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Resumo 

 
 A convergência digital já é uma realidade nos dias atuais e tem se tornado cada vez 

mais acessível do ponto de vista tecnológico e econômico. A fusão digital entre a computação, 

mídias e comunicação, dita uma nova ordem mundial no que tange a evolução tecnológica. E 

seguindo esta linha em meio as mais variadas formas de tecnologias, os dispositivos móveis 

têm sido a principal vitrine da convergência digital. Não obstante estarem cada vez menores, 

estes dispositivos possuem cada vez mais capacidade de processamento, armazenamento, 

display e conectividade através de múltiplas interfaces de rede, inclusive TV digital. 

 Ao convergir a TV digital para os dispositivos móveis, as características que são 

inerentes a esta tecnologia são trazidas tanto ao dispositivo, como para o usuário do mesmo. 

O ESG (Electronic Service Guide), por exemplo, é uma das mais interessantes características 

da TV digital móvel. Ele oferece ao usuário um bouquet de serviços dos mais variados tipos, 

que podem ser acessados a qualquer momento e de qualquer lugar. Porém, atualmente os 

ESGs funcionam como spammers de serviços, pois diferentemente da internet, o método 

utilizado para a publicação dos serviços é o push. Dessa forma, são oferecidos ao usuário um 

número considerável de serviços que o mesmo não tem interesse. Além disso, as interfaces de 

rede do dispositivo são subutilizadas, tanto do ponto de vista de publicação de serviços como 

em sua utilização como canal de retorno. O custo e disponibilidade associados à rede podem 

desestimular os usuários a consumir os serviços. 

Este trabalho investiga a hipótese de que uma vez definida uma plataforma ciente de 

contexto para o gerenciamento e execução de serviços, estes serão melhor selecionados, 

exibidos, executados. Além disso, as interfaces de rede e demais recursos do dispositivo serão 

melhor utilizados, maximizando a qualidade da experiência do usuário. Sendo a plataforma 

abstrata o suficiente, o desenvolvimento e a publicação de serviços mais complexos serão 

realizados de forma mais simples e rápida. 

 

Palavras-chave: Ciência de Contexto, Convergência Digital, Middleware, Mobilidade, 

Redes Sem Fio, Sistemas Distribuídos. 
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Abstract 

 
 Nowadays, digital convergence is already a reality and it is becoming more accessible 

from both a technological and an economic point of view. The digital fusion between 

computing, media, and communication dictates a new world order in everything that is related 

to the technological evolution. Along these same lines, among many kinds of technology 

available, mobile devices have been the main display of digital convergence. Despite the fact 

they are increasingly smaller, these devices possess an ever-increasing capacity of processing, 

storage, display and connectivity through many network interfaces, including digital TV. 

 When converging the digital TV to mobile devices, all inherent features of this 

technology are brought not only to the device, but also to the user. The ESG (Electronic 

Service Guide), for example, is one of most interesting features of mobile digital TV, offering 

to the user a service bouquet of various types, which can be accessed at any moment, from 

any place. However, ESGs currently work like service spammers, because, unlike the Internet, 

the publishing method used is “push”. Therefore, it is quite likely that the ESG offers to the 

user a large amount of services that he has no interest. Moreover, the network interfaces of the 

device are being underused, as much from the point of view of publication of services as in its 

utilization as a return channel. Their costs and intermittent availability can discourage the 

service consume. 

 This work investigates the hypothesis that once defined a context aware platform for 

service management and execution, these services will be better selected, displayed and 

executed. Additionally, the network interfaces and other device resources will be better 

utilized, maximizing the user experience. If the platform is abstract enough, the development 

and publishing of complex services will be accomplished in a simpler and more rapid way. 

  

Key Words: Context Awareness, Digital Convergence, Middleware, Mobility, Wireless 

Networks, Distributed Systems. 
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1.Introdução 
 

 Desde a invenção do ábaco há mais de cinco mil anos, passando pela pascaline de 

Blaise Pascal, até chegar ao ENIAC, a humanidade sempre procurou maneiras de automatizar 

a sua forma de contar e calcular. Guiados pela necessidade de realizar cálculos cada vez mais 

complexos de forma mais rápida, evoluiu-se da manipulação de quadros de madeira para 

engrenagens mecânicas, válvulas e os transistores utilizados nos computadores modernos. Os 

computadores começaram a evoluir muito depressa e com o tempo começaram a se distanciar 

a passos largos do fim para o qual foram desenvolvidos, alargando a abrangência de suas 

aplicações. Por consequência, dispositivos computacionais tornaram-se mais baratos, 

diminuíram de tamanho, e se espalharam por todos os lugares ao nosso redor, visando atender 

as mais variadas finalidades propostas pela humanidade. 

 No âmbito das comunicações ocorreu um fenômeno evolucionário semelhante. Desde 

a invenção do correio, da imprensa, do telégrafo, do telefone e da televisão, a humanidade 

deixou clara a necessidade de se comunicar com pessoas que estão longe, ou de se comunicar 

com várias pessoas ao mesmo tempo, de forma mais rápida, confiável e barata. Mais tarde, 

inevitavelmente esta necessidade se estendeu aos computadores e demais dispositivos 

eletrônicos, provocando mais um giro no clico da evolução tecnológica. A partir deste ponto, 

se iniciou a diluição das fronteiras, aparentemente sólidas, entre a computação e a 

comunicação. Dessa unificação, começou a surgir um fenômeno tecnológico denominado 

convergência digital, que nos tem afetado direta e indiretamente nos mais diversos segmentos 

de nossas vidas. 

 A convergência digital, por sua vez, é um fenômeno movido basicamente a inovações 

tecnológicas. Uma vez que produtos e serviços, que antes eram quase exclusivos e 

monopolizados, são ultrapassados ou se tornam commodities muito mais rápido do que há 

algumas décadas atrás. Portanto, ter o olhar voltado para os problemas do futuro, antecipar 

oportunidades, é fundamental para os que querem sobreviver a esse novo meio-ambiente 

criado pela sociedade digital. 
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1.1 Motivação 
 A convergência digital já é uma realidade nos dias atuais e tem se tornado cada vez 

mais acessível do ponto de vista tecnológico e econômico. A fusão digital entre a computação, 

mídias e comunicação dita uma nova ordem mundial no que tange a evolução tecnológica. E 

seguindo esta linha, em meio as mais variadas formas de tecnologias, os dispositivos móveis 

têm sido a principal vitrine da convergência digital. Não obstante estarem cada vez menores, 

estes dispositivos possuem cada vez mais capacidade de processamento, armazenamento, 

display e conectividade através de múltiplas interfaces de rede, inclusive TV digital. 

 Ao convergir a TV digital para os dispositivos móveis, as características que são 

inerentes a esta tecnologia são trazidas tanto ao dispositivo como para o usuário do mesmo. O 

ESG (Electronic Service Guide)¹, por exemplo, é uma das mais interessantes características da 

TV digital móvel, oferecendo ao usuário um bouquet de serviços dos mais variados tipos, que 

podem ser acessados a qualquer momento e em qualquer lugar. Porém, atualmente os ESGs 

funcionam como spammers de serviços, pois diferentemente da Internet, o método  utilizado 

para a publicação dos serviços é o push. Dessa forma, são oferecidos ao usuário certo número 

de serviços que o mesmo não tem interesse. Além disso, as interfaces de rede do dispositivo 

(WiFi, GPRS, Bluetooth, TV Digital) são subutilizadas, tanto do ponto de vista de publicação 

de serviços como em sua utilização como canal de retorno das aplicações, e seu custo e 

disponibilidade podem desestimular os usuários a utilizar os serviços. 

Dentro deste contexto, fica claro que nem sempre o usuário tem condições de usufruir 

tudo que o dispositivo é capaz de oferecer, pois além da quantidade de dispositivos, 

aplicações e serviços que ele tem de lidar no dia-a-dia, ainda são muito dependentes da ação 

direta e consciente do usuário. Ou seja, num futuro próximo será necessário que, com a 

fluência da convergência digital e a pervasividade [1], tais entidades sejam capazes de 

funcionar e tomar decisões por conta própria baseadas no contexto atual de forma a 

maximizar o usufruto e satisfação do usuário. Porém, proporcionar este tipo de experiência ao 

usuário não é uma tarefa simples, especialmente num ambiente de TV Digital móvel, onde os 

sinais das redes, aplicações e serviços podem ser intermitentes. E esta complexidade não se dá 

apenas por razões que dizem respeito à tecnologia, mas também por aspectos que se referem 

ao comportamento humano.  

 _______________ 

¹ O ESG agrega e exibe os serviços disponíveis na rede de TV Digital. Ele será descrito adequadamente na seção 2.3.2. 
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1.2 Objetivos e Metodologia 
 Este trabalho pretende investigar a hipótese de que se for definida uma plataforma 

composta por um middleware ciente de contexto¹ para gerenciamento e execução de serviços, 

estes serão melhor selecionados, exibidos e executados, as interfaces de rede e demais 

recursos do dispositivo serão melhor utilizados conforme a expectativa do usuário. Uma vez 

que a plataforma seja abstrata o suficiente, esta facilitará o desenvolvimento e a publicação 

dos serviços. 

 Os objetivos que guiam este trabalho podem ser sintetizados da seguinte forma: 

 Objetivo Geral: Definir uma arquitetura de middleware ciente de contexto que 

permita a criação de ESGs, serviços e aplicações cientes de contexto, de forma que as 

interfaces de rede e demais recursos do dispositivo sejam melhor aproveitados e estes 

possam atender melhor as preferências e expectativas do usuário, ambos de forma 

transparente e abstrata. 

 Objetivos Específicos: 

 Expandir as possibilidades dos ESGs; 

 Abrir possibilidades para novos modelos de negócio para o mercado de serviços 

móveis. 

 Metodologia: 

 Estudar os ESGs existentes e observar seus pontos fracos e fortes; 

 Definir um formato de metadados de ESG que sintetize e expanda as 

possibilidades dos atuais; 

 Implementar e validar a arquitetura proposta, através de um protótipo para um 

cenário definido; 

 Implementar um emulador que possibilite aos desenvolvedores simular o ambiente 

de execução dos serviços; 

 

 A avaliação da especificação dos metadados e do projeto da arquitetura da plataforma 

serão realizadas mediante a análise do comportamento da implementação do protótipo. A 

validação será feita dentro de um cenário de uso a ser definido, a partir de variações nas 

condições do ambiente através do emulador e das informações fornecidas nas diferentes 

instâncias de metadado que compõem o cenário. 

² Ou sensível a contexto, como preferem alguns autores. Nesta dissertação usaremos o termo ciente de contexto. 
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1.3 Estrutura da Dissertação 
Este trabalho foi organizado da seguinte forma: no capítulo dois, serão apresentados os 

conceitos básicos o contexto dos problemas e os problemas em si, elicitando os requisitos que 

precisam ser atendidos para resolvê-los. No capítulo três é apresentado o estado da arte por 

meio dos trabalhos diretamente relacionados com este, bem como o estado da arte e conceitos 

relacionados com as soluções que serão propostas. No capítulo quatro, é dado início a 

composição das soluções após a especificação, no capítulo dois, dos requisitos que conduzirão 

o trabalho. No capítulo cinco, é descrita a implementação de referência construída para 

validar a arquitetura proposta anteriormente. E por fim, o capitulo seis apresenta as 

conclusões do trabalho, discutindo as principais contribuições do mesmo e trabalhos futuros. 
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2. Contexto e Problema 
 

 Após a apresentação das motivações, os objetivos deste trabalho e a estrutura do 

mesmo no capítulo de introdução, serão discutidos neste capítulo alguns dos conceitos de 

ligados ao trabalho realizado. Tais conceitos também dizem respeito aos trabalhos 

relacionados que foram estudados durante a pesquisa, e serão descritos no trecho final deste 

capítulo. Entre os conceitos envolvidos na pesquisa serão destacados, nesta ordem, a 

convergência digital, televisão digital e ciência de contexto. 

2.1 Convergência Digital 
Dentre as dezenas de definições existentes, a convergência digital pode ser definida 

como a tendência de digitalização de tudo que está relacionado às atividades humanas, de uma 

forma geral. Esta tendência já se tornou uma realidade nos dias atuais, pois cada vez mais 

estamos nos cercando de dispositivos digitais dos mais variados tipos, para simplesmente 

viver o nosso dia-a-dia [1]. Com estes dispositivos a humanidade pode solucionar problemas e 

tarefas antigas de forma mais rápida e barata. Porém, a utilização de tais dispositivos gera 

novos problemas e tarefas que também precisam de solução, suscitando a evolução das 

tecnologias existentes, para atendê-los da melhor forma possível. Isto como se pode ver, é um 

ciclo que se alimenta das próprias tecnologias, gerando sempre um campo vasto de 

oportunidade de pesquisa e negócios pelo mundo a fora. 

A convergência digital pode ser observada na junção de quatro eixos básicos da 

tecnologia: Computação, Comunicação, Mídias e Mobilidade [2]; como ilustra a Figura 2.1 a 

seguir. 
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Figura 2-1 - Eixos da Convergência 

 

A partir da convergência destes eixos, dispositivos que antes eram exclusivamente 

pertencentes a um dos eixos, passam a ter características de todos os demais. O computador, 

por exemplo, que em seus primórdios só servia para realizar cálculos matemáticos e possuía 

tamanho e um custo muito grande, hoje é portátil, capaz de lidar com qualquer tipo de mídia, 

e possui capacidade de comunicação impressionantes, com o desenvolvimento da Internet e o 

VoIP (Voice over Internet Protocol). A televisão, por exemplo, que era exclusivamente mídia, 

após o advento da TV Digital Interativa, passou a ter capacidade computacional e de 

comunicação, com a possibilidade de execução de aplicações dos mais variados tipos e 

utilização do canal de retorno para vários fins. O telefone, que era exclusivamente 

comunicação, não apenas se tornou móvel, digitalizando agendas de telefones e 

compromissos, como ganhou capacidades computacionais significantes, podendo executar 

todo tipo de aplicativos e, além disso, lhe foi agregada a capacidade de lidar com mídias, 

sejam elas fotos, filmes, TV ou arquivos de música.  

O que é fato no âmbito da convergência digital, é que os dispositivos começam a se 

confundir uns com os outros, derrubando fronteiras conceituais que porventura os separam. 

Isto resulta que apenas um dispositivo seja capaz de realizar tarefas de muitos, de forma 

concisa e integrada, funcionando como um canivete suíço digital, ilustrado na Figura 2.2. Os 

smart phones, por exemplo, congregam as funcionalidades de: telefone móvel, agenda, 

controle remoto, máquina fotográfica digital, filmadora digital, televisão móvel, gravador de 

som, tocador de música, acesso a internet, vídeo game, cartão de crédito, GPS (Global 

Positioning System), etc. 
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Figura 2-2 - Smart Phone multi-funcional 

 

No contexto da usabilidade desses dispositivos multi-funcionais, o conceito de 

convergência é perfeitamente encaixado com o conceito de unificação. Uma vez que o usuário 

está imerso na convergência, ele tem a impressão de haver apenas um tipo de conteúdo, 

transmitido em um tipo de rede para um tipo de dispositivo específico. Mas na verdade ele 

apenas está lidando com os três vertentes da convergência digital [3][4], que são: 

convergência de dispositivos, convergência de redes e convergência de conteúdo. Todos estes 

tipos de convergência serão abordados neste trabalho, uma vez que tem como um de seus 

princípios lidar com convergência de conteúdo, que será oferecido a um dispositivo 

convergente, num ambiente de redes convergentes. A Figura 2.3 a seguir ilustra as 

circunstâncias desta convergência. 

Figura 2-3 - Cenário de Convergência 

 

2.2 TV Digital Interativa 
Há algum tempo atrás, foi iniciada a transição analógico-digital de todas as 

tecnologias relacionadas à televisão que conhecemos. Esta mudança começou a ser 
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concretizada depois que a produção, edição e armazenamento se tornaram quase que 

totalmente digitalizados, isso bem antes da própria TV Digital que vem sendo bastante 

discutida nos últimos anos. Após esta evolução inicial, foi dado o próximo passo, que era 

levar a digitalização para a transmissão e a recepção deste conteúdo produzido, editado e 

armazenado. Com o intuito de viabilizar este objetivo, foram desenvolvidas tecnologias que 

possibilitassem a transmissão e recepção pelos mesmos meios que já existiam na televisão 

convencional (terrestre, cabo, satélite), de forma que houvesse ganhos significativos na 

qualidade da imagem e som. 

Em todas as tecnologias desenvolvidas, que serão detalhadas adiante, a transmissão é 

realizada após a multiplexação de um fluxo de áudio, um vídeo e um fluxo extra de dados, 

resultando um único fluxo. Este fluxo resultante segue para ser transmitidos pelas repetidoras 

por um canal unidirecional (broadcast), difundindo o conteúdo pelos meios desejados, que 

normalmente são terrestre, satélite e cabo. A recepção é realizada por dispositivos chamados 

genericamente de terminais de acesso, que podem ser instanciados na forma de set-top boxes, 

televisões com recepção digital, celulares, PDAs, laptops ou PCs com receptores de TV 

Digital.  

A partir da viabilização da transmissão de dados além do conteúdo audiovisual, estes 

terminais de acesso se tornaram capazes de possibilitar ao telespectador uma perspectiva de 

interatividade. Esta interatividade pode ser dividida em basicamente em três tipos:  

 Entre o telespectador e o conteúdo exibido, por meio de informações adicionais sobre 

a programação ou aplicações sem capacidade de comunicação; 

 Entre o telespectador e serviços remotos, tais como e-mail, T-Banking, T-Commerce, 

etc.;  

 Entre os próprios telespectadores, através de jogos distribuídos, chat, etc..  

 

 Os dois últimos tipos de interação apresentados anteriormente, são viabilizados por um 

meio de comunicação bidirecional, chamado genericamente de canal de retorno. Este canal é 

normalmente estabelecido por linha telefônica, ADSL, GPRS no caso dos telefones celulares, 

ou qualquer outro meio que possibilite acesso à Internet. 

Padrões de TV Digital 
Atualmente, existem muitos padrões de TV Digital que vem sendo desenvolvidos ao 

longo dos anos. Nem todos os padrões utilizados ao redor do mundo são abertos, alguns são 
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proprietários e utilizados estritamente em ambientes de TV por assinatura. A seguir serão 

destacados os principais padrões: 

Padrão DVB 
O DVB foi criado pelo consórcio Digital Video Broadcast [5] se tornando o padrão de 

TV Digital na Europa. O DVB utiliza uma letra como sufixo para descrever a forma de 

transmissão. Hoje são conhecidos o DVB-T para transmissão terrestre, o DVB-S para satélite, 

DVB-C para cabo, e DVB-H para handhelds e dispositivos móveis em geral. O DVB se 

popularizou, e hoje é adotado em aproximadamente setenta países [6], que implicou em sua 

evolução, possuindo o middleware mais avançado e completo, chamado MHP (Multimedia 

Home Platform) [7].  

A partir de uma solicitação da CableLabs, foi iniciado um movimento de padronização 

dos middlewares de TV Digital. O resultado desse trabalho foi o GEM (Globally Executable 

MHP) [8], que surgiu após a retirada das partes dependentes do DVB do padrão MHP 1.0.2. 

Dessa forma, qualquer middleware que implemente suas regras e APIs serão compatíveis com 

aplicações MHP. 

Padrão ATSC 
O ATSC foi criado pelo Advanced Television Systems Committee [9] e se tornou o 

padrão de TV Digital dos Estados Unidos, sendo adotado mais tarde pelo Canadá, Coréia do 

Sul, México, Honduras e Porto Rico. Inicialmente este padrão era voltado apenas para o 

HDTV (High Definition Television), transmissão de áudio e vídeo de alta qualidade, mas com 

o passar do tempo ele evoluiu, passando a suportar serviços de dados e interatividade, através 

de um middleware chamado DASE (DTV Application Software Environment) [10]. Porém, 

depois do movimento mundial em torno de uma padronização dos middlewares de TV Digital 

o ATSC iniciou o desenvolvimento de um substituto para o DASE, o chamado ACAP 

(Advanced Common Application Platform) [11], compatível com a especificação GEM. O 

ATSC foi o último dos padrões abertos a se preocupar com mobilidade, publicando sua 

especificação apenas em 2007 [12]. 

Padrão ISDB 
O ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) foi elaborado pelo orgão ARIB 

(Association of Radio Industries and Business) e se tornou o padrão de TVD adotado no Japão 

[13]. A essência do ISDB é derivada do padrão DVB, porém ele possui uma diferença 

significante na recepção móvel, onde não é necessário remodular ou adaptar a transmissão 
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para viabilizar tal recepção. O middleware é comumente chamado de ARIB, e atualmente 

possui compatibilidade com a especificação GEM [14]. 

Padrão ISDTV 
O ISDTV (International System for Digital Television), anteriormente chamado de 

SBTVD (Sistema Brasileiro de TV Digital), é o mais recente padrão a entrar em operação. Ele 

foi especificado tendo como base o ISDB, promovendo alterações na forma de codificação do 

vídeo e no middleware [15]. O Ginga foi o middleware especificado pelo SBTVD e ainda não 

está em operação. Ele se subdivide em Ginga-NCL (Nested Context Language) e Ginga-J 

(Java), para lidar com aplicações declarativas e procedurais respectivamente [16]. O Ginga-J 

possui compatibilidade com a especificação GEM. 

2.3 TV Digital Móvel 
O serviço de recepção de vídeo para os dispositivos móveis, especialmente os 

telefones celulares, é algo almejado desde que estes se tornaram populares ao redor do 

mundo. A transmissão de fluxo de vídeo através da rede de telefonia celular era o mais 

comum entre os telefones celulares, cujo serviço é similar à transferência de vídeo na Internet. 

Contudo, esta solução não se popularizou suficientemente, pois além do custo elevado para os 

usuários, um outro problema com este tipo de serviço é a utilização da banda de voz da 

telefonia, reduzindo a capacidade da rede para os demais usuários, indo de encontro aos 

interesses das operadoras. Com o advento da TV Digital móvel os dispositivos passaram a ter 

a acesso a conteúdo com qualidade de imagem e som muito maiores dos conhecidos 

anteriormente, a custos baixos, além de usufruir a uma grande variedade de serviços.  

A partir deste ponto foram desenvolvidos vários padrões de transmissão e recepção 

móvel ao redor do mundo, entre as principais possibilidades temos:  

DVB-H 

O Digital Vídeo Broadcast – Handheld (DVB-H) [10] é um padrão aberto e foi criado 

especificamente para transmissão de conteúdo de TV Digital para dispositivos móveis. O 

DVB-H é uma versão do DVB utilizado na Europa para transmissão para os set-top boxes 

residenciais. Ele utiliza time slicing, que consiste no envio dos dados em espaços de tempo 

definidos, que é utilizado com o propósito de reduzir o consumo de energia das baterias dos 

dispositivos móveis. 

ATSC-M/H 
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Foi o último a ser anunciado e conforme foi publicado permitirá que não seja 

necessário separar a transmissão móvel da convencional, e garantirá a retro-compatibilidade 

com todos os aparelhos legados já em uso no mercado [12]. 

ISDB-T / ISDTV 

Como mencionado anteriormente, o Japão transmite para dispositivos móveis através 

do Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial (ISDB-T) [13], que é o mesmo 

sistema utilizado no país para transmissão de TV Digital convencional. O ISDB-T utiliza 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) como mecanismo de modulação, que 

divide um segmento da banda em treze sub-segmentos, que permite a utilização de TV Digital 

com largura de banda reduzida e também promove redução no consumo de energia da bateria 

do dispositivo móvel. 

Baseado no ISDB, o SBTVD possui as mesmas características de transmissão e 

recepção móvel [15]. Os primeiros dispositivos com esta capacidade começaram a ser 

comercializados apenas no ano de 2008 [18]. 

DMB 

O Digital Multimedia Bradcasting (DMB) [19] é um padrão desenvolvido na Coréia 

do Sul e adotado na China, que pode realizar a transmissão do sinal diretamente dos satélites 

para os dispositivos móveis ou realizar transmissão terrestre. Este padrão não provê 

mecanismos para otimizar o consumo de energia das baterias dos dispositivos , e a recepção 

por satélite possui algumas limitações quanto ao uso dentro de prédios ou sob o solo (por 

exemplo, metrô). 

MediaFLO 

O MediaFLO é um padrão proprietário, desenvolvido pela Qualcomm [20], uma 

empresa dos Estados Unidos que realiza pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações. 

Este padrão é baseado na tecnologia Forward Link Only (FLO) da Qualcomm, que utiliza 

modulação OFDM e se propõe a ter um melhor gerenciamento de bateria e tempo de resposta 

para mudança de canais, em relação aos outros padrões. 

Middleware para TV Digital Móvel 
Ainda não há uma definição concreta e definitiva quanto à padronização do 

middleware do terminal de acesso no ambiente de TV Digital móvel. Dentre as principais 

especificações existentes podemos destacar o Internet Protocol Datacasting (IPDC), adotado 
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no padrão DVB-H [21], que apesar de não padronizar a API, define um conjunto de serviços 

básicos para a recepção de dados através do canal de broadcast.  

Outra questão em aberto a respeito da TV Digital móvel é a padronização da 

plataforma de software responsável por executar aplicações e serviços transmitidos pelo canal 

de broadcast. Para isto é preciso uma infra-estrutura de software que possibilite 

interoperabilidade entre os diferentes sistemas operacionais e plataformas de hardware dos 

dispositivos móveis. Logo, a exemplo dos padrões abertos de TV Digital, o Java parece como 

primeira opção para realizar este papel. Porém, nem o MHP [7], nem o seu derivado GEM [8], 

possuem especificações compatíveis com dispositivos móveis, uma vez que foram projetados 

para execução em set-top boxes, havendo apenas estudos de viabilidade do porte em 

protótipos do INSTINCT [22]. O porte do MHP não pode ser feito de forma direta, pois o 

MIDP (Mobile Device Information Profile) [23] que é amplamente suportado pelos 

dispositivos móveis atuais, e o MHP são baseados em perfis diferentes do J2ME (Java 2 

Micro Edition), CLDC (Connected Limited Device Configuration) [24] e CDC (Connected 

Device Configuration) [25], respectivamente.  

