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RESUMO

Os sítios Web na Internet podem ser acessados por meio de uma gama crescente
de categorias de dispositivos, implicando numa grande variedade de tecnologias de
desenvolvimento de aplicações e linguagens, específicas para cada categoria. Essa
profusão de linguagens e tecnologias impõem uma dificuldade adicional aos
desenvolvedores de sítios Web em fornecer informações e serviços para outros
dispositivos além dos computadores pessoais, apesar do esforço dispendido por
entidades como o W3C (World Wide Web Consortium) para especificar uma
linguagem de desenvolvimento comum para todos os dispositivos.
Esse esforço tem se mostrado insuficiente para suprir a necessidade de uma
linguagem comum para o desenvolvimento de sítios Web em todas as categorias de
dispositivos atualmente em uso, razão pela qual os desenvolvedores que se
dispõem a criar sítios para dispositivos móveis precisam estabelecer estratégias de
tratamento, em suas aplicações, de requisições provenientes de outros dispositivos
além dos computadores pessoais.
O objetivo deste trabalho é aplicar as cinco visões do padrão ODP-RM

na

especificação do projeto de um sítio Web voltado para dispositivos móveis e a
respectiva implementação desse projeto, na forma de um protótipo, utilizando o
WURFL como método de identificação do contexto de entrega de conteúdo. O
projeto desenvolvido pela aplicação das cinco visões do padrão ODP-RM e seus
diagramas UML, o protótipo implementado com seus respectivos códigos fonte e a
descrição e implementaçãode uma estratégia para tratamento de requisições
provenientes de dispositivos móveis de acesso são as principais contribuições deste
trabalho.

Palavras Chaves: Sítios Web; ODP-RM; WURFL; Computação Móvel; UML.

ABSTRACT

Web sites on the Internet can be accessed through a growing range of device
categories, resulting in a variety of technologies for applications development and
languages. This profusion of languages and technologies results in an additional
difficulty for web sites developers to provide information and services to other devices
beyond personal computers, despite the effort expended by entities such as the W3C
(World Wide Web Consortium) to specify a common language for development to all
devices.
This effort has been insufficient to meet the need for a common language for
developing websites to all device categories currently in use. That’s the reason why
developers who wants to create web sites for mobile devices need to establish
strategies for treatment, in their applications, of requests coming from other devices
than personal computers.
The objective of this dissertation is to apply the five visions of the ODP-RM standard
specification on a website project dedicated to mobile devices and the
implementation of this project, as a prototype, using WURFL as a method for
identifying the content delivery context. The project using the five visions of the RMODP standard and its UML diagrams, the prototype implemented with its source code
and the description and implementation of a strategy to treat requests coming from
mobile devices are the main contributions of this work.

Keywords: Websites; ODP-RM; WURFL; Mobile Computing; UML.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação
O desenvolvimento de sítios Web na Internet para disponibilização de

informações e serviços diversos é uma prática cada vez mais utilizada por empresas
privadas, entidades civis e governamentais, organizações diversas e milhões de
indivíduos.
Atualmente os sítios Web na Internet podem ser acessados através de uma
gama crescente de dispositivos como computadores pessoais, aparelhos televisores,
refrigeradores e outros eletrodomésticos, computadores de mão conhecidos como
PDA’s (Personal Digital Assistent – Assistente Pessoal Digital), aparelhos celulares,
dispositivos móveis (portáteis ou embarcados), entre outros. Além disso, esses
dispositivos podem ter seu conteúdo processado por sistemas de leitura de tela desenvolvidos para pessoas com deficiência.
Essa variedade de dispositivos implica também numa grande variedade de
tecnologias de desenvolvimento de aplicações, específicas para cada categoria.
Aparelhos celulares e PDA’s mais antigos suportam, em seus programas
navegadores conhecidos como microbrowsers, a linguagem de marcação WML
(Wireless Markup Language – Linguagem de Marcação Sem Fio), de acordo com
WAP FORUM (2006), enquanto que seus equivalentes atuais suportam também um
subconjunto da linguagem de marcação XHTML (Extensible Hyper Text Markup
Language – Linguagem Extensível de Marcação de Hipertexto) conhecido como
XHTML MP (Mobile Profile – Perfil Móvel), conforme OMA (Open Mobile Alliance –
Aliança Móvel Aberta) (2006).
Por outro lado, aparelhos celulares utilizados no Japão e alguns aparelhos mais
recentes lançados na Europa suportam uma linguagem de marcação conhecida
como CHTML (Compact Hyper Text Markup Language – Linguagem de Marcação de
Hipertexto Compacta). Os principais navegadores dos computadores pessoais atuais
suportam as linguagens HTML (Hyper Text Markup Language – Linguagem de
Marcação de Hipertexto), além do XHTML e do XML (Extensible Markup Language –
Linguagem de Marcação Extensível), conforme W3C (World Wide Web Consortium –
Consórcio da Rede Mundial) (2006).
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O problema dessa profusão de linguagens é a grande dificuldade encontrada
pelos desenvolvedores de sítios Web na Internet em fornecer informações e serviços
para outros dispositivos, além dos computadores pessoais, seja pela necessidade de
aprendizado de novas linguagens, seja pela necessidade de se portar um grande
volume de aplicações existentes para outras linguagens.
Um grande esforço tem sido despendido por entidades como o W3C no sentido
de especificar uma linguagem de desenvolvimento comum para todos os
dispositivos. O resultado disso é a capacidade dos dispositivos móveis mais
recentes de suportarem um subconjunto da linguagem XHTML conhecido como
XHTML MP, baseado na linguagem XHTML Basic, criada por W3C(2006).
Contudo, esse esforço tem se mostrado insuficiente para suprir a necessidade
de uma linguagem comum para o desenvolvimento de sítios Web nas categorias de
dispositivos em uso atualmente, em virtude dessa linguagem comum ser
incompatível com microbrowsers de dispositivos que suportam apenas a linguagem
WML. Essa é a razão pela qual os desenvolvedores que se dispõem a criar sítios
para dispositivos móveis precisam estabelecer estratégias para o tratamento, em
suas aplicações, de requisições provenientes de outros dispositivos além dos
computadores pessoais.
1.2

Objetivo
Este trabalho visa aplicar as cinco visões do padrão ODP-RM (Open Distributed

Processing – Reference Model – Modelo de Referência para Processamento Aberto
Distribuído) conforme ISO/IEC (International Organization for Standardization/
International Electrotechnical Commission – Organização Internacional para
padronização/Comissão Internacional de Eletrotécnica) (2006) na especificação do
projeto de um sítio Web voltado para dispositivos móveis e a respectiva
implementação desse projeto, na forma de um protótipo.
A despeito de existir ampla literatura descrevendo o padrão ODP-RM, como
Farooqui, Logrippo e De Meer (1996) e Putman(2001), este trabalho irá suprir uma
lacuna importante ao utilizar no desenvolvimento de uma aplicação, num ambiente
computacional distribuído, todas as visões propostas pelo padrão ODP-RM. A lacuna
supra-citada diz respeito à escassez de exemplos de uso de todas as visões do
ODP-RM na modelagem de um sistema.

20

O padrão ODP-RM propõe a construção de um framework capaz de definir a
arquitetura de um sistema computacional com recursos heterogêneos e múltiplos
domínios organizacionais cujo principal fundamento é o modelo de múltiplas visões
que possibilita a diferentes participantes de um projeto observar o sistema por uma
perspectiva conveniente e nível de abstração adequado.
Para a construção do protótipo foi eleita uma técnica de adaptação do conteúdo
que se baseia no WURFL (Wireless Universal Resource File – Arquivo de Recurso
Universal Sem Fio) como método de identificação do contexto de entrega, de forma
a procurar utilizar o máximo de recursos possíveis dos dispositivos de acesso dentro
do escopo das funcionalidades disponibilizadas pelo protótipo.
O WURFL fornece subsídios para a identificação do contexto de entrega de
conteúdo para o tratamento de requisições provenientes de diversas categorias de
dispositivos, entre eles os dispositivos de computação móvel.
1.3

Resultados e Contribuições
O projeto do sítio Web para dispositivos móveis utilizando o padrão ODP-RM é

a principal contribuição do presente trabalho. O conjunto de diagramas UML (Unified
Modelling Language – Linguagem de Modelagem Unificada) e o código-fonte do
protótipo constam entre os resultados esperados no desenvolvimento do trabalho.
A descrição e implementação no protótipo de uma estratégia para o tratamento
de requisições a sítios Web feitas por navegadores em outros dispositivos, além dos
computadores pessoais, utilizando o WURFL como método de identificação do
contexto de entrega do conteúdo é outra importante contribuição desse trabalho.
Além disso, pode-se destacar a descrição de um ambiente de teste para
simular requisições a sítios Web provenientes de um dispositivo de acesso hipotético
baseado no Contexto de Entrega Padrão, definido pelo W3C (2006).
Como resultado prático, o protótipo desenvolvido pode contribuir numa
estratégia do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) em
apoiar o poder público na monitoração de concessionárias rodoviárias, ao ser
utilizado como meio de acesso remoto aos dados de sensoriamento de tráfego,
coletados por sensores distribuídos em diversos pontos da malha rodoviária.
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1.4

Método de trabalho
Para o desenvolvimento do presente trabalho uma série de atividades deve ser

executada com vista a atingir o objetivo proposto, como segue:
•

Levantamento da bibliografia: partindo do tema proposto, inicia-se o
levantamento da bibliografia de referência para uso na dissertação. Os
principais assuntos pesquisados tratam sobre características dos
programas navegadores e linguagens suportadas por estes, redes de
computadores e de telefonia celular, protocolos de rede, métodos e
padrões para o desenvolvimento de aplicações distribuídas, ODP-RM,
UML, requisitos para ambientes de desenvolvimento de aplicações de
computação

móvel,

ambientes

de

computação

heterogêneos,

computação pervasiva, métodos de identificação do contexto de entrega
de conteúdo de um dispositivo, padrões abertos, software livre e
diversas linguagens de programação utilizadas na criação de sítios Web.
As

referências

bibliográficas

serão

utilizadas

para

justificar

a

argumentação constante no trabalho e serão adquiridas através de
consultas a artigos, livros e sítios disponíveis na Internet.
•

Levantamento e análise de requisitos: o desenvolvimento do trabalho
envolve a produção de um protótipo que forneça um meio de acesso aos
dados de sensoriamento de tráfego de uma concessionária rodoviária.
Deve-se então proceder a uma análise inicial das características
desejadas, definir o escopo do sistema, as tecnologias que serão
utilizadas e a relação que o protótipo terá com os outros sistemas em
uso na empresa. A finalidade é garantir que o protótipo cubra todos os
aspectos relativos ao fluxo da informação. É necessário também
especificar as condições de desenvolvimento/operação, a infra-estrutura
necessária para a execução do protótipo e um ambiente de testes que
respeite as características pré-estabelecidas.

•

Projeto do protótipo: consiste na elaboração dos diversos diagramas
ODP-RM/UML que serão usados para nortear os trabalhos de
desenvolvimento e implementação. São elaborados a partir dos dados
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coletados na fase de levantamento, análise e especificação de requisitos
do sistema.
•

Implementação do protótipo: consiste na construção do serviço que
fornece acesso ao banco de dados utilizado como repositório dos
eventos monitorados pelo protótipo do sistema de sensoriamento de
tráfego, desenvolvimento dos scripts que compõem o código-fonte do
sistema

e

disponibilização

destes

no

ambiente

de

testes.

A

implementação é conduzida a partir das diretrizes definidas no projeto.
•

Testes do protótipo: após a implementação é possível a condução de
testes do protótipo, necessários para subsidiar a análise dos resultados
obtidos. Os testes são conduzidos utilizando-se diversas categorias de
dispositivos de acesso, diretamente ou através de emulação e visam
verificar a adequação do conteúdo oferecido no atendimento das
requisições efetuadas. Os testes serão baseados em parâmetros de
avaliação definidos nas diretrizes do manual de melhores práticas no
desenvolvimento de sítios Web voltados para o acesso efetuado por
dispositivos móveis (Mobile Web Best Practices 1.0 – Basic Guidelines),
segundo procedimentos descritos na recomendação MobileOK Basic
Tests 1.0, desenvolvidos pelo W3C.

