização, reduzindo a complexidade 

intrínseca que há no desenvolvimento deste tipo de aplicação. Para analisar a sua 

viabilidade, parte da arquitetura foi implementada, tendo Java como linguagem de 

programação e Java RMI como tecnologia de middleware de comunicação utilizada para a 

implementação dos serviços.  

A arquitetura foi avaliada através de uma análise de desempenho e uma pesquisa 

qualitativa, realizada com um grupo de usuários SIG. A avaliação de desempenho teve 

como objetivo verificar o comportamento de cada um dos elementos da SIGnUs e o tempo 

gasto para a geração de um SIGMA. A avaliação com os usuários teve como objetivo obter 

suas impressões com relação à Ferramenta de Configuração e ao SIGMA. Com esta 

avaliação pôde-se saber o que os usuários acharam do tempo gasto para configurar um 

SIGMA, já que não foi encontrado um valor de referência que pudesse ser utilizado. Além 

disso, pôde-se verificar se os usuários encontraram alguma dificuldade para usar a 

Ferramenta de Configuração e o SIGMA. De um modo geral, a arquitetura foi bem aceita 

pelos usuários, que não sentiriam maiores dificuldades para utilizá-la e consideraram que o 

desempenho e as sugestões/recomendações da Ferramenta de Configuração são 

satisfatórios, o que corrobora a hipótese de que o SIG configurado de acordo com uma 

situação proporciona uma melhor usabilidade aos seus usuários.  

Analisando a estrutura da arquitetura SIGnUs, tem-se: a Ferramenta de 

Configuração que, juntamente com os três serviços de middleware, interpreta informações 

contextuais e gera uma aplicação, através da combinação de componentes. Acredita-se que 

essa arquitetura pode ser utilizada em outros domínios de aplicação, que se beneficiem de 

aplicações componentizadas baseadas em contexto. O elemento da arquitetura que 

necessitaria de mudanças é o Serviço de Gerenciamento de Contexto, já que, cada 

aplicação tem o conjunto de informações contextuais que são relevantes para a mesma, 

bem como a forma como estas informações são interpretadas. Basicamente, os modelos de 

descoberta de componentes e de adaptação/configuração das aplicações tendem a 

permanecer estáveis. 
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7.1 Principais Contribuições 

Este trabalho propôs uma arquitetura para configuração de sistemas de informações 

geográficas móveis utilizados em trabalho de campo. Como principais contribuições 

podem ser citadas:  

• Definição e especificação da arquitetura SIGnUs que permite:  

o interpretar o contexto de trabalho (usuário, dispositivos, tarefas a serem 

executadas em campo e local de trabalho) para sugerir as configurações do 

SIG (Serviço de Gerenciamento de Contexto); 

o gerenciar operações geográficas para serem utilizadas na configuração de 

SIG móveis em diferentes dispositivos (Serviço de Descoberta de 

Operações); 

o obter e combinar os componentes das operações geográficas de forma que 

possibilite a geração de um SIG Móvel Adaptado, de acordo com o contexto 

de trabalho (Serviço de Adaptação de Aplicação); 

o gerar um SIG Móvel Adaptado, de maneira guiada, automatizada e em 

tempo satisfatório, composto com as operações geográficas adequadas para 

a realização do trabalho de campo (Ferramenta de Configuração). 

• Modelo de configuração de SIG Móveis Adaptados (SIGMA) de acordo com 

contexto de trabalho: a definição da arquitetura do SIGMA, formada pelo SIG base, 

um conjunto de operações de uso comum e o conjunto de operações de uso 

específico, permite que o SIGMA seja gerado para contextos diferentes.  

o A configuração otimizada, baseada em contexto, de SIG móveis resulta em 

uma melhor adequação do SIG para a situação em que o mesmo será 

utilizado, independência de rede em campo, melhor usabilidade e, 

conseqüentemente, maior eficiência do trabalho. 