A partir da necessidade de padronização e dos problemas relacionados ao simples 

porte do MHP citados anteriormente, os próprias empresas do mercado de dispositivos móveis 

(Nokia, LG, Samsung, Motorola, Ericsson, Philips, Vodafone, BenQ, Telecom Itália, entre 

outros) deram inicio a especificação de um middleware para acesso a serviços das redes 

broadcast. A JSR 272 (Java Specification Request) propõe uma extensão do MIDP para 

possibilitar acesso aos serviços mencionados, e é hoje a especificação mais promissora para 

padronização da camada de middleware de TV digital móvel. 

A JSR 272, intitulada como Mobile Broadcast Service API for Handheld Terminals,  

especifica uma API de extensão do ambiente MIDP para possibilitar que aplicações JAVA 

acessem, executem e interajam com o conteúdo transmitido pelo canal de broadcast, 

conforme está descrito em sua proposta [26]. O seu escopo pode ser dividido em duas áreas 

principais: 

1. Gerenciamento de serviços interativos do canal de broadcast: 

• Busca e descoberta de serviços; 

• Acesso e execução de serviços; 

• Recepção e agendamento de serviços; 

• Assinatura e compra de serviços. 
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2. Gerenciamento das aplicações transmitidas pelo canal de broadcast: 

• Recepção e gerenciamento de aplicações JAVA; 

• Parametrização de aplicações. 

Esta especificação não tem como finalidade produzir uma solução end-to-end 

completa, pois tem o intuito de ser abstrata quanto aos padrões e protocolos de transmissão. 

Portanto é para que esta funcione adequadamente é necessário que haja toda uma infra-

estrutura que comande a interação com os padrões de transmissão e protocolos.  

Os requisitos desta JSR foram baseados em cenários de casos de uso do padrão DVB-

H. Estes requisitos estão categorizados da seguinte forma: gerais, controle do receptor, 

execução e gravação de serviços, ESG (Electronic Service Guide), recebimento de objetos de 

dados, recebimento de fluxo de dados e recebimento e execução de aplicações Java. Dentre os 

cenários de casos de uso da JSR 272 estão a transmissão de aplicações pelo canal de 

broadcast e o acesso a serviços de interatividade remota.  

Figura 2-4 - Arquitetura e relacionamentos da pilha de software da JSR 272 [26]. 

 

A especificação da JSR 272 engloba outras JSRs para prover mecanismos de compra 

de serviços (JSR 229), execução de conteúdo multimídia (JSR 135) e transmissão de objetos 

broadcast (JSR 75). Esta relação entre as especificações é mostrada pela Figura 2.4. A 

implementação destas JSRs nos dispositivos móveis é diretamente dependente da plataforma 

de execução e dos padrões de transmissão da rede broadcast. Apesar dessas dependências, o 

principal objetivo da JSR 272 é prover uma API que uniformize e abstraia para os 

desenvolvedores de aplicações as detalhes da comunicação broadcast e a fatores específicos 
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das muitas plataformas de dispositivos móveis. 

Outro middleware de TV Digital móvel que podemos destacar é o Ginga-NCL [27], 

que ainda está em fase de concepção e será utilizado pelo ISDTV. Ele é inteiramente baseado 

na implementação do Ginga para dispositivos fixos e sua implementação de referência foi 

realizada sobre o sistema operacional Symbian. Porém tal implementação foi realizada apenas 

como prova de conceito, não seguindo todas as diretrizes especificadas no ISDTV. 

Electronic Service Guide (ESG) 
O Electronic Service Guide (ESG) surgiu como conseqüência da evolução do 

Electronic Program Guide (EPG), pois como o próprio nome sugere, o ESG fornece um guia 

de disponibilidade e consumo dos vários tipos de serviços oferecidos em um determinado 

momento. Além disso, ele exibe as informações sobre a grade de programação de TV, tal qual 

o EPG, que na realidade se trata de um tipo de serviço. Ele funciona como um portal onde 

todos os serviços e conteúdos são convergidos, a partir dela o usuário tem acesso a tudo que a 

TV Digital Móvel pode oferecer. 

O ESG é uma aplicação base, que executa sobre o middleware de TV Digital, e usa 

suas APIs para obter as informações necessárias para a montagem da grade de serviços e 

consumi-los, conforme solicitação do usuário. Essas informações são obtidas a partir de um 

metadado que descreve os serviços, suas localizações, a forma de consumo, etc., que são 

publicadas pelos provedores de conteúdo, normalmente via broadcast. Periodicamente este 

metadado é atualizado, totalmente ou parcialmente, trazendo novos serviços ou removendo 

serviços que não estão mais disponíveis. É função do middleware sobre o qual ESG executa 

lidar com essas atualizações. 

Atualmente existem diversos órgãos padronizando diferentes formatos de ESG, dentre 

os padrões abertos existentes, podem-se citar o TV-Anytime (TVA) [28], que foi desenvolvido 

inicialmente para sistemas de Personal Vídeo Recorder (PVR), e DVB-H [10], que é voltado 

para TV em dispositivos móveis. Os diferentes padrões de ESG não especificam apenas o 

formato dos metadados que descrevem os serviços, mas também definem seu protocolo de 

transporte, codificação e transmissão, dificultando a interoperabilidade entre sistemas 

distintos. O modelo de descrição dos serviços do DVB-T não é reaproveitado no DVB-H, 

apesar do segundo ter sido derivado do primeiro. No padrão de ESG do DVB-H [13] as 

descrições não são enviadas nas tabelas PSI/SI (Program Specific Information / System 

Information) do MPEG-2 Transport Stream (TS) como no DVB-T, mas por meio de arquivos 
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XML que descrevem os serviços de TV móvel. O padrão de metadados do DVB-H reutiliza 

tipos definidos nas especificações de TV-Anytime (TVA) [28] e MPEG-7 [29]. 
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2.4 Problemas 
Analisando o modelo canônico do ESG podemos ver que o mesmo é bastante limitado 

mediante ao que seria possível realizar com os dispositivos que existem hoje, bem como com 

a infra-estrutura de rede disponível. A princípio, o ESG foi pensado para ser transmitido via 

broadcast (como vimos, há padrões onde a descrição do ESG é transmitida nas próprias 

tabelas SI do padrão de TV) e utilizar como canal de retorno a interface de rede mais comum 

nos dispositivos móveis, o GPRS. Este modelo subutiliza a capacidade de comunicação do 

dispositivo ao não se utilizar de todas as interfaces de rede do dispositivo para publicação de 

serviços e como canal de retorno. E além disso, ao utilizar apenas o GPRS como canal de 

retorno pode desestimular o consumo dos serviços por parte do usuário, um vez que a 

comunicação via GPRS é cara e muitas vezes lenta. Outro fator, é que a princípio não há 

definido nenhum padrão para lidar com a intermitência das redes sem fio, o que pode 

prejudicar a experiência do usuário pela ausência de canal de retorno, por exemplo. 

Outra característica que pode desestimular o usuário a consumir os serviços é a 

possibilidade de haver, em algum momento, uma quantidade muito grande de serviços 

disponíveis. Isso pode acontecer pois o mesmo terá muitas vezes que navegar bastante no 

ESG procurando algum serviço ou conteúdo que o mesmo tenha interesse. Ao mesmo tempo, 

um serviço que interessaria muito a ele pode não ser achado por estar perdido no meio desse 

emaranhado de serviços. Seria interessante que o ESG fosse capaz de organizar os serviços a 

fim de maximizar o consumo dos mesmos pelo usuário, aumentando a satisfação do mesmo 

por sempre ter acesso aos conteúdos que procura. 

2.5 Cenário de Uso 
Mas como deveria funcionar um ESG que se utilize ao máximo dos recursos 

disponíveis no dispositivo? Como deveria ser o comportamento do ESG em relação à 

organização dos serviços para facilitar o consumo dos mesmos pelo usuário? Como 

maximizar a experiência do usuário que navega no ESG? 

Para responder essas perguntas e outras perguntas foi desenvolvido um cenário de uso 

onde o ESG em questão lida de forma adequada com todos esses problemas. Este cenário será 

descrito a seguir por meio de um storyboard. 
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Metodologia 
Para obter uma compreensão mais clara sobre os problemas descritos anteriormente e 

estimar um possível comportamento da solução foi utilizada uma técnica denominada de 

redação de storyboard ou mockup [30]. Storyboards ou mockups se enquadram entre as 

metodologias ágeis para descrição e entendimento dos requisitos. Sua aplicação tem 

funcionamento semelhante às estórias de usuário, originalmente contida na metodologia de 

desenvolvimento XP (eXtreme Programming) [31]. A metodologia se mostra bem adequada 

quando o sistema em questão está relacionado a algo novo sem uma referência clara e 

concreta que defina suas bases. Neste método são feitas descrições dos cenários de uso do 

sistema em questão sob diversas situações, como em um roteiro de filme. A partir destes 

cenários podem ser extraídos tanto os requisitos funcionais como os requisitos não-funcionais, 

casos de uso, além do entendimento de forma concreta do papel dos atores e a real expectativa 

do usuário em relação ao sistema. Em outra etapa do processo, não utilizada neste trabalho, 

são construídos protótipos da interface gráfica para promover validação dos requisitos junto 

ao usuário antes da codificação efetiva do sistema. Este método foi amplamente utilizado no 

desenvolvimento do INSTINCT [32], por exemplo, que possuía um grupo de trabalho 

especifico, o Work Package 2, para criação dos cenários de uso e prototipação das interfaces. 

Storyboard 
A seguir será apresentado o storyboard que descreve atividades em um dia comum de 

um usuário de ESG. Nesta descrição o usuário em questão fará uso de um ESG cujas 

características satisfazem o que almeja este trabalho: 

João Silva é um jovem de 25 anos, estudante de tecnologia da informação. Ele gosta 

bastante de esportes, especialmente futebol, pois é torcedor do Clube Náutico Capibaribe do 

Recife. Também tem bastante interesse em ciências e tecnologia em especial, além de ser 

aficionado em música. Ele costuma consumir serviços de jogos e entretenimento de forma 

geral. Por ser estudante, ele não possui muito dinheiro para gastar consumindo os serviços e 

faz o possível para economizar, gastando apenas o que considera estritamente necessário. 

Outro fator importante é que, apesar de passar o dia inteiro navegando no ESG, ele tenta 

economizar bateria o máximo possível, a fim de manter seu smart phone³ funcionando 

durante o dia inteiro, até chegar a noite em casa e plugá-lo no carregador. 

No meio tarde de hoje João está saindo da universidade a bordo de um ônibus a 
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caminho de um shopping center de sua cidade com o intuito de comprar um peça para o seu 

computador. Sentado no ônibus ele assiste TV em seu smart phone e navega durante os 

intervalos da programação nos ESGs providos pela rede broadcast e pela rede de sua 

operadora de telefonia celular. Após ler algumas notícias destacadas e ordenadas conforme 

seus interesses, João decide enviar um comentário sobre uma notícia que diz respeito ao time 

de futebol do qual ele é torcedor. Porém, por já ter ultrapassado sua franquia no plano de 

dados oferecido por sua operadora, está bem dispendioso transferir dados até que a franquia 

do próximo mês se inicie. Baseando-se nas informações de uso do dispositivo, o sistema 

constata que João passa cerca de 85% dos dias da semana com acesso à rede WiFi livre de 

cobrança e desde que adquiriu seu smart phone nunca passou mais de 15 minutos sem tal 

conectividade, além de informações sobre os horários e dias de semana destas ocorrências. O 

sistema então calcula que há uma possibilidade grande de João adentrar um local com suporte 

a este tipo de rede e decide reter as mensagens para serem enviadas quando tal evento ocorrer, 

uma vez que a validade do serviço permite que as opiniões sejam enviadas até o fim da noite. 

Tudo sem a interferência direta de João 

Após descer do ônibus João acessa o Electronic Program Guide da rede broadcast, 

enquanto caminha em direção ao shopping center, e constata que será transmitida uma 

reportagem em um determinado canal sobre sua instituição de pesquisa durante sua visita ao 

shopping, e por estar ocupado na ocasião, agenda a gravação da mesma para assistir na volta 

para casa. Porém o sistema detecta que não haverá espaço suficiente nos dispositivos de 

armazenamento para gravar a programação completa e sugere que o usuário libere espaço 

para tanto. Nesse caso João não exita e apaga alguns arquivos que julga não ter mais 

importância, afinal de contas ele não quer perder essa reportagem por nada. 

Ao adentrar o shopping center João recebe em seu smart phone o ESG do local através 

da rede WiFi. Os serviços recém-recebidos são mesclados com os serviços disponíveis 

anteriormente, ordenados e destacados conforme suas preferências e sua localização (piso e 

região). As mensagens que estavam retidas são enviadas quando o dispositivo verifica que a 

conexão WiFi é livre de cobrança. 

 
 _____________ 

³ Já estão disponíveis no mercado dispositivos, relativamente baratos, com características de smart phones, como: um display 

grande e com muitas cores, muitas interfaces de rede (GPRS, WiFi, Bluetooth, Infra-Vermelho, TV Digital), boa capacidade 

de armazenamento, processamento e memória.  
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 Seguindo seu caminho, João entra numa loja de equipamentos eletrônicos para 

procurar a peça que seu computador precisa. Já no interior da loja uma máquina fantasiada 

com as imagens de um jogo envia um ESG via rede bluetooth e o desafia para uma partida de 

Tic Tac Toe (Jogo da Velha), um jogo que está sendo lançado esta semana na loja. Além do 

jogo, são enviadas informações interativas sobre os produtos do mesmo fabricante que estão 

disponíveis para venda nesta mesma loja. João aceita o desafio mas perde a partida para o 

computador, afinal de contas era a primeira vez que ele jogava aquele tipo de jogo. Por não ter 

encontrado o que procurava, João se dirige ao piso superior do shopping após verificar que 

logo acima de onde ele se encontrava há outra loja de equipamentos eletrônicos em um 

serviço novo, que exibe e detalha o mapa do shopping.  

Logo após fechar o serviço, e se dirigindo ao piso superior, João vê que há uma 

promoção de uma loja de discos onde ele poderia ganhar a discografia completa de uma banda 

que ele gosta muito. Para concorrer nessa promoção é necessário apenas enviar um SMS com 

um lance. Ele não perde tempo e o faz enquanto sobe as escadas, convicto que vai ganhar. Ao 

chegar ao piso superior, os serviços presentes no ESG relativos àquele piso do shopping 

passam a ter prioridade sobre os demais e são destacados dentro do ESG.  

Quando João entra na segunda loja ele avista de imediato a peça que procura e começa 

a dialogar com um vendedor. Enquanto a conversa acontece, inicia-se em segundo plano a 

gravação do programa que havia sido programada por ele antes de sua chegada ao shopping 

center. Ele compra a peça e após olhar os demais produtos da loja, checa o horário no relógio 

de seu smart phone e sai do estabelecimento com o intuito de jantar e voltar para casa. 

Enquanto João se dirige à praça de alimentação do shopping center, ele acessa um 

serviço de uma lanchonete. Olhando rapidamente o cardápio eletrônico, ele faz seu pedido 

através da aplicação, que debita o valor diretamente em sua conta bancária e lhe devolve um 

identificador para o pedido. Ao chegar à lanchonete João se apresenta, e pega sua comida 

apresentando o identificador da transação que recebeu anteriormente. Enquanto aguarda sua 

comida esfriar, ele acessa um serviço de vídeo-clipes sob demanda de uma loja de DVDs. 

Mas ao selecionar o serviço, o dispositivo avisa que a taxa de transferência no momento não é 

a ideal para consumir o vídeo e questiona João se ele deseja prosseguir com o consumo do 

conteúdo, tornando-o suscetível a interrupções, ou deseja assistir o vídeo numa codificação 

inferior, compatível com a situação da rede, ou prefere ser informado quando as condições da 

rede melhorarem. Devido à grande quantidade de pessoas que se encontram no shopping 
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utilizando a rede, a velocidade média da mesma por usuário foi afetada. Nesse caso João 

decide ver o vídeo numa qualidade inferior, pois ele apenas tinha ficado curioso para utilizar o 

serviço que era novo pra ele. 

Já se dirigindo à saída, João começa a navegar em um quiz de um programa de TV 

sobre futebol, um assunto que ele acredita entender bastante. Convencido de que será o maior 

pontuador, ele não exita em participar do desafio. Ao terminar de responder as questões e 

iniciar o envio das respostas, ele já está longe do hotspot da rede WiFi, a taxa de erro na 

transmissão está muito alta e, ao mesmo tempo, o nível de sua bateria já está muito baixo. 

Transmitir nessas condições consumiria muita bateria e João não estava interessado em correr 

o risco de ficar sem seu smart phone no trajeto para casa. Como a validade do serviço 

permite, e a transmissão pela rede de sua operadora também não lhe é favorável do ponto de 

vista do preço, o sistema retém as mensagens para serem transmitidas mais tarde. Pois pelo 

seu histórico, João conecta seu telefone no carregador toda noite ao chegar em casa, além de 

ter conexão WiFi em sua residência. 

Ao chegar em casa, João conecta seu smart phone no carregador e vai assistir o vídeo 

que foi gravado durante a tarde e fica muito satisfeito ao perceber que apareceu por alguns 

segundos na TV. Durante a exibição do vídeo as mensagens armazenadas são enviadas e a 

partir de agora ele já está participando do quiz. Após assistir a reportagem e mostrar para 

todos em casa, ele vai instalar a peça que trouxe do shopping no seu computador e dormir em 

seguida, pois amanhã será mais um longo dia. 

2.6 Requisitos 
A partir da análise do storyboard foram inferidos os principais requisitos que o sistema 

precisa atender para solucionar os problemas elicitados. Nessa identificação de requisitos 

serão omitidos os que estão presentes no storyboard, mas são inerentes a ESGs comuns [32] 

(EPG, Mobile TV, execução de aplicações, por exemplo), que não seriam capazes de se 

comportarem conforme descrito no cenário de uso. 

Requisitos Funcionais 
RF01 - O sistema deve ser capaz de capturar informações básicas do perfil do usuário 

como: nome, sexo, idade, interesses, etc.; 

RF02 - O sistema deve ser capaz de obter e exibir simultaneamente ESGs de múltiplas 

interfaces de rede (Broadscast, GPRS, 3G, WiFi, Bluetooth, SMS); 
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RF03 - O sistema deve ser capaz de utilizar todas as interfaces de rede de comunicação 

bidirecional como canal de retorno; 

RF04 - O sistema deve monitorar a localização do usuário/dispositivo, espaço em disco 

total dos dispositivos de armazenamento, o nível da bateria e seu consumo e 

prover estas informações às aplicações e serviços; 

RF05 - O sistema deve ser capaz de ordenar e destacar conteúdos conforme as 

preferências, interesses e localização do usuário; 

RF06 - Os serviços disponibilizados devem possuir uma data de validade ou agenda de 

disponibilidade; 

RF07 - O sistema deve ser capaz de armazenar o histórico de uso do dispositivo e dos 

serviços; 

RF08 - O sistema deve ser capaz de decidir qual a melhor forma de comunicação levando 

em consideração fatores como: disponibilidade, custo, taxa de transferência, 

qualidade do sinal, taxa de erros, consumo de energia, histórico de utilização e 

validade do serviço; 

RF09 - O sistema deve ser capaz de armazenar mensagens para envio posterior quando 

julgar adequado considerando os fatores descritos no requisito RF08. 

Requisitos Não-Funcionais 
RNF01 - O sistema não deve aumentar consideravelmente a complexidade e o tempo de 

desenvolvimento dos serviços e aplicações. 

2.7 Considerações Finais 
Neste capítulo foram apresentados e discutidos os conceitos de convergência digital, 

televisão digital e os problemas que este trabalho visa solucionar. A partir de um cenário de 

uso foram elicitados os requisitos que uma possível solução precisaria atender para lidar bem 

com os problemas apresentados. 

No capítulo seguinte será apresentado o estado da arte por meio de uma análise dos 

trabalhos diretamente relacionados com este, onde serão discutidas suas características e 

limitações em relação aos problemas e requisitos aqui apresentados. Além disso, será 

apresentado o estado da arte de alguns conceitos envolvidos no projeto da solução proposta 

por este trabalho.
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3. Estado da Arte 
 

Algumas pesquisas foram realizadas com o intuído de encontrar e analisar trabalhos 

que possuíssem conceitos, características ou objetivos semelhantes aos que este trabalho se 

propõe. Entre os trabalhos pesquisados se destacaram o INSTINCT e o Middleconv, que serão 

descritos a seguir nesta mesma ordem. 

3.1 INSTINCT 
O INSTINCT (IP-based Networks, Services and Terminals for Converging Systems) 

foi um projeto da União Européia, formado por um consórcio de vinte e quatro membros, 

incluindo quatorze parceiros industriais, seis universidades e quatro instituições de pesquisa. 

O consórcio INSTINCT possuía integrantes brasileiros, eram eles: o Centro de Estudos em 

Sistemas Avançados do Recife (CESAR), a Fundação Centros de Referência em Tecnologias 

Inovadoras (CERTI) de Florianópolis, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

(Poli-USP), o Instituto Genius e o Laboratório Philips da Amazônia [33]. 

A convergência digital era um dos lemas do INSTINCT, que planejava montar uma 

arquitetura de rede aberta e escalável, com o apoio de um middleware oferecendo suporte a 

serviços híbridos, que utilizam as redes de telefonia celular GSM/UMTS combinadas com as 

redes de TV digital DVB-T e DVB-H em set-top boxes e dispositivos móveis 

respectivamente. Além disso, o INSTINCT pretendia prover uma infra-estrutura para 

produção do conteúdo que seria disponibilizado neste cenário convergente, viabilizando uma 

solução end-to-end. As ferramentas geradas foram baseadas no legado do CISMUNDOS e 

CONFLUENT [34], projetos anteriores ao INSTINCT que possuía alguns membros em 

comum com ele. 

Para atingir seus objetivos o INSTINCT foi divido em diversos grupos de trabalho, 

chamados Work Package, ou simplesmente WP. Estes grupos tinham por objetivo desenvolver 

a infra-estrutura tecnológica que implementaria os cenários motivadores, que foram 

idealizados levando em conta aspectos econômicos, sociais e tecnológicos, em dispositivos 

como Tablet PC, PDA ou telefone celular. Estes cenários foram elaborados pelo WP2 [32], e 

dentre eles, se destacou o cenário construído para telefones celulares, chamado de “John 
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Doe”.  

 Neste cenário o usuário John Doe tinha acesso em seu telefone a um ESG convergente, 

oriundo da rede broadcast, onde estavam disponíveis serviços de muitos tipos como: notícias, 

EPG, TV, vídeo sob demanda, downloads, entre outros exibidos na Figura 3.1. Estes serviços 

utilizariam a rede GPRS como canal de retorno ou até mesmo como o canal principal de 

consumo do serviço. Para isto o INSTINCT criou seu próprio formato de ESG, baseado no 

TV-Anytime [28], e propôs sua própria plataforma de software para a execução dos serviços. 

O WP5 foi responsável pela especificação e desenvolvimento de um protótipo do middleware 

para dispositivos móveis [36]. 

Figura 3-1 - Tela inicial do Electronic Service Guide do INSTINCT 

 

Vale salientar que todo trabalho desenvolvido no INSTINCT foi realizado antes da 

requisição da JSR 272 [26], uma extensão da plataforma MIDP para suportar TV digital 

móvel, e antes da especificação do ESG pertencente ao DVB-H, que foi o padrão adotado 

pelo INSTINCT.  

Problemas 
Entre as limitações do INSTINCT se destacam o fato do mecanismo de descoberta 

proposto apenas prever a recepção dos metadados do ESG transmitidos via rede broadcast e 

gravados localmente no dispositivo móvel, e a possibilidade única de canal de retorno via 

GPRS. Além disso não é possível fazer a seleção de serviços baseados nas preferências do 

usuário, mantendo a característica push na publicação dos serviços. Uma vez presente a 
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limitação tecnológica citada, por consequência, os modelos de negócio planejados para 

exploração comercial da solução também seriam limitados.  

Sendo assim os requisitos elicitados no capítulo anterior não foram atendidos. O ESG 

apresentado no INSTINCT incorre nos problemas apresentados anteriormente, que originaram 

este trabalho. Porém, apesar de tais limitações o INSTINCT teve uma importância grande, 

pois foi o pioneiro em muitos aspectos relacionados à convergência da TV digital em 

dispositivos móveis, servindo como referência para muitos trabalhos mundo a fora.  

3.2 Middleconv 
O Middleconv foi o produto final da dissertação de mestrado apresentada por 

Leonardo Sobral no ano de 2006. Neste trabalho foi proposto um conjunto de serviços de 

middleware para suporte à convergência, em dispositivos móveis com múltiplas interfaces de 

rede, provendo mecanismos de descoberta de redes e serviços, mecanismos de monitoramento 

de rede e de acesso aos serviços de aplicação. Estes serviços de middleware foram 

desenvolvidos com o intuito de oferecer um nível de abstração para os desenvolvedores de 

aplicações em relação aos diferentes protocolos e tecnologias de comunicação utilizadas nas 

redes “ponto a ponto” e nas redes de transmissão em massa [37]. A exemplo do INSTINCT, o 

cenário adotado para a proposta é a convergência de redes de TV digital móvel, a rede de 

telefonia celular e possivelmente acesso a redes locais (intranet), através de pontos de 

comunicação sem fio, como hotspots Wi-Fi, por exemplo.  

A arquitetura do Middleconv, mostrada na Figura 3.2, utiliza o modelo SOA (Service 

Oriented Architecture) com o intuito de oferecer serviços de middleware para o 

monitoramento de redes, descoberta e execução de serviços, um engenho de adaptação de 

aplicações, suporte a tarifação e gerenciamento de perfis. Ela foi concebida a partir de 

requisitos que foram subdivididos em: requisitos de rede, requisitos de busca e descoberta de 

serviços e requisitos de gerenciamento de serviços. Alguns dos requisitos elicitados e 

agrupados da forma descrita anteriormente se baseiam nas especificações do DVB-H, 

INSTINCT e JSR 272. 
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Figura 3-2 - Visão da arquitetura do Middleconv imersa um ambiente convergente 

Problemas 
Mesmo estendendo o ambiente de convergência vislumbrado no INSTINCT, o 

Middleconv não preenche todas as lacunas deixadas por ele, e cria algumas outras. Ao 

possibilitar a recepção de ESGs por outras interfaces de rede (RF01 atendido), cria-se a 

tendência de publicação de cada vez mais serviços por cada vez mais provedores. Dessa 

forma, o usuário pode ser inundado por uma quantidade grande de serviços, aos quais 

possivelmente ele não teria interesse, e seria desestimulado a usá-los. O Middleconv prevê a 

utilização do perfil do usuário para realização de filtro de conteúdo (RF02 atendido), porém 

esta característica é citada como opcional e não é especificado como isto poderia ser feito.  