•

Análise dos resultados: sua utilidade é corroborar o cumprimento dos
objetivos propostos, demonstrando como o ODP-RM possibilitou o
enriquecimento da compreensão do projeto, como o WURFL viabilizou a
implementação do protótipo e propor possíveis sugestões e melhorias.

1.5

Organização do trabalho
Para alcançar os objetivos propostos o presente trabalho foi dividido em sete

capítulos, como segue:
No segundo capítulo, Revisão Bibliográfica, são apresentados os padrões,
tecnologias e os principais trabalhos envolvidos no desenvolvimento da dissertação.
O terceiro capítulo, Desafios e Estratégias no Desenvolvimento de Sítios Web
Para Acesso Por Dispositivos Móveis, mostra as características dessas aplicações,
evolução das linguagens de marcação, as estratégias mais utilizadas e técnicas
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documentadas que são usadas para a identificação do contexto de entrega de
conteúdo de forma a adaptá-lo às diversas categorias de dispositivos de acesso.
O quarto capítulo, Especificação ODP-RM do Sistema de Informação ao
Usuário de Rodovias, apresenta o levantamento e análise de requisitos e o processo
de modelagem do projeto.
O quinto capítulo, Implementação do Sistema de Informação ao Usuário de
Rodovias, discorre sobre o ambiente e o processo de desenvolvimento e a utilização
do WURFL na identificação do contexto de entrega de conteúdo pelo protótipo
sugerido.
O sexto capítulo, Testes do Sistema de Informação ao Usuário de Rodovias,
descreve a configuração e utilização de um ambiente de testes que reproduza
requisições a sítios Web oriundas de um dispositivo hipotético baseado no Contexto
de Entrega Padrão definido pelo W3C, e discorre sobre os critérios utilizados e itens
avaliados no teste do protótipo. Os resultados obtidos nos testes darão subsídios
para confirmar se o protótipo pode se qualificar para a obtenção do status MobileOk,
conforme o W3C (2009).
O sétimo capítulo, Considerações Finais, conclui o presente trabalho e
apresenta sugestões para trabalhos futuros.
Nos anexos constam documentos que tratam questões de ordem técnica ou
complementares como: Relação das características dos dispositivos contempladas
pelo WURFL e documentação das tags fornecidas pela tag-lib WALL (Wireless
Abstraction Library – Biblioteca de Abstração Sem-Fio), entre outros.
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2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Introdução
Esse capítulo apresenta os conceitos fundamentais relacionados ao trabalho

desenvolvido e os contextualiza na dissertação. Discorre resumidamente sobre os
padrões ou recomendações envolvidos, assim como sobre os principais trabalhos
relacionados com o assunto em questão.
2.2

ODP-RM (Open Distributed Processing – Reference Model)
O ODP-RM é um modelo de referência definido sob o conjunto de normas

ISO/IEC 10746 que descreve as características necessárias que um sistema de
processamento distribuído necessita para ser aberto e é aceito atualmente como um
padrão de facto.
O ODP-RM é um modelo de referência com o objetivo de guiar o projeto e
desenvolvimento de sistemas distribuídos. Diferentemente do modelo de referência
OSI (Open Systems Interconnection – Interconexão de Sistemas Abertos), que
estrutura a funcionalidade de uma rede de computadores numa pilha de protocolos
interdependentes, o ODP-RM considera os seguintes aspectos (visões) na
construção de sistemas distribuídos em cinco pontos de vista auto-contidos:
empresa, informação, computação, engenharia e tecnologia.
A visão da empresa foca na definição do escopo e dos objetivos do sistema, a
visão informação tem por objetivo definir o comportamento do sistema, na visão
computação são definidos os componentes do sistema e suas interações, a visão da
engenharia objetiva definir os aspectos físicos de distribuição do sistema e a visão
da tecnologia tem por objetivo definir as tecnologias e produtos a serem utilizados no
sistema, segundo Farooqui, Logrippo e De Meer (1996).
Este modelo de referência é descrito em quatro partes: visão geral do modelo,
modelo descritivo, modelo prescritivo e semântica da arquitetura, com técnicas de
especificação e consiste dos seguintes documentos, segundo a ISO/IEC 10746:
•

ISO/IEC 10746-1 - Overview: O documento da norma referente à visão
geral descreve a motivação para o ODP-RM, apresentando o seu
escopo, justificação e explanação de conceitos fundamentais.
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•

ISO/IEC 10746-2 - Foundations: O documento da norma referente ao
modelo descritivo contém a definição dos conceitos e a estrutura
analítica para descrição normalizada de sistemas de processamento
distribuído.

•

ISO/IEC 10746-3 - Architecture: O documento da norma referente ao
modelo prescritivo contém a especificação das características que
qualificam o processamento distribuído como aberto.

•

ISO/IEC 10746-4 - Architectural Semantics: O documento da norma
referente ao quarto módulo contém a formalização dos modelos
conceituais do ODP-RM.

O ODP-RM é o padrão utilizado na modelagem do protótipo de sítio sugerido
no presente trabalho.
2.3

Computação Móvel
A computação móvel vem surgindo como uma nova proposta de paradigma

computacional advinda da tecnologia de redes sem fio e dos sistemas distribuídos.
Nela, o usuário portando dispositivos móveis como telefones celulares, palmtops e
notebooks, tem acesso a uma infra-estrutura compartilhada, independente da sua
localização física. Isto fornece uma comunicação flexível entre as pessoas e um
acesso contínuo aos serviços de rede. É esperado que a computação móvel
revolucione o modo como os computadores são usados hoje.
O termo computação móvel não é um conceito ainda bem definido, e envolve
elementos como hardware, dados, aplicações e usuários que têm a capacidade de
se moverem para diferentes localizações. Para Mateus e Loureiro (2007),
dependendo do(s) elemento(s) que pode(m) se mover, têm-se diferentes cenários na
computação móvel:
•

O hardware pode se mover (nomadic computing – computação
nômade);

•

O usuário pode se mover entre um conjunto fixo de estações
conectadas à rede (wireless computing – computação sem fio);

•

A aplicação pode se mover (mobile computation: mobile code / mobile
agent – computação móvel: código móvel / agente móvel);
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•

O usuário, portando um equipamento portátil, executando aplicações
com dados e código móvel, se locomove (pervasive computing –
computação pervasiva).

Devido à inexistência de unanimidade em termos de uma definição de
computação móvel, é necessário definir o conceito adotado neste trabalho.
Considera-se então computação móvel, neste trabalho, a computação onde o
hardware têm a propriedade de mobilidade. Ultimamente, esta forma de computação
tem sido chamada de computação nômade.
A importância dos conceitos de computação móvel para o trabalho está na
identificação de diversas categorias de dispositivos móveis e suas características
intrínsecas: como capacidade de processamento e memória e interfaces de entrada
e saída de dados. As características dessas categorias de dispositivos devem ser
contempladas no desenvolvimento do protótipo, afetando o nível de segmentação
das informações fornecidas ao usuário pelo sistema e determinando o padrão
adotado para a entrega do conteúdo solicitado.
2.4

Recomendações do W3C
O W3C é um consórcio internacional onde as organizações membro, pessoal

próprio dedicado em tempo integral e o público em geral trabalham juntos no
desenvolvimento de padrões para a Web. Desde 1994, o W3C publicou mais de
noventa padrões, conhecidos como W3C Recommendations (Recomendações do
W3C), dentre os quais se destacam os padrões a seguir, utilizados no
desenvolvimento desse trabalho.
2.4.1 Diretrizes Básicas
O W3C (2005) especifica em sua recomendação “Mobile Web Best Practices
– Basic guidelines” quais são as melhores práticas para a entrega de conteúdo Web
para dispositivos móveis. O objetivo principal do documento de melhores práticas é
fornecer diretrizes e recomendações que visam melhorar a usabilidade e a
experiência de navegação do usuário da Web quando acessada por esses
dispositivos. É uma recomendação dirigida principalmente para os criadores,
mantenedores e operadores de sítios Web. Sua contribuição para o presente
trabalho, juntamente com as recomendações e práticas sugeridas por Passani
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(2006), consiste na aplicação das práticas recomendadas no desenvolvimento e na
avaliação do protótipo e na definição de um contexto padrão, a ser usado no caso da
impossibilidade de identificação do dispositivo de entrega.
2.4.2 XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)
O XHTML, ou Linguagem Extensiva de Marcação de Hiper Texto, criada pelo
W3C (2006), é uma família de tipos de documentos que estendem o HTML.
A família de tipos de documento XHTML é baseada em XML e é projetada
para trabalhar em conjunto com agentes de usuário baseados em XML.
O XHTML foi desenvolvido para ser o sucessor do HTML e uma série de
especificações foi desenvolvida pelo W3C (2006) para essa linguagem:
•

XHTML 1.0 Strict: é usado quando se quer realmente uma estrutura
de marcação “limpa”, livre de qualquer marcação associada com o
layout. Usa-se em conjunto com o CSS para conseguir os efeitos de
cor, fonte e layout desejados.

•

XHTML 1.0 Transitional: é usado como uma forma de transição para
beneficiar usuários de programas navegadores mais antigos, que não
implementam as folhas de estilo em cascata.

•

XHTML 1.0 Frameset: é recomendado ao se usar frames para se
dividir a janela do programa navegador em dois ou mais quadros.

Por ser o padrão de tipo de documento utilizado na construção do protótipo
desenvolvido para este trabalho, sua especificação também consta das referências
bibliográficas dessa dissertação.
2.4.3 Web Services e WSDL (Web Services Description Language – Linguagem
de Descrição de Serviços Web)
A Internet é cada vez mais utilizada para a integração de sistemas e a
comunicação entre aplicações. Um tipo de interface programática disponibilizada
para esse fim é conhecida como Web Service. Segundo o W3C (2009), um Web
Service define-se como um sistema de software projetado para suportar a
interoperabilidade entre máquinas sobre rede. Ele envia e recebe dados em formato
XML, utilizando o protocolo HTTP, fazendo com que os recursos da aplicação
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estejam disponíveis sobre a rede de forma normalizada. As instituições responsáveis
pela padronização dos Web Services são o W3C e a OASIS (Organization for the
Advancement of Structured Information Standards - Organização para o Avanço de
Padrões em Informação Estruturada).
Um Web Service tem uma relação descritiva num formato machineprocessable conhecida como WSDL. O WSDL é um documento escrito em XML que,
além de descrever o serviço, especifica como acessá-lo e quais as operações ou
métodos disponíveis.
Foram utilizados Web Services no projeto e no protótipo sugerido nesse
trabalho, razão pela qual suas especificações constam entre as referências
bibliográficas utilizadas.
2.5

WAP (Wireless Application Protocol – Protocolo de Aplicação Sem Fio)
Em 1997 as empresas Phone.com, Ericsson, Motorola e Nokia se uniram para

formar o WAP Forum, com o objetivo de fornecer uma solução padronizada ao
problema de prover acesso à Internet, a partir de telefones móveis. Desse esforço
conjunto surgiu o protocolo WAP, baseado nos padrões HTML, XML e nos
protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol - Protocolo de
Controle de Transmissão/Protocolo de Internet).
Segundo Achart et al.(2001) o WAP, ou Protocolo de Aplicações Sem Fio,
consiste de uma especificação da linguagem WML (Wireless Markup Language –
Linguagem de Marcação Sem Fio), linguagem de marcação usada na criação de
páginas exibidas num browser WAP; de uma especificação WMLScript, linguagem
baseada no Javascript e de uma especificação WTAI (Wireless Telephony
Application Interface - Interface de aplicação de telefonia sem fio).
Dispositivos móveis mais antigos e seus microbrowsers suportam apenas o
padrão WAP. Para dar suporte a esses dispositivos, esse padrão deve ser
contemplado no protótipo, razão pela qual consta das referências bibliográficas
desse trabalho.
2.6