• Estudo de viabilidade da arquitetura: a implementação parcial dos elementos da 

arquitetura permitiu verificar a viabilidade da mesma, do ponto de vista de 

desempenho da configuração sensível a contexto (experimentos quantitativos) e de 

satisfação de usuários (pesquisa qualitativa). Além disso, os serviços de middleware 

podem ser reutilizados em aplicações similares, para facilitar o desenvolvimento 

das mesmas; 
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7.2 Trabalhos Futuros 

Como sugestões para trabalhos futuros tem-se: 

• Adicionar à arquitetura conceitos de computação ubíqua: como 

monitoramento de informações contextuais (carga de bateria, largura de 

banda, por exemplo) durante o trabalho de campo, para possibilitar que o 

SIGMA possa ser adaptado, dinamicamente, em tempo de uso; 

• Analisar a possibilidade de utilizar a estrutura de arquitetura SIGnUs em 

outros tipos de aplicações; 

• Especificação e implementação de Federação de Serviços de Descoberta de 

Operações: a federação de SDO permitirá que se tenha acesso a um maior 

número de operações geográficas, garantindo uma maior escalabilidade, já 

que SDO distribuídos poderão compartilhar as bases de operações 

geográficas e tarefas; 

• Implementação de mais operações geográficas para PDA, para possibilitar 

avaliação de desempenho e testes com usuários.  

Como qualquer trabalho de pesquisa, esta tese deu mais um passo no avanço da 

melhoria de condições de trabalho de usuários de sistemas móveis. Em particular SIG 

móveis, uma vez que Sistemas de Informações Geográficas são, geralmente, complexos e 

de grande porte, tanto o software quanto os dados. 
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Apêndice A 
 

Lista das Operações Geográficas Componentizadas  
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Listas das Operações Geográficas Componentizadas 
 

Operação Geográfica Descrição 

Calcular distância  Calcula a distancia entre dois pontos no mapa. 

Calcular área  Calcula a área de um polígono. 

Classificação  Classifica um atributo da camada, para a criação de 

mapas temáticos. 

Consulta por atributo Efetua uma consulta nos atributos de uma camada. As 

consultas são construídas utilizando operadores 

relacionais.  

Descrição de um ponto do mapa Descreve os atributos de um determinado ponto do 

mapa. 

Diferença Cria uma nova camada, resultante da diferença de 

duas camadas. 

Editar atributos Edita os atributos de uma camada. 

Editar esquema Edita o esquema dos dados, possibilitando a criação 

de novos atributos em uma camada. 

Estatística de camada Apresenta os dados estatísticos (mínimo, maximo, 

média e total) de uma camada. 

Intersecção  Cria uma nova camada, resultante da intersecção de 

duas camadas.  

Mudar escala Efetua a mudança de escala do mapa. 

Mudar estilo Muda a aparência da camada (cor de preenchimento e 

largura).  

Polígonos de Thiessen Cria um polígono que delimita uma área em que todos 

os pontos têm o mesmo valor.  

União Cria uma nova camada, resultante da união de duas 

camadas. 

Visualizar total Centraliza o mapa na tela, permitindo a sua 

visualização total. 
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Zonas de Buffer Cria zonas de buffer em todas as geometrias de uma 

camada. 

Zoom in Efetua um zoom aumentando o nível de detalhe. 

Zoom out Efetua um zoom diminuindo o nível de detalhe. 

Zoom para coordenada Efetua o zoom para uma determinada coordenada. 
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Apêndice B 
 

Métricas da Implementação 



 

 145

Métricas da Implementação usando o plugin Metrics do Eclipse 
 
 

Ambiente de Suporte SIGnUs 
 

 Quantidade 

Serviços de Usuário Linhas de 
Código 

Pacotes Classes Métodos 

Ferramenta de Configuração  7637 14 60 499 

Aplicação Descoberta de Operações 1270 5 13 75 

Total 8907 19 73 474 

 
 

 Quantidade 

Serviços  Linhas de 
Código 

Pacotes Classes Métodos 

Descoberta de Operações  731 5 15 88 

Adaptação de Aplicação 892 3 9 34 

Gerenciamento de Contexto 874 4 5 14 

Total 2497 12 29 156 

 
 

 Quantidade 

Classes Básicas – usadas pelos serviços Linhas de 
Código 

Pacotes Classes Métodos 

Classes Básicas  259 2 5 48 

 
Total Geral 11663 33 107 678 
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Apêndice C 
 

Questionário para Avaliação da Arquitetura SIGnUs 
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Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Informática  
Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 
 

Questionário para Avaliação da Arquitetura SIGnUs 
 
 
Dados do Colaborador 

Formação: 
____________________________________________________________ 

Trabalho com Sistema de Informação Geográficas há_______________________ 

 
Assinale as questões abaixo e comente as suas respostas. 
 