Além disso, os serviços (com exceção dos recebidos via rede broadcast) só utilizam 

como canal de retorno as redes das quais eles são provenientes (RF03 atendido parcialmente). 

Não podendo portanto escolher a melhor interface de rede no momento, segundo o contexto 
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do dispositivo, pois o uso massivo da ciência de contexto é apontada como trabalho futuro 

(RF08 não atendido). No caso de ocorrer uma indisponibilidade do sinal de uma rede, a 

adaptação da comunicação do serviço ocorre se o mesmo serviço estiver disponível em outra 

rede (chamados de serviços redundantes), do contrário este será interrompido. Este caso 

enfatizado no Middleconv, não lida da melhor forma com as características intermitentes das 

redes sem fio e dos serviços, ao não especificar caminhos mais versáteis para lidar com este 

tipo de circunstância (RF09 não atendido). 

Sendo assim podemos observar que o Middleconv atende a alguns dos requisitos 

elicitados, atende a outros parcialmente, mas não atende a maioria. Dessa forma ele também 

pode incorrer nos problemas apresentados anteriormente.  

3.3 Linha de Pesquisa 
Após descrever a origem dos problemas que este trabalho visa tratar, analisar cenários, 

elicitar requisitos e estudar trabalhos relacionados, é o momento de dar inicio a composição 

de uma solução que seja capaz de resolver os problemas apresentados. Isso será feito a seguir 

a partir da definição da linha de pesquisa que este trabalho irá trilhar.  

Este trabalho se propõe a investigar a hipótese de que, sendo definida uma plataforma 

composta por um middleware ciente de contexto para gerenciamento e execução de serviços, 

estes serão mais bem selecionados, exibidos e executados, bem como as interfaces de rede e 

demais recursos do dispositivo serão melhor utilizados. Isso será possível uma vez que ao 

agregar a ciência de contexto ao ambiente do ESG este será capaz de tomar decisões para 

lidar da melhor forma com os problemas citados sem a ação direta do usuário. Essas decisões 

serão baseadas em um conjunto de informações captadas em tempo real do usuário, do 

dispositivo, do ambiente, etc., que possibilitará que cada decisão seja de acordo com a 

configuração destes fatores. Por conseqüência, as aplicações desenvolvidas sobre esta 

plataforma terão recursos para atender melhor à expectativa do usuário e se a mesma for 

abstrata o suficiente, facilitará o desenvolvimento e a publicação dos serviços, apesar de todas 

as funcionalidades agregadas. 

Dessa forma, antes de construir a solução, se faz necessário estudar e entender como 

funcionam os sistemas cientes de contexto, como estes estão organizados, quais os conceitos 

envolvidos e quais as dificuldades e problemas envolvidos. Uma vez que o estado da arte 

desta tecnologia seja compreendo, será possível modelar uma solução que atenda aos 
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requisitos elicitados. Tal estudo será detalhado a seguir. 

3.4 Computação Pervasiva e Ciência de Contexto 
 Inicialmente a computação pervasiva foi vislumbrada por Weiser. Ele previu que num 

futuro próximo as pessoas se encontrariam imersas num ambiente repleto de dispositivos 

computacionais fixos e móveis [1]. Para que este ambiente seja viável e aproveitado de forma 

contínua pelo usuário, estes dispositivos precisariam adquirir algumas características 

especiais: 

 Interfaces Naturais – formas de interação nas quais as máquinas reconhecem e 

reproduzem a forma de comunicação dos seres humanos. Por exemplo, 

reconhecimento de voz ou escrita; 

 Captura Automática de Experiências Reais – armazenamento e processamento de 

eventos ocorridos no cotidiano no usuário. Possibilitando acesso posterior, como uma 

memória auxiliar ou execução de ações sob determinadas condições. 

 Ciência de Contexto – é necessário que estes dispositivos tenham a capacidade de 

adaptar seu comportamento de acordo com as informações obtidas do ambiente físico 

ou computacional. 

Definição de Contexto 
 Apesar dos conceitos de computação pervasiva e computação ciente de contexto já não 

serem mais tão novos, ainda não se chegou a um consenso absoluto sobre suas definições. No 

dicionário Merriam-Webster, a palavra contexto tem como definição: “as condições inter-

relacionadas em que alguma coisa existe ou ocorre” [38]. Não são poucos os trabalhos onde 

os autores têm a preocupação não só de tentar definir o que é o contexto, adaptando-o à 

realidade computacional, mas também como utilizá-lo de forma adequada. Porém, é comum 

que tais definições sejam consideradas muito abstratas ou específicas demais a um domínio de 

aplicação.  

 Peter Brown definiu contexto do usuário como sendo localização, identidades de 

pessoas próximas, hora do dia, estação do ano e temperatura [39]. Ele também o definiu como 

sendo “os elementos do ambiente em que o usuário se encontra, que o seu computador 

conhece”. Franklin e Flaschbart o definiram simplesmente como a “situação atual do usuário” 

[40].  

 Tais definições nos trazem um entendimento do que se trata o “contexto”, porém são 
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apontadas como definições abstratas para serem utilizadas de forma direta na construção de 

novos sistemas sensíveis a contexto [41]. A partir disto, Anind Dey e Gregory Abowd 

apresentaram uma definição para contexto, que embora genérica, é bastante referenciada em 

muitos outros trabalhos: “qualquer informação que possa ser usada para caracterizar a 

situação de entidades, seja ela uma pessoa, lugar ou objeto, que seja considerada relevante 

para uma interação usuário-aplicação” [42]. O estabelecimento desta definição foi importante, 

pois deixa sob responsabilidade do analista da aplicação decidir o que é contexto de forma 

independente. Ou seja, um elemento que é contexto em algumas aplicações, não o será em 

outras, sendo definido de acordo com o objetivo da mesma. 

Tipos de Contexto 
 Além da definição citada anteriormente Anind Dey e Gregory Abowd apresentam uma 

categorização inicial, que divide contexto em dois tipos básicos: contexto primário e 

secundário [42]. O contexto primário é definido como sendo a informação primitiva capturada 

por um dispositivo, que caracterizam diretamente uma entidade, por exemplo, a temperatura, 

a velocidade, localização, etc.. São classificadas como contexto secundário as informações 

que podem ser inferidas ou encontradas através da derivação do contexto primário, como por 

exemplo, deduzir que o usuário está numa reunião de trabalho a partir das informações da 

agenda, localização e nível de ruído do ambiente.  

 Em meio a essa categorização foi sugerida a definição de cinco dimensões semânticas 

para contexto, conhecidas como os “5W” que são [43]: 

 Who – determina a quem diz respeito o contexto, a quem a informação de contexto 

está relacionada. 

 Where – onde está ou de onde veio o contexto, a qual localização determinado 

contexto está relacionado. 

 When – a informação temporal do contexto determina quanto tempo uma entidade 

permanece em um determinado contexto ou quando a alteração de contexto ocorreu.  

 What – o que o usuário está fazendo ou tentando fazer neste momento. 

 Why – identificar o porquê de determinada atividade está sendo realizada ou 

identificar porque o contexto mudou. 

 

 Todas as cinco dimensões semânticas do contexto podem ser obtidas de forma 

primária ou secundária. Isto dependerá do quão inteligente e autônomo é o dispositivo em 
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questão. Por exemplo, um dispositivo pode ser capaz de determinar a dimensão “who” 

primariamente por meio da mudança direta e ativa do perfil do usuário ou deduzir quem é o 

usuário secundariamente por fatores do comportamento do mesmo no uso do dispositivo. 

Fontes de Contexto 
 Para que o contexto possa ser utilizado para algum fim, ele precisa ser capturado por 

alguma entidade e de alguma forma. Ao se considerar a forma com que dados de contexto são 

obtidos de forma geral, as fontes de contexto podem ser classificadas como [44]: 

 Físicas – quando o contexto é obtido por sensores de hardware. Por exemplo, 

temperatura, luminosidade, posição, etc. 

 Virtuais – fontes de contexto cujas informações são obtidas por software. Por 

exemplo, deduzir o status do usuário por meio de sua agenda de compromissos. 

 Lógicas – fontes de contexto que fornecem as informações através do uso combinado 

de informações oriundas de fontes físicas e/ou virtuais, produzindo contexto 

secundário.  

 

 Com sensores físicos especialmente é necessário haver uma camada de abstração para 

lidar com as particularidades do hardware e da natureza da informação que ele fornece. 

Enquanto alguns fornecem valores escalares e pontuais (termômetro), outros fornecem um 

volume de dados grande e complexo (microfone). Esta camada normalmente realiza uma 

filtragem ou agregação dos dados antes que estes sejam utilizados em qualquer lugar. 

Utilização do Contexto 
 Os diferentes tipos de contexto podem ser utilizados de várias formas pela aplicação 

com o intuito de atingir vários objetivos. Normalmente a utilização do contexto se dá de três 

formas diferentes [42]: 

1. Apresentação de informações e serviços aos usuários. 

2. Execução automática de serviços e funções, ou realização de adaptação do 

comportamento dos mesmos. 

3. Associação de contexto a documentos e informações na forma de metadados, para 

recuperação posterior. 

 

 A execução automática de funções e adaptação de comportamento é a forma mais 
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comum de utilização do contexto por dispositivos e suas aplicações. Porém, uma vez que o 

contexto obtido e interpretado por computador pode ser de natureza muitas vezes ambígua, 

nem sempre se refletem em um comportamento esperado, podendo gerar uma experiência 

frustrante ao usuário [45]. Sendo assim, foram definidas três formas básicas de adaptação que 

as aplicações e dispositivos podem realizar [46]: 

 Manuais – todas as decisões de adaptação são solicitadas explicitamente ao usuário. 

 Automáticas – as adaptações são realizadas independentemente pela aplicação. 

 Semi-Automáticas – as adaptações são realizadas mesclando as adaptações manuais e 

automáticas de acordo com as circunstâncias e normalmente está associada a uma 

configuração prévia realizada pelo usuário. Este tipo de adaptação também é 

conhecido como mediação por contexto. 

Arquitetura de Sistemas Ciente de Contexto 
 Até que o dispositivo ou aplicação reflitam em seus comportamentos as alterações de 

contexto alguns procedimentos foram executados previamente para viabilizar esta reflexão. 

Desde sua captura, o contexto pode sofrer vários processamentos ou alterações até que possa 

ser utilizado de fato. Com base em diagramas similares presentes em alguns trabalhos, as 

diferentes atividades que envolvem contexto em um sistema, podem ser analisadas com a 

estrutura em camadas exibida na Figura 3.3 [47]: 

Figura 3-3 - Organização em camadas de atividades relacionadas a contexto 

 

 Aquisição – nesta camada ocorre a obtenção do contexto de fato, oriundo de fontes 

físicas, virtuais e abstratas, conforme apresentado na seção 3.4.3. 

 Interpretação – após ser obtido o contexto normalmente precisa ser submetido a um 

tratamento antes de ser consumido, sempre com o intuito de aumentar a abstração 

quanto a sua forma de obtenção e natureza. Nesse processamento é comum haver 
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agregações, no caso de volumes de dados grandes ou contextos semelhantes de fontes 

distintas, conversões de valores, descarte da informação por aplicação de filtros e até 

mesmo inferência. 

 Utilização – após ser obtido e interpretado o contexto pode ser utilizado pelas 

aplicações para entre outros procedimentos, realizar as adaptações de comportamento 

de acordo com os tipos de utilização descritos na seção 3.4.4. 

 Distribuição – um dos módulos ortogonais da arquitetura que tem por objetivo 

promover a distribuição e troca de contexto entre dispositivos quando a aplicação 

necessitar. 

 Histórico – como o próprio nome sugere, armazena o histórico de variação do 

contexto para consultas posteriores. 

 Segurança – este módulo é responsável pelo gerenciamento da segurança das 

informações de um modo geral, impedindo que entidades não autorizadas tenham 

acesso a informações não públicas. 

Formas de Implementação 
 Várias abordagens podem ser aplicadas na construção de sistemas sensíveis a 

contexto. De forma geral as implementações destes sistemas, frameworks ou plataformas 

podem ser divididas em três classes básicas [48]: 

 Transparente à aplicação: a obtenção do contexto e demais atividades realizadas 

com o contexto é de responsabilidade exclusiva da infra-estrutura de software abaixo 

da aplicação, seja o sistema operacional ou middleware. 

 Restrito à aplicação: ocorre quando a plataforma sobre a qual a aplicação executa 

não oferece suporte a ciência de contexto, implicando de todo arcabouço necessário 

para utilização do contexto é provido pela própria aplicação. 

 Compartilhado entre plataforma e aplicação: normalmente a obtenção do contexto 

é de responsabilidade da plataforma, mas as adaptações e demais atividades realizadas 

com o contexto são compartilhadas e negociadas entre plataforma e aplicação. 

 

 A utilização de um middleware na implementação de um sistema ciente de contexto 

trás consigo algumas vantagens relevantes, que devem ser consideradas no projeto do sistema. 

Uma delas é que ao utilizar um middleware como plataforma de construção do sistema, torna 

todas as aplicações independentes das fontes de contexto, isolando as aplicações dos detalhes 
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de baixo nível inerentes a sua obtenção. Além disso, um middleware pode tornar as aplicações 

independentes de sistema operacional, arquitetura de hardware e até linguagem de 

programação, pois todos seus serviços serão promovidos por meio de interfaces padronizadas. 

Por consequência as aplicações podem compartilhar os sensores, a capacidade de 

processamento, armazenamento e comunicação do dispositivo, maximizando a integração 

entre as elas, mesmo que estejam em dispositivos distintos. 

3.5 Considerações Finais 
Neste capítulo foram apresentados o INSTINCT e o Middleconv, dois trabalhos 

relacionados diretamente ao tema que este trabalho aborda. Suas características e limitações 

foram discutidas e analisadas mediante os problemas e requisitos apresentados no capítulo 

anterior. Além disso, foi definido neste capítulo que este trabalho utilizará, entre outras 

técnicas, ciência de contexto para desenvolver a solução para os problemas. Em seguida foi 

apresentado um estudo do estado da arte da computação pervasiva e ciente de contexto para 

auxiliar na composição da solução. 

No capítulo seguinte será descrita a concepção da solução onde será detalhada a sua 

arquitetura e os módulos que a compõe, o metadado necessário para a montagem de um ESG 

ciente de contexto, bem como os diagramas que definem a relação entre as entidades que 

compõe a solução. 
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4. Plataforma CONSEPT 
 

Uma vez ciente do suposto comportamento do sistema diante dos problemas 

anteriormente apresentados e de posse dos requisitos, foi definida uma linha de pesquisa na 

busca de uma solução que satisfaça os mesmos. A linha adotada foi a utilização da 

sensibilidade a contexto como base do sistema devido às circunstâncias particulares dos 

problemas, que dizem respeito diretamente a obtenção e tratamento da situação do usuário, do 

dispositivo e da rede em especial. Ao utilizar se contexto obtido o sistema será capaz de tomar 

decisões mais acertadas para lidar com os problemas, e sempre agindo de forma autônoma, 

sem a interferência direta do usuário. 

Além dos fatores já mencionados, o ambiente possui um caráter imediatista que é 

particularmente caracterizado pela grande quantidade de serviços publicados e a intermitência 

da disponibilidade, não apenas das redes, mas também dos próprios serviços. Estas 

particularidades motivaram os trabalhos do WP3 no INSTINCT [49], que pretendia criar uma 

forma genérica de gerar conteúdo de forma semi-automática com a finalidade de agilizar a 

produção das aplicações e serviços, uma vez que o espaço para concepção é curto. Adicionar 

ainda mais complexidade a este cenário com a inserção da ciência de contexto agregaria 

dificuldades ao cotidiano dos produtores de conteúdo. Dessa forma, torna-se clara a 

necessidade de agregar a complexidade do cenário em algum lugar que não sejam os serviços 

e aplicações de usuário. Do contrário, o tempo de desenvolvimento e o tamanho de cada 

aplicação seria consideravelmente maior e os testes se tornariam ainda mais críticos, uma vez 

que funções e comportamentos teriam que ser sempre re-testados a cada serviço ou aplicação 

desenvolvida.  

Portanto, para atender os requisitos descritos anteriormente e garantir um 

comportamento do sistema semelhante ao descrito no storyboard, considerando as 

particularidades que o ambiente impõe, foi especificada uma arquitetura na forma de um 

middleware (plataforma) ciente de contexto, que proverá serviços (de middleware) de alto 

nível para o ESG e suas aplicações. O objetivo é permitir a abstração da rede, aquisição e 

armazenamento de contexto por parte dos serviços, possibilitando testes mais focados nas 

funcionalidades, pois os serviços do middleware serão reusáveis (serviço de objetos remotos, 
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armazenamento de histórico, consultas aos metadados, etc.). E com a finalidade de oferecer 

suporte a informações mais adequadas às características desejadas também foi definido um 

novo formato de metadados de ESG, facilitando o comportamento adequado do middleware. 

Além disso, é proposto um emulador que tem por objetivo simular as diversas condições do 

ambiente, tornando viáveis simulações de mudanças das muitas variáveis que envolvem o 

sistema. Dessa forma será possível testar e validar a plataforma como um todo, bem como os 

serviços e aplicações sendo desenvolvidos. 

4.1 O Metadado 
A definição dos metadados é uma das fases mais importantes no processo de 

planejamento da solução. Durante sua elaboração são definidos quais itens importantes para a 

construção da mesma precisam ser previamente descritos nos metadados e quais ficam a cargo 

da plataforma e aplicações.  

O formato de metadados especificado teve como ponto de partida as informações 

contidas da especificação do ESG da JSR 272 [50] e se utilizou de outras informações 

contidas no TV Anytime [28]. Basicamente foram acrescentadas informações que 

complementem o processamento do contexto do ponto de vista da publicação dos serviços e 

retiradas informações que não eram necessárias para o cenário e os requisitos que este 

trabalho aborda. Foi objetivo desta especificação manter a coesão e a simplicidade do formato 

sem afetar sua completude e reduzir seus objetivos. Sua estrutura foi planejada 

hierarquicamente de forma a facilitar a criação, navegação, pesquisa, atualização e 

entendimento de sua semântica. Outra possibilidade que tal estrutura provê é deixar aberta a 

implementação de extensões de uma forma que seja garantida a retrocompatibilidade com 

versões anteriores. 

A seguir será descrita a semântica do metadado definido. Além dos relacionamentos 

entre as entidades descritas no metadado, a figura abaixo exibe a cardinalidade destas 

relações. No apêndice A é apresentado o XML Schema [51] que representa o formato. 
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Figura 4-1 - Associações e cardinalidade da estrutura do metadado 

 

 O esg é o elemento raiz da especificação. Ele é o contêiner que agrega todo o ESG. Por 

ser o elemento raiz, é obrigatório e só pode ocorrer uma única vez no documento. Este 

elemento possui alguns atributos que visam fornecer informações sobre a entidade que é 

responsável pela publicação do ESG. O atributo publisherId representa o identificador único 

da entidade que publica o ESG, publisherName representa o nome comercial desta mesma 

entidade e publisherLogo aponta para um logotipo que represente a entidade (por exemplo, o 

id, nome e logotipo de um shopping center que publica serviços). Um atributo deliveryType, 

que completa o elemento esg, descreve qual o meio que esta descrição de ESG foi ou deverá 

ser publicado. Os valores possíveis para este atributo são descritos no tipo networkType, que 

pode ter os valores bluetooth, wifi, broadcast, 3g, sms e gprs. 

Figura 4-2 - Declaração do elemento esg 

 

 O serviceProvider é o elemento hierarquicamente abaixo do esg e visa descrever as 

entidades que provêem os serviços que compõem o ESG. Neste elemento são agregados todos 

os serviços que cada um provê. Ele pode ocorrer várias vezes e possui atributos que, a 

exemplo do esg, fornecem informações sobre o provedor de serviços. O atributo providerId 

representa o identificador único do provedor de serviços, providerName representa o nome 
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comercial do provedor e providerLogo aponta para um logotipo que representa visualmente o 

provedor (por exemplo, o id, nome e logotipo de um canal de TV). 

Figura 4-3 - Declaração do tipo serviceProviderType 

 

 O elemento service tem a função de descrever os serviços, que são a matéria-prima 

dos ESGs. Ele está hierarquicamente abaixo do elemento serviceProvider e sua ocorrência é 

ilimitada. Da mesma forma que o esg e o serviceProvider, possui atributos que fornecem 

informações básicas sobre o serviço. O atributo serviceId representa o identificador único do 

serviço, serviceName representa o nome com o qual o serviço é publicado e serviceLogo 

aponta para um logotipo que representa visualmente o serviço (por exemplo, o id, nome e 

logotipo de um programa de filmes em um canal de TV). O elemento service ainda possui os 

elementos serviceContent e serviceInformation com finalidade de complementar sua 

descrição. 

Figura 4-4 - Declaração do tipo serviceType  

 

 O elemento serviceContent visa descrever o conteúdo do serviço. A exemplo do esg, 

serviceProvider e service, possui atributos que descrevem informações básicas sobre o 

conteúdo com as mesmas funções dos anteriores, são eles: contentId, contentName e 

contentLogo (por exemplo, o id, nome e logotipo do filme que será exibido no programa de 

filmes). O serviceContent ainda possui os elementos contentDescription e contentCategory 
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que detalham o conteúdo de forma definitiva. 

Figura 4-5 - Declaração do tipo serviceContentType  

 

 O elemento contentDescription tem por objetivo descrever em linguagem natural o 

conteúdo do serviço. Este texto pode ser apresentado ao usuário final (por exemplo 

apresentando um resumo de um filme ou descrevendo um jogo e explicando suas regras). Ele 

possui um atributo lang que descreve a língua em que o conteúdo foi produzido. Este 

elemento possui ainda um atributo chamado class que tem por função ditar a classificação 

indicativa deste conteúdo. Pelo perfil do usuário, o ESG será capaz de filtrar conteúdos 

inapropriados para alguns usuários. 

Figura 4-6 - Declaração do tipo contentDescriptionType  

 

 O elemento contentCategory tem o objetivo de categorizar o conteúdo, enquadrando 

em grupos e tipos predefinidos. Este elemento define atributos que realizam esta função. Um 

atributo type descreve qual a natureza do conteúdo, que pode ser descrito pelo tipo 

contentType. Os tipos de conteúdo foram definidos baseados nos tipos definidos nos formatos 

de ESG da JSR272 e TV Anytime, bem como para atender os aqui apresentados. Os valores 

possíveis para este tipo são: 

 application – o conteúdo do serviço é uma aplicação procedural, por exemplo, um 

jogo escrito em java; 
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 declarative – o conteúdo é uma aplicação declarativa, por exemplo, uma página 

HTML, ou arquivo de RSS Feed; 

 video – o conteúdo é um arquivo ou stream de vídeo, por exemplo, um clipe musical 

sob demanda; 

 audio – o conteúdo é um arquivo ou stream de áudio, por exemplo, um podcast; 

 guide – o conteúdo descreve um item no guia de programação EPG, por exemplo, o 

anúncio de um filme. 

 

 Um atributo subType descreve qual o caráter do conteúdo e é descrito pelo tipo 

contentSubType. Estes subtipos de conteúdo foram criados baseados nos requisitos definidos 

anteriormente, bem como para atender o cenário de onde os requisitos foram estraídos. Os 

valores possíveis para este tipo são:  

 game – o conteúdo é um jogo; 

 purchase – o conteúdo está relacionado à compra e venda de produtos; 

 news – o conteúdo se trata de notícias, informações em geral; 

 sport – o conteúdo é relativo a esportes, sejam jogos ou programas de debate, por 

exemplo; 

 series – quando o conteúdo se tratar de series de TV, novelas, colunas semanais ou 

qualquer tipo de conteúdo recorrente e periódico; 

 vote – quando o conteúdo é relativo submissão de opiniões, enquetes, por exemplo, 

voto em reality shows; 

 advertising – o conteúdo está relacionado a propaganda, promoções, etc. 

 

 Ele ainda possui um atributo genre que pode ser uma palavra qualquer que defina um 

gênero para o conteúdo. Para uma música pode ser o gênero musical no qual se enquadra, no 

caso de um filme pode ser sua categoria. 

 Hierarquicamente abaixo do elemento contentCategory podem existir ilimitados 

elementos keyWord. Com um conjunto destes elementos é possível destacar palavras-chave 

para o conteúdo (por exemplo, o nome do ator principal de um filme), possibilitando que o 

sistema identifique do que se trata o conteúdo e confronte com as preferências e interesses do 

usuário. 
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Figura 4-7 - Declaração do tipo contentDescriptionType 

 O elemento serviceInformation tem o objetivo de especificar como deve ser o 

consumo do conteúdo do serviço. O atributo location especifica qual a localização dos 

recursos para que o conteúdo do serviço seja consumido, podendo apontar para recursos 

como: um canal de TV, uma página HTML, um arquivo de áudio ou vídeo, uma aplicação, 

etc.. O atributo returnLocation especifica o endereço para o qual devem ser enviadas as 

mensagens pelo canal de retorno. O último atributo presente no serviceInformation é o return 

que descreve como a plataforma deve proceder em relação ao canal de retorno. Como valor 

para este atributo podemos utilizar: 

 bluetooth, wifi, gprs, 3g e sms – quando o retorno deve ser realizado obrigatoriamente 

por esses meios, por exemplo uma aplicação que é oferecida pelo shopping e não está 

na Internet deve ter retorno obrigatório pela rede WiFi; 

 none – quando o serviço não utiliza canal de retorno, por exemplo um arquivo de 

áudio; 

 web – quando o retorno do serviço deve ser realizado pela Internet e, por 

consequência, o sistema pode utilizar qualquer interface de rede que possibilite acesso 

à mesma, por exemplo o envio das respostas de uma enquete de um programa de 

televisão; 

 application – quando o conteúdo é uma aplicação e ela mesma será responsável por 

gerir o canal de retorno, por exemplo um jogo multi-usuário. 