Contexto de entrega de conteúdo na web
O projeto e desenvolvimento de sistemas Web voltados para outras categorias

de dispositivos de acesso, além dos computadores pessoais, deve considerar a
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diversidade de características dos dispositivos e a relevância e granularidade do
conteúdo a ser disponibilizado para cada categoria.
Passani (2006) analisa a relevância e a forma de se disponibilizar conteúdo
Web para dispositivos móveis de acesso enquanto o W3C (2006) em seu documento
“Delivery Context Overview for Device Independence” provê uma visão do papel do
contexto de entrega, numa rede web, independente de dispositivo.
O W3C (2006) descreve o tipo de informação que pode ser incluída no contexto
de entrega e como ela pode ser usada. Relata técnicas atuais de recuperação de
informações do contexto de entrega e identifica recursos adicionais que podem
incrementar a habilidade de adaptar conteúdo para diferentes mecanismos de
acesso.
O W3C (2006) apresenta o WURFL como um projeto livre, de código fonte
aberto, que provê uma fonte de informação alternativa ao UAProf (User Agent Profile
– Perfil de Agente do Usuário), desenvolvido pela OMA (Open Mobile Alliance –
Aliança Móvel Aberta). Relata que o WURFL fornece um recurso abrangente de
informações de cerca de 400 características distintas dos dispositivos de acesso,
contendo, atualmente, mais de 9000 variantes de dispositivos, num arquivo XML de
formato próprio. Realça o fato de que por ser de código fonte aberto, as informações
dos dispositivos podem ser corrigidas e atualizadas por qualquer pessoa e não
apenas por fabricantes de dispositivos e operadoras de redes de telefonia.
Os conceitos referentes aos métodos de identificação do contexto de entrega
de conteúdo para sítios Web lastreiam a argumentação e a escolha da técnica
utilizada para adaptar o conteúdo fornecido pelo protótipo desenvolvido a diferentes
mecanismos de acesso.
2.7

Requisitos para estruturação de ambiente de desenvolvimento de aplicações
para computação móvel
Aplicações Web voltadas para dispositivos móveis de acesso requerem

especial atenção para contemplarem a diversidade de características desses
dispositivos.
Um ambiente de desenvolvimento de aplicações para computação móvel deve
atender diversos critérios, entre os quais se destaca a capacidade de ter
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sensibilidade com relação ao contexto de execução, capacidade de promover a
adaptação do conteúdo e a capacidade de armazenar e gerenciar perfis de
dispositivos de acesso e suas características.
Mesquita (2004) dispõe sobre os critérios relevantes para a composição de um
ambiente de desenvolvimento de aplicações para computação móvel, IDEs
(Integrated Development Enviroment - Ambiente de Desenvolvimento Integrado)
disponíveis e principalmente sobre a configuração de um ambiente de testes
baseados em dispositivos reais e emuladores, que pode também compor um
ambiente didático para aprendizado, contribuindo para a implementação e teste do
protótipo proposto nesse trabalho.
2.8

Software livre e padrões abertos
Existe atualmente uma grande preocupação com o custo de aquisição e

manutenção de software. Com o intuito de reduzir esses custos, Almeida (2005)
apresenta uma proposta de ambiente Web com uso de software livre e padrões
abertos, condizente com as recomendações atuais do governo federal, com relação
à política de licenças de software, utilizado na administração pública. Sua proposta,
baseada principalmente no uso do sistema operacional Linux e no servidor de
aplicação Apache/Tomcat, foi estudada com o intuito de compor a base de um
ambiente de teste e de produção para o protótipo desenvolvido.
2.9

UML
Segundo B’far (2004), a UML é uma linguagem de modelagem não proprietária

de terceira geração. A UML não é uma metodologia de desenvolvimento, mas ela
pode auxiliar a visualizar seu desenho e a comunicação entre objetos.
Basicamente, a UML permite que desenvolvedores visualizem os produtos de
seu trabalho em diagramas padronizados. Junto com uma notação gráfica, a UML
também especifica significados, isto é, semântica. É uma notação independente de
processos.
Booch (2006) afirma que os objetivos da UML são: especificação,
documentação,

e

estruturação

para

uma

maior

visualização

lógica

do

desenvolvimento completo de um sistema de informação. A UML é um modo de
padronizar as formas de modelagem.
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A UML tem origem na compilação das "melhores práticas de engenharia" que
provaram ter sucesso na modelagem de sistemas grandes e complexos. Sucedeu
aos conceitos de Booch, Rumbaugh e Jacobson (2006) fundindo-os numa única
linguagem de modelagem comum e largamente utilizada. A UML pretende ser a
linguagem de modelagem padrão para modelar sistemas concorrentes e
distribuídos.
A UML é o padrão para visualizar, especificar, construir e documentar os
artefatos de um sistema de software. Seus diagramas, em conjunto com as
especificações preconizadas pelo ODP-RM, são utilizados na modelagem do
Sistema de Informação ao Usuário de Rodovias (SIUR) proposto na presente
dissertação.
2.10 Conclusão
Os conceitos descritos acima tiveram cada qual sua quota de contribuição com
o presente trabalho: introduzindo normas, recomendações e procedimentos,
estabelecendo requisitos de ambientes de desenvolvimento e de produção,
características desejadas como padrões abertos e uso de software livre. A literatura
de base desses trabalhos também foi consultada quando necessária e disponível,
com o objetivo de alcançar um maior entendimento sobre os conceitos tratados.

32

3

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SÍTIOS WEB
PARA ACESSO POR DISPOSITIVOS MÓVEIS

3.1

Introdução
Este capítulo apresenta um histórico da evolução do protocolo WAP, os

desafios envolvidos no desenvolvimento de sítios Web para acesso por esses
dispositivos e as estratégias mais utilizadas no desenvolvimento dessas aplicações.
3.2

A evolução do WAP
O WAP é um padrão global para aplicações móveis na Internet.

Funcionalmente similar ao WWW, é projetado para ser usado em pequenos
dispositivos com memória limitada, telas de tamanho e conexões de baixa largura de
banda, sem confiabilidade e de alta latência. A primeira geração do WAP especifica
um ambiente de aplicação incluindo a linguagem WML 1.x e uma pilha de protocolos
de comunicação otimizados.
O futuro do WAP para dispositivos móveis repousa no estreito alinhamento
com padrões da Internet largamente aceitos. O WAP Fórum e o W3C definiram,
independentemente, padrões para a Internet móvel por vários anos. Desde meados
de 2002 o trabalho de especificação do WAP Fórum tem sido continuado pela OMA.
Para habilitar a convergência do desenvolvimento de conteúdo para a Internet a
OMA adotou o padrão XHTML com CSS (Cascading Style Sheet – Folha de Estilo
em Cascata) do W3C como base para o WAP 2.0.
O CSS descreve como os documentos são apresentados na tela de um
navegador, separando a apresentação do conteúdo. O WAP CSS é a versão móvel
do CSS definida pela OMA (2006). Ele é um subconjunto do CSS, omitindo
funcionalidades que não são apropriadas para pequenos dispositivos e adicionando
algumas extensões específicas do WAP para o CSS.
Já o XHTML, de acordo com W3C (2006), representa a primeira e maior
mudança para o HTML desde que o HTML 4.0 foi criado, em 1997. De fato, a última
versão do HTML (versão 4.1) forma a base do XHTML: toda a sintaxe e a definição
das tags permanece a mesma. O XHTML simplesmente adiciona modularidade e
reforça a aderência estrita às regras da linguagem. Como resultado, o XHTML traz
uma estrutura “limpa” para as páginas Web, estrutura essa que permite a criação de

33

documentos com uma separação bem definida entre o conteúdo e a formatação. O
W3C recomenda o XHTML para todo o desenvolvimento futuro de aplicações Web
para estações de trabalho, assim como para todos os outros dispositivos, incluindo
os dispositivos móveis.
O XHTML Basic é a versão móvel do XHTML 1.1 definida pelo W3C (2006) e é
projetado para clientes Web que não suportam todo o conjunto de funcionalidades
do XHTML como telefones móveis, PDAs, pagers e set-top boxes. Já o XHTML MP,
definido pela OMA, é um subconjunto do XHTML, começando com o conjunto
definido pelo XHTML Basic, acrescido de alguns elementos e atributos do XHTML
1.1 que são úteis em navegadores móveis, incluindo elementos de apresentação
adicionais e suporte para folhas de estilo internas.
Finalmente, a especificação do WML 2.0 define extensões de compatibilidade
com o WML 1.x, as quais são usadas para conseguir compatibilidade retroativa ao
invés de implementar total funcionalidade do WML 1.x. Essas extensões tornam
possível o uso de funcionalidades específicas do WML 1.x em clientes compatíveis
com o WAP 2.0, cujos programas navegadores não possuam suporte dual para o
XHTML MP e o WML 1.x.
A figura 1 na página a seguir mostra os relacionamentos entre as linguagens
de marcação, a evolução dessas linguagens de marcação e o esforço para a
convergência do desenvolvimento de conteúdo na web baseada no XHTML, de onde
a versão 2.0 do WML deriva:
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Figura 1 - Relacionamentos entre as linguagens de marcação
Fonte: O autor

3.3

Desafios
Os dispositivos móveis possuem diversas limitações quando comparados aos