 
Fase 1: Uso da Ferramenta de Configuração de SIG Móvel 
 
 
1. Sentiu alguma dificuldade para usar a ferramenta ?  
          
(     ) nenhuma  (     ) um pouco  (     ) muita  
        
   comente a sua resposta  
 
 
 
 
 
 
 
2. Considera que a ferramenta sugeriu o melhor dispositivo para a sua situação 
de trabalho em campo?  
 
          
(     ) Não      (     ) Sim   
        
   comente a sua resposta  
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3. Considera adequada a lista de operações sugeridas pela ferramenta de 
configuração para a sua situação de trabalho em campo?  
 
          
(     ) Não      (     ) Sim   
        
comente a sua resposta  
   
 
 
 
 
 
 
 
4. Como você avalia o tempo gasto para a geração do SIG com o uso da 
Ferramenta de Configuração?   
 
          
(     ) muito 
demorado       

(     ) um pouco 
demorado 

(     ) rápido (     ) muito rápido 

        
   comente a sua resposta  
   
 
 
 
 
 
 
 
Fase 2: Análise do SIG Gerado pela Ferramenta de Configuração 
 
 
1. O SIG gerado está de acordo com o que foi solicitado na fase de configuração?  
 
          
(     ) tem mais operações do que o necessário   
 
(     ) tem apenas as operações necessárias     

(     ) faltaram algumas operações  
 
(     ) faltaram muitas operações  

        
   comente a sua resposta 
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2. Teve alguma dificuldade para usar o SIG gerado pela ferramenta?  
 
          
(     ) nenhuma  (     ) um pouco  (     ) muita  
        
comente a sua resposta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso deseje, use a área abaixo para fazer comentários complementares. 
 

Considerações e Sugestões  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Muito Obrigada! 
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Apêndice D 
 

Termo de Compromisso para os Avaliadores da SIGnUs 
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Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Informática  

Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 

Avaliação da Arquitetura SIGnUs 
 

Entrevistas com usuários 
 
 

Termo de compromisso 
 

Os SIG evoluíram acompanhando os avanços tecnológicos e as necessidades dos 

seus usuários, e assim tornaram-se móveis. Nesta pesquisa de doutorado é proposta uma 

arquitetura para SIG móveis - Arquitetura SIGnUs - que tem o intuito de minimizar as 

restrições encontradas nas arquiteturas SIG móveis atuais (pequeno e pré-definido conjunto 

de operações geográficas ou dependência de rede), buscando um uso mais efetivo destas 

aplicações. A arquitetura SIGnUs é composta por uma Ferramenta de Configuração, que 

possibilita a geração de um SIG Móvel Adaptado, e um conjunto de serviços que dará 

suporte à geração do SIG móvel. Utilizando a arquitetura SIGnUs, o usuário poderá 

configurar o seu SIG móvel, com as operações geográficas necessárias para a apropriada 

execução de suas tarefas, e que possa ser instalado no seu dispositivo móvel (notebook ou 

PDA, por exemplo). Assim, tem-se um SIG móvel que reúne as vantagens de se ter um 

conjunto de operações que varia de acordo com a necessidade do usuário e independência 

de rede.  

Você está sendo convidado a participar de uma avaliação através da qual 

objetivamos avaliar dois aspectos principais da arquitetura SIGnUs. Em primeiro lugar, 

pretendemos obter a sua impressão com relação ao desempenho e facilidade de utilização 

da Ferramenta de configuração. Em segundo lugar, será avaliado o SIG Móvel Adaptado 

gerado pela Ferramenta de Configuração, analisando se este é de fácil utilização e se está 

de acordo com o que foi solicitado na sua configuração.  

Esta avaliação consiste na utilização das aplicações da arquitetura, e para isso, você 

terá uma explicação prévia do funcionamento das mesmas. Após o uso das aplicações, 



 

 152

você deverá responder o questionário de avaliação, onde serão colocadas as suas 

impressões. Garantimos a todos os participantes o seu anonimato (você não será 

identificado em nenhum resultado divulgado da pesquisa) e a confidencialidade de dados 

(nenhuma informação capaz de identificar o participante será divulgada pelos 

pesquisadores). Além disto, a participação nesta avaliação é voluntária, estando o avaliador 

livre para interromper, a qualquer momento, a sua participação.  

Caso aceite participar desta avaliação, assine as duas vias deste documento e 

guarde uma com você.  

Agradecemos a sua contribuição para a nossa pesquisa, e estamos a disposição para 

mais esclarecimentos. 

 

 

Aracaju, julho de 2008, 
 
 
 
Participante: ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Sônia Virginia Alves França  

(Doutoranda do Centro de Informática da UFPE) 
 
 
 
 
 

Carlos André Guimarães Ferraz 
 (Orientador) 

 
 