 

 O serviceInformation possui hierarquicamente abaixo os elementos startTime e 

endTime que determinam dia e hora que o serviço estará disponível para consumo e quando o 

mesmo sairá de operação, respectivamente. O elemento position indica a posição física 

associada ao serviço, sendo preenchido com os atributos region e floor, que indicam a região 

e o piso/andar do serviço respectivamente. Finalizando, em um serviceInformation existem os 
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elementos constraint que definem restrições ou limitações no consumo do conteúdo dos 

serviços. Cada constraint tem um atributo name e um value, que correspondem ao nome da 

restrição e seu valor, respectivamente. Os tipos de restrições foram definidos baseados nos 

requisitos e no cenário, seus valores são:  

 bandwidth – especifica a largura de banda mínima para que o serviço seja consumido 

sem interrupções nem queda da qualidade do conteúdo, por exemplo um serviço de 

vídeo sob demanda;  

 battery – descreve a taxa de consumo da bateria pelo serviço, por exemplo em um 

serviço de vídeo sob demanda pela rede WiFi, pela duração do serviço será possível 

estimar se o nível da bateria permitirá consumir o serviço até o fim; 

 cost – especifica o custo do serviço, por exemplo o custo para ouvir ou gravar no 

dispositivo um arquivo de áudio; 

 diskspace – estabelece o espaço livre em disco necessário para executar o serviço, por 

exemplo a gravação de um vídeo; 

 location – determina se o serviço tem uma limitação quanto à localização do usuário 

para o consumo do mesmo, por exemplo um serviço pode apenas estar disponível nas 

imediações do shopping center que o fornece; 

 memory – define a quantidade mínima de memória RAM disponível para execução do 

serviço; 

 processor – define a velocidade mínima do processador do dispositivo para execução 

do serviço com perfeição. 

Figura 4-8 - Declaração do tipo serviceInformationType 
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4.2 Arquitetura da Plataforma 
 A seguir será apresentada e descrita a macro-arquitetura da solução proposta, que foi 

chamada de CONSEPT (Context Services Platform). Ela é composta por camadas funcionais 

bem definidas que se relacionam para compor o comportamento almejado por este trabalho. 

Durante sua elaboração foram observados os requisitos elicitados mencionados anteriormente.

 A figura que representa esta arquitetura é apresentada abaixo: 

Figura 4-9 - Macro-Arquitetura da plataforma 

 

 A camada de middleware da plataforma é onde está projetado o núcleo da solução. 

Nela estão abrigados os serviços de comunicação e contexto da mesma. Ele tem como 

objetivo principal esconder das demais camadas a complexidade envolvida na aquisição, 

processamento e armazenamento do contexto, além da comunicação ciente de contexto. Isso 

será proporcionado por meio de APIs de alto nível que são independentes da configuração do 

terminal em que o middleware executa (RNF01).  

 Os serviços do middleware estão dispostos em três sub-camadas, são elas: Device 

Drivers, Comunicação e Contexto. 

A camada de Device Drivers é a camada mais básica do middleware, suas funções 

principais são abstrair a forma como as informações dos dispositivos do terminal são obtidas 

para serem transformadas em contexto e tornar o restante do middleware independente de 

plataforma de hardware e sistema operacional (RF04). Assim como o desenvolvimento de 

uma máquina virtual, sua implementação é projetada para variar conforme a linha de 
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dispositivos que ela visa atender, pois precisa lidar com entidades nativas à plataforma. 

 Na camada de Contexto é onde está definida a estrutura de armazenamento do 

contexto. Ela gerencia e verifica a validade das estruturas de armazenamento (RF06). É 

também sua responsabilidade notificar as entidades interessadas quando esta estrutura ou os 

valores que ela comporta sofrerem atualizações. Ela está diretamente ligada à camada device 

drivers, onde se registra para obtenção do contexto dos dispositivos do terminal (RF04). É sua 

função realizar o pré-processamento do contexto, seja para armazenamento imediato ou para 

geração de contexto secundário. Ela gerencia também o armazenamento do histórico do 

contexto e define uma estrutura básica de consulta ao mesmo (RF07). Esta camada foi 

projetada para ser expansível em tempo de execução e para oferecer seus serviços às camadas 

mais acima do middleware e da plataforma. Logo, uma entidade não só será capaz de definir 

novos contextos bem como pré-processadores e/ou agregadores para qualquer contexto. 

 A camada de Comunicação é a responsável por toda comunicação no middleware, seja 

utilizando o serviço de objetos remotos ou por comunicação direta. Ela está amplamente 

ligada à camada de contexto, de onde são extraídas as informações necessárias para tomar as 

melhores decisões quanto à utilização das interfaces de rede do dispositivo (RF03 e RF08), 

principalmente quando estas não estiverem disponíveis, sem funcionar plenamente, ou sob 

condições desfavoráveis (RF09). Ela foi projetada com o intuito de aumentar a capacidade de 

comunicação das aplicações e oferecer seus serviços às camadas mais acima da plataforma. 

 A camada de Banco de Dados é a responsável pelo armazenamento do histórico do 

contexto (RF07). Não necessariamente sua implementação precisa ser com um banco de 

dados relacional móvel, pois a interface definida para acesso ao mesmo o torna independente 

disso. Ela se relaciona mais fortemente com a camada de contexto, mas foi pensada para que 

qualquer outra camada da plataforma a use amplamente.  

 Na camada de ESG é onde se encontra toda a infra-estrutura necessária para carregar, 

processar, pesquisar e exibir de forma otimizada vários ESGs (RF02 e RF05), bem como 

executar os seus serviços. Para realizar estas tarefas ela faz utilização das camadas de 

contexto e banco de dados para obter as informações necessárias para exibir os serviços da 

melhor forma. Também fica a cargo desta camada capturar o perfil do usuário (RF01) e 

transmiti-lo para a camada de contexto. 

Na camada de Aplicação é onde executam as aplicações e serviços que pertencem aos 

ESGs. As aplicações podem utilizar todas as outras camadas da plataforma. As aplicações 
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podem criar suas próprias estruturas de contexto, seus próprios processadores ou agregadores 

de contexto e ainda acessar o banco de dados para obter informações do histórico dos 

mesmos. Elas devem utilizar o middleware para se comunicar, a fim de que ele se encarregue 

da definição da interface de rede mais adequada para comunicação (RF08).  

4.3 Detalhamento da Arquitetura 
A partir deste ponto serão detalhadas as arquiteturas internas de cada camada que 

compõe a plataforma CONSEPT (Context Services Platform), descrevendo as funções das 

entidades que as compõem, bem como de seus relacionamentos. Diagramas UML [52] serão 

apresentados para ilustrar estas descrições e relacionamentos. A ordem de apresentação das 

camadas e seus componentes internos têm por objetivo facilitar a compreensão da plataforma 

por completo. Sendo assim as camadas da macro-arquitetura serão apresentadas nesta ordem: 

Contexto, Device Drivers, Comunicação, ESG. As camadas de Banco de Dados e Aplicações 

serão instanciadas e melhor descritas no próximo capítulo, dedicado à implementação de 

referência da plataforma. 

Contexto 
 Esta camada gerencia e define a estrutura de organização, armazenamento e o fluxo de 

todo o contexto na plataforma, seja ele o contexto gerado pela infra-estrutura de hardware do 

dispositivo ou criado pelas aplicações em tempo de execução ou pelo ESG. Dentro de seus 

domínios são realizadas a agregação e processamento do contexto, além da distribuição do 

mesmo para as entidades que dele dependem.  

 A camada de contexto está subdividida em seis sub-camadas, são elas: Estrutura, 

Propagação, Processamento, Armazenamento/Consulta, Context Driver e Gerenciamento. A 

Figura 4.10 a seguir ilustra esta subdivisão. 
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Figura 4-10 - Sub-Camadas do Contexto 

Estrutura do Contexto 
 Esta camada define como está estruturado o contexto dentro da plataforma e como as 

entidades dependentes destas informações devem se relacionar com ela. O contexto foi 

estruturado modelando objetos hierarquicamente dispostos em forma de árvore. Esta estrutura 

facilita a navegação, o armazenamento e recuperação, o entendimento e, principalmente, o 

gerenciamento da mesma, além de permitir o agrupamento semântico do contexto e a 

extensibilidade de toda estrutura. A Figura 4.11 a seguir exibe a modelagem da organização 

do contexto. 

Figura 4-11 - Estrutura básica do contexto 

 O ValueObject é a entidade base na hierarquia utilizada para montar a estrutura de 

contexto da plataforma. Ele foi inspirado no padrão de projeto Data Transfer Object [53], ou 

DTO, muito utilizado em sistemas que usam Enterprise Java Beans na arquitetura JEE como 

solução para o desempenho das consultas a informações de objetos remotos.  

 A principal característica do ValueObject (ilustrado na Figura 4.11) é não ter qualquer 
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comportamento associado, e particularmente nesta modelagem os VOs são capazes de 

representar qualquer entidade e seus atributos. Ele foi projetado para possibilitar que 

entidades que só serão conhecidas em tempo de execução possam ser representadas de forma 

genérica, característica importante para ser utilizada com o padrão Data Acces Object [54], ou 

DAO, que será descrito mais adiante. Isto é possível pois em vez de se criar uma entidade 

com um getAtributo() e setAtributo(valor) para cada atributo, é necessário apenas instanciar 

um ValueObject dando o nome da entidade que ele representa e utilizar os métodos 

get(atributo) e set(atributo, valor) de forma genérica.  

 Além disso, ainda é possível tornar o ValueObject mais fortemente tipado, 

explicitando a natureza-base dos valores que ele pode comportar como atributos, instanciando 

o parâmetro V (value) de sua especificação. O ValueObject é completamente serializável, 

possibilitando que qualquer instância sua seja transmitida pela rede ou armazenada em 

arquivo e recuperada por estes meios sem perda de informação. Esta característica é 

fundamental no momento de salvar ou recuperar as configurações da estrutura na finalização 

ou inicialização da plataforma, respectivamente. 

Figura 4-12 - Interfaces dos ValueObjects e Validable 

 

 O ValueObjectNotifier, como o próprio nome suscita, é bem semelhante ao 

ValueObject, diferindo deste pelo comportamento associado de notificar ouvintes interessados 

em alterações em seus atributos, baseado no padrão de projeto Observer [55]. Através do 

parâmetro de tipo L é possível explicitar qual é o tipo de listener que pode ouvir os eventos 

desta instância de ValueObjectNotifier. 

 O ContextElement é uma entidade abstrata que modela o comportamento básico das 

entidades ContextEntityGroup, ContextEntity e ContextItem. Ela implementa a interface 
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Validable, que visa definir que os elementos responsáveis por estruturar o contexto podem ser 

validáveis a partir de uma data de validade qualquer. Uma vez que não sejam mais válidos, 

serão excluídos juntamente com as estruturas de dados que armazenam seu histórico. Por 

motivo de segurança, os métodos desta interface são fixos nesta classe com o intuito que 

nenhuma sub-classe diferencie o funcionamento destes. Do contrário, uma sub-classe do 

ContextElement poderia definir a si própria com validade máxima.  

 O ContextElement também deixa clara a estrutura hierarquizada do contexto quando 

especifica o parâmetro P (parent) como sendo a definição do tipo que está hierarquicamente 

acima, além de definir a relação com a entidade StorageProfile, que será descrita mais adiante 

na seção 4.3.1.4. 

 O ContextEntity modela qualquer entidade que se deseja monitorar ou armazenar 

informações de contexto. Todas as entidades são compostas de atributos/propriedades, como 

mostra a Figura 4.11. Nesse caso estes atributos/propriedades são representadas por vários 

ContextItem, que são a forma mais atômica de contexto na modelagem. O 

ContextEntityGroup é composto por um conjunto de ContextEntity, pois tem por objetivo 

agrupar instâncias de uma mesma entidade. Por exemplo, podemos modelar interfaces de rede 

como um ContextEntity dizendo que a taxa de transferência e a taxa de erros são seus 

ContextItem e agrupar as diferentes interfaces de rede em um ContextEntityGroup. 

 Por serem serializáveis, comportamento herdado do ValueObject, as instâncias destes 

objetos podem ser persistidas e recuperadas na finalização e inicialização da plataforma, 

respectivamente, conservando toda estrutura e comportamento. 

Propagação 
 Por herdarem de ValueObjectNotifier o ContextEntityGroup, ContextEntity e 

ContextItem podem notificar interessados em alterações no seu estado. As alterações 

realizadas nos níveis mais baixos são propagadas para os níveis mais altos, pois o 

ContextEntity escuta os eventos de seus ContextItem e propaga o evento para o seu ouvinte 

ContextEntityGroup. Dessa forma é possível que alguém receba apenas alterações em um 

atributo específico da entidade para tomar alguma decisão específica, ou observar a entidade 

completa ou ainda todas as instâncias daquela entidade.  

 A Figura 4.13 a seguir ilustra como estão modelados os eventos e listeners para estas 

entidades. O parâmetro T do evento especifica o tipo do evento, qual é sua fonte, a qual 

entidade ele diz respeito. 
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Figura 4-13 - Modelagem de eventos e listeners 

 

 Estes eventos são propagados por duas filas de eventos, uma para notificar os listeners 

especificados acima, outra para os StorageProfile, que serão especificados a seguir. A primeira 

tem nome de EventNotifier e a segunda StorageNotifier. As duas são subclasses da classe 

abstrata NotifierTask, que se trata de uma thread que implementa uma fila de eventos genérica 

e assíncrona.  

Processamento 
 O StorageProfile é uma das entidades mais importantes da camada de contexto, pois 

ele desempenha o papel de agregador de contexto e gerador de contexto secundário. Ele é 

uma entidade abstrata com o objetivo de ser estendida para implementar os comportamentos 

desejados. Suas instâncias são associadas ao ContextElement (ContextEntityGroup, 

ContextEntity e ContextItem) e são notificadas por eles de alterações nos seus valores. Ao 

receber a notificação, o StorageProfile processa a informação (realizando cálculos, consultas 

ao banco, criando/atualizando outra estrutura de contexto) e persiste no banco se for o caso. 

Cada instância de ContextElement pode ter vários StorageProfile associados a ele, 

desencadeando interpretação de contexto e gerando contexto secundário ou terciário.  

 O StorageProfile implementa a interface Validable de forma fixa, pelas mesmas razões 

de segurança do ContextElement, podendo ser excluído junto com sua base de dados quando 

sua validade expirar. 

Armazenamento 
 O StorageDriver é uma classe abstrata que faz o papel de esconder de todos os 

detalhes de localização, tipo e implementação do banco de dados utilizado para 

armazenamento do contexto. Seu projeto foi inspirado no padrão de projeto Data Acces 
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Object [54] e utiliza o ValueObject como base para todas as suas operações, tonando-as muito 

simples de implementá-las em suas sub-classes. O StorageDriver é amplamente utilizado pelo 

StorageProfile descrito anteriormente para criar estruturas de dados, atualizar/deletar/inserir 

dados nas mesmas. 

 O StorageManager é o ponto único de acesso ao armazenamento a fim de esconder 

das demais entidades qual o StorageDriver utilizado no momento. É também sua função 

inicializar e configurar adequadamente o StorageDriver correto, gerenciando também a 

localização física do banco de dados. Seu projeto foi desenvolvido a partir dos padrões de 

projeto Singleton [56] e Facade [57]. A Figura 4.14 a seguir detalha os relacionamentos entre 

estas entidades. 

Figura 4-14 - Modelagem de Armazenamento e Processamento 

 

 Ainda dentro da camada de armazenamento foi definida uma infra-estrutura de 

consulta orientada a objetos para abstrair a natureza de armazenamento utilizada para a 

implementação da base de dados. Além de tornar o mecanismo de consulta mais simples, esta 

modelagem o torna independente de bancos de dados relacionais e SQL (Structured Query 

Language), sem torná-lo incompatível com os mesmos. Isto possibilita que implementadores 

da plataforma, que julguem inadequado embarcar um SGBD relacional completo em algum 

dispositivo, utilizem formas mais leves e limitadas de armazenamento. Portanto, consultas 

mais complexas para funcionalidades especiais de aplicações e serviços podem ser 

implementadas usando SQL, tornando tais funcionalidades não disponíveis nas plataformas 

que não a suportem. 

 Neste modelo uma consulta é representada por um objeto do tipo Query no qual deve-
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se especificar qual a entidade/tabela que se deseja consultar o histórico, os atributos/colunas 

desta entidade/tabela que devem ser retornados na consulta e as condições para isso através de 

um conjunto de Condition. No Condition é necessário especificar qual o atributo/coluna que a 

condição se aplica, definir um Operator que representa a condição, o valor sobre o qual o 

operador vai ser aplicado e estabelecer um Connector que liga esta condição à próxima. A 

Figura 4.15 abaixo ilustra o relacionamentos das entidades de consulta. 

Figura 4-15 - Modelagem da estrutura de consulta 

Context Driver 
 Na camada de Context Driver é especificado o modelo que define de forma genérica a 

interface que as entidades provedoras de contexto precisam implementar para realizar esta 

tarefa. Estas entidades podem ser abstrações de hardware, sensores ou até mesmo 

componentes de software que sejam fonte de contexto. A modelagem desta camada também 

usa o padrão Observer [55] para disseminar as atualizações de contexto.  

 A entidade abstrata ContextDriver se encarrega de descrever a fonte de contexto e 

permitir que outras entidades interessadas em suas informações se registrem para receber 

atualizações. Ela possui um atributo que classifica qual o tipo de contexto provido pelo driver 

(Rede, Localização, etc.) e possui um nome que faz referência a seu tipo (WiFi, GPRS). Cada 

instância de ContextDriver deixa claro quais são os atributos que podem ser monitorados por 

meio de um conjunto de nomes que identificam os mesmos. 

 O ContextDriverListener representa o observador das entidades provedoras de 

contexto. Portanto, para receber notificação diretamente dos drivers é necessário implementar 

esta interface e se cadastrar no ContextDriver desejado. O ContextItem, que faz parte da 
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estrutura de representação do contexto, implementa esta interface e recebe as notificações dos 

drivers, propagando a informação conforme descrito anteriormente nas camadas de 

propagação e processamento. 

Figura 4-16 - Modelagem do Context Driver 

Gerenciamento 
 O ContextManager é a porta principal de entrada na camada de contexto. Seu projeto 

foi baseado nos padrões de projeto Singleton [56] e Facade [57]. Através dele é possível ter 

acesso à estrutura básica do contexto, consultá-la ou alterá-la, além de adicionar os 

StorageProfile e registrar listeners às entidades de contexto. Na inicialização da plataforma 

ele é responsável por invocar o StorageManager para configurar a infra-estrutura de 

armazenamento, instanciar e fazer funcionar as filas de eventos, registrar os itens de contexto 

nos drivers correspondentes, bem como carregar toda estrutura de contexto da persistência 

que foi salva por ele antes do sistema ser desligado. É sua função também monitorar a 

validade das estruturas de contexto e iniciar a exclusão das mesmas e do histórico associados 

a elas. 

Fluxo do Contexto na Camada 
 Uma vez apresentadas todas as subcamadas da camada de contexto, podemos 

acompanhar de forma mais clara o fluxo da informação durante uma mudança de contexto. O 

diagrama de seqüência apresentado a seguir na Figura 4.17 ilustra bem o caminho percorrido 

pela informação durante este processo. 
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Figura 4-17 - Fluxo do contexto 

 

 Um ContextDriver sofre alteração de um de seus atributos e notifica o ContextItem 

que foi registrado previamente como ouvinte dos eventos ocorridos com ele. Ao receber a 

notificação, o ContextItem atualiza seu valor agregando a informação do tempo em que ela 

ocorreu e notifica os StorageProfile associados ao atributo postando um ContextItemEvent na 

fila de eventos StorageNotifier (não exibido no diagrama por conta do espaço) e segue com 

sua execução notificando todos os ContextItemListeners por meio do EventNotifier. O 

StorageProfile notificado realiza algum processamento em particular e insere no histórico a 

informação processada por meio do StorageDriver. 

 O ContextEntity recebe a notificação de seu ContextItem e notifica os StorageProfile e 

os ContextEntityListeners associados à entidade. Neste caso o StorageProfile apenas faz um 

update em algum registro na base de dados de histórico. 

 Por fim o ContextEntityGroup recebe a notificação de uma das instâncias da entidade 

que ele agrupa e notifica os StorageProfile e os ContextEntityGroupListeners associados ao 

grupo. Neste caso o StorageProfile associado consulta a base por meio do StorageDriver, 

realiza um processamento no resultado desta e insere um novo registro na base de dados. 

Device Drivers 
 Esta é a camada mais básica e mais simples do middleware do ponto de vista de 

especificação. Como foi dito anteriormente, seu principal objetivo é abstrair como as 

informações dos dispositivos do terminal são obtidas para serem transformadas em contexto e 

tornar o restante do middleware independente de plataforma de hardware e sistema 
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operacional. Portanto, parte da implementação será nativa à plataforma sobre a qual o 

middleware vai executar, não sendo objetivo desta modelagem cobrir esta premissa. 

 Ela é diretamente dependente da camada de contexto, onde está especificada a 

interface que os drivers de contexto precisam implementar e a forma como estes drivers 

devem notificar mudança de estados nos dispositivos que monitoram. Sendo assim, esta 

camada apenas modela como deve estar organizada a estrutura. 

Dispositivos de Rede 
 Os dispositivos de rede estão modelados conforme exibe a Figura 4.18. Todos os 

drivers são subclasses de NetworkInterface, que define quais são os atributos básicos que um 

ContextDriver de rede precisa ter para atender devidamente aos requisitos da plataforma. 

Sendo assim, qualquer outra interface de rede que for adicionada a este modelo deve ter como 

superclasse a classe abstrata NetworkInterface. 

 Seguindo os requisitos especificados no capítulo dois, o NetworkInterface define o 

fornecimento das seguintes informações de contexto por todas interfaces de rede: 

disponibilidade, custo, taxa de transferência, taxa de transferência máxima, qualidade do 

sinal, qualidade máxima do sinal, taxa de erros e consumo de energia. 

Figura 4-18 - Modelagem das interfaces de Rede 

Dispositivos de Energia 
 Os dispositivos de energia, bem como os de localização (seção 4.3.2.3) e de 

armazenamento (seção 4.3.2.4), estão modelados conforme exibe a Figura 4.19. Todos os 

drivers devem ser subclasses de Battery que define quais são os atributos que um 

ContextDriver precisa ter para fornecer informações relevantes para a plataforma tomar 

decisões. Sendo assim, todas as baterias do dispositivo devem ser representadas como uma 

subclasse ou como uma instância de Battery. 
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 Baseado nos requisitos especificados no capítulo dois a entidade Battery define o 

fornecimento das seguintes informações de contexto por todas as baterias: nível atual, nível 

máximo, se está conectada no carregador e uma estimativa de tempo de duração. 

Figura 4-19 - Modelagem dos dispositivos de armazenamento, localização e energia 

Dispositivos de Localização 
 Os dispositivos de localização também estão modelados conforme exibe a Figura 4.19. 

Todos os drivers são subclasses de Location, que define todos os atributos que um 

ContextDriver precisa ter para fornecer informações que possam denotar aproximadamente a 

localização do dispositivo. Esta localização é aproximada pois foi projetada como uma 

extensão das possibilidades de uma interface de rede descritas no NetworkInterface. A 

localização, a princípio, é definida pela célula da rede de telefonia móvel com a qual o 

dispositivo se comunica e pelo hotspot WiFi atualmente utilizado pelo dispositivo. Com a 

primeira é possível determinar em qual a região da cidade o dispositivo se encontra; com a 

segunda é possível determinar qual a região e o andar de um prédio (aeroporto, shopping).  

 Para modelar este comportamento foram definidos o CellLocation para especificar a 

localização por célula e HotspotLocation para modelar a localização por hotspots WiFi que 

tratam, ambos são subclasses de Location. 

Dispositivos de Armazenamento 
 Os dispositivos de armazenamento também estão modelados conforme exibe a Figura 

4.19. Todos os drivers de armazenamento devem ser subclasses ou instâncias de Storage, que 

define quais são os atributos básicos que um ContextDriver precisa ter para fornecer 

informações necessárias à plataforma. 

 Com base nos requisitos especificados anteriormente a entidade Storage define o 

fornecimento das seguintes informações de contexto: capacidade total, uso atual, percentual 

usado e quantidade de espaço livre. 
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Comunicação 
 Como o próprio nome define, esta é a camada responsável por toda comunicação na 

plataforma. Ela é um middleware de rede que tem como função realizar a comunicação 

através do melhor meio disponível no momento, considerando o contexto do usuário e do 

dispositivo. Para ser capaz de realizar esta função, a camada de comunicação é diretamente 

dependente da camada de contexto e das informações providas pelos drivers de rede. Além 

disso um de seus princípios fundamentais é tornar o desenvolvimento de aplicações e serviços 

distribuídos mais simples e confiável, aumentando a capacidade de comunicação e oferecendo 

agilidade que a publicação de consumo de serviços móveis exigem. 

 A arquitetura interna desta camada foi baseada na especificação do µORB (Micro 

ORB) [58] sendo dividida em quatro subcamadas: Objetos Remotos, Interoperabilidade, 

Apresentação e Transporte. Sua estrutura é bem simples para não onerar a plataforma do 

ponto de vista de desempenho e utilização da rede. Ela foi projetada para suportar 

implementações de múltiplos tipos de comunicação distribuída, pois uma camada esconde os 

detalhes de implementação das demais. 

 Basicamente existem duas formas de realizar a comunicação na plataforma: uma 

utilizando o serviço de objetos remotos, outra utilizando diretamente a subcamada de 

transporte. A seguir serão detalhadas todas as subcamadas citadas. A Figura 4.20 ilustra a 

arquitetura interna da camada de comunicação. 

Figura 4-20 - Subcamadas da Comunicação 

Transporte 
 A camada de transporte é responsável pela comunicação na plataforma. É sua função 
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enviar e receber mensagens por todas as interfaces de rede do dispositivo, além de esconder 

do resto da plataforma os detalhes de baixo nível da comunicação. Ela é quem de fato se 

utiliza da camada de contexto para decidir qual procedimento será adotado para cada 

mensagem enviada pela plataforma. O transporte é realizado sem que a camada tome 

conhecimento do que está sendo transportado, tudo é realizado de forma transparente e para 

ela apenas se trata de uma sequência de bytes desestruturados. Na Figura 4.21 são exibidas as 

entidades que formam esta camada. 