PCs (Personal Computer – Computador Pessoal) ou laptops, conforme Passani
(2006):
3.3.1 Telas reduzidas
Utilizar um navegador Web para a navegação em um sítio é uma experiência
muito mais prazerosa do que fazê-lo com um mini-navegador de um dispositivo
móvel. Dispositivos móveis possuem telas muito reduzidas. Ainda hoje, a média das
telas dos dispositivos móveis permite de 20 a 25 caracteres por linha e de 4 a 5
linhas de texto visível. Nessas condições, simplesmente reduzir em escala um sítio
Web para fazê-lo caber em um dispositivo móvel é condená-lo à catástrofe em
termos de experiência do usuário.
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3.3.2 Dispositivos de entrada com capacidades limitadas
A maioria dos dispositivos móveis é de telefones com um teclado numérico.
Ainda que este seja suficiente para a discagem de números de telefone, usá-lo para
a digitação de texto é uma atividade que consome um tempo considerável, por vezes
até irritante, quando comparados com os teclados de computadores pessoais do tipo
QWERTY.
Os dispositivos móveis freqüentemente possuem apenas um teclado limitado,
com teclas pequenas, e nenhum dispositivo do tipo ponteiro. Isso cria dificuldade na
própria digitação da URL (Uniform Resource Locator – Localizador Uniforme de
Recursos), pontuação ou caracteres especiais. Esse é um aspecto chave a se
considerar ao se projetar a interação com as aplicações.
Passani (2006) lembra que por causa das limitações de tela e dos dispositivos
de entrada a navegação entre os campos dos formulários é difícil e pode não ocorrer
na ordem esperada. Enquanto muitos dispositivos fornecem um botão de retorno
(voltar), outros não o fazem e em alguns casos, onde esta funcionalidade existe, os
usuários podem não saber como invocá-la. Isso significa que freqüentemente é
muito difícil se recuperar de erros, links quebrados ou outras ocorrências.
3.3.3 Capacidade de processador e memória limitadas
Adicionar capacidades dos PCs aos dispositivos móveis é uma atividade sem
fim para os fabricantes de dispositivos. Os microbrowsers são projetados para se
adequarem às capacidades limitadas de processador e de memória de dispositivos
construídos para permitir, primariamente, a comunicação de voz. W3C (2006)
reforça que esse é um aspecto a se considerar ao tentar portar funcionalidades
baseadas em CSS, manipulação do DOM (Document Object Model – Modelo de
Objetos do Documento) ou utilização de scripts executados no cliente de sítios Web
para dispositivos móveis.
3.3.4 Largura de banda limitada
Os dispositivos móveis dispõem de um largura de banda muito menor quando
comparados com PCs conectados à internet. Com a chegada do 3G [EDGE
(Enhanced Data rates for GSM Evolution - Taxa de Dados Melhorada para a
Evolução do GSM), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System – Sistema
Universal de Telecomunicação Móvel), HSDPA (High-Speed Downlink Packet
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Access – Enlace Direto para Acesso em Alta Velocidade), GSM (Global System for
Mobile Communications – Sistema Global para Comunicações Móveis) e GPRS
(General Packet Radio Service - Serviço de Rádio de Pacote Geral)] a situação
melhorou para alguns usuários, mas grande parte dos usuários, incluindo usuários
de 3G quando fora da área de cobertura, contam com uma velocidade de apenas
alguns kilobytes por segundo. A latência introduzida pelo tempo necessário para
estabelecer uma conexão também deve ser levada em consideração. Além disso,
enquanto algumas operadoras oferecem um custo fixo para navegação móvel,
outras ainda cobram por tempo ou volume de conexão. Esse aspecto também deve
ser considerado e imagens pesadas devem ser evitadas.
Além do mais, há diferenças relevantes no valor que os usuários atribuem aos
serviços, dependendo do quão crítica é a informação. Tempo e custo são fatores
que desencorajam usuários de um dado sitio Web de acessarem sua contraparte
móvel.
3.3.5 Diferente percepção de valor pelos usuários
Passani (2006) afirma que criar uma versão móvel de um sítio Web já
existente nem sempre faz sentido. Ler notícias, acessar o correio eletrônico ou
consultar o preço de ações são exemplos típicos de atividades que os usuários
podem querer executar a partir de dispositivos móveis; fazer alguma pesquisa
relacionada ao trabalho é algo que até os usuários mais avançados vão preferir
aguardar até estarem defronte aos seus PCs em suas casas ou escritórios, com uma
conexão de banda larga à Internet.
Agendar uma viagem é algo que a maioria das pessoas não desejará fazer
através de uma aplicação móvel, por ser muito complicado e pelo risco de algo dar
errado. Ao invés disso, faria mais sentido uma aplicação web para um dispositivo
móvel que divulgasse ofertas com o intuito de captar compradores por impulso e
direcionar a aplicação por meio de uma chamada telefônica para um operador
utilizando a WTAI, que atenderia à solicitação.
Enquanto os dispositivos móveis não são tão eficientes no que diz respeito à
navegação, aplicações de telefonia, envio de mensagens ou outras, baseadas na
localização geográfica do usuário, são exemplos de características que são únicas
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para dispositivos móveis e os desenvolvedores devem ser encorajados a explorar
essas possibilidades, que tipicamente não fazem parte do paradigma Web.
3.3.6 Fragmentação do Mercado de dispositivos
O desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis é dificultado
porque diferentes dispositivos possuem diferentes características. Este aspecto,
conforme Passani (2006), é freqüentemente referido como “Fragmentação do
mercado de dispositivos” ou “Diversidade de dispositivos”.
Esta diversidade se aplica a várias características:
•

Hardware: pode-se citar o tamanho da tela e o teclado, entre outros;

•

Rede: pode-se citar a largura de banda e a velocidade de conexão;

•

Há uma extensa variedade de formatos multimídia suportados por
diferentes grupos de dispositivos, como GIF (Graphics Interchange
Format - Formato para Intercâmbio de Gráficos), JPEG (Joint
Photographic Experts Group - Grupo dos Entendidos em Fotografia),
PNG (Portable Network Graphics - Gráficos de Redes Portáteis), WBMP
(Wireless Application Protocol Bitmap Format – Formato de Mapa de
Bits do Protocolo de Aplicação Sem Fio), AMR (Adaptive Multi-Rate –
Taxa Multi Adaptativa), MIDI (Musical Instrument Digital Interface –
Interface Digital de Instrumento Musical), MPEG-3 (Moving Picture
Experts Group - Grupo dos Entendidos em Imagens Móveis), MPEG-4,
3GPP (3rd Generation Partnership Project – Projeto de Parceria para a
Terceira Geração), entre outros;

•

Com relação ao comportamento dos programas navegadores, os
produzidos pela Openwave são diferentes dos produzidos pela Nokia,
que também diferem do Opera, com relação à formatação, velocidade e
layout das imagens, entre outros aspectos, além do suporte ao XHTMLMP e o WCSS (Wireless Cascade Style Sheet – Folhas de Estilo em
Cascata Sem Fio) variar grandemente de um navegador para outro.

A diversidade de dispositivos é conseqüência de diversos fatores: Os
fabricantes de dispositivos são levados a se diferenciarem de seus competidores; os
operadores de rede solicitam dispositivos únicos ou customizados às suas redes; a
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inovação e o avanço dos dispositivos é mais rápido que o avanço dos padrões; além
disso, o software dos dispositivos tipicamente não é atualizado, implicando em
software com um desempenho claramente inferior ao permanecer no mercado por
um grande período de tempo. Por essas razões, problemas relacionados com a
fragmentação do mercado de dispositivos não devem desaparecer tão cedo.
3.4

Estratégias de desenvolvimento
Segundo a OMA (2006), se o objetivo a se considerar for o de criar conteúdo

que seja acessível pelo maior número possível de dispositivos móveis, o WML 1.1 é
a melhor resposta, por ser o padrão nativo da grande maioria dos dispositivos,
operando diretamente ou através de micro-navegador com suporte dual para WML
1.1 e 2.0. A estratégia de desenvolvimento de sítios Web para dispositivos móveis
compatível com o objetivo acima é conhecida como LCD (Least Common
Denominator – Mínimo Denominador Comum). A opção a essa estratégia é
conhecida como ADAPTATION (Adaptação), e visa fornecer conteúdo ao usuário
baseando-se nas características de cada dispositivo de acesso. Essas são as
principais estratégias para o desenvolvimento de sítios Web para dispositivos móveis
e são utilizadas isoladamente ou em conjunto.
3.4.1 Least Commom Denominator
O conceito em que se baseia o LCD, conforme a figura 2 a seguir, é simples.
Suponha-se que dois microbrowsers, A e B, implementem as funcionalidades X, Y e
Z. Além disso, o microbrowser A também implementa a funcionalidade X2 e o
microbrowser B implementa a funcionalidade Y2. Se a opção for por desenvolver um
sítio Web que funcione adequadamente nos dispositivos A e B baseando no LCD,
deve-se este se ater apenas às funcionalidades X, Y e Z, excluindo completamente
as funcionalidades X2 e Y2. Assim, ao custo de sacrificar o uso de algumas
funcionalidades, tenta-se ganhar um maior número de usuários em potencial.

39

Figura 2 – Intersecção de diferentes linguagens de marcação
Fonte: O autor

Para

permitir

que

os

desenvolvedores

e

provedores

de

conteúdo

compartilhem uma visão consistente de um sítio Web para dispositivos móveis o
W3C definiu o DCC (Default Delivery Context – Contexto de Entrega Padrão) que
especifica um contexto mínimo de entrega de conteúdo necessário para uma
experiência razoável na Web. Este contexto padrão, segundo W3C (2006), é
definido como segue:
•

Largura de tela útil de no mínimo 120 pixels;

•

Suportar a linguagem de marcação XHTML Basic 1.1, entregue com o
tipo de conteúdo application/xhtml + xml;

•

Codificação

de

caracteres

no

padrão

UTF-8

(8-bit

Unicode

Transformation Format – Transformação de formato Unicode de 8 bits);
•

Suporte aos formatos de imagem JPEG e GIF 89a;

•

Tamanho máximo total da página de 20 kilobytes;
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•

Suportar no mínimo 256 cores;

•

Suportar plenamente o padrão de folhas de estilo em cascata nível 1.
Além disso, suportar a regra @media com os tipos de mídia handheld
e all do padrão das folhas de estilo em cascata nível 2;

•

Suportar os protocolos http/1.0 ou a sua versão mais recente, http/1.1;

•

Ausência de suportes a scripts executados no cliente.

O contexto de entrega padrão contempla apenas dispositivos compatíveis
com o padrão WAP 2.0, exceto pela características adicionais que a OMA adicionou
ao XHTML Basic 1.1 para compor a versão atual do WAP.
Esse contexto é utilizado como referência para o desenvolvimento de sítios
Web baseados no LCD e atualmente o LCD é utilizado na grande maioria dos sítios
Web voltados a dispositivos móveis.
3.4.2 Adaptation
A ampla variedade de características dos dispositivos móveis pode dificultar a
um sitio Web prover uma experiência de usuário aceitável para uma faixa
significativa de dispositivos. Diferentes dispositivos suportam diferentes linguagens
de marcação e diferentes tamanhos de telas podem exigir imagens de diferentes
tamanhos. Conseqüentemente, é muito comum ao fornecer conteúdo para
dispositivos móveis ter que variar a linguagem de marcação, formato e tamanhos de
imagens, quantidade de cores e muitos outros atributos para se adequar às
características do dispositivo em questão. O processo de alterar o conteúdo de
forma a incrementar a experiência do usuário fornecendo esse conteúdo de um
modo sensível ao contexto é conhecido como Adaptação de Conteúdo.
3.4.2.1 Modelos de adaptação de conteúdo
Existem diferentes modelos de adaptação de conteúdo. Por um lado, a
adaptação pode ser bastante simples e consistir em determinar o tipo de dispositivo
e escolher um conteúdo pré-preparado mais adequado às suas características. No
outro extremo, a adaptação pode ocorrer de forma completamente dinâmica, com o
conteúdo formatado em tempo de requisição, levando em conta não apenas
propriedades determinadas estáticamente, como o tamanho de tela, como também
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propriedades determinadas dinâmicamente, como a adição temporária de um
teclado totalmente funcional.
A adaptação pode ocorrer em diferentes pontos da cadeia de entrega de
conteúdo, entre os quais:
•

A adaptação no servidor implica que o conteúdo adaptado é entregue
pelo servidor de aplicação de origem;

•

Adaptação em rede é quando o conteúdo é alterado ao passar por
um ou mais componentes da rede. Alguns operadores comprimem as
imagens antes de passá-las ao dispositivo móvel.

•

A adaptação no cliente consiste na aceitação do conteúdo pelo
dispositivo e a exibição desse conteúdo de uma maneira mais
apropriada a este.

Independentemente do modelo de adaptação utilizado, o processo de
adaptação não deve diminuir a acessibilidade.
3.5

O papel do contexto de entrega
O Contexto de Entrega pode ser definido como um conjunto de atributos

que caracterize as capacidades do mecanismo de acesso, as preferências do
usuário e outros aspectos do contexto no qual a página Web deve ser entregue. O
contexto de entrega para a adaptação de conteúdo é tão importante quanto o
contexto de entrega padrão é importante para o LCD.
Segundo W3C(2006), o papel do contexto de entrega no acesso a
aplicações e a conteúdo baseado na Web é melhor ilustrado na figura 3 a seguir:
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Figura 3 - O cliente provê o contexto de entrega e a requisição, podendo se adaptar
ao conteúdo
Fonte: O autor

O cliente dá origem a uma requisição para algum conteúdo baseado na
Web, que pode também incluir alguma informação sobre o contexto de entrega, de
forma que ajude a requisição a ser processada apropriadamente. Na prática, a
informação do contexto é incluída como parte da requisição, ou parte dela, ou seu
todo. Pode ser fornecido indiretamente como uma referência à informação, que é
armazenada separadamente.
As informações sobre o contexto de entrega também podem ser usadas
localmente. A luminosidade de um ambiente pode ser parte da informação sobre o
contexto de entrega utilizada para alterar o brilho de um display. Todavia, este uso
do contexto de entrega é independente da arquitetura Web.
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Figura 4 - O servidor utiliza o contexto de entrega para adaptar a resposta
Fonte: O autor

O servidor que responde a uma requisição pode usar as informações do
contexto de entrega para adaptar sua resposta, conforme a figura 4 acima, de forma
a suprir adequadamente às necessidades do cliente. Essa adaptação pode incluir o
fornecimento do tipo de dados (MIME – Multipurpose Internet Mail Extensions Extensões Multi-função para Mensagens de Internet) mais adequado para a
resposta, ou de uma linguagem natural apropriada para expressar o conteúdo
textual, ou ainda selecionar os dados apropriados, específicos da aplicação, de
acordo com a localidade do cliente.
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Figura 5 - Um intermediário pode conhecer o contexto de entrega e adaptar a resposta
Fonte: O autor

Um intermediário entre o cliente e o servidor também pode fornecer
adaptação, conforme a figura 5 acima. O intermediário pode modificar a requisição,
incluindo novas informações do contexto de entrega, proporcionando que a resposta
possa ser adaptada de forma mais apropriada. Um Proxy conversor pode aceitar um
tipo de mídia não incluso na requisição. Quando a resposta é recebida pelo Proxy, o
tipo de mídia é adaptado para um tipo que seja aceitável pelo dispositivo de origem
da requisição.
3.6

Abordagens disponíveis para definir o Contexto de Entrega
Existem várias abordagens para se definir o contexto de entrega, ou pelo

menos alguns aspectos dele. De fato, a necessidade de se negociar qual versão de
um documento deve ser entregue a um usuário foi reconhecida ainda nos primórdios
da Web. Nessa seção, várias abordagens já em uso na Web são revistas, conforme
W3C (2006).
3.6.1 Cabeçalhos HTTP (Hipertext Transfer Protocol – Protocolo de Transferência
de Hipertexto)
O HTTP é o alicerce mais comum das informações de entrega na Web. Ele
define um número padrão de cabeçalhos ‘Accept’, que podem ser usados para
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cruzar as capacidades de um dispositivo, ao fazer uma requisição, de um agente de
usuário em particular, contra a informação que é entregue de um servidor de origem.
Os cabeçalhos ‘Accept’ padrão do http 1.1 incluem:
•

Accept: Tipos de mídia (MIME Types) aceitos pelo agente do usuário;

•

Accept-Charset: Conjuntos de caracteres aceitos pelo agente do
usuário;

•

Accept-Encoding: Tipo de codificação preferencial do agente do usuário;

•

Accept-Language: Linguagens naturais preferidas pelo usuário.

Figura 6 - Cabeçalhos accept de uma requisição http
Fonte: O autor
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Além dos cabeçalhos ‘Accept’, o cabeçalho ‘User-Agent’ geralmente contém
uma string que fornece dados sobre o agente do usuário. Esses dados incluem o
nome do fabricante, o número de versão e um nome. Para os dispositivos móveis,
ele geralmente inclui informação sobre o hardware do dispositivo e o navegador
usado. Não há padrões que regulamentem como essa informação do agente de
usuário é construída. Apesar disso, sofisticados algoritmos podem ser usados para
tentar identificar o dispositivo e o programa navegador sendo usado. Um grande
número de sistemas existentes usa essa identificação para acessar um repositório
de informações sobre as capacidades do dispositivo e de seu navegador. A
adaptação do conteúdo pode ser feita baseada no conhecimento dessas
capacidades.
Apesar de serem os cabeçalhos HTTP o modo mais amplamente usado para
identificar o contexto de entrega, eles são difíceis de serem estendidos e tem,
particularmente nos caso dos cabeçalhos ‘User-Agent’, valores redigidos em forma
livre, sendo difíceis de serem interpretados.
3.6.2 CC/PP (Composite Capabilities/Preferences Profile - Capacidades de
Composição/Perfis de Preferências)
O W3C (2006) especificou uma estrutura de dados e um vocabulário de
amostra para perfis que possam transmitir informações do contexto de entrega. O
CC/PP é baseado no RDF (Resource Description Framework - Framework de
Descrição de Recursos). A estrutura CC/PP é independente de vocabulário e
permite o uso de um ou mais vocabulários que podem ser descritos opcionalmente,
utilizando um RDF Schema.
O vocabulário CC/PP são identificadores (URIs – Universal Resource
Identifier – Identificador Universal de Recursos) usados para referenciar capacidades
e preferências específicas e cobre:
•

Os tipos de valores aos quais os atributos CC/PP podem se referir;

•

Um apêndice descrevendo como introduzir novos vocabulários;

•

Um apêndice que dá um exemplo de um vocabulário de um pequeno
cliente cobrindo capacidades de impressão e exibição;
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•

Um apêndice que provê uma pesquisa de trabalhos em curso dos
quais novos vocabulários podem se derivar.

Como o CC/PP é neutro com relação ao vocabulário, permite que diferentes
vocabulários sejam desenvolvidos e implementados por comunidades envolvidas no
desenvolvimento de aplicações, dispositivos e navegadores. Também permite a
composição dinâmica do perfil de contexto de entrega, a partir de fragmentos de
informações de capacidades distribuídas em múltiplos repositórios na Web.
CC/PP é a abordagem preferencial do W3C para a comunicação de
informações do contexto de entrega entre clientes, intermediários e servidores de
origem. Ele é a base do UAProf, que é utilizado atualmente para expressar as
capacidades de muitos dispositivos móveis. É requerido algum trabalho adicional
para especificar um protocolo para troca de perfis CC/PP e especificar como um
perfil deve ser processado e usado em conjunto a qualquer mecanismo de
adaptação de conteúdo.

Figura 7 - Capacidades e preferências modeláveis em RDF
Fonte: O autor

48

3.6.3 UAProf (User Agent Profile – Perfil do Agente do Usuário)
A OMA (2006) definiu o UAProf como uma implementação do CC/PP para
terminais móveis compatíveis com o WAP, provendo uma convergência das
tecnologias das redes móveis.

Figura 8 - Esquema de adaptação de conteúdo baseado no UAProf
Fonte: O autor

O WAP 1.2.1 recomenda que o transporte da informação do UAProf sob a
Internet seja feito utilizando o HTTPex (HTTP Extension Framework – Framework de
extensão HTTP), o qual foi originalmente sugerido para o CC/PP. O WAP definiu o
protocolo WSP (Wireless Session Protocol - Protocolo de Sessão Sem Fio), que
inclui uma compressão codificada, utilizada entre o telefone e o gateway para a
Internet. Devido à falta de implementações do HTTPex, o WAP 2.0 definiu em seu
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lugar uma extensão do http 1.1 como um protocolo da Internet (W-HTTP – WirelessHTTP – HTTP sem fio) que faz uso de cabeçalhos customizados.
A OMA também definiu um vocabulário UAProf, baseado no CC/PP, que inclui
características de hardware e software, assim como características WAP do terminal
móvel e da rede de transporte associada. A atualização do UAProf Versão 2.0 pela
OMA também é baseada na última versão do RDF e do RDF Schema.

Figura 9 - Amostra de características de um perfil UAProf
Fonte: O autor
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3.6.4 WURFL (Wireless Universal Resource File – Arquivo Universal de Recursos
Sem Fio)
Segundo a OMA (2006), o WURFL é um arquivo de configuração em formato
XML que contém informações sobre cerca de 400 capacidades e funcionalidades de
uma grande gama de dispositivos móveis, aproximadamente 9000 dispositivos
distintos atualmente. O objetivo principal do arquivo é coletar o máximo de
informação disponível sobre todos os dispositivos móveis que acessam páginas
WAP.
O WURFL é um projeto Open-Source (de código fonte aberto) onde as
características básicas de um novo dispositivo, como o tamanho de tela e os tipos de
mídia suportados, entre outros, são inicialmente coletadas de seu perfil UAProf e
suas inconsistências são corrigidas manualmente. Na prática, o UAProf se torna o
limite inferior da qualidade do WURFL.
A relação de todas as características e funcionalidades dos dispositivos
móveis mapeadas pelo WURFL encontra-se disponível no Anexo A.
O objetivo do WURFL é permitir aos desenvolvedores:
•

Abstrair

programaticamente

as

características

de

diferentes

dispositivos;
•

Evitar a necessidade de modificar aplicações a cada lançamento de um
novo dispositivo móvel;

•

Evitar a necessidade de rastrear o lançamento de novos dispositivos.

Passani (2006) demonstra que o WURFL se baseia no conceito de famílias
de dispositivos. Todos os dispositivos descendem de um dispositivo genérico, mas
podem também descender de famílias mais especializadas. Como conseqüência,
assim que um novo dispositivo é lançado, pode-se adicioná-lo seguramente ao
WURFL, determinando que seja descendente de sua família genérica, permitindo
que o dispositivo herde as características de sua família, mesmo antes de ser
testado por alguém. Este mecanismo, conhecido como ‘fall_back’, permite aos
desenvolvedores determinar as características do dispositivo, a não ser que certas
funcionalidades sejam diferentes para aquele dispositivo específico.
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Naturalmente, o WURFL, por si só, não é suficiente para resolver todos os
problemas no desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis. É também
necessário desenvolver maneiras eficientes de acessar os dados disponíveis no
arquivo para que seja possível customizar dinamicamente as aplicações que o
utilizam.
Atualmente existem recursos disponíveis para a utilização do WURFL em
conjunto com diversas linguagens de programação, como JAVA, PHP, PERL, RUBY,
PYTHON e DOT NET, além de ferramentas para uso em conjunto com C++ e XSLT.
No caso do Java, especificamente, foi desenvolvida uma API (Application
Programming Interface – Interface para Programação de Aplicações) que
implementa duas funções básicas:
•

Dado uma string de um agente do usuário, retorna um identificador de
um dispositivo WURFL;

•

Dado um ID de dispositivo WURFL e o nome de uma capacidade,
retorna um valor referente à essa capacidade.

O pacote com a API do WURFL também contém a tag-lib WALL. Com a taglib WALL os desenvolvedores podem criar códigos compatíveis com todas as
categorias de dispositivos, incluindo-se aí os dispositivos compatíveis apenas com o
WAP 1.x, utilizando apenas uma marcação semelhante ao HTML.
O conjunto de tags da tag-lib WALL encontra-se disponível no Anexo B.
Ao utilizar o banco de dados de capacidades dos dispositivos do WURFL, a
tag-lib WALL pode detectar com transparência o que o dispositivo pode fazer e se
certificar que a melhor marcação possível seja enviada a esse dispositivo. Neste
caso, a capacidade do WURFL consultada para decidir qual marcação produzir é
‘preferred_markup’.
Em termos de adoção, o WURFL atualmente é mais popular do que soluções
baseadas puramente nos perfis UAProf, sendo reconhecido pelo W3C e
recomendado pela OMA.
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3.6.5 Outras abordagens
Outras abordagens foram propostas para a identificação do contexto de
entrega de conteúdo, mas estas não são muito utilizadas. Algumas delas inclusive
não foram amplamente implementadas. Entre essas outras abordagens pode-se
citar:
•

Negociação HTTP;

•

Media Queries;

•

SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language – Linguagem de
integração sincronizada de multimídia);

•

TCN (Transparent Content Negotiation – Negociação Transparente de
Conteúdo);

•

Conneg (Content Negotiation – Negociação de Conteúdo);

•

Media Feature Sets;

•

MPEG-21.

Uma descrição destes métodos de identificação do contexto de entrega de
conteúdo está disponível no Anexo C.
3.7

Conclusão
O problema de identificar as características dos dispositivos que fazem uma

requisição a um sítio Web, para entregar o conteúdo mais adequado, foi identificado
desde os primórdios da Web. A partir daí diversas abordagens foram desenvolvidas
para contemplar a diversidade de características dos dispositivos de acesso.
A identificação do contexto de entrega de conteúdo de um dispositivo móvel de
acesso a sítios Web torna-se então primordial, dada a grande fragmentação dos
dispositivos disponíveis no mercado, tanto ao se definir um contexto padrão de
entrega de conteúdo para aplicações baseadas no LCD, quanto para identificar as
características dos dispositivos de acesso para aplicações baseadas na adaptação
de conteúdo.
Dentre os métodos de identificação do contexto de entrega de conteúdo
disponíveis e plenamente implementados o WURFL foi escolhido para ser utilizado
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no desenvolvimento do protótipo do sistema de acesso remoto aos dados de
sensoriamento de tráfego devido aos fatores a seguir:
•

O WURFL é um método de identificação do contexto de entrega de conteúdo
reconhecido pelo W3C e recomendado pela OMA;

•

O WURFL atualmente é mais popular do que soluções baseadas puramente
nos perfis UAProf;

•

O WURFL utiliza-se do cabeçalho ‘User-Agent’, disponível em toda requisição
HTTP, para iniciar a identificação dos dispositivos de acesso;

•

Quando comparado com a negociação HTTP, o WURFL fornece uma
descrição mais completa das capacidades do cliente sem aumentar o número
de ciclos Request-Response de uma requisição;

•

O CC/PP ainda carece da especificação de um protocolo para troca de perfis
e da especificação de como um perfil deve ser processado e usado em
conjunto de qualquer mecanismo a adaptação de conteúdo. O WURFL
independe de um protocolo para troca de perfis e possui recursos para ser
utilizado em conjunto com as principais tecnologias de desenvolvimento de
aplicações;

•

O UAProf, por se basear no CC/PP, sofre das mesmas carências
mencionadas no item anterior, depende de um repositório externo de onde
são recuperados os perfis e as soluções baseadas no UAProf ainda são
proprietárias e de alto custo de aquisição;

•

As Media Queries depende do suporte ao CSS pelos dispositivos de acesso,
o que não ocorre na totalidade dos dispositivos disponíveis;

•

O SMIL tem seu foco voltado para apresentações multimídia. O WURFL não
se limita à descrição da capacidade de execução dos tipos de mídia
disponíveis;

•

O TCN, o CONNEG, o MPEG-21 e os Media Feature Sets são métodos que
ainda não foram totalmente implementados;

•

O WURFL é um projeto open source, ativo e que conta com a colaboração de
uma grande comunidade de desenvolvedores. Suas características como a
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extensibilidade, acuidade, por basear-se no conceito de famílias de dispositivo
permitindo o enquadramento automático de novos dispositivos de acesso e
mapear atualmente cerca de 400 características distintas de mais de 9000
dispositivos distintos o tornam o método mais compatível com o objetivo
proposto no presente trabalho.
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4

ESPECIFICAÇÃO ODP-RM DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO
DE RODOVIAS (SIUR)

4.1

Introdução
Como parte da presente dissertação, segue a especificação ODP-RM/UML do

SIUR, sistema computadorizado que fornece informações de interesse geral para
usuários de rodovias e funcionários das empresas concessionárias. O sistema deve
utilizar informações fornecidas pelas concessionárias e dados coletados por
sensores

distribuídos

nas

rodovias.

As

informações

fornecidas

pelas

concessionárias e pelos sensores são centralizadas e consolidadas no MITS
(Módulo de Informações de Sistema de Transporte Inteligente), agente desenvolvido
pelo IPT, sendo posteriormente formatadas pelo SIUR para acesso através de
diversas categorias de dispositivos. O sistema será administrado por um agente
específico para esse fim e utilizado por funcionários das empresas concessionárias e
pelo público em geral.
Após a descrição das regras de operação do sistema, prossegue-se com a
especificação do SIUR, detalhando-o segundo as visões descritas no ODP-RM. Um
sistema ODP-RM pode ser descrito conforme a figura 10 a seguir:

Figura 10 – Sistema ODP-RM e suas visões
Fonte: O autor
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4.2

Regras de operação do sistema
As regras básicas que regem o SIUR são as seguintes:
•

Inicialmente as Concessionárias de Rodovias e seus respectivos
sensores de tráfego são cadastrados. A partir dos sensores são colhidas
informações relativas ao volume de tráfego de motos, veículos de
passeio e veículos comerciais medido por rodovia, sentido de faixa e
pista, além da velocidade média auferida, nos pontos onde estes
sensores estão instalados.

•

As informações das concessionárias e os dados coletados pelos seus
respectivos sensores serão enviados ao MITS em intervalos de tempo
configuráveis.

•

O usuário final do sistema terá acesso aos dados fornecidos utilizando
programas navegadores, instalados em seus computadores e em
quiosques ou micro-navegadores instalados em dispositivos móveis
como telefones celulares, PDAs ou em outros dispositivos embarcados.

4.3

O ponto de vista da empresa
Segundo a norma ISO/IEC-10746 (2006) o ponto de vista da empresa é uma

abstração do sistema que está focada no propósito (objetivo), no escopo e nas
políticas desse sistema e de seu ambiente, descrevendo as exigências do negócio e
como atingi-las. Descreve os objetivos do sistema no contexto da organização, nos
termos dos membros, papéis, finalidades, uso e políticas.
A especificação de um sistema, segundo o Ponto de Vista da Empresa no
ODP-RM, possibilita a criação de um modelo do sistema e do ambiente (da(s)
empresa(s)) com o qual ele interage, identificando as funções do sistema dentro do
ambiente de negócio analisado, as funções dos agentes que participam do
processo, as regras e políticas do negócio.
Os conceitos, segundo a linguagem da empresa do ODP-RM, envolvem: a
Comunidade de Usuários, a Federação de Entidades Externas representada pelas
Concessionárias de Rodovias, outros pacotes do SIUR representado pelo MITS, as
Políticas de Acesso e o próprio sistema em estudo. Estes conceitos são mostrados
no diagrama a seguir.
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Figura 11 - Visão Empresa – Diagrama de Pacotes - Domínios
Fonte: O autor

4.3.1 A comunidade de usuários
A figura 11 anterior mostra os vários pacotes (domínios) que se interrelacionam compondo o SIUR, a relação de dependência entre eles e as políticas de
acesso que regem o inter-relacionamento entre os domínios. Entre estes domínios
temos a Comunidade de Usuários, que é descrita no diagrama de caso de uso
exibido na figura 12 na página a seguir.
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Figura 12 - Visão Empresa – Comunidade de Usuários
Fonte: O autor

O Usuário do SIUR se especializa em quatro categorias de usuários distintas,
conforme a figura 12 acima:
•

Usuário utilizando Desktop/Quiosque;

•

Usuário utilizando PDA;

•

Usuário utilizando Celular WAP 1.X;

•

Usuário utilizando Celular WAP 2.X.
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As categorias de usuários identificadas se relacionam diretamente com as
categorias de dispositivos de acesso utilizadas. As ações praticadas pelos usuários
são descritas no diagrama contido na figura 13 a seguir.

Figura 13 - Visão Empresa – Diagrama de Caso de Uso - Comunidade de Usuários
Fonte: O autor

A seguir, nas tabelas 1 a 6, são descritos os casos de uso contidos na figura
14 acima. O usuário aciona diretamente os casos de uso “Consulta Rodovias”,
“Consulta Pontos Monitorados”, “Consulta Sensores” e “Consulta Volume de
Tráfego” e esses casos de uso, por sua vez, acionam os casos de uso “Identifica
Dispositivo” e “Formata Resposta”. O caso de uso “Consulta Sensores” não é
acionado por “Usuário utilizando Desktop/Quiosque”.
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Tabela 1 – Caso de Uso “Identifica Dispositivo”
Nome

Identifica Dispositivo.

Descrição

Este caso de uso começa quando um Usuário do SIUR faz
uma requisição ao sistema. Baseando-se no valor do
campo User Agent contido no cabeçalho da requisição o
dispositivo de acesso e suas características relevantes à
adaptação do conteúdo da resposta são identificadas pelo
sistema através do WURFL.

Atores

Usuário do SIUR.

Pré-condições

O Usuário do SIUR deve estar apto a realizar conexões ao
servidor que hospeda o sistema.

Pós-condições

As seguintes características do dispositivo de acesso são
determinadas pelo WURFL:
- is_wireless_device: identifica se o dispositivo de acesso é
um dispositivo portátil;
- preferred_markup: identifica a linguagem de marcação
preferencial utilizada pelo dispositivo de acesso;
- resolution_width: identifica a resolução de tela suportada
pelo dispositivo de acesso;
- colors: identifica a quantidade de cores suportada pelo
dispositivo de acesso;
- jpg: identifica se o dispositivo de acesso suporta imagens
no formato jpg.
A partir das características do dispositivo de acesso
identificadas, o Usuário do SIUR se especializa em um dos
tipos de usuário a seguir:
- Usuário utilizando Desktop/Quiosque;
- Usuário utilizando PDA;
- Usuário utilizando Celular WAP 1.X;
- Usuário utilizando Celular WAP 2.X.

Caminho Primário

1 – O Usuário do SIUR faz uma requisição ao sistema.
2 – Dado o valor do campo User Agent do cabeçalho da
requisição, o sistema consulta o WURFL para determinar o
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identificador WURFL do dispositivo.
3 – Dado o identificador WURFL determinado no passo
anterior e o nome das características do dispositivo de
acesso relevantes à adaptação de conteúdo, o sistema
consulta

o

WURFL

para

determinar

o

valor

das

características relativas ao dispositivo de acesso utilizado.
Caminho Alternativo

São atribuídas ao dispositivo de acesso características
equivalentes às definidas no Contexto de Entrega Padrão
do W3C (2006) que identificam o usuário como um Usuário
utilizando Celular WAP 2.X. As características atribuídas
são as seguintes:
- is_wireless_device: true;
- preferred_markup: html_wi_w3_xhtmlbasic;
- resolution_width: 120;
- colors: 256;
- jpg: true.

Caminho de Exceção

São atribuídas ao dispositivo de acesso características
equivalentes às definidas no Contexto de Entrega Padrão
do W3C (2006) que identificam o usuário como um Usuário
utilizando Celular WAP 2.X. As características atribuídas
são as seguintes:
- is_wireless_device: true;
- preferred_markup: html_wi_w3_xhtmlbasic;
- resolution_width: 120;
- colors: 256;
- jpg: true.

Tabela 2 – Caso de Uso “Formata Resposta”
Nome

Formata Resposta.

Descrição

Este caso de uso começa quando um Usuário do SIUR faz
uma

requisição

ao

sistema.

Baseando-se

nas

características identificadas do dispositivo de acesso são
designados o MIME TYPE e a linguagem de marcação

62

utilizadas na resposta à requisição, além de controlar a
exibição de itens que compõem a página de resposta.
Atores

Usuário do SIUR.

Pré-condições

O Usuário do SIUR deve ter realizado uma conexão ao
servidor que hospeda o sistema e seu dispositivo de
acesso foi devidamente identificado.

Pós-condições

A resposta à requisição é formatada levando-se em conta
as características do dispositivo de acesso que foram
mapeadas pelo WURFL.

Caminho Primário

1 – Define-se o MIME TYPE e a linguagem de marcação
do documento de resposta baseando-se na característica
do dispositivo de acesso “preferred_markup”.
2 – Controla-se a exibição de elementos gráficos e textuais
do documento de resposta baseando-se no suporte às
características

do

dispositivo

de

acesso

“is_wireless_device”, “resolution_width”, “colors” e “jpg”.
Caminho Alternativo

São utilizadas regras de formatação compatíveis com um
dispositivo de acesso que qualifique o usuário como um
Usuário utilizando Celular WAP 2.X com características
equivalentes às definidas no Contexto de Entrega Padrão
do W3C (2006).

Caminho de Exceção

São utilizadas regras de formatação compatíveis com um
dispositivo de acesso que qualifique o usuário como um
Usuário utilizando Celular WAP 2.X com características
equivalentes às definidas no Contexto de Entrega Padrão
do W3C (2006).

Tabela 3 – Caso de Uso “Consulta Rodovias”
Nome

Consulta Rodovias.
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Descrição

Este caso de uso começa quando um Usuário do SIUR faz
sua primeira requisição ao sistema. Identificam-se as
características do dispositivo de acesso do usuário,
solicita-se a relação de rodovias monitoradas ao MITS e
formata-se a resposta à requisição de acordo com as
características do dispositivo de acesso.

Atores

Usuário do SIUR.

Pré-condições

O Usuário do SIUR deve estar apto a realizar conexões ao
servidor que hospeda o sistema.

Pós-condições

O Usuário do SIUR recebe como resposta à sua
requisição uma relação de rodovias monitoradas pelo
sistema, formatada adequadamente ao seu dispositivo de
acesso.

Caminho Primário

1 – O Usuário do SIUR faz uma requisição ao sistema.
2 – O sistema aciona o caso de uso “Identifica
Dispositivo”.
3 – O sistema faz uma requisição de lista de rodovias
monitoradas ao MITS.
4 – O sistema aciona o caso de uso “Formata Resposta”.

Caminho Alternativo

A requisição é tratada como se fosse originada de um
Usuário utilizando Celular WAP 2.X com características
equivalentes às definidas no Contexto de Entrega Padrão
do W3C (2006).

Caminho de Exceção

É informado ao usuário que as informações solicitadas
não estão disponíveis no momento.

Tabela 4 – Caso de Uso “Consulta Pontos Monitorados”
Nome

Consulta Pontos Monitorados.

Descrição

Este caso de uso começa quando um Usuário do SIUR faz
uma requisição ao sistema dos pontos monitorados na
rodovia selecionada. Identificam-se as características do
dispositivo de acesso do usuário, solicita-se a relação dos
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pontos monitorados na rodovia selecionada ao MITS e
formata-se a resposta à requisição de acordo com as
características do dispositivo de acesso.
Atores

Usuário do SIUR.

Pré-condições

O Usuário do SIUR deve estar apto a realizar conexões ao
servidor que hospeda o sistema e ter selecionado uma das
rodovias monitoradas pelo sistema.

Pós-condições

O Usuário do SIUR recebe como resposta à sua
requisição uma relação de pontos monitorados na rodovia
selecionada, formatada adequadamente ao seu dispositivo
de acesso.

Caminho Primário

1 – O Usuário do SIUR faz uma requisição ao sistema,
solicitando uma relação de pontos monitorados na rodovia
selecionada.
2 – O sistema aciona o caso de uso “Identifica Dispositivo”.
3 – O sistema faz uma requisição de uma relação de
pontos monitorados na rodovia selecionada ao MITS.
4 – O sistema aciona o caso de uso “Formata Resposta”.

Caminho Alternativo

A requisição é tratada como se fosse originada de um
Usuário utilizando Celular WAP 2.X com características
equivalentes às definidas no Contexto de Entrega Padrão
do W3C (2006).

Caminho de Exceção

É informado ao usuário que as informações solicitadas não
estão disponíveis no momento.

Tabela 5 – Caso de Uso “Consulta Sensores”
Nome

Consulta Sensores.

Descrição

Este caso de uso começa quando um Usuário do SIUR faz
uma requisição ao sistema de uma relação dos sensores
disponíveis em determinado ponto de uma rodovia
monitorada. Identificam-se as características do dispositivo
de acesso do usuário, solicita-se a relação dos sensores
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disponíveis ou dos dados de todos os sensores no ponto
selecionado, conforme o caso, ao MITS e formata-se a
resposta à requisição de acordo com as características do
dispositivo de acesso.
Atores

Usuário do SIUR.

Pré-condições

O Usuário do SIUR deve estar apto a realizar conexões ao
servidor que hospeda o sistema, ter selecionado uma das
rodovias monitoradas pelo sistema e ter selecionado um
ponto monitorado da rodovia selecionada.

Pós-condições

Caso a requisição provenha de um Usuário utilizando
Desktop/Quiosque, o Usuário do SIUR recebe como
resposta à sua requisição os dados de todos os sensores
disponíveis no ponto selecionado.
Caso o usuário esteja utilizando outra categoria de
dispositivo de acesso que não um Desktop/Quiosque, o
usuário do SIUR recebe como resposta à sua requisição
uma relação de sensores disponíveis no ponto selecionado
da rodovia monitorada, formatada adequadamente.

Caminho Primário

1 – O Usuário do SIUR faz uma requisição ao sistema,
solicitando uma relação dos sensores disponíveis em
determinado ponto de uma rodovia monitorada.
2 – O sistema aciona o caso de uso “Identifica Dispositivo”.
3 – Caso a requisição provenha de um Usuário utilizando
Desktop/Quiosque, o sistema faz uma requisição dos
dados mais recentes e da média dos dados de todos os
sensores disponíveis no ponto selecionado ao MITS. Caso
o usuário esteja utilizando outra categoria de dispositivo de
acesso, o sistema faz uma requisição de uma relação de
sensores disponíveis no ponto selecionado da rodovia
monitorada ao MITS.
4 – O sistema aciona o caso de uso “Formata Resposta”.

Caminho Alternativo

A requisição é tratada como se fosse originada de um
Usuário utilizando Celular WAP 2.X com características
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equivalentes às definidas no Contexto de Entrega Padrão
do W3C (2006).
Caminho de Exceção

É informado ao usuário que as informações solicitadas não
estão disponíveis no momento.

Tabela 6 – Caso de Uso “Consulta Volume de Tráfego”
Nome

Consulta Volume de Tráfego.

Descrição

Este caso de uso começa quando um Usuário do SIUR
faz uma requisição ao sistema dos dados de um dos
sensores localizado no ponto selecionado da rodovia
monitorada.

Identificam-se

as

características

do

dispositivo de acesso do usuário, solicita-se a relação dos
dados

de

um

dos

sensores

localizado

no

ponto

selecionado da rodovia monitorada ao MITS e formata-se
a resposta à requisição de acordo com as características
do dispositivo de acesso.
Atores

Usuário do SIUR.

Pré-condições

O Usuário do SIUR deve estar apto a realizar conexões ao
servidor que hospeda o sistema, ter selecionado uma das
rodovias monitoradas, um ponto monitorado da rodovia e
um dos sensores localizados no ponto escolhido.

Pós-condições

O Usuário do SIUR recebe como resposta à sua
requisição os dados de volume de tráfego do sensor
selecionado,

formatados

adequadamente

ao

seu

dispositivo de acesso.
Caminho Primário

1 – O Usuário do SIUR faz uma requisição ao sistema,
solicitando os dados de volume de tráfego do sensor
selecionado num ponto monitorado da rodovia escolhida.
2 – O sistema aciona o caso de uso “Identifica
Dispositivo”.
3 – O sistema faz uma requisição dos dados mais
recentes e da média dos dados de volume de tráfego do
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sensor selecionado num ponto monitorado da rodovia
escolhida ao MITS.
4 – O sistema aciona o caso de uso “Formata Resposta”.
Caminho Alternativo

A requisição é tratada como se fosse originada de um
Usuário utilizando Celular WAP 2.X com características
equivalentes às definidas no Contexto de Entrega Padrão
do W3C (2006).

Caminho de Exceção

É informado ao usuário que as informações solicitadas não
estão disponíveis no momento.

4.3.2 As federações
Segundo a norma ISO/IEC-10746 (2006) as federações são tipos particulares
de comunidades onde diferentes grupos cooperam para atingir um objetivo, mas
respondem a autoridades diferentes. No SIUR foram identificadas as federações:
Entidades Externas e Outros Pacotes do Sistema de Informação ao Usuário de
Rodovias.
4.3.2.1 Federação de entidades externas
No SIUR a Federação de Entidades Externas identificada é composta por
Concessionárias de Rodovias. O SIUR não interage diretamente com as
Concessionárias

de

Rodovias.

Todavia

as

Concessionárias

de

Rodovias

permanecem responsáveis pelo envio dos dados coletados pelos sensores
distribuídos nas rodovias sob sua administração.
4.3.2.2 Outros pacotes do SIUR
No SIUR a Federação de Outros Pacotes do SIUR que foi identificada é
composta pelo MITS. O MITS é um agente do sistema desenvolvido e administrado
pelo

IPT,

agente

este

responsável

pelo

recebimento,

consolidação

e

armazenamento dos dados dos sensores enviados pelas Concessionárias de
Rodovias, assim como pelo envio de resposta às consultas provenientes dos
usuários do agente do SIUR.
A figura 14 na página a seguir detalha o papel das Federações no SIUR:
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Figura 14 - Visão Empresa – Diagrama de Caso de Uso - Federações
Fonte: O autor

A seguir as tabelas 7 e 8 fornecem a descrição dos casos de uso relativos às
federações, contidos na figura 14:
Tabela 7 – Caso de Uso “Envia Dados”
Nome

Envia Dados.

Descrição

Este caso de uso começa em intervalos de tempo prédeterminados, quando uma Concessionária de Rodovia
deve enviar ao MITS os dados colhidos pelos sensores de
tráfego no intervalo de tempo definido.

Atores

Concessionária de Rodovia, MITS.

Tabela 8 – Caso de Uso “Consolida Dados”
Nome

Consolida Dados.

Descrição Este caso de uso começa quando o MITS recebe os dados colhidos
pelos sensores de tráfego de uma Concessionária de Rodovia. Os
dados recebidos são processados, consolidados e armazenados na
base de dados do MITS.
Atores

Concessionária de Rodovia, MITS.

4.3.3 As Políticas de acesso
As políticas de acesso ou contratos determinam os inter-relacionamentos dos
pacotes (domínios) descritos anteriormente (a comunidade de usuários e as
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federações) com o SIUR, conforme Marte (2000). A figura 15 abaixo apresenta as
regras que deverão ser estabelecidas entre os atores (agentes externos e internos)
com o sistema em estudo:

Figura 15 - Visão Empresa – Diagrama de Caso de Uso – Políticas de Acesso
Fonte: O autor

As políticas de acesso foram divididas em regras de envio, regras de consulta
e regras de formatação da informação.
•

A Concessionária de Rodovia e o Agente do MITS estabelecem regras
entre si para o envio dos dados coletados pelos sensores de tráfego;

•

O MITS e o SIUR estabelecem regras entre si para a consulta dos
dados recebidos pelas Concessionárias de Rodovias;

•

O SIUR estabelece as regras para a formatação e envio dos dados
solicitados pela Comunidade de Usuários.

As tabelas 9 a 11 a seguir descrevem os casos de uso referentes às políticas
de acesso contidas na figura 15 acima.
Tabela 9 – Caso de Uso “Estabelece Regras de Envio de Dados”
Nome

Estabelece Regras de Envio de Dados.

Descrição

As Regras de Envio de Dados dos Sensores de Tráfego
das Concessionárias de Rodovias para o MITS são
especificadas

no

documento

WSDL

(Web

Service

Description Language) do Web Service criado para
executar o envio dos dados.
Atores

Concessionária de Rodovia, MITS.
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Tabela 10 – Caso de Uso “Estabelece Regras de Consulta de Dados”
Nome

Estabelece Regras de Consulta de Dados.

Descrição

As Regras de Consulta de Dados dos Sensores de
Tráfego feitas pelo SIUR ao MITS são especificadas no
documento WSDL do Web Service criado para executar as
consultas aos Dados de Volume de Tráfego consolidados
na base de dados do MITS.

Atores

SIUR, MITS.

Tabela 11 – Caso de Uso “Estabelece Regras de Formatação de Resposta”
Nome

Estabelece Regras de Formatação de Resposta.

Descrição

Este caso de uso ocorre quando um Usuário do SIUR faz
uma

requisição

ao

sistema.

Baseando-se

nas

características identificadas do dispositivo de acesso são
designados o MIME TYPE e a linguagem de marcação
utilizadas na resposta à requisição, além de controlar a
exibição de itens que compõem a página de resposta.
Atores

SIUR, Usuário do SIUR.

Pré-condições

O Usuário do SIUR deve ter realizado uma conexão ao
servidor que hospeda o sistema e seu dispositivo de
acesso foi devidamente identificado.

Pós-condições

A resposta à requisição é formatada levando-se em conta
as características do dispositivo de acesso que foram
mapeadas pelo WURFL.

Caminho Primário

1 – Define-se o MIME TYPE e a linguagem de marcação
do documento de resposta baseando-se na característica
do dispositivo de acesso “preferred_markup”.
2 – Controla-se a exibição de elementos gráficos e textuais
do documento de resposta baseando-se no suporte às
características

do

dispositivo

de

acesso

“is_wireless_device”, “resolution_width”, “colors” e “jpg”.
Caminho Alternativo

São utilizadas regras de formatação compatíveis com um
dispositivo de acesso que qualifique o usuário como um
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Usuário utilizando Celular WAP 2.X com características
equivalentes às definidas no Contexto de Entrega Padrão
do W3C (2006).
Caminho de Exceção

São utilizadas regras de formatação compatíveis com um
dispositivo de acesso que qualifique o usuário como um
Usuário utilizando Celular WAP 2.X com características
equivalentes às definidas no Contexto de Entrega Padrão
do W3C (2006).

4.3.4 Os objetos empresa
Para Marte (2000) os objetos internos ao sistema da visão empresa podem
ser descritos através das interações entre as comunidades e as federações, que
participam do processo, com o SIUR. As funções destes objetos empresa são
comentadas a seguir.
O SIUR é responsável por consultar uma base de dados consolidada de
informações que foram coletadas por sensores distribuídos em pontos específicos
de diversas rodovias. A interação deste sistema com a comunidade de usuários,
conforme proposta apresentada no presente trabalho, se dá através dos serviços de
interface com as categorias de dispositivos de acesso, identificadas no diagrama de
pacotes contido na figura 15 acima.
Os serviços de Interface representam as categorias de dispositivos de acesso
ao sistema, utilizados pela Comunidade de Usuários, sistema esse responsável pela
formatação do conteúdo enviado a cada dispositivo. Por formatação do conteúdo,
neste caso, entende-se a capacidade do sistema de identificar a categoria do
dispositivo de acesso e suas características, fornecendo os dados solicitados na
forma de gráficos nos formatos GIF ou JPEG ou em modo texto, conforme o suporte
oferecido pelo dispositivo, na linguagem de marcação mais apropriada.
Os detalhes das funções executadas pelos atores nas interações entre as
comunidades e federações que se relacionam com o SIUR são mostrados na figura
16 na página a seguir:
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Figura 16 - Visão Empresa – Diagrama de Caso de Uso – Objetos Empresa
Fonte: O autor

Em função de já haverem sido citados nos diagramas de casos de uso
anteriores e em suas respectivas tabelas, julgou-se não ser necessária a repetição
da descrição dos casos de uso disponíveis na figura anterior.
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4.4

O ponto de vista da informação
Segundo Becerra (1998), o ponto de vista da informação tem por objetivo

definir o comportamento do sistema. Nele definimos a semântica da informação e
seu processamento no sistema, apresentando os requisitos do sistema, segundo a
informação manipulada e armazenada pelos objetos empresa e pelo sistema ODPRM onde o acesso, a localização, a persistência e a transação dos dados devem se
tornar transparentes ao usuário, devido aos conceitos de transparências distribuídas
do ODP-RM, implementadas através de padrões das interfaces a serem vistas no
Ponto de Vista da Computação. Descreve as estruturas (ou elementos) de
informação do sistema, restrições e transformações que devem ocorrer nessas
estruturas e o fluxo da informação.
A estrutura do ponto de vista da informação ou a semântica da informação é
definida dentro de três tipos de esquemas: Invariante, Estático e Dinâmico. Estes
esquemas são apresentados na figura 17 na página a seguir:
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Figura 17 - Visão Informação – Diagrama de Pacotes – Semântica da Informação
Fonte: O autor

4.4.1 O esquema invariante
Para a norma ISO/IEC-10746 (2006), o esquema invariante expressa o
relacionamento entre objetos informação, os quais devem ser sempre verdadeiros
para todos os comportamentos válidos do sistema. Na figura 18 na página a seguir
este esquema foi associado aos objetos que não possuem características temporais.
É o conjunto de condições ou predicados que são sempre verdadeiros e que
se aplicam a um ou um conjunto de objetos de informação. Essas condições
controlam os possíveis estados ou mudanças de estado dos objetos de informação.
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Figura 18 - Visão Informação – Diagrama de Classes – Esquema Invariante
Fonte: O autor

Para este esquema invariante da Visão Informação, do modelo de referência
ODP-RM, são utilizados Diagramas de Classes da UML, que descrevem o conteúdo
das informações contidas no SIUR e mostra as características contempladas pelas
diferentes categorias de dispositivos de acesso ao sistema.
4.4.2 O esquema estático
De acordo com a norma ISO/IEC-10746 (2006) o esquema estático define os
estados característicos dos objetos informação em um determinado ponto no tempo.
Especifica o estado de um objeto ou conjunto de objetos em um ponto específico
dentro do tempo de processamento. Esse esquema está sujeito às restrições do
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esquema invariante. As informações manipuladas nos objetos empresa pelo SIUR
foram associadas a este esquema.
Estão descritas nas figuras 19 a 21 as informações manipuladas pelos atores
das comunidades e federações que participam deste processo. É importante frisar
que segundo Booch (2006), os Diagramas de Classe dos objetos informação trazem,
além da estrutura da informação, inter-relacionamentos que mostram a quem a
informação está relacionada.
Os diagramas contidos nas figuras da Visão Informação do ODP-RM mostram
os objetos identificados na visão empresa, portanto a seguir temos as seguintes
figuras:
A figura 19 na página a seguir descreve o inter-relacionamento entre os
atores das comunidades e federações segundo as regras definidas nas políticas de
acesso com o sistema em estudo.
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Figura 19 - Visão Informação – Diagrama de Classes – Inter-relacionamentos
Fonte: O autor
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As figuras 20 e 21 a seguir descrevem as informações manipuladas pelas
Concessionárias

de Rodovias

e

pelo MITS,

respectivamente,

e

o

inter-

relacionamento entre o conjunto de dados manipulados e os objetos informação
identificados nas comunidades e federações que se relacionam com o SIUR.

Figura 20 - Visão Informação – Diagrama de Classes - Concessionárias
Fonte: O autor
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Figura 21 - Visão Informação – Diagrama de Classes - MITS
Fonte: O autor

4.4.3 O esquema dinâmico
Em ISO/IEC-10746 (2006) o esquema dinâmico especifica como a informação
pode evoluir durante a operação do sistema. Define os estados de um objeto ou
conjunto de objetos de informação dentro do tempo de processamento. Esse
esquema é controlado pelo esquema invariante.
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Através do Diagrama de Seqüência da UML, descrito por Booch (2006), nas
figuras 22 e 23 a seguir, é possível entender como os objetos empresa manipulam
os objetos informação, pois está explicitada a troca de objetos informação entre
estes. O Diagrama de Seqüência da UML transmite mensagens entre os atores e os
objetos empresa, porém, nesse caso, estão sendo trocados objetos informação, não
simples mensagens.
Inicialmente a figura 22 mostra a troca de objetos informação ocorridas a
partir de requisições efetuadas por usuários utilizando Desktop/Quiosque:

Figura 22 - Visão Informação – Diagrama de Sequência – Usuário utilizando
Desktop/Quiosque
Fonte: O autor
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A seguir é apresentado o diagrama contido na figura 23 que mostra a troca de
objetos informação ocorridas a partir de requisições efetuadas por usuários
utilizando Celulares WAP 1.0, Celulares WAP 2.0 ou PDAs:

Figura 23 - Visão Informação – Diagrama de Sequência – Usuário utilizando Celular
WAP 1.0, Celular WAP 2.0 ou PDA
Fonte: O autor

Um diagrama similar ao Diagrama de Seqüência da UML, trazendo as
mensagens trocadas entre classes e atores é mostrado nas figuras 24 a 26. Neste
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caso estão sendo empregados os Diagramas de Colaboração que, de acordo com
Booch (2006), complementam, para o SIUR, os Diagramas de Seqüência contidos
nas figuras 22 e 23.
A figura 24 abaixo mostra que a troca de objetos informação entre as
Concessionárias de Rodovias, o MITS, o SIUR e a Comunidade de Usuários
ocorrem segundo as Políticas de Acesso definidas entre eles.

Figura 24 - Visão Informação – Diagrama de Colaboração – Troca de Objetos
Informação
Fonte: O autor

O SIUR é responsável por repassar as solicitações dos usuários ao MITS,
formatando adequadamente o retorno recebido ao usuário final. Já o MITS é
responsável por padronizar, consolidar e armazenar os dados enviados pelos
sensores distribuídos nas rodovias monitoradas. Os objetos informação trocados
entre o MITS e as Concessionárias de Rodovias também ocorrem segundo Políticas
de Acesso estabelecidas entre as partes.
Uma vez que o SIUR não se relaciona diretamente com as Concessionárias
de Rodovias as Políticas de Acesso definidas entre o MITS e as Concessionárias de
Rodovias tomam um caráter mais ilustrativo, devido ao fato de não causarem
impacto direto na troca de objetos informação entre os usuários do sistema (SIUR) e
o sistema em si mas sim entre o SIUR e o MITS. O envio de objetos informação
pelas Concessionárias de Rodovias, contendo os dados coletados pelos sensores
de tráfego, é descrito na figura 25 como segue:
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Figura 25 - Visão Informação – Diagrama de Colaboração – Concessionária de
Rodovia
Fonte: O autor

A figura 26 abaixo mostra a troca de mensagens entre as Concessionárias de
Rodovias e o MITS, as ações que o MITS exerce nos dados recebidos e os objetos
informação que o MITS troca com o SIUR.

Figura 26 - Visão Informação – Diagrama de Colaboração - MITS
Fonte: O autor

Finalmente, a figura 27 mostra os objetos informação recebidos pelo usuário
do SIUR, as especializações que este usuário pode alcançar e os dados recebidos
pelo usuário do sistema.
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Figura 27 - Visão Informação – Diagrama de Colaboração – Usuário do SIUR
Fonte: O autor
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4.5

O ponto de vista da computação
Segundo Marte (2000), após terem sido mostrados como são manipulados e

quais os relacionamentos existentes entre os objetos informação e objetos empresa,
o Ponto de Vista da Computação do ODP-RM trata da distribuição das funções a
serem realizadas dentro deste sistema, mapeando os objetos empresa e informação
em objetos computação, que executam funções individuais e interagem através de
interfaces bem definidas.
Este item descreve a implementação da aplicação e dos seus componentes.
Nesta visão são modelados os elementos responsáveis pela realização dos
processos identificados na visão Empresa. A modelagem da visão Computacional é
realizada em uma decomposição funcional do sistema em termos de componentes
que interagem por meio de interfaces. A estrutura dos componentes, bem como os
dados que os mesmos manipulam, são mostrados nesta visão.
Na descrição da visão computação são utilizados os seguintes diagramas da
UML, de acordo com Booch (2006): de pacote, para descrever a relação entre os
componentes; o de atividades, para representar as atividades que afetam o estado
do sistema e os fluxos que levam de uma atividade a outra; o de classes para
representar os tipos de dados manipulados pelos componentes.
Segundo Moraes (2007), a visão computação define:
•

A decomposição funcional do sistema em objetos computacionais;

•

Interfaces computacionais que garantem a interação entre objetos
computacionais;

•

Modelos

computacionais

que

definem

os

comportamentos

das

interfaces.
O modelo de objetos computação do ODP-RM composto pela Arquitetura do
Sistema, pelas suas Interfaces, e pelos comportamentos internos destas interfaces é
mostrado no diagrama na figura 28 na página a seguir.
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Figura 28 - Visão Computação – Diagrama de Pacotes
Fonte: O autor

4.5.1 Arquitetura do sistema
Em ISO/IEC-10746 (2006) a arquitetura do sistema é responsável por mostrar
como é a configuração dos objetos computação e como eles estão interligados. Na
arquitetura do sistema SIUR também são mostrados os objetos considerados nas
Concessionárias de Rodovias e no MITS, conforme diagrama na figura 29 a seguir.
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Figura 29 - Visão Computação – Diagrama de Pacotes – Arquitetura do Sistema
Fonte: O autor
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4.5.2 Interfaces
A Visão Computação no RM-ODP descreve também, além da Arquitetura do
Sistema, como as aplicações e os componentes distribuídos do sistema ODP-RM
interagem de forma cooperativa e transparente