 O TransportManager é a porta principal de entrada para a camada de transporte. Ele é 

responsável pela inicialização dos agentes de envio e recebimento de mensagem, além de 

preparar a fila de mensagens para agendamento de envio. A comunicação com a camada 

superior é feita por meio do TransportListener, que se registra no TransportManager para ser 

notificado quando uma mensagem é recebida pela rede e encapsulada em um 

TransportMessage. O TransportMessage é uma entidade muito simples, a matéria prima da 

camada de transporte, utilizada em todas suas operações. Esta entidade é composta apenas 

pela URL para onde deve ser enviada, o meio que deve ser utilizado para o envio (WiFi, 

GPRS, Bluetooth, SMS, 3G), e o buffer de bytes a ser transmitido. 

Figura 4-21 - Relacionamentos das Entidades de Transporte 

 

 O TransportQueue é a entidade que implementa a fila de mensagens assíncronas, 

possibilitando que estas sejam postadas para envio posterior. Para operacionalizar este envio a 

implementação deve fazer uso de toda a infra-estrutura de contexto para planejar a estratégia 

de envio de cada mensagem. O acesso ao TransportQueue é realizado por meio do 

TransportManager que esconde das demais entidades qual a implementação atual, e sua 

função é também instanciá-la e configurá-la. 

 Outra entidade utilizada na realização da comunicação é o TransportSocket. Ele 
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representa um socket genérico, independente da interface de rede, que abstrai aos seus 

utilizadores as particularidades e os detalhes das pilhas de protocolos relacionadas a cada 

uma. Toda a comunicação na plataforma é realizada através dele e assim como o 

TransportQueue ele também utiliza a infra-estrutura de contexto para gerenciar as conexões e 

tomar decisões relacionadas à comunicação. O TransportSocket deve ser utilizado diretamente 

pela plataforma ou pelas aplicações, quando desejarem se comunicar de forma instantânea 

e/ou síncrona, onde não seja aplicável o uso do TransportQueue. 

Apresentação 
 A camada de apresentação é responsável por dar estrutura à sequência de bytes 

recebida e transformar em sequência de bytes a estrutura enviada. A implementação desta 

camada é flexível em relação à estrutura da mensagem, podendo dar suporte a vários tipos de 

comunicação distribuída, por exemplo, web services. Estas transformações são realizadas por 

meio da entidade abstrata Codec, que deve ser estendida por implementações capazes de 

codificar e decodificar algum formato de mensagem específico. A modelagem ainda provê o 

DefaultCodec, que implementa um codificador genérico que serializa e deserializa instâncias 

de objetos, que nesse caso representam as mensagens enviadas e recebidas. 

 A comunicação com a camada superior é feita por meio do PresentationListener, que 

se registra no PresentationManager para ser notificado quando uma mensagem for recebida 

da camada de transporte, for decodificada e transformada em um outro tipo de mensagem. 

Esta mensagem é definida e interpretada pela camada logo acima da camada de apresentação. 

 O PresentationManager é a entidade que faz o gerenciamento da camada, 

inicializaando os Codecs e permitindo o registro dos PresentationListeners. 

Figura 4-22 - Modelagem da Camada de Apresentação 

Interoperabilidade 
 A camada de interoperabilidade se encontra logo acima da camada de apresentação e é 
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responsável pela implementação do protocolo de comunicação que permite a invocação 

remota de operações. Ela gerencia as requisições em andamento e, quando é o caso, as 

respostas correspondentes. Além disso, define e monitora o tempo máximo que cada chamada 

de uma operação remota pode ter, gerando uma exceção para a camada superior quando este 

tempo expirar.  

 O InteroperabilityManager é a fachada de acesso às funcionalidades da camada, 

realizando o gerenciamento descrito anteriormente. Ele permite que a camada superior se 

registre por meio da interface InteroperabilityListener para receber notificações de mensagens 

recebidas das camadas mais abaixo. A comunicação para o envio ou recebimento de 

mensagem é realizada por meio de instâncias de InteroperabilityMessage, uma entidade 

simples capaz de informar a URL que a representa, a origem ou o destino da mensagem, uma 

flag que identifica se a mensagem que transita pela camada é um request ou um reply. Tanto o 

InteroperabilityManager como o InteroperabilityMessage devem ser estendidos para prover 

funcionalidades específicas ao protocolo de comunicação distribuída utilizado na 

implementação da camada. 

Figura 4-23 - Modelagem da Camada de Interoperabilidade 

Objetos Remotos 
 Esta é a camada responsável por oferecer os serviços de middleware, especialmente os 

relacionados a publicação, recuperação e utilização de objetos remotos. Nela está definido o 

roteiro que deve ser seguido para tornar possível a comunicação de alto nível de abstração 

entre objetos clientes e servidores. Em seus domínios acontece também o controle de 

concorrência e o tratamento de situações adversas para tornar o middleware mais tolerante a 

falhas. Além do µORB [58], o modelo de programação distribuída oferecido por esta camada 

foi inspirado no RMI (Remote Method Invocation) [59] da tecnologia Java, que é bem simples 

e completo. 
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Figura 4-24 - Relacionamento da Camada de Objetos Remotos 

 O ORB (Object Resquest Broker) é responsável pela criação dos objetos remotos e o 

gerenciamento do ciclo de vida dos mesmos. Além disso, através dele é feita a publicação de 

objetos servidores e a recuperação de suas referências remotas por meio do serviço de nomes 

que executa sobre o ORB. É também sua tarefa encaminhar as requisições e suas respectivas 

respostas à camada de interoperabilidade, viabilizando a chamada de procedimentos remotos. 

 A IOR (Interoperable Object Reference) funciona como uma referência para um objeto 

em qualquer plataforma orientada a objetos, com o diferencial de que ela identifica 

unicamente um objeto entre instâncias diferentes da plataforma, permitindo a unificação do 

espaço referencial entre elas. Ela é composta por um sequência de caracteres que identifica o 

tipo do objeto que esta referência representa, um objeto para descrever a versão, uma 

sequência de caracteres para descrever o host, um inteiro para a porta e uma sequência de 

bytes que identifica o objeto. 

 O Skeleton e o Stub, como em qualquer plataforma distribuída, intermediam no 

processo de chamada de procedimentos remotos a relação entre o ORB e o objeto servidor, e 

o objeto cliente e o ORB respectivamente. Nesta modelagem o Skeleton é único e genérico, 

sendo utilizado para todo e qualquer objeto servidor. Já o Stub não pode ser genérico pois sua 

interface deve coincidir com a do objeto servidor. Sendo assim ele precisa ser gerado, seja em 

tempo de desenvolvimento, de publicação do serviço ou em tempo de recuperação deste por 

meio do serviço de nomes, gerando e transmitindo o stub de acordo com a configuração do 

cliente. O StubGenerator é o responsável por gerar o código e compilá-lo, deixando o stub 

pronto para ser posto em execução.  

 O RemoteObject é a entidade que representa abstratamente o objeto remoto. Ele é o 

retorno de uma consulta bem sucedida no servidor de nomes. Dentro dele está definida a IOR 
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do objeto remoto, e quando for o caso, o bytecode que define o Stub que representa o serviço. 

Para carregá-lo e instanciá-lo, o ORB utiliza o StubClassLoader, retornando-o para a 

aplicação cliente. 

 Para tornar possível a publicação de um objeto para ser acessado remotamente é 

necessário definir a interface do serviço estendendo uma interface Remote, que identifica 

todos os objetos remotos. Cada operação publicável remotamente, contida na interface, deve 

declarar obrigatoriamente a exceção RemoteException em sua assinatura, para viabilizar a 

identificação destas e estabelecer que comportamentos não desejados, inerentes à 

comunicação, sejam tratados pelas aplicações-cliente. A implementação do serviço deve 

atender à interface remota definida e sua instância é publicada no ORB como um serviço 

remoto.  

 Ao publicar o objeto por meio do serviço de nomes, o ORB atribui a ele uma IOR e 

gera o stub que será utilizado pelos clientes do serviço através do StubGenerator. Como foi 

mencionado anteriormente, o stub possui a mesma interface remota do serviço e faz referência 

à IOR do serviço remoto, sendo instanciado na recuperação do objeto servidor através serviço 

de nomes. Quando uma das operações for invocada, o stub utilizará o ORB para notificar que 

determinada operação foi solicitada. Este codificará as informações dentro de um 

InteroperabilityMessage, conforme o protocolo praticado pela implementação e a mensagem 

será enviada pelo InteroperabilityManager ao ORB remoto. Este ORB identificará o objeto 

por meio da IOR e utilizará Skeleton para invocar a operação na instância publicada. Havendo 

algum retorno por parte da operação, este será retornado para o ORB cliente por meio de um 

InteroperabilityMessage de acordo com o protocolo. 

 Como foi mencionado anteriormente, o serviço de nomes executa sobre o ORB, pois 

ele nada mais é do que um objeto remoto registrado no ORB que implementa a 

funcionalidade de ligar nomes a instâncias de objetos e recuperá-los posteriormente. Ele 

satisfaz todos os requisitos necessários para criar um serviço remoto, possui uma IOR própria 

e é invocado da mesma forma que qualquer outro objeto remoto. 

 A Figura 4.25 ilustra o fluxo de execução de uma chamada remota no middleware 

através de um diagrama de sequência. Neste diagrama estão mixadas a sequência de 

interações entre as entidades do fluxo de execução da thread do cliente e o fluxo da thread do 

middleware, que é responsável por receber as mensagens enviadas pelo servidor. 
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Figura 4-25 - Diagrama de Sequência da Camada de Objetos Remotos 

ESG 
 Esta camada provê todo o arcabouço necessário para a representação, gerenciamento, 

controle e exibição dos serviços que compõem o Electronic Service Guide. Para cumprir este 

papel, a camada de ESG faz uso direto da infra-estrutura de comunicação e contexto, 

carregando os ESGs a partir de todas as interfaces de rede e customizando o canal de retorno. 

É também sua responsabilidade capturar e manter o perfil do usuário e utilizá-lo para adaptar 

a exibição e consumo dos serviços.  

 Todo seu projeto foi baseado no padrão de projeto MVC (Model View Controller) [60], 

separando sua arquitetura interna em três módulos bem definidos:  

 Model – representa abstratamente o modelo de dados, tornando transparente qual sua 

origem (banco de dados, arquivo de texto plano, XML) e o seu formato físico ou 

sintaxe. Ele não tem conhecimento dos demais módulos; 

 View – é responsável pela exibição do modelo; 

 Controller – sua função é gerenciar o modelo como um todo; todas as consultas e 

alterações são realizadas por meio dele; 

 Esta estrutura possibilita a interação de implementações diferentes destes módulos. A 

Figura 4.26 a seguir ilustra esta relação. 
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Figura 4-26 - Arquitetura Interna da Camada de ESG 

 Model 
 Este módulo é, literalmente, um retrato do formato de metadado definido 

anteriormente. É um modelo DOM (Document Object Model) [61] orientado a objetos que 

representa os documentos XML que descrevem os serviços que compõem o ESG. Todas as 

entidades, cardinalidade, atributos e valores definidos estão nele contidos, representados por 

Classes, Coleções e Enumerações. 

 Como foi descrito no previamente, o ESG é o elemento raiz do modelo e possui 

múltiplos ServiceProvider, que oferecem vários Service. O Service é composto por um 

ServiceInformation, que abriga as informações necessárias para o consumo do serviço, e por 

um ServiceContent, que descreve o conteúdo do serviço. O ServiceInformation, entre outros 

atributos, pode possuir vários ServiceContraint, que definem restrições ou requisitos mínimos 

para consumo do serviço, e possui um valor da enumeração ReturnType, que especifica qual o 

tipo de canal de retorno do serviço. O ServiceContent, além de outros atributos, possui um 

ServiceContentDescription, que descreve em linguagem natural o conteúdo, e um 

ServiceContentCategory, que especifica para a plataforma a categoria, palavras-chave, etc., 

por meio de meta-informações representadas pelas enumerações ContentType e 

ContentSubType. 
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Figura 4-27 - Modelo que representa os documentos XML do ESG 

View 
 Este módulo é responsável pela exibição no display do dispositivo dos serviços 

descritos no modelo anteriormente apresentado. Durante a preparação desta exibição são 

realizadas consultas à camada de contexto da plataforma para que os serviços sejam 

ordenados e destacados conforme a preferência do usuário. Estes comportamentos são 

definidos por meio de interfaces e os resultados destas operações devem variar conforme a 

implementação escolhida para a plataforma. A Figura 4.28 a seguir descreve as relações das 

entidades do módulo. 

Figura 4-28 - Relacionamento das entidades de View 
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 O ESGViewer é a entidade principal do módulo, é sua responsabilidade inicializar e 

configurar a infra-estrutura necessária para a exibição gráfica dos serviços. Ele instancia o 

ServiceSorter e ServicePainter, que devem ser usados por todo o processo de renderização do 

ESG conforme as informações de contexto. É também sua função gerenciar a pilha de 

navegação entre as telas do ESG e garantir acesso ao display da tela atual. 

 O ServiceSorter é uma interface que define como a entidade implementadora deve 

oferecer o serviço e ordenação de serviços conforme as informações de contexto, sejam elas 

do histórico de uso, ou das preferências do usuário. Sua definição especifica como entrada 

uma coleção de objetos Service e como saída a mesma coleção devidamente ordenada. O 

ServicePainter tem sua natureza e funcionamento semelhante ao ServiceSorter, recebendo um 

HashMap que mapeia um objeto Service num Component e manipula os atributos destes 

componentes gráficos (cor de fundo, cor de frente, estilo e tamanho da fonte, etc.) conforme 

as informações de contexto. 

 O módulo ainda especifica os principais componentes gráficos que podem ser 

estendidos pelas implementações dos ESG Viewers. O ESGScreen é um contêiner, análogo as 

janelas de um sistema gráfico desktop, que é capaz de abrigar várias instâncias dos 

componentes gráficos, gerenciando, entre outras coisas, seu ordenamento de exibição no 

display. Os demais componentes definidos são:  

 ESGButton – um botão gráfico genérico capaz de abrigar imagem e texto em sua 

renderização; 

 ESGCheckBox – um marcador normalmente utilizado em grupos que permitem multi-

seleção; 

 ESGComboBox – permite a seleção de opções de uma lista, exibindo uma opção por 

vez; 

 ESGLabel – um rótulo genérico que é capaz abrigar imagem e texto em sua 

renderização; 

 ESGList – possibilita a seleção de opções de uma lista, exibindo várias opções por vez, 

permitindo multi-seleção; 

 ESGPanel – um contêiner genérico capaz de agrupar múltiplas instâncias de 

componentes; 

 ESGRadioButton - um marcador normalmente utilizado em grupos que permitem 
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apenas uma seleção por vez; 

 ESGScrollPane – um painel capaz de oferecer scroll a qualquer contêiner; 

 ESGTextArea – um editor de texto multi-linha; 

 ESGTextField – um editor de texto de uma única linha; 

 

Controller 
 Este é o módulo responsável por gerenciar o modelo que representa o ESG. Ele 

adiciona novas instâncias de ESG por meio do parsing dos metadados recebidos pela rede e 

remove tais instâncias quando estas não forem mais válidas. O Controller é utilizado 

amplamente pela View para realizar consultas ao modelo, além de receber dela as informações 

do perfil do usuário que serão repassadas à camada de contexto. A Figura 4.29 ilustra estas 

relações. 

 O ESGManager é a entidade principal deste módulo. Por meio dele é que são 

viabilizadas as consultas ao modelo e atualização do perfil do usuário. Ele é o responsável por 

verificar junto às interfaces de rede a existência de novos metadados de ESG e atualizações 

para os que já foram carregados anteriormente. Ele armazena separadamente cada instância de 

ESG, mas a View exibe todos como se fosse um só. 

 O parsing é realizado por uma entidade chamada ESGParser, que recebe um arquivo 

XML como entrada e retorna um objeto ESG representando aquele metadado. Para lidar com 

possíveis erros no formato do ESGs, foi criado um ESGErrorHandler que lança uma exceção 

em caso de erros fatais, abortando definitivamente o parsing desta instância de ESG. 

 

 

Figura 4-29 - Relacionamento das entidades do Controller 
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4.4 Considerações Finais 
 Neste capítulo foi definida a arquitetura da plataforma CONSEPT e os detalhamentos 

das camadas de Contexto, Device Drivers, Comunicação e ESG, pertencentes à plataforma 

CONSEPT, cujo projeto foi realizado visando o atendimento dos requisitos elicitados no 

capítulo dois. Além disso, foi definido o metadados que a plataforma utilizará, permitindo que 

a mesma possa gerenciar os serviços e tomar decisões no que tange o comportamento e 

exibição dos mesmos.  

A especificação realizada em cada camada permite que algumas características e 

comportamentos da plataforma sejam customizáveis por cada implementação da mesma. 

Desta forma, a evolução da mesma se torna mais concreta e mais livre, pois a especificação 

proporciona esta liberdade em seus pontos-chave. 

 No próximo capítulo será detalhada a implementação de referência realizada para a 

validação da especificação da plataforma. As decisões de implementação serão detalhadas, 

especialmente no que tange a parte customizável da plataforma. Além disso, será apresentado 

um emulador criado para simular as condições do ambiente que a plataforma está inserida e 

validar as implementações para a plataforma. 
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5. Implementação 
 

 No capítulo anterior foi apresentado, em detalhes, o projeto de cada camada que 

compõe a macro-arquitetura da plataforma CONSEPT (Context Services Platform), foram 

definidas quais são as entidades de cada camada e como elas se relacionam entre si e com as 

entidades das outras camadas. O fluxo da informação foi descrito determinando um contrato 

entre as entidades, que define seus papéis e posições no fluxo em tempo de execução. Durante 

o projeto da plataforma a especificação utilizou alguns padrões de projeto, com a finalidade 

de facilitar a compreensão, desempenho e principalmente a implementação.  

 Após tal especificação se faz necessária a implementação desta arquitetura, com a 

finalidade de validá-la e fornecer uma referência para as implementações posteriores de 

terceiros. Sendo assim, este capítulo é dedicado à construção de uma implementação de 

referência, que validará a arquitetura da plataforma CONSEPT mediante os requisitos 

especificados e aos problemas levantados no Capítulo 2, cujas constatações motivaram todo 

este trabalho.  

 A seguir serão apresentadas as implementações realizadas para todas as camadas que 

foram especificadas previamente, inclusive as camadas de Banco de Dados e Aplicação, que 

haviam sido omitidas no capítulo anterior por não possuírem uma arquitetura interna 

necessariamente fixa. Também será exibido um emulador, desenvolvido para possibilitar os 

testes da implementação de referência, por intermédio da simulação da variação das condições 

do ambiente em que o dispositivo móvel se encontra.  

 Toda implementação do middleware, do banco de dados, das aplicações e do emulador 

foi construída utilizando a plataforma Java [62]. Por ser implementada sobre uma máquina 

virtual, esta plataforma pode executar sobre qualquer sistema operacional, seja ele embarcado 

ou não. Além disso, a tecnologia Java já está disponível em bilhões de computadores, set-top 

boxes, telefones celulares, PDAs (Personal Digital Assistant), e smart cards em todo o mundo 

[63], logo a importância de se aproveitar o know how de toda cadeia produtiva seria 

fundamental. Por fim, pelo fato de possuir implementações livres (e open source, em alguns 

casos) para a plataforma e permitir a customização de profiles [64] para execução nos mais 

diversos tipos de dispositivos, possibilita que todos tenham acesso à tecnologia mais 
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facilmente. 

5.1 O Emulador 
 Com a finalidade de validar as implementações para a plataforma especificada e 

possibilitar que os desenvolvedores de Electronic Service Guides, serviços e aplicações 

possam testar suas produções antes de disponibilizá-las, foi desenvolvido um emulador capaz 

de simular as variações das condições do ambiente em que o dispositivo se encontra. Ele 

promove esta característica permitindo a modificação das informações capturadas e 

disseminadas pelos device drivers, especificados na seção 4.3.2 no capítulo anterior. Além 

disso, o emulador permite acompanhar por meio de logs as informações que estão transitando 

pelo banco de dados e camada de contexto, todas as decisões baseadas em contexto tomadas 

por qualquer entidade na plataforma e todo tráfego de informação existente na camada de 

comunicação. 

Figura 5-1 - Janela principal do emulador 
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O emulador foi construído como uma aplicação desktop comum, cuja interface gráfica 

foi inspirada no padrão MDI (Multiple Document Interface) [65]. Neste padrão, que é baseado 

no MVC [60], a aplicação é dotada de uma janela principal e esta possui várias outras janelas 

como suas “filhas” que são exibidas num espaço chamado de área cliente. Este padrão 

possibilita que múltiplos documentos (model), nesse caso a representação dos dispositivos do 

smart phone e dos logs, sejam exibidos (view) e editados (controller) ao mesmo tempo. 

 Na janela principal da aplicação estão disponíveis menus e uma barra de ferramentas, 

cuja organização divide-se em três grupos:  

 Interfaces de rede – exibe ou esconde as janelas que representam as interfaces de rede: 

bluetooth, GPRS, WiFi, SMS, 3G e DVB-H; 

 Outros dispositivos - exibe ou esconde as janelas que representam dispositivos que 

não se encaixam no grupo das interfaces de rede como: bateria, localização e 

armazenamento; 

 Logs - exibe ou esconde as janelas que exibem os logs do banco de dados, 

comunicação e contexto.  

Figura 5-2 - Detalhamento da barra de ferramentas do emulador 

 

 A seguir serão detalhadas as janelas que são utilizadas para promover a variação do 

contexto do smart phone e seus dispositivos por meio da interface gráfica. Ao realizar 

alterações na interface, esta notifica a implementação do driver correspondente, que notifica 

as entidades de contexto diretamente relacionadas, e o fluxo da informação segue conforme 

descrito no capítulo 4. O emulador ainda possui uma janela, que representa o dispositivo 

móvel, onde é renderizado o ESG e a interação do usuário capturada. Esta janela será exibida 

oportunamente mais adiante, na seção 5.2. 

Interface de Rede 
 Na janela de configuração das interfaces de rede é possível promover alterações em 

todos os atributos descritos na seção 4.3.2.1 do capítulo anterior. A numeração abaixo 

descreve e destaca na Figura 5.3 todas as funções disponíveis: 

1. Desabilita a interface de rede, tornando-a indisponível.  
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2. Edita o custo unitário da transmissão de dados, em qualquer moeda. 

3. Edita a taxa de consumo de energia relativo à interface de rede, dividido em dez 

classificações (default). 

4. Edita a velocidade de transmissão atual em Kbps. 

5. Edita o nível de qualidade do sinal, dividido em cinco níveis (default). 

6. Edita a taxa de erros na transmissão de dados, dividido em dez níveis (default). 

7. Abre um diálogo de seleção de um arquivo XML que contém a descrição de um ESG. 

8. Publica o ESG na interface de rede selecionada. 

Figura 5-3 - Janela de configuração das interfaces de rede 

Dispositivos de Energia 
 Na janela de configuração dos dispositivos de energia é possível visualizar a situação 

atual e realizar alterações em todos os atributos descritos na seção 4.3.2.2 do capítulo anterior. 

A numeração abaixo descreve e destaca na Figura 5.4 todas as funções oferecidas para variar 

os valores destes atributos: 

1. Identifica se o dispositivo está conectado ao carregador de bateria. 

2. Edita a estimativa de duração da bateria. 
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3. Edita o nível atual da bateria, dividido em dez níveis (default). 

Figura 5-4 - Janela de configuração dos dispositivos de energia 

Dispositivos de Localização 
 Na janela de configuração dos dispositivos de localização, assim como nas janelas 

anteriores, é possível visualizar o status atual e realizar alterações em todos os atributos 

descritos na seção 4.3.2.3 do capítulo anterior. A numeração abaixo descreve e destaca na 

Figura 5.5 todas as funções disponíveis: 

1. Edita com qual a região da célula de telefonia com a qual o smart phone se comunica 

no momento. 

2. Edita qual o piso do hotspot WiFi que o dispositivo se comunica atualmente. 

3. Edita qual a região do estabelecimento está o hotspot com o qual o dispositivo se 

comunica atualmente. 

Figura 5-5 - Janela de configuração dos dispositivos de localização 
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Dispositivos de Armazenamento 
 Na janela de configuração dos dispositivos de armazenamento, do mesmo modo das 

janelas anteriores, é possível visualizar as configurações atuais e realizar alterações em todos 

os atributos descritos na seção 4.3.2.4 do capítulo anterior. Vale salientar que para este tipo de 

dispositivo, a alteração de um dos atributos implica na alteração de pelo menos um outro 

atributo (alterar o Capacity implica na alteração do Free Space, por exemplo). A numeração 

abaixo descreve e destaca na Figura 5.6 todas as funções disponíveis: 

1. Edita a capacidade total de armazenamento em mega bytes dos dispositivos de 

persistência. 

2. Edita o quanto da capacidade configurada acima está em uso. 

3. Edita o quanto da capacidade configurada acima está em livre. 

4. Edita a porcentagem de uso da capacidade acima. 

Figura 5-6 - Janela de configuração dos dispositivos de armazenamento 

Logs 
 Na janela de logs é possível visualizar as informações relativas à execução da 

plataforma, bem como realizar a cópia de trechos do mesmo. Para a implementação dos logs 

foi utilizada a infra-estrutura de log provida pela plataforma Java [66], por meio da criação de 

um Handler específico para esta interface gráfica. O formato utilizado para exibição é o 

fornecido pelo SimpleFormatter que imprime a data e hora do evento que está sendo logado 

no momento. 

 A numeração abaixo descreve e destaca na Figura 5.6 todas as funções disponíveis: 
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1. Habilita e desabilita a rolagem automática do painel à medida que o log cresce. 

2. Limpa o painel de log. 

3. Fecha a janela do log sem limpar seu conteúdo. 

Figura 5-7 - Janela de exibição dos logs da plataforma 

5.2 Banco de Dados 
 A camada de banco de dados é a responsável pelo armazenamento e recuperação das 

informações de contexto provenientes do uso do dispositivo e dos serviços que são oferecidos 

pelo ESG. Ela tem extrema importância na composição da solução, pois todos os dados que 

são armazenados no banco garantem que as decisões tomadas pela plataforma sejam cada vez 

mais corretas com o passar do tempo. 

 Atualmente existem muitas pesquisas envolvendo bancos de dados para dispositivos 

móveis em andamento e até soluções comerciais proprietárias, como: Oracle Lite 10g [67] e 

DB2 Everyplace Database [68]; ou open source, como: JMESQL [69] e JavaDB [70]. Porém, 

com o intuito de verificar a viabilidade da utilização de um banco de dados mais simples, que 

não suporte SQL, conforme a especificação da subcamada de armazenamento na seção 4.3.1.4 

permite, foi implementado um banco de dados com tais limitações. 

 Na construção do banco de dados usado na implementação de referência, foi utilizada 

a infra-estrutura de serialização provida pela tecnologia Java. Com ela é possível persistir e 

recuperar instâncias de objetos completos, sem perda de informação. Dessa forma, o SGBD 

implementado serializa as tabelas para arquivos como forma de persistência de dados, e os 

deserializa para realização das operações. Nenhuma técnica específica de implementação de 

SGBDs foi utilizada, pois desenvolver bancos de dados eficientes para dispositivos móveis 

não faz parte do escopo deste trabalho. 
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 Na construção do SGBD foi implementado o SerialDriver que é uma subclasse de 

StorageDriver, conforme especificado na seção 4.3.1.4 O SerialDriver faz a interface entre a 

camada de banco de dados e a camada de contexto, além das funções definidas no 

StorageDriver, ele localiza e inicializa o SerialSGBD. 

5.3 Device Drivers 
 A camada de Device Drivers foi implementada conforme a especificação feita no 

capítulo anterior, preservando toda hierarquia e relacionamentos definidos. A principal 

particularidade é que, como foi mencionado anteriormente, os drivers implementados não 

trazem informações vindas dos dispositivos literalmente, mas recebem as atualizações da 

interface gráfica do emulador. Tudo é feito de forma completamente transparente para a 

camada de contexto, que depende dos device drivers diretamente. 

5.4 Contexto 
 Para a camada de contexto foi implementada toda modelagem especificada e 

instanciadas as estruturas de dados responsáveis por guardar o contexto atual e notificar as 

mudanças dele. Para isto, o ContextManager consulta quais são os dispositivos monitorados 

pelos drivers no DeviceManager e os organiza criando um ContextEntity para cada 

dispositivo e os agrupando em ContextEntityGroups conforme suas naturezas. Um 

ContextItem é criado para cada atributo monitorado e a ele são associadas instâncias do 

StorageProfile mais adequado, que é responsável por aplicar a política de armazenamento 

para cada item.  

 Nesta camada foram implementados dois tipos de StorageProfile:  

 SimpleStorageProfile – é o mais simples de todos, envia para o banco de dados toda e 

qualquer alteração no ContextItem que monitora; 

 AverageStorageProfile – estende o comportamento do SimpleStorageProfile 

armazenando no banco de dados apenas a média dos valores do ContextItem que 

variam dentro de um intervalo de tempo definido. 

 O AverageStorageProfile foi idealizado para lidar com o armazenamento de 

ContextItems cujos valores sofrem atualizações muito freqüentes. Utilizar o 

SimpleStorageProfile geraria um volume de dados muito grande, desnecessariamente, pois 

essa massa de dados não traria nenhuma vantagem significativa. O AverageStorageProfile 

calcula a média ponderada dos valores, onde o peso é a quantidade de segundos que o valor 



Implementação 

88 
 

permaneceu inalterado. Ele guarda em memória a soma ponderada dos valores atualizados no 

ContextItem, e apenas armazena a média no banco de dados quando decorrido o intervalo de 

tempo definido em sua instanciação. Num cenário ideal, o próprio ContextDriver realizaria 

este filtro, agindo como um agregador de contexto. Porém, o AverageStorageProfile foi 

implementado com o intuito de lidar com todo tipo de driver de contexto. A Figura 5.8 ilustra 

o comportamento do AverageStorageProfile. 

Figura 5-8 - Diagrama de atividades do AverageStorageProfile 

 

 O AverageStorageProfile foi utilizado para gerenciar o armazenamento das variações 

da taxa de transferência das interfaces de rede. Durante o uso do smart phone e seus serviços, 

este valor oscila bastante em espaços de tempo muito curtos, tornando inviável e sem 

utilidade o tratamento desta grande massa de dados. Consolidar os dados antes de armazenar 

torna mais objetiva a análise da variação da velocidade da rede durante o dia. Sendo assim, as 

instâncias de AverageStorageProfile foram configuradas para armazenar a média ponderada 

da taxa de transferência das interfaces de rede no período de uma hora, ou três mil e 

seiscentos segundos. 

5.5 Comunicação 
 Na camada de comunicação, além de toda estrutura especificada no capítulo anterior, 

foi implementada a infra-estrutura necessária para viabilizar a comunicação ciente de contexto 

no middleware. O TransportSocket e o TransportQueue, como mencionado na seção 4.3.3.1, 

são as entidades responsáveis por tal viabilização, e por esta razão, o comportamento 

adequado da camada de comunicação depende de suas implementações. 

 O algoritmo escolhido para a implementação de referência do TransportSocket é 

bastante simples e objetivo. Todo processo de envio de dados é descrito detalhadamente 
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abaixo: 

Figura 5-9 - Diagrama de atividades do TransportSocket 

 

1. Ao receber a requisição de envio, o TransportSocket inicialmente verifica para qual 

tipo de rede (WiFi, Bluetooth, GPRS, 3G, SMS, Web) ele foi criado. 

 1.1   Se o TransportSocket pertence a uma interface de rede específica (não é do 

tipo Web), simplesmente executa o passo quatro. 

 1.2   Se o TransportSocket não pertence a uma interface de rede específica (é do 

tipo Web), executa o segundo passo. 

2. O TransportSocket faz a verificação junto ao perfil do usuário na camada de contexto 

se o custo da transmissão de dados é o fator mais relevante. 

 2.1  Se isto não é verdade, simplesmente executa o passo três, todas as interfaces de 

rede que satisfazem a condição de acesso à Web. 

 2.2  Se for verdade que o custo tem relevância superior aos demais atributos das 

interfaces de rede seleciona as interfaces com o menor preço. 

 2.2.1  No caso de existir apenas uma interface sob esta condição, esta é 

escolhida e na seqüência é executado o passo quatro. 

 2.2.2  Se houverem duas ou mais interfaces de rede com o mesmo preço, é 

executado o passo três, para estas interfaces de rede. 

3. Realiza o cálculo de um índice (Calcular Contexto) que definirá qual interface será 

utilizada para o envio de dados. Este cálculo será realizado com os valores de todos os 

atributos das interfaces de rede que são monitorados pela plataforma. Após a 

realização do cálculo e a escolha da rede terminada, o passo quatro é executado. 

4. Envia os dados utilizando a implementação do protocolo do sistema operacional 
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através da interface de rede selecionada. 

 

O procedimento Calcular Contexto foi implementado de uma forma simples e objetiva. 

Para obter o índice citado acima este procedimento apenas realiza o calculo de uma média 

ponderada a partir dos valores de cada atributo da interface de rede em questão, onde para 

cada atributo é associado um peso de acordo com sua relevância para o processo de tomada de 

decisão. Esta implementação não se baseou em nenhum estudo sobre a melhor técnica a ser 

aplicada para o calculo deste índice, que não é o objetivo deste trabalho. Ela apenas teve o 

objetivo de ilustrar a avaliação do contexto das interfaces de rede no fluxo de atividades 

descrito acima. 

A implementação do TransportQueue foi construída de forma semelhante ao algoritmo 

utilizado no TransportSocket, porém características bem mais complexas lhe são inerentes. 

Isto se dá pelo fato de o TransportQueue lidar com a avaliação de possibilidades, de tomar 

decisões baseadas em hipóteses, que são montadas a partir do histórico de uso do dispositivo. 

O funcionamento deste algoritmo é descrito passo a passo a seguir: 

Figura 5-10 - Diagrama de atividades do TransportQueue 

 

1. Ao receber a requisição de envio, o TransportQueue inicialmente verifica para qual 

tipo de rede (WiFi, Bluetooth, GPRS, 3G, SMS, Web) a mensagem será enviada. 

 1.1  Se a mensagem pertence a uma interface de rede específica (não é do tipo 

Web), simplesmente executa o passo quatro. 

 1.2  Se a mensagem não pertence a nenhuma interface de rede (é do tipo Web), 

executa o segundo passo. 
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2. O TransportQueue faz a verificação junto ao perfil do usuário na camada de contexto 

se o custo da transmissão de dados é o fator mais relevante. 

 2.1  Se isto não é verdade, simplesmente executa o passo três, passando como 

parâmetro todas as interfaces de rede que satisfazem a condição de acesso a Web. 

 2.2  Se for verdade que o custo tem relevância superior aos demais atributos das 

interfaces de rede verifica se há alguma interface com custo zero. 

 2.2.1  No caso de existir apenas uma interface sob esta condição, esta é 

escolhida e na seqüência é executado o passo quatro.  

 2.2.2  Se houverem duas ou mais interfaces de rede com o custo zero, é 

executado o passo três, passando como parâmetro estas interfaces. 

 2.2.3  Se não houver nenhuma com custo zero, seleciona as interfaces com o 

menor preço. E em seguida, consulta o histórico de disponibilidade e custo das 

redes, tendo como base o intervalo entre a data e hora atuais e a data e hora de 

validade da mensagem. Além disso, a localização aproximada do dispositivo 

nestes intervalos também é consultada para verificar a coincidência com a 

localização atual. No caso das localizações coincidirem, há um indício de que 

esta rede estará disponível no curto prazo. Depois de verificada a viabilidade 

de uso futuro de uma destas interfaces, é executado o passo três passando 

como parâmetro as interfaces com menor preço selecionadas inicialmente e as 

interfaces hipoteticamente mais vantajosas no futuro.  

3. Realiza o cálculo de um índice (Calcular Contexto) que definirá qual interface será 

utilizada para o envio de dados. Este cálculo será realizado com os valores de todos os 

atributos das interfaces de rede que são monitorados pela plataforma. 

 3.1  Se há interfaces de rede abstratas (que estão sob hipótese de disponibilidade no 

futuro), a elas são atribuídas um peso menor para onerar sua escolha em razão do 

risco de indisponibilidade. Após a realização do cálculo e a escolha da rede 

terminada, o passo quatro é executado. 

 3.2  Se não há, o cálculo é realizado normalmente e o passo quatro é executado. 

4. Verifica se a rede está disponível. 

 4.1  Se estiver envia os dados utilizando o TransportSocket. 

 4.2  Se não estiver, põe a mensagem na fila e aguarda que a rede volte a estar 

disponível. 
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 O MessageQueue implementa a interface ContextEntityListener, com o intuito de 

receber todas as atualizações das modificações de estado (disponibilidade, custo, etc.) das 

entidades que representam as interfaces de rede do smart phone. A partir destas notificações 

ele é capaz de tomar decisões em tempo de execução, no que diz respeito às mensagens que 

estão enfileiradas para envio. 

 As mensagens são retiradas da fila por uma entidade chamada SenderTimerTask, que é 

agendada para executar a tarefa de envio das mensagens. O tempo de execução do 

SenderTimerTask sempre é programado em relação à data e hora da mensagem com o fim da 

validade mais próxima. Ele sempre executa algum tempo (em minutos ou segundos) antes da 

validade se esgotar para evitar um possível congestionamento do serviço e executar 

novamente o procedimento de enfileiramento da mensagem, no caso da rede escolhida 

inicialmente estar indisponível no momento. 

5.6 ESG 
 Para compor a camada de ESG foi implementada toda a arquitetura especificada na 

seção 4.3.4 do capítulo anterior. Com exceção do componente Model, todas as entidades 

integrantes dos demais componentes possuem particularidades em suas implementações que 

são importantes na definição do comportamento da camada. 

 Na inicialização da camada, o ESGManager é responsável pela criação da estrutura 

que representa o perfil do usuário. Ele instancia um ESGProfile que internamente cria um 

ContextEntity que o representa, com os seguintes ContextItems: Nome, Sexo, Data de 

Nascimento, Custo (política de custo no consumo dos serviços), Bateria (política de uso da 

bateria), Interesses, Palavras-Chave. Para gerenciar o armazenamento do perfil foi atribuído 

ao ContextEntity um SimpleStorageProfile, que armazena o perfil e suas últimas atualizações. 

Tudo que foi mencionado está encapsulado dentro do ESGProfile, que deixa transparente 

todos os detalhes de atualização/recuperação às entidades que dele dependem.  

 Além do perfil do usuário, o ESGManager também realiza a tarefa de montar a 

estrutura de contexto responsável por capturar e armazenar as informações de uso do ESG. 

Para isto, ele cria um ContextEntity e atribui a ele, na forma de ContextItems, boa parte dos 

elementos presentes no utilizados na especificação dos metadados, como: publisherId, 

deliveryType, serviceProviderId, serviceId, contentId, type, subType, keyWords, cost. Para 
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gerenciar o armazenamento destes ContextItems foi definido um StorageProfile chamado 

CounterStorageProfile. Ao receber uma atualização, o CounterStorageProfile verifica se o 

valor atualizado já existe no banco de dados; se existir, ele incrementa a quantidade de vezes 

que este valor foi recebido como atualização; se não existir, ele cria o registro no banco com 

valor igual a um. Portanto, cada vez que um serviço é consumido, o ESGManager envia seus 

atributos à camada de contexto e seus valores são incrementados, tornando simples e objetiva 

a medição de audiência dos serviços. 

 Devido ao ambiente para o qual a implementação desta camada se destina (emulador), 

a construção do componente View da arquitetura foi realizada por meio da utilização de toda 

infra-estrutura que o Java Swing [60] oferece. Logo, todos os componentes gráficos 

especificados na View (ESGButton, ESGChekBox, ESGComboBox, ESGLabel, ESGList, 

ESGPanel, ESGRadioButton, ESGScrollPane, ESGTextArea e ESGTextField) são baseados no 

JComponent, e possuem seu próprio método de desenho na tela do dispositivo. Ainda no 

componente View foram implementados o ServiceSorter e o ServicePainter, para agirem na 

renderização do ESG conforme as preferências do usuário e seu histórico de consumo dos 

serviços.  

 O algoritmo utilizado na implementação do ServiceSorter é bastante simples. Seu 

funcionamento pode ser dividido em três etapas, que são detalhadas a seguir: 

1. Ao receber a coleção de serviços para ordenar, o ServiceSorter consulta o histórico de 

consumo do serviço em si, de suas palavras-chave e de seus respectivos provedores; 

2. O número de vezes que o serviço foi consumido é multiplicado por um valor (cinco, 

por exemplo), para produzir um peso maior neste atributo, e somado aos números das 

palavras-chave e do provedor de serviço, resultando em um índice; 

3. Os serviços são ordenados pelo algoritmo Mergesort [72] [73], que utiliza o índice 

calculado no passo dois como fator de comparação. 

 

 O ServicePainter foi implementado utilizando um algoritmo bem semelhante ao 

ServiceSorter. Conforme especificado, ele recebe como parâmetro um HashMap que mapeia 

serviços em componentes gráficos, que têm atributos relativos à exibição manipulados pelo 

ServicePainter. Seu funcionamento pode ser dividido em cinco etapas, que são descritas a 

seguir: 

1. Ao receber o HashMap com os serviços e seus componentes, o ServicePainter realiza 
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uma consulta que abrange os históricos de consumo do serviço, de suas palavras-

chave e de seus respectivos provedores; 

2. É feita uma consulta ao perfil do usuário para recuperar as palavras-chave inseridas 

diretamente pelo usuário; 

3. O número de vezes que o serviço foi consumido é multiplicado por um valor (cinco, 

por exemplo), para produzir um aumento na relevância deste valor, e somado aos 

números das palavras-chave e do provedor de serviço, resultando em um índice; 

4. Os serviços e seus componentes gráficos são ordenados por Mergesort, tendo como 

fator de comparação com o índice calculado no passo três. 

5. O três maiores índices têm suas fontes alteradas para o modo negrito, e os serviços que 

possuem palavras-chave contidas no perfil do usuário têm a cor da fonte modificada 

para maior destaque (verde, por exemplo). 

 

 Ainda dentro da View foi implementado o ESGViewer, que inicializa e gerencia as 

demais entidades e viabiliza a renderização dos ESGScreens. Para cada funcionalidade do 

ESG foi desenvolvida uma subclasse de ESGScreen correspondente, capaz de exibi-la e 

capturar a interação do usuário adequadamente. Elas serão apresentadas oportunamente, à 

medida que a descrição e análise do estudo de caso forem apresentadas. 

5.7 Estudo de Caso 
 Com o intuito de validar a arquitetura projetada e a implementação de referência 

construída, foi elaborado um cenário de teste similar ao cenário descrito no capítulo dois, na 

forma de um storyboard. Este estudo de caso verificará o atendimento dos requisitos 

elicitados anteriormente, que motivaram o projeto e a construção da plataforma. 

 A Figura 5.11 exibe a janela do emulador que representa o dispositivo móvel onde a 

implementação da plataforma executa. O tipo de dispositivo escolhido para emulação possui 

seu mecanismo de interação com o usuário totalmente orientado ao toque, promovendo um 

nível de interatividade mais objetiva e de alto nível, permitindo inclusive que estes 

dispositivos tenham telas bem maiores, sem necessariamente aumentar as dimensões e peso 

do mesmo.  



Implementação 

95 
 

Figura 5-11 - Tela principal do Context Service Guide 

Tela Principal do CSG 
 Também na Figura 5.11 é apresentada a tela inicial, do Context Service Guide (CSG), 

que contém o agrupamento dos serviços por tipo, proporcionando uma forma direta e imediata 

de acesso aos tipos de conteúdo que o usuário tem interesse no momento. Sendo assim os 

serviços foram agrupados da seguinte forma:  

 TV Guide – agrupa os eventos de EPG (Electronic Program Guide) da programação de 

televisão móvel de todos os canais disponíveis na rede de TV digital móvel, ou em 

qualquer outra rede capaz de transmitir áudio e vídeo por broadcast; 

 Mobile TV – dá acesso direto à programação dos canais disponíveis nas redes com 

conteúdo de áudio e vídeo transmitido por broadcast; 

 On Demand – agrupa os serviços de cunho geral (áudio, vídeo, downloads, etc.) que 

são consumidos por demanda, ou seja, o método de consumo é diferente do push da 

rede broadcast; 

 News – agrupa os serviços de notícias de forma geral, independente do tipo de 

conteúdo (áudio, vídeo, aplicação declarativa, etc.); 
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 Sports – agrupa os serviços relacionados a esportes de forma geral, independente do 

tipo de conteúdo (áudio, vídeo, aplicação procedural, etc.); 

 Games – reúne todos os conteúdos relativos a jogos ou ao mundo dos games; 

 Weather – exibe notícias, imagens, alertas ou qualquer tipo de conteúdo relacionado à 

previsão do tempo; 

 Traffic – exibe vídeos, fotos, alertas ou qualquer tipo de conteúdo relativo à situação 

do trânsito na cidade/região que o dispositivo se encontra; 

 Shopping – agrupa todo tipo de propaganda, aplicações ou qualquer outro tipo de 

conteúdo relativo à compra/venda de produtos. 

Perfil do Usuário 
 Além do acesso aos serviços, a tela principal do CSG fornece acesso direto à tela de 

edição do perfil do usuário, conforme especifica o requisito RF01 (seção 2.6.1), onde é 

requisitado que o sistema deve ser capaz de capturar informações básicas do perfil do usuário, 

permitindo à plataforma ter conhecimento de quem é o usuário para o qual ela está oferecendo 

os serviços. A Figura 5.12 seguir mostra a tela de edição do perfil do usuário. 

 
Figura 5-12 - Edição do perfil do usuário 



Implementação 

97 
 

Na edição do perfil do usuário o CSG solicita o nome do usuário, para que na 

comunicação com o mesmo o CSG o chame pelo nome. Logo em seguida, o usuário pode 

informar o sexo e sua data de nascimento, possibilitando que o CSG priorize conteúdos mais 

relacionados com o comportamento feminino ou masculino, filtre conteúdos inadequados para 

a idade do usuário e seja o primeiro a desejar um feliz aniversário ao mesmo, por exemplo. 

Abaixo é possível definir a política que o CSG adotará em relação ao custo do consumo dos 

serviços, ao consumo de bateria e à autonomia do mesmo em relação aos procedimentos que 

envolvem o uso da rede.  

 Entre opções disponíveis em relação ao custo, o usuário pode escolher a opção don`t 

care, para indicar que ele não está muito preocupado com o custo dos serviços ou quanto 

dinheiro ele gastará utilizando uma rede paga. Dessa forma, o CSG não influirá na diminuição 

da prioridade dos serviços pagos durante a ordenação e não tentará ao máximo armazenar 

mensagens para economia; mesmo assim escolherá as opções mais baratas sempre que 

possível. Pode escolher cheapest, que é o caso do João Silva, para diminuir a prioridade na 

ordenação dos serviços e economizar ao máximo na utilização das redes. E por fim, a opção 

ask, responsável por indicar ao CSG que pergunte antes de tomar algumas decisões quando 

não forem tão obvias (como enviar dados pela interface de rede mais rápida e com menor 

custo), por exemplo, ele deve pedir a aprovação do usuário antes de armazenar a resposta de 

um Quiz para enviá-la mais tarde numa rede mais barata.  

 Entre opções disponíveis em relação à bateria, o usuário pode escolher a opção don`t 

care, uma vez que ele não está muito preocupado com a taxa de consumo da bateria na 

utilização dos serviços, e assim o CSG jamais deixará de usar a rede para economizar energia, 

por exemplo. Também pode escolher a opção save, que é o caso do João Silva, para 

economizar a bateria sempre que possível. E finalmente a opção ask, para indicar que o CSG 

solicite a aprovação do usuário antes de tomar decisões relativas à economia de energia. 

 No combo network, o usuário também pode escolher a opção don`t care, para dar 

autonomia à plataforma para tomar decisões relacionadas ao estado da rede. Por exemplo, 

uma aplicação multimídia pode requisitar uma codificação inferior de um vídeo, uma vez que 

a taxa de transferência da rede não é adequada. Também pode escolher a opção suspend, para 

interromper a execução do serviço ou a tomada de decisão por parte da plataforma. Ou pode 

escolher a opção ask, para indicar que a plataforma solicite a aprovação do usuário antes de 

tomar decisões relacionadas à rede. 
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 Após selecionar as políticas a serem adotadas pela plataforma, o usuário pode definir 

quais são seus principais interesses. Entre as opções disponíveis estão os tipos definidos nos 

metadados sob o nome de subContentType, são elas: Sports, News, Purchase, Games, Vote e 

Series. No caso do João Silva, todos eles foram selecionados, indicando que não tem 

restrições quanto ao tipo de conteúdo que recebe. Por fim, o usuário informa ao CSG quais 

são as palavras-chave que ele considera importantes, denotando quais são os assuntos que ele 

tem interesse. Este conjunto de palavras pode variar no tempo, conforme as mudanças de 

interesse do usuário. 

 Ao finalizar a edição do perfil, o usuário clica em Back para voltar para a tela inicial 

sem salvar as alterações ou Save para confirmá-las. Em ambas as opções o usuário é levado 

para a tela principal do CSG. 

TV Guide 
 Através da interface de rede broadcast é publicado o arquivo esgBroadcast.xml, que 

representa o ESG proveniente desta rede. Neste ESG estão descritos os serviços da 

programação de TV, entre outros serviços. Após seu processamento o CSG está apto a montar 

o EPG para consulta do usuário, conforme exibe a Figura 5.13. O arquivo esgBroadcast.xml 

está disponível por completo no apêndice B. 

 Na parte superior do TV Guide o usuário pode escolher qual guia de programação ele 

deseja ter acesso, a partir das interfaces de rede que os oferecem, por exemplo, DVB-H. Todas 

as interfaces de rede com ESGs que possuam elementos contentCategory do tipo guide serão 

disponibilizadas no combo superior. Devido à característica cronológica do guia de 

programação, o ServiceSorter não poderia ser aplicado aos serviços, pois alteraria a ordem 

dos mesmos, inviabilizando a usabilidade do guia. Porém, o ServicePainter foi aplicado 

normalmente, destacando os serviços conforme algoritmo descrito anteriormente, atendendo 

parcialmente o requisito RF05, onde é dito que o sistema deve ser capaz de ordenar e destacar 

conteúdos conforme as preferências, interesses e localização do usuário.  
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Figura 5-13 - TV Guide do CSG 

 

 No caso do ESG publicado pela rede broadcast, o serviço destacado na exibição do TV 

Guide é detalhado na Figura 5.13. O ServicePainter realizou seu procedimento de destaque 

neste serviço, pelo fato de existir em sua descrição no metadado, pelo menos uma palavra-

chave que coincide com aquelas que foram explicitadas no perfil do usuário, editado 

anteriormente. A Figura 5.14 resume o trecho do metadado que provocou esta adaptação na 

exibição do guia de programação. 

Figura 5-14 - Detalhamento do serviço destacado no TV Guide 

 O usuário pode realizar o detalhamento do serviço de seu interesse, para obter mais 

informações sobre o mesmo, e se for o caso, solicitar a gravação do conteúdo oferecido pelo 
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serviço, para assisti-lo posteriormente, conforme mostra a Figura 5.15. No caso de não haver 

espaço livre suficiente nos dispositivos de armazenamento, o CSG notificará o usuário da 

quantidade de espaço que ele precisa disponibilizar para que a gravação do conteúdo ocorra 

por completo. Esta característica está diretamente relacionada ao requisito RF04, que diz que 

o sistema deve monitorar a localização do usuário/dispositivo, espaço em disco total dos 

dispositivos de armazenamento, o nível da bateria e seu consumo e prover estas informações 

às aplicações e serviços. Ao confirmar a gravação o CSG iniciará o monitoramento destes 

dispositivos, e notificará novamente o usuário minutos antes da gravação se iniciar, com o 

intuito de lembrá-lo de liberar o espaço necessário, se ainda houver necessidade. Quando o 

usuário decide gravar o conteúdo do serviço, ele está consumindo o serviço, logo todas as 

informações relacionadas ao serviço serão persistidas no banco de dados, conforme 

explicitado anteriormente. Esta ação está relacionada ao requisito RF07, que solicita que o 

sistema deve ser capaz de armazenar o histórico de uso do dispositivo e dos serviços. 

Figura 5-15 - Detalhamento de programa e agendamento de gravação 

Sports 
  Através da interface de rede 3G é publicado o arquivo esg3G.xml, disponível no 



Implementação 

101 
 

apêndice C, que contém o ESG proveniente desta rede, atendendo o requisito RF02. O RF02 

diz que o sistema deve ser capaz de obter e exibir simultaneamente ESGs de múltiplas 

interfaces de rede. Neste ESG estão descritos serviços de informação relacionados a esportes, 

mas além destes existem dois serviços provenientes do ESG publicado anteriormente pela 

rede broadcast. Todos os serviços são mesclados e disponibilizados simultaneamente ao 

usuário, devidamente destacados e ordenados, após serem submetidos ao ServicePainter e 

ServiceSorter.  

Figura 5-16 - Detalhamento do serviço destacado na seção Sports 

 

 Um dos serviços publicados no ESG da operadora de telefonia celular está relacionado 

às preferências do usuário, como mostra a Figura 5.16. Além do conteúdo estar relacionado a 

esportes, que faz parte dos interesses do usuário, ele ainda possui uma palavra-chave que está 

presente no perfil preenchido anteriormente pelo usuário. Por esta razão, o serviço teve 

prioridade na ordenação pelo ServiceSorter, inclusive sobre os serviços da rede broadcast, e 

foi devidamente destacado pelo ServicePainter, atendendo o requisito RF05. Está situação é 

ilustrada pela Figura 5.17 a seguir. 
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Figura 5-17 - Detalhamento da notícia da seção de esportes 

 

 O serviço é oferecido por meio de uma aplicação declarativa, um arquivo HTML, que 

está acessível normalmente via Internet. Ele traz embutido em seu corpo um vídeo sob 

demanda, que contém uma reportagem e um formulário para submissão de opiniões aos 

provedores do serviço, ao endereço especificado no metadado.  

 No momento de consumo do serviço, o usuário tem disponível apenas a rede 3G e 

GPRS, ambas da mesma operadora, sendo necessário, portanto que a plataforma tome a 

decisão de qual interface de rede utilizar. Sendo assim, devido à rede 3G ser mais rápida e 

menos dispendiosa do que a rede GPRS, a camada de comunicação da plataforma decide por 

usar a primeira para consumir o vídeo, atendendo assim o requisito RF08. O RF08 diz que o 

sistema deve ser capaz de decidir qual a melhor forma de comunicação levando em 

consideração fatores como: disponibilidade, custo, taxa de transferência, qualidade do sinal, 

taxa de erros, consumo de energia, histórico de utilização e validade do serviço.  

 Se durante a exibição do vídeo, habilitarmos à interface WiFi, a camada de transporte 

recebe esta notificação e realiza o processo de decisão mais uma vez. No caso da interface 

WiFi ter sido configurada com um custo mais vantajoso que as demais, a implementação da 
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plataforma tentará mudar o meio de conexão. Tudo feito de forma transparente para a 

aplicação de mídia que toca o vídeo. 

 Para o envio do comentário, a aplicação que exibe o conteúdo utilizará a infra-

estrutura da fila de mensagens para o envio da opinião do usuário, pois se trata apenas de um 

post HTTP comum, sem a necessidade de haver uma comunicação perene e imediata para 

isto. Se no instante que o usuário submeter seu comentário, ele estiver apenas com as redes 

3G e GPRS disponíveis, a mensagem será enviada pela rede 3G, pelas mesmas razões citadas 

anteriormente. Porém, se inserirmos no banco de dados um histórico de disponibilidade diária 

de uma rede WiFi, livre de cobrança e com horários relativamente próximos ao horário de 

envio da mensagem, a plataforma armazena a mensagem para envio posterior. A mensagem 

armazenada é enviada imediatamente após a interface de rede WiFi ser disponibilizada, 

atendendo assim o requisito funcional RF09. O RF09 diz que o sistema deve ser capaz de 

armazenar mensagens para envio posterior quando julgar adequado. 

Games 
 Através da interface de rede bluetooth é publicado o arquivo esgBluetooth.xml, que 

representa o ESG proveniente desta rede, também atendendo o requisito RF02. O arquivo 

esgBluetooth.xml está disponível por completo no apêndice D. Neste ESG está descrito o 

metadado de um jogo chamado Tic Tac Toe (Jogo da Velha), que é um jogo distribuído e 

naturalmente composto por um servidor e um cliente. Estes agentes utilizarão a rede bluetooth 

como canal de comunicação, atendendo o requisito funcional RF03, que solicita que o sistema 

deve ser capaz de utilizar todas as interfaces de rede de comunicação bidirecional como canal 

de retorno.  

 Toda a estrutura deste jogo foi inteiramente baseada no applet de demonstração da 

plataforma Java TicTacToe v1.12 [74]. A Figura 5.18 ilustra a listagem dos jogos disponíveis 

na seção Games do CSG (a), o detalhamento de suas informações (b) e o jogo TicTacToe 

sendo executado pelo usuário (c). 
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                         (a)                                             (b)                                            (c) 

Figura 5-18 - Detalhamento do jogo Tic Tac Toe do ESG Bluetooth 

 

 A implementação do jogo se iniciou pela definição das operações que iriam compor a 

interface do serviço remoto, que é descrita na Figura 5.19. Esta interface define dois métodos 

básicos, que têm a finalidade de informar às entidades envolvidas no processo qual a jogada 

atual do oponente. 

Figura 5-19 - Interface do serviço remoto TicTacToeService 

 yourMove – invocado pelo cliente para informar ao objeto servidor qual foi a jogada 

realizada pelo usuário; 

 bestMove – invocado pelo cliente para requisitar ao servidor qual será a jogada que ele 

deseja realizar, ou ser informado que o jogo chegou ao fim. 
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 Após a implementação da interface pela entidade servidora, a instância do serviço foi 

publicada no ORB, e recuperada pela aplicação cliente conforme é mostrado a seguir, nas 

Figuras 5.20 e 5.21. Nesse caso, a geração e distribuição do stub que viabiliza a comunicação 

não necessitam de qualquer interferência do desenvolvedor para que a aplicação funcione, 

tudo é gerenciado silenciosamente pela plataforma. A implementação completa do jogo 

distribuído TicTacToe está disponível no apêndice E. 

 

Figura 5-20 - Publicação do serviço remoto TicTacToe 

Figura 5-21 - Recuperação do serviço remoto TicTacToe 

 

 Dada à simplicidade de criação e publicação de serviços de todos os tipos, com alto 

nível de abstração, o requisito não-funcional RNF01 (não aumentar consideravelmente a 

complexidade e o tempo de desenvolvimento dos serviços e aplicações) foi plenamente 

atendido. A plataforma reduz a complexidade do desenvolvimento dos serviços distribuídos e 

encapsula as tomadas de decisão primordiais baseadas em contexto, deixando transparentes 

para os serviços e aplicações funcionalidades avançadas. Por outro lado, a plataforma permite 

que estas aplicações possam se envolver com a adaptação de seu próprio comportamento, 

ficando a cargo de cada uma definir seu grau de complexidade. Todas estas características vão 

além do que foi enunciado inicialmente pelo requisito. 
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5.8 Considerações Finais 
 Neste capítulo foi apresentada a implementação de referência utilizada para validar a 

arquitetura da plataforma CONSEPT especificada no capítulo 4. Foram detalhadas todas as 

camadas e componentes especificados, dando ênfase aos pontos da especificação em que o 

comportamento da plataforma fica a cargo de cada implementação. Também foi apresentado 

um emulador, que tem capacidade de simular a variação das condições do ambiente e do 

dispositivo móvel no qual a plataforma executa, possibilitando que desenvolvedores da 

plataforma, ESGs, serviços ou aplicações possam testar abertamente seus produtos antes de 

submetê-los aos usuários finais. Além disso, foi realizado um estudo de caso com o objetivo 

de verificar se todos os requisitos, que serviram de guia para a especificação da plataforma, 

foram devidamente atendidos. Sempre que um dos requisitos da plataforma era atendido em 

algum ponto do estudo de caso, o destaque foi realizado no decorrer do texto. Dessa forma, 

ficou constatado que todos estes foram atendidos, pela implementação e principalmente pela 

arquitetura da plataforma, que era o objeto principal a ser validado.  

No entanto, antes da plataforma apresentada ser viável para uso no dia-a-dia, seria 

necessário realizar uma validação mediante mais cenários de uso e com usuários com perfis 

completamente diferentes. Essa avaliação mediria, por exemplo, o nível de atendimento de 

cada requisito. 

 No próximo capítulo serão apresentadas as conclusões do trabalho, enumerando as 

contribuições geradas por ele e a citação de trabalhos que podem ser realizados no futuro. 
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6. Conclusão 
 

 Neste trabalho foi apresentada a arquitetura do middleware CONSEPT (Context 

Services Platform), que tem por objetivo oferecer uma infra-estrutura de modelagem, 

processamento e armazenamento de contexto, e fornecer serviços de computação distribuída 

ciente de contexto em ambientes convergentes. Associado a um novo formato de metadado de 

ESG, tornou-se possível construir o CSG (Context Service Guide), agregando valor ao 

conceito de ESG. Do cenário definido, na apresentação do CSG foi mostrado que todos os 

requisitos que motivaram a construção da solução proposta foram atendidos. Além disso, 

durante o desenvolvimento do trabalho apresentado, os demais objetivos traçados no capítulo 

de introdução foram alcançados e exibidos no decorrer da dissertação. 

 Este capítulo faz a apresentação das principais contribuições oferecidas e destacar os 

trabalhos futuros mais relevantes a partir do ponto final desta dissertação. 

6.1 Principais Contribuições 
 Com a conclusão deste trabalho, torna-se possível o desenvolvimento de aplicações e 

serviços ciente de contexto imersas em ambientes convergentes de forma simples e rápida, 

otimizando o uso dos recursos do dispositivo e com maior foco no usuário. Além disso, 

muitas possibilidades de novos serviços foram abertas e a exclusividade dos broadcasters de 

TV Digital móvel no que tange a publicação de ESGs pôde ser reduzida, uma vez que todos 

os tipos de rede podem ser usados para isto. Sendo assim, toda comunidade teria como 

publicar seus próprios serviços em seus estabelecimentos (escolas, museus, universidades, 

teatros, etc.), democratizando a convergência digital. 

 As principais contribuições do trabalho apresentado foram: 

 A especificação da arquitetura possibilita, entre outras coisas, a criação de ESGs, 

serviços e aplicações cientes de contexto em ambientes convergentes, permitindo que 

seja otimizada a utilização dos recursos do dispositivo, inclusive as diferentes 

interfaces de rede para publicação e consumo dos serviços, bem como aprimorar seus 

comportamentos conforme as preferências do usuário; 

 Representação e armazenamento do contexto com uma estrutura simplificada e 
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gerenciamento transparente por meio do estabelecimento de datas de validade para as 

estruturas de dados, agregadores, geradores de contexto secundário, etc.; 

 Definição de um metadado simplificado, com extensões que possibilitam melhor 

gerenciamento e adaptação do ESG; 

 Middleware de rede com serviços de objetos distribuídos cientes de contexto e multi-

interface de rede; 

 Emulador para os desenvolvedores simularem o ambiente de execução de seus ESGs, 

serviços e aplicações. 

6.2 Trabalhos Futuros 
 Diversas extensões podem ser realizadas para continuidade e evolução deste trabalho. 

A seguir serão citadas as principais delas: 

 A especificação de um modelo de segurança, possivelmente baseado no modelo do 

JME [75], para execução de aplicações, permissões de acesso de tais aplicações ao 

sistema de arquivos, interfaces de rede e ao banco de dados de contexto. 

 Agregar o suporte à sincronização de dados entre instâncias da plataforma em 

dispositivos distintos. 

 Aumentar o cenário de convergência adicionando o suporte a IMS (IP Multimedia 

Subsystem) [76] [77] e, por consequência o SIP (Session Initiation Protocol) [78] [79]. 

Esta extensão permitiria a migração de sessões entre o smartphone do usuário, seu set-

top box e seu computador. 

 A especificação de uma interface padronizada para permitir o fácil acoplamento de 

motores de inferência (para o processamento de contexto) não implementados 

dedicadamente para a plataforma. 

 Realizar um estudo de usabilidade, inserindo a plataforma em mais cenários e a 

submetendo a um número maior de usuários, a fim de verificar novos requisitos e 

medir o nível de atendimento dos requisitos identificados por este trabalho. 

6.3 Considerações Finais 
 Este trabalho foi motivado pela convergência digital, especialmente em dispositivos 

móveis, e pela perspectivas de pervasividade cada vais mais latente no dia-a-dia. Visando 

ampliar os horizontes hoje conhecidos de forma inovadora e universalizar o acesso e 

publicação de serviços móveis, foi definida a arquitetura de uma plataforma para viabilizar a 
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implementação de novos cenários e proporcionar novas experiências e negócios.  

 Após apresentar as contribuições e trabalhos futuros complementares a esta 

dissertação, vale salientar que os movimentos neste nível de convergência estão apenas 

começando. Sendo assim, novos problemas vão continuar surgindo, outros serão 

solucionados, poderão simplesmente desaparecer ou deixarão de ser relevantes. Mas o fato é 

que este caminho trilhado na convergência digital é sem volta, e a inovação é o único veículo 

habilitado a trilhá-lo. Portanto, é preciso sempre olhar para o futuro com os pés no presente, 

pois a melhor forma de prevê-lo continua sendo criá-lo.
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Apêndice A 
 

 Neste anexo está disponível a transcrição do XML Schema que define o formato dos 

metadados do Context Service Guide: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
            targetNamespace="http://www.cin.ufpe.br/~jjsn/esg"             
            xmlns="http://www.cin.ufpe.br/~jjsn/esg" 
            elementFormDefault="qualified"> 
            
    <xsd:element name="esg"> 
        <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
                <xsd:element name="serviceProvider" 
type="serviceProviderType" maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
            <xsd:attribute name="publisherId" type="xsd:string" 
use="required"/> 
            <xsd:attribute name="publisherName" type="xsd:string" 
use="required"/> 
            <xsd:attribute name="publisherLogo" type="xsd:anyURI" 
use="optional"/> 
            <xsd:attribute name="deliveryType" type="networkType" 
use="required"/> 
        </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
     
    <xsd:complexType name="serviceProviderType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="service" type="serviceType" 
maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 
        </xsd:sequence> 
        <xsd:attribute name="serviceProviderId" type="xsd:string" 
use="required"/> 
        <xsd:attribute name="serviceProviderName" type="xsd:string" 
use="required"/> 
        <xsd:attribute name="serviceProviderLogo" type="xsd:anyURI" 
use="optional"/> 
    </xsd:complexType> 
     
    <xsd:complexType name="serviceType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="serviceContent" 
type="serviceContentType"></xsd:element> 
            <xsd:element name="serviceInformation" 
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type="serviceInformationType"></xsd:element> 
        </xsd:sequence> 
        <xsd:attribute name="serviceId" type="xsd:string" 
use="required"/> 
        <xsd:attribute name="serviceName" type="xsd:string" 
use="required"/> 
        <xsd:attribute name="serviceLogo" type="xsd:anyURI" 
use="optional"/>                     
    </xsd:complexType>     
     
    <xsd:complexType name="serviceContentType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="contentDescription" 
type="contentDescriptionType"></xsd:element> 
            <xsd:element name="contentCategory" 
type="contentCategoryType"></xsd:element> 
        </xsd:sequence> 
        <xsd:attribute name="contentId" type="xsd:string" 
use="required"/> 
        <xsd:attribute name="contentName" type="xsd:string" 
use="required"/> 
        <xsd:attribute name="contentLogo" type="xsd:anyURI" 
use="optional"/> 
    </xsd:complexType> 
     
    <xsd:complexType name="serviceInformationType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="startTime" 
type="xsd:dateTime"></xsd:element> 
            <xsd:element name="endTime" 
type="xsd:dateTime"></xsd:element> 
            <xsd:element name="position" 
type="positionType"></xsd:element> 
            <xsd:element name="constraint" type="constraintType" 
minOccurs="0" maxOccurs="7"></xsd:element> 
        </xsd:sequence> 
        <xsd:attribute name="location" type="xsd:anyURI" 
use="required"/> 
        <xsd:attribute name="return" type="returnType" 
use="required"/> 
        <xsd:attribute name="returnPath" type="xsd:anyURI" 
use="optional"/> 
    </xsd:complexType> 
     
    <xsd:complexType name="positionType"> 
        <xsd:attribute name="region" type="xsd:string" 
use="optional"/> 
        <xsd:attribute name="floor" type="returnType" 
use="optional"/> 
    </xsd:complexType> 
         
    <xsd:complexType name="contentDescriptionType"> 
        <xsd:simpleContent> 
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            <xsd:extension base="xsd:string"> 
                <xsd:attribute name="class" type="classType"/> 
                <xsd:attribute name="lang" type="xsd:string"/> 
            </xsd:extension> 
        </xsd:simpleContent> 
    </xsd:complexType> 
     
    <xsd:complexType name="contentCategoryType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="keyWords" type="xsd:string" 
maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 
        </xsd:sequence> 
        <xsd:attribute name="type" type="contentType" 
use="required"/> 
        <xsd:attribute name="subType" type="contentSubType" 
use="required"/> 
        <xsd:attribute name="genre" type="xsd:string" 
use="required"/> 
    </xsd:complexType> 
     
    <xsd:complexType name="constraintType"> 
        <xsd:attribute name="name" type="constraintNameType"/> 
        <xsd:attribute name="value" type="xsd:string"/> 
    </xsd:complexType> 
     
    <xsd:simpleType name="classType"> 
        <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger"> 
            <xsd:enumeration value="10"/> 
            <xsd:enumeration value="12"/> 
            <xsd:enumeration value="14"/> 
            <xsd:enumeration value="16"/> 
            <xsd:enumeration value="18"/> 
        </xsd:restriction> 
    </xsd:simpleType> 
     
    <xsd:simpleType name="contentType"> 
        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
            <xsd:enumeration value="application"/> 
            <xsd:enumeration value="declarative"/> 
            <xsd:enumeration value="movie"/> 
            <xsd:enumeration value="video"/> 
            <xsd:enumeration value="audio"/> 
            <xsd:enumeration value="guide"/> 
        </xsd:restriction> 
    </xsd:simpleType> 
     
    <xsd:simpleType name="contentSubType"> 
        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
            <xsd:enumeration value="game"/> 
            <xsd:enumeration value="purchase"/> 
            <xsd:enumeration value="news"/> 
            <xsd:enumeration value="series"/> 
            <xsd:enumeration value="sport"/> 
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            <xsd:enumeration value="vote"/> 
            <xsd:enumeration value="advertising"/> 
        </xsd:restriction> 
    </xsd:simpleType> 
     
    <xsd:simpleType name="networkType"> 
        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
            <xsd:enumeration value="bluetooth"/> 
            <xsd:enumeration value="wifi"/> 
            <xsd:enumeration value="sms"/> 
            <xsd:enumeration value="gprs"/> 
            <xsd:enumeration value="3g"/> 
            <xsd:enumeration value="broadcast"/> 
        </xsd:restriction> 
    </xsd:simpleType> 
     
    <xsd:simpleType name="returnType"> 
        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
            <xsd:enumeration value="application"/> 
            <xsd:enumeration value="web"/> 
            <xsd:enumeration value="none"/> 
            <xsd:enumeration value="bluetooth"/> 
            <xsd:enumeration value="wifi"/> 
            <xsd:enumeration value="sms"/> 
            <xsd:enumeration value="gprs"/> 
            <xsd:enumeration value="3g"/> 
        </xsd:restriction> 
    </xsd:simpleType> 
     
    <xsd:simpleType name="constraintNameType"> 
        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
            <xsd:enumeration value="bandwidth"/> 
            <xsd:enumeration value="battery"/> 
            <xsd:enumeration value="cost"/> 
            <xsd:enumeration value="diskSpace"/> 
            <xsd:enumeration value="location"/> 
            <xsd:enumeration value="memory"/> 
            <xsd:enumeration value="processor"/> 
        </xsd:restriction> 
    </xsd:simpleType> 
</xsd:schema>
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Apêndice B 
 

 Neste anexo está disponível a transcrição do XML que representa o ESG publicado 

pela rede broadcast, utilizado no estudo de caso do Context Service Guide: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<!-- 
    Este documento representa o esg da rede broadcast 
--> 
 
<ns2:esg  xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 
          xmlns:ns2='http://www.cin.ufpe.br/~jjsn/esg' 
          xsi:schemaLocation='http://www.cin.ufpe.br/~jjsn/esg 
file:///D:/workmestre/MidCSG/esg.xsd' 
          publisherId="broadcaster" 
          publisherName="Broadcaster" 
          publisherLogo="" 
          deliveryType="dvbh"> 
    <ns2:serviceProvider serviceProviderId="1" 
serviceProviderName="Globo" 
serviceProviderLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/globo.png"
> 
        <ns2:service serviceId="malhacao" serviceName="Malhação" 
serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/malhacao.png"> 
            <ns2:serviceContent contentId="malhacao1" contentName="O 
dia D" 
contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/malhacao.png"> 
                <ns2:contentDescription class="10">No episódio de 
hoje ..... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="guide" subType="series" 
genre="novela adolescente"> 
                    <ns2:keyWords>adolescente</ns2:keyWords> 
                    <ns2:keyWords>namoro</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation location="dvbh://1" 
return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T17:30:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-15T18:00:00</ns2:endTime> 
                <!-- 
                <ns2:constraint name="" value=""></ns2:constraint> 
                <ns2:constraint name="" value=""></ns2:constraint> 
                <ns2:constraint name="" value=""></ns2:constraint> 
                --> 
            </ns2:serviceInformation> 
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        </ns2:service> 
        <ns2:service serviceId="desejo" serviceName="Desejo 
Proibido" 
serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/desejo.png"> 
            <ns2:serviceContent contentId="desejo2" contentName="A 
hora H" 
contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/desejo.png"> 
                <ns2:contentDescription class="10">No episódio de 
hoje ..... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="guide" subType="series" 
genre="novela época"> 
                    <ns2:keyWords>Fernanda</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation location="dvbh://1" 
return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T18:00:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-15T19:00:00</ns2:endTime>                
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service> 
        <ns2:service serviceId="beleza" serviceName="Beleza Pura" 
serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/beleza.png"> 
            <ns2:serviceContent contentId="beleza3" contentName="O 
ano A" 
contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/beleza.png"> 
                <ns2:contentDescription class="10">No episódio de 
hoje ..... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="guide" subType="series" 
genre="novela"> 
                    <ns2:keyWords>Jorge</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation location="dvbh://1" 
return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T19:00:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-15T20:00:00</ns2:endTime>                
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service> 
        <ns2:service serviceId="jornalNacional" serviceName="Jornal 
Nacional" 
serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/jornalNacional.png
"> 
            <ns2:serviceContent contentId="jornalNacional4" 
contentName="Noticias do Brasil e do Mundo" 
contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/jornalNacional.png
"> 
                <ns2:contentDescription class="10">No jornal 
nacional de hoje ... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="guide" subType="news" 
genre="brasil"> 
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                    <ns2:keyWords>Futebol</ns2:keyWords>  
                    <ns2:keyWords>Formula1</ns2:keyWords> 
                    <ns2:keyWords>Política</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation location="dvbh://1" 
return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T21:00:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-15T22:00:00</ns2:endTime>                
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service> 
        <ns2:service serviceId="duasCaras" serviceName="Duas Caras" 
serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/duasCaras.png"> 
            <ns2:serviceContent contentId="duasCaras5" 
contentName="O mes M" 
contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/duasCaras.png"> 
                <ns2:contentDescription class="14">No episódio de 
hoje ..... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="guide" subType="series" 
genre="novela"> 
                    <ns2:keyWords>Fátima</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation location="dvbh://1" 
return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T21:00:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-15T22:00:00</ns2:endTime>                
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service> 
        <ns2:service serviceId="globoFeed" serviceName="Globo 
Notícias" 
serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/globoFeed.png"> 
            <ns2:serviceContent contentId="globoFeed14" 
contentName="Notícias" 
contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/globoFeed.png"> 
                <ns2:contentDescription class="10">Notícias da 
equipe de jonalismo da Globo... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="declarative" 
subType="news" genre="brasil"> 
                    <ns2:keyWords>notícias</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation 
location="file://res/globoFeed.xml" return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T00:00:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-30T00:00:00</ns2:endTime> 
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service> 
        <ns2:service serviceId="globoEsporteFeed" serviceName="Globo 
Esporte" 
serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/globoFeed.png"> 
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            <ns2:serviceContent contentId="globoEsporteFeed14" 
contentName="Esportes" 
contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/globoFeed.png"> 
                <ns2:contentDescription class="10">Noticias do 
esporte ... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="declarative" 
subType="sport" genre="brasil"> 
                    <ns2:keyWords>flamengo</ns2:keyWords> 
                    <ns2:keyWords>corinthians</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation 
location="file://res/globoEsporteFeed.xml" return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T00:00:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-30T00:00:00</ns2:endTime> 
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service> 
    </ns2:serviceProvider> 
    <ns2:serviceProvider serviceProviderId="2" 
serviceProviderName="Band" 
serviceProviderLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/band.png"> 
        <ns2:service serviceId="brasilUrgente" serviceName="Brasil 
Urgente" 
serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/brasilurgente.png"
> 
            <ns2:serviceContent contentId="brasilUrgente6" 
contentName="Noticias Policiais" 
contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/brasilurgente.png"
> 
                <ns2:contentDescription class="12">No Brasil Urgente 
de hoje ... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="guide" subType="news" 
genre="policial"> 
                    <ns2:keyWords>Datena</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation location="dvbh://2" 
return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T18:00:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-15T19:00:00</ns2:endTime> 
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service> 
        <ns2:service serviceId="jornalBand" serviceName="Jornal da 
Band"  
        
 serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/jornalBand.pn
g"> 
            <ns2:serviceContent contentId="jornalBand7" 
contentName="Noticias do Brasil e do Mundo" 
contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/jornalBand.png"> 
                <ns2:contentDescription class="10">No jornal da band 
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de hoje: 
O CIn é a instituição de  
pesquisa de nossa série de 
reportagens sobre TI. 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="guide" subType="news" 
genre="brasil"> 
                    <ns2:keyWords>CIn</ns2:keyWords> 
                    <ns2:keyWords>Boechat</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation location="dvbh://2" 
return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T19:00:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-15T20:00:00</ns2:endTime> 
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service> 
        <ns2:service serviceId="danceDance" serviceName="Dance Dance 
Dance" serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/dance.png"> 
            <ns2:serviceContent contentId="danceDance8" 
contentName="O elemento surpresa" 
contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/dance.png"> 
                <ns2:contentDescription class="10">No episódio de 
hoje ... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="guide" subType="series" 
genre="novela infantil"> 
                    <ns2:keyWords>Dança</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation location="dvbh://2" 
return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T20:00:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-15T21:00:00</ns2:endTime> 
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service> 
        <ns2:service serviceId="bandFeed" serviceName="Band 
Notícias" 
serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/bandFeed.png"> 
            <ns2:serviceContent contentId="bandFeed14" 
contentName="Notícias" 
contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/bandFeed.png"> 
                <ns2:contentDescription class="10">Notícias da 
equipe de jonalismo da Band... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="declarative" 
subType="news" genre="brasil"> 
                    <ns2:keyWords>notícias</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation 
location="file://res/bandFeed.xml" return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T00:00:00</ns2:startTime> 
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                <ns2:endTime>2008-04-30T00:00:00</ns2:endTime>                
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service> 
        <ns2:service serviceId="bandSports" serviceName="Band 
Sports" 
serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/bandFeed.png"> 
            <ns2:serviceContent contentId="bandSportsFeed14" 
contentName="Esportes" 
contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/bandFeed.png"> 
                <ns2:contentDescription class="10">Notícias da 
equipe de jonalismo da Band... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="declarative" 
subType="sport" genre="brasil"> 
                    <ns2:keyWords>palmeiras</ns2:keyWords> 
                    <ns2:keyWords>sao paulo</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation 
location="file://res/bandSportsFeed.xml" return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T00:00:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-30T00:00:00</ns2:endTime>                
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service> 
    </ns2:serviceProvider> 
    <ns2:serviceProvider serviceProviderId="3" 
serviceProviderName="Record" 
serviceProviderLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/record.png
"> 
        <ns2:service serviceId="spRecord" serviceName="SP Record" 
serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/spRecord.png"> 
            <ns2:serviceContent contentId="spRecord9" 
contentName="Noticias da Cidade" 
contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/spRecord.png"> 
                <ns2:contentDescription class="10">No SP Record de 
hoje você vai ver ... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="guide" subType="news" 
genre="local"> 
                    <ns2:keyWords>Sao Paulo</ns2:keyWords> 
                    <ns2:keyWords>Transito</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation location="dvbh://3" 
return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T18:00:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-15T19:00:00</ns2:endTime> 
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service> 
        <ns2:service serviceId="tudoVer" serviceName="Tudo a Ver" 
serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/tudoVer.png"> 
            <ns2:serviceContent contentId="tudoVer10" 
contentName="Curiosidades" 
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contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/.png"> 
                <ns2:contentDescription class="10">No programa de 
hoje ... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="guide" subType="news" 
genre="curiosidade"> 
                    <ns2:keyWords>animais</ns2:keyWords> 
                    <ns2:keyWords>recordes</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation location="dvbh://3" 
return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T19:00:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-15T20:00:00</ns2:endTime> 
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service> 
        <ns2:service serviceId="jornalRecord" serviceName="Jornal da 
Record" 
serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/jornalRecord.png"> 
            <ns2:serviceContent contentId="jornalRecord11" 
contentName="Noticias do Brasil e do Mundo" 
contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/jornalRecord.png"> 
                <ns2:contentDescription class="10">Hoje no jornal da 
record você vai ver ... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="guide" subType="news" 
genre="brasil"> 
                    <ns2:keyWords>acidente</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation location="dvbh://3" 
return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T20:00:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-15T21:00:00</ns2:endTime> 
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service> 
        <ns2:service serviceId="caminhosCoracao" 
serviceName="Caminhos do Coração" 
serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/caminhos.png"> 
            <ns2:serviceContent contentId="caminhosCoracao12" 
contentName="O teste" 
contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/caminhos.png"> 
                <ns2:contentDescription class="14">No episódio de 
hoje ... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="guide" subType="series" 
genre="ficção"> 
                    <ns2:keyWords>mutantes</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation location="dvbh://3" 
return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T21:00:00</ns2:startTime> 
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                <ns2:endTime>2008-04-15T22:00:00</ns2:endTime>                
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service> 
        <ns2:service serviceId="recordFeed" serviceName="Record 
Notícias" 
serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/recordFeed.png"> 
            <ns2:serviceContent contentId="recordFeed13" 
contentName="Notícias" 
contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/recordFeed.png"> 
                <ns2:contentDescription class="10">Notícias da 
equipe de jonalismo da Record... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="declarative" 
subType="news" genre="brasil"> 
                    <ns2:keyWords>notícias</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation 
location="file://res/recordFeed.xml" return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T00:00:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-30T00:00:00</ns2:endTime> 
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service> 
    </ns2:serviceProvider> 
    
</ns2:esg>
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Apêndice C 
 

 Neste anexo está disponível a transcrição do XML que representa o ESG publicado 

pela rede 3G, utilizado no estudo de caso do Context Service Guide: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 
<!-- 
    Este documento representa o esg da rede GPRS 
--> 
 
<ns2:esg  xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 
          xmlns:ns2='http://www.cin.ufpe.br/~jjsn/esg' 
          xsi:schemaLocation='http://www.cin.ufpe.br/~jjsn/esg 
file:///D:/workmestre/MidCSG/esg.xsd' 
          publisherId="telemobile" 
          publisherName="Tele Mobile" 
          publisherLogo="" 
          deliveryType="3g"> 
    <ns2:serviceProvider serviceProviderId="25" 
serviceProviderName="Tele Mobile" serviceProviderLogo=""> 
     <ns2:service serviceId="olimpiadas" serviceName="Guia das 
Olimpiadas" serviceLogo=""> 
            <ns2:serviceContent contentId="delegacao" 
contentName="Delegação Brasileira" contentLogo=""> 
                <ns2:contentDescription class="10">A delegação 
brasileira na olimpiada de pequim será a maior de todos os tempos 
... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="declarative" 
subType="sport" genre="olimpiadas"> 
                    <ns2:keyWords>pequim</ns2:keyWords> 
                    <ns2:keyWords>china</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation 
location="http://localhost/pequim2008.html" return="none"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T18:00:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-15T19:00:00</ns2:endTime>                
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service> 
     <ns2:service serviceId="brasileirao" serviceName="Noticias 
Brasileirao" serviceLogo=""> 
            <ns2:serviceContent contentId="nauticoXbotafogo" 
contentName="Nautico X Botafogo" contentLogo=""> 
                <ns2:contentDescription class="10">Além da vitória 
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arrazadora do náutico, houve confusão... 
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="declarative" 
subType="sport" genre="futebol"> 
                    <ns2:keyWords>náutico</ns2:keyWords> 
                    <ns2:keyWords>botafogo</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation 
location="http://localhost/nauticoBotafogo.html" return="web" 
returnLocation="http://localhost/quiz"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T10:30:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-15T18:00:00</ns2:endTime>                
            </ns2:serviceInformation> 
        </ns2:service>         
    </ns2:serviceProvider> 
        
</ns2:esg> 
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Apêndice D 
 

 Neste anexo está disponível a transcrição do XML que representa o ESG publicado 

pela rede bluetooth, utilizado no estudo de caso do Context Service Guide: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 
<!-- 
    Este documento representa o esg da rede bluetooth 
--> 
 
<ns2:esg  xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 
          xmlns:ns2='http://www.cin.ufpe.br/~jjsn/esg' 
          xsi:schemaLocation='http://www.cin.ufpe.br/~jjsn/esg 
file:///D:/workmestre/MidCSG/esg.xsd' 
          publisherId="bluetoothServer" 
          publisherName="Bluetooth Server" 
          publisherLogo="" 
          deliveryType="bluetooth"> 
    <ns2:serviceProvider serviceProviderId="4" 
serviceProviderName="Gamer" 
serviceProviderLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/gamer.png"
> 
        <ns2:service serviceId="tictac" serviceName="Tic Tac Toe" 
serviceLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/tic-tac-toe.png"> 
            <ns2:serviceContent contentId="tictac" contentName="Tic 
Tac Toe" contentLogo="file:///D:/workmestre/MidCSG/src/res/tic-tac-
toe.png"> 
                <ns2:contentDescription class="10">O mais impolgante 
jogo de todos os tempos...   
                </ns2:contentDescription> 
                <ns2:contentCategory type="application" 
subType="game" genre="puzzle"> 
                    <ns2:keyWords>puzzle</ns2:keyWords> 
                </ns2:contentCategory> 
            </ns2:serviceContent> 
            <ns2:serviceInformation 
location="file:///D:/workmestre/MidApp/bin/" return="bluetooth" 
returnLocation="btspp://localhost"> 
                <ns2:startTime>2008-04-15T17:30:00</ns2:startTime> 
                <ns2:endTime>2008-04-15T18:00:00</ns2:endTime>                
                <ns2:constraint name="processor" 
value="200"></ns2:constraint> 
                <ns2:constraint name="memory" 
value="64"></ns2:constraint>                                 
            </ns2:serviceInformation> 
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        </ns2:service> 
    </ns2:serviceProvider> 
</ns2:esg> 
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Apêndice E 
 

 Neste anexo está disponível a transcrição do código Java que implementa o cliente e 

servidor do jogo Tic Tac Toe, que foi publicado no ESG da rede bluetooth, utilizado no estudo 

de caso do Context Service Guide: 

 
package tictactoe; 
 
import java.rmi.Remote; 
import java.rmi.RemoteException; 
 
/** 
 * @author Administrator 
 * 
 */ 
public interface TicTacToeService extends Remote { 
  
 public void yourMove(Integer m)  
  throws RemoteException; 
  
 public Integer bestMove(Integer pWhite, Integer pBlack)  
  throws RemoteException; 
} 
 
 
/** 
 *  
 */ 
package tictactoe; 
 
/* 
 * @(#)TicTacToe.java 1.12 06/02/22 
 *  
 * Copyright (c) 2006 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. 
 *  
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without 
 * modification, are permitted provided that the following 
conditions are met: 
 *  
 * -Redistribution of source code must retain the above copyright 
notice, this 
 *  list of conditions and the following disclaimer. 
 *  
 * -Redistribution in binary form must reproduce the above copyright 
notice,  
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 *  this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation 
 *  and/or other materials provided with the distribution. 
 *  
 * Neither the name of Sun Microsystems, Inc. or the names of 
contributors may  
 * be used to endorse or promote products derived from this software 
without  
 * specific prior written permission. 
 *  
 * This software is provided "AS IS," without a warranty of any 
kind. ALL  
 * EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, 
INCLUDING 
 * ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE 
 * OR NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED. SUN MICROSYSTEMS, INC. 
("SUN") 
 * AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES SUFFERED BY 
LICENSEE 
 * AS A RESULT OF USING, MODIFYING OR DISTRIBUTING THIS SOFTWARE OR 
ITS 
 * DERIVATIVES. IN NO EVENT WILL SUN OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR 
ANY LOST  
 * REVENUE, PROFIT OR DATA, OR FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL,  
 * INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF 
THE THEORY  
 * OF LIABILITY, ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THIS 
SOFTWARE,  
 * EVEN IF SUN HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
 *  
 * You acknowledge that this software is not designed, licensed or 
intended 
 * for use in the design, construction, operation or maintenance of 
any 
 * nuclear facility. 
 */ 
 
import java.rmi.RemoteException; 
 
import mid.middleware.objects.ORB; 
 
/** 
 * @author Administrator 
 * 
 */ 
public class TicTacToeServer implements TicTacToeService { 
 /** 
     * White's current position. The computer is white. 
     */ 
    int white; 
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    /** 
     * Black's current position. The user is black. 
     */ 
    int black; 
 
    /** 
     * The squares in order of importance... 
     */ 
    final static int moves[] = {4, 0, 2, 6, 8, 1, 3, 5, 7}; 
 
    /** 
     * The winning positions. 
     */ 
    static boolean won[] = new boolean[1 << 9]; 
    static final int DONE = (1 << 9) - 1; 
    static final int OK = 0; 
    static final int WIN = 1; 
    static final int LOSE = 2; 
    static final int STALEMATE = 3; 
 
    /** 
     * Mark all positions with these bits set as winning. 
     */ 
    static void isWon(int pos) { 
 for (int i = 0 ; i < DONE ; i++) { 
     if ((i & pos) == pos) { 
  won[i] = true; 
     } 
 } 
    } 
 
    /** 
     * Initialize all winning positions. 
     */ 
    static { 
 isWon((1 << 0) | (1 << 1) | (1 << 2)); 
 isWon((1 << 3) | (1 << 4) | (1 << 5)); 
 isWon((1 << 6) | (1 << 7) | (1 << 8)); 
 isWon((1 << 0) | (1 << 3) | (1 << 6)); 
 isWon((1 << 1) | (1 << 4) | (1 << 7)); 
 isWon((1 << 2) | (1 << 5) | (1 << 8)); 
 isWon((1 << 0) | (1 << 4) | (1 << 8)); 
 isWon((1 << 2) | (1 << 4) | (1 << 6)); 
    } 
 
    /** 
     * Figure what the status of the game is. 
     */ 
    int status() { 
 if (won[white]) { 
     return WIN; 
 } 
 if (won[black]) { 
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     return LOSE; 
 } 
 if ((black | white) == DONE) { 
     return STALEMATE; 
 } 
 return OK; 
    } 
 
    /** 
     * Who goes first in the next game? 
     */ 
    boolean first = true;    
  
 /** 
     * Compute the best move for white. 
     * @return the square to take 
     */ 
 @Override 
    public Integer bestMove(Integer piWhite, Integer piBlack) throws 
RemoteException{ 
  System.out.println("bestMove(" + piWhite + ", " + piBlack 
+ ")"); 
 int bestmove = -1; 
 int pWhite = piWhite.intValue(); 
 int pBlack = piBlack.intValue(); 
  
      loop: 
 for (int i = 0 ; i < 9 ; i++) { 
     int mw = moves[i]; 
     if (((pWhite & (1 << mw)) == 0) && ((pBlack & (1 << mw)) == 
0)) { 
  int pw = pWhite | (1 << mw); 
  if (won[pw]) { 
      // white wins, take it! 
      return new Integer(mw); 
  } 
  for (int mb = 0 ; mb < 9 ; mb++) { 
      if (((pw & (1 << mb)) == 0) && ((pBlack & (1 << mb)) 
== 0)) { 
   int pb = pBlack | (1 << mb); 
   if (won[pb]) { 
       // black wins, take another 
       continue loop; 
   } 
      } 
  } 
  // Neither white nor black can win in one move, this will 
do. 
  if (bestmove == -1) { 
      bestmove = mw; 
  } 
     } 
 } 
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 if (bestmove != -1) { 
     return new Integer(bestmove); 
 } 
 
 // No move is totally satisfactory, try the first one that is 
open 
 for (int i = 0 ; i < 9 ; i++) { 
     int mw = moves[i]; 
     if (((pWhite & (1 << mw)) == 0) && ((pBlack & (1 << mw)) == 
0)) { 
  return new Integer(mw); 
     } 
 } 
 
 // No more moves 
 return new Integer(-1); 
    } 
 
 /* (non-Javadoc) 
  * @see tictactoe.TicTacToeService#yourMove() 
  */ 
 @Override 
 public void yourMove(Integer mi) throws RemoteException { 
  
  System.out.println("yourMove(" + mi + ")"); 
  int m = mi.intValue(); 
   
  if ((m < 0) || (m > 8)) { 
      return; 
  } 
  if (((black | white) & (1 << m)) != 0) { 
      return; 
  } 
  black |= 1 << m;   
 } 
  
 public static void main(String[] args){ 
  try { 
   ORB.getInstance().rebind("TicTacToe", new 
TicTacToeServer()); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
 
package tictactoe; 
/* 
 * @(#)TicTacToe.java 1.12 06/02/22 
 *  
 * Copyright (c) 2006 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. 
 *  
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 * Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without 
 * modification, are permitted provided that the following 
conditions are met: 
 *  
 * -Redistribution of source code must retain the above copyright 
notice, this 
 *  list of conditions and the following disclaimer. 
 *  
 * -Redistribution in binary form must reproduce the above copyright 
notice,  
 *  this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation 
 *  and/or other materials provided with the distribution. 
 *  
 * Neither the name of Sun Microsystems, Inc. or the names of 
contributors may  
 * be used to endorse or promote products derived from this software 
without  
 * specific prior written permission. 
 *  
 * This software is provided "AS IS," without a warranty of any 
kind. ALL  
 * EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, 
INCLUDING 
 * ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE 
 * OR NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED. SUN MICROSYSTEMS, INC. 
("SUN") 
 * AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES SUFFERED BY 
LICENSEE 
 * AS A RESULT OF USING, MODIFYING OR DISTRIBUTING THIS SOFTWARE OR 
ITS 
 * DERIVATIVES. IN NO EVENT WILL SUN OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR 
ANY LOST  
 * REVENUE, PROFIT OR DATA, OR FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL,  
 * INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF 
THE THEORY  
 * OF LIABILITY, ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THIS 
SOFTWARE,  
 * EVEN IF SUN HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
 *  
 * You acknowledge that this software is not designed, licensed or 
intended 
 * for use in the design, construction, operation or maintenance of 
any 
 * nuclear facility. 
 */ 
 
/* 
 * @(#)TicTacToe.java 1.12 06/02/22 
 */ 
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import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import java.rmi.RemoteException; 
 
import mid.middleware.objects.ORB; 
 
/** 
 * A TicTacToe applet. A very simple, and mostly brain-dead 
 * implementation of your favorite game! <p> 
 * 
 * In this game a position is represented by a white and black 
 * bitmask. A bit is set if a position is ocupied. There are 
 * 9 squares so there are 1<<9 possible positions for each 
 * side. An array of 1<<9 booleans is created, it marks 
 * all the winning positions. 
 * 
 * @version  1.2, 13 Oct 1995 
 * @author Arthur van Hoff 
 * @modified 04/23/96 Jim Hagen : winning sounds 
 * @modified 02/10/98 Mike McCloskey : added destroy() 
 */ 
public class TicTacToe extends Panel implements MouseListener { 
    /** 
  *  
  */ 
 private static final long serialVersionUID = 1L; 
 
 /** 
     * White's current position. The computer is white. 
     */ 
    int white; 
 
    /** 
     * Black's current position. The user is black. 
     */ 
    int black; 
 
    /** 
     * The squares in order of importance... 
     */ 
    final static int moves[] = {4, 0, 2, 6, 8, 1, 3, 5, 7}; 
 
    /** 
     * The winning positions. 
     */ 
    static boolean won[] = new boolean[1 << 9]; 
    static final int DONE = (1 << 9) - 1; 
    static final int OK = 0; 
    static final int WIN = 1; 
    static final int LOSE = 2; 
    static final int STALEMATE = 3; 
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    private TicTacToeService service = null; 
 
    /** 
     * Mark all positions with these bits set as winning. 
     */ 
    static void isWon(int pos) { 
 for (int i = 0 ; i < DONE ; i++) { 
     if ((i & pos) == pos) { 
  won[i] = true; 
     } 
 } 
    } 
 
    /** 
     * Initialize all winning positions. 
     */ 
    static { 
 isWon((1 << 0) | (1 << 1) | (1 << 2)); 
 isWon((1 << 3) | (1 << 4) | (1 << 5)); 
 isWon((1 << 6) | (1 << 7) | (1 << 8)); 
 isWon((1 << 0) | (1 << 3) | (1 << 6)); 
 isWon((1 << 1) | (1 << 4) | (1 << 7)); 
 isWon((1 << 2) | (1 << 5) | (1 << 8)); 
 isWon((1 << 0) | (1 << 4) | (1 << 8)); 
 isWon((1 << 2) | (1 << 4) | (1 << 6)); 
    } 
 
    /** 
     * Compute the best move for white. 
     * @return the square to take 
     */ 
    int bestMove(int pWhite, int pBlack) { 
 int bestmove = -1; 
 
      loop: 
 for (int i = 0 ; i < 9 ; i++) { 
     int mw = moves[i]; 
     if (((pWhite & (1 << mw)) == 0) && ((pBlack & (1 << mw)) == 
0)) { 
  int pw = pWhite | (1 << mw); 
  if (won[pw]) { 
      // white wins, take it! 
      return mw; 
  } 
  for (int mb = 0 ; mb < 9 ; mb++) { 
      if (((pw & (1 << mb)) == 0) && ((pBlack & (1 << mb)) 
== 0)) { 
   int pb = pBlack | (1 << mb); 
   if (won[pb]) { 
       // black wins, take another 
       continue loop; 
   } 
      } 
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  } 
  // Neither white nor black can win in one move, this will 
do. 
  if (bestmove == -1) { 
      bestmove = mw; 
  } 
     } 
 } 
 if (bestmove != -1) { 
     return bestmove; 
 } 
 
 // No move is totally satisfactory, try the first one that is 
open 
 for (int i = 0 ; i < 9 ; i++) { 
     int mw = moves[i]; 
     if (((pWhite & (1 << mw)) == 0) && ((pBlack & (1 << mw)) == 
0)) { 
  return mw; 
     } 
 } 
 
 // No more moves 
 return -1; 
    } 
 
    /** 
     * User move. 
     * @return true if legal 
     */ 
    boolean yourMove(int m) { 
     try { 
   service.yourMove(new Integer(m)); 
  } catch (RemoteException e) {    
   e.printStackTrace(); 
  } 
 if ((m < 0) || (m > 8)) { 
     return false; 
 } 
 if (((black | white) & (1 << m)) != 0) { 
     return false; 
 } 
 black |= 1 << m; 
 return true; 
    } 
 
    /** 
     * Computer move. 
     * @return true if legal 
     */ 
    boolean myMove() { 
 if ((black | white) == DONE) { 
     return false; 
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 } 
 int best = 0;//bestMove(white, black); 
  
 try { 
  best = service.bestMove(new Integer(white), new 
Integer(black)).intValue(); 
  //System.out.println(b + ", " + best); 
 } catch (RemoteException e) { 
  e.printStackTrace(); 
 } 
  
 white |= 1 << best; 
 return true; 
    } 
 
    /** 
     * Figure what the status of the game is. 
     */ 
    int status() { 
 if (won[white]) { 
     return WIN; 
 } 
 if (won[black]) { 
     return LOSE; 
 } 
 if ((black | white) == DONE) { 
     return STALEMATE; 
 } 
 return OK; 
    } 
 
    /** 
     * Who goes first in the next game? 
     */ 
    boolean first = true; 
 
    /** 
     * The image for white. 
     */ 
    Image notImage; 
 
    /** 
     * The image for black. 
     */ 
    Image crossImage; 
 
    /** 
     * Initialize the applet. Resize and load images. 
     */ 
    public void init() {      
 notImage = 
Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("D:\\workmestre\\MidApp\\res\\i
mages\\not.gif"); 
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 crossImage = 
Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("D:\\workmestre\\MidApp\\res\\i
mages\\cross.gif"); 
  
 setSize(new Dimension(120, 120)); 
 setPreferredSize(getSize()); 
 
 addMouseListener(this); 
  
 try { 
  service = (TicTacToeService) 
ORB.getInstance().lookup("TicTacToe"); 
 } catch (RemoteException e) {   
  e.printStackTrace(); 
 } 
    } 
 
    public void destroy() { 
        removeMouseListener(this); 
    } 
 
    /** 
     * Paint it. 
     */ 
    @Override 
 public void paint(Graphics g) { 
 Dimension d = getSize(); 
 g.setColor(Color.black); 
 int xoff = d.width / 3; 
 int yoff = d.height / 3; 
 g.drawLine(xoff, 0, xoff, d.height); 
 g.drawLine(2*xoff, 0, 2*xoff, d.height); 
 g.drawLine(0, yoff, d.width, yoff); 
 g.drawLine(0, 2*yoff, d.width, 2*yoff); 
 
 int i = 0; 
 for (int r = 0 ; r < 3 ; r++) { 
     for (int c = 0 ; c < 3 ; c++, i++) { 
  if ((white & (1 << i)) != 0) { 
      g.drawImage(notImage, c*xoff + 1, r*yoff + 1, this); 
  } else if ((black & (1 << i)) != 0) { 
      g.drawImage(crossImage, c*xoff + 1, r*yoff + 1, 
this); 
  } 
     } 
 } 
    } 
 
    /** 
     * The user has clicked in the applet. Figure out where 
     * and see if a legal move is possible. If it is a legal 
     * move, respond with a legal move (if possible). 
     */ 
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    public void mouseReleased(MouseEvent e) { 
 int x = e.getX(); 
 int y = e.getY(); 
  
 switch (status()) { 
   case WIN: 
   case LOSE: 
   case STALEMATE: 
     //play(getCodeBase(), "audio/return.au"); 
     white = black = 0; 
     if (first) { 
  white |= 1 << (int)(Math.random() * 9); 
     } 
     first = !first; 
     repaint(); 
     return; 
 } 
 
 // Figure out the row/column 
 Dimension d = getSize(); 
 int c = (x * 3) / d.width; 
 int r = (y * 3) / d.height; 
 if (yourMove(c + r * 3)) { 
     repaint(); 
 
     switch (status()) { 
       case WIN: 
  //play(getCodeBase(), "audio/yahoo1.au"); 
  break; 
       case LOSE: 
  //play(getCodeBase(), "audio/yahoo2.au"); 
  break; 
       case STALEMATE: 
  break; 
       default: 
  if (myMove()) { 
      repaint(); 
      switch (status()) { 
        case WIN: 
   //play(getCodeBase(), "audio/yahoo1.au"); 
   break; 
        case LOSE: 
   //play(getCodeBase(), "audio/yahoo2.au"); 
   break; 
        case STALEMATE: 
   break; 
        default: 
   //play(getCodeBase(), "audio/ding.au"); 
      } 
  } else { 
      //play(getCodeBase(), "audio/beep.au"); 
  } 
     } 
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 } else { 
     //play(getCodeBase(), "audio/beep.au"); 
 } 
    } 
 
    public void mousePressed(MouseEvent e) { 
    } 
 
    public void mouseClicked(MouseEvent e) { 
    } 
 
    public void mouseEntered(MouseEvent e) { 
    } 
 
    public void mouseExited(MouseEvent e) { 
    }     
} 
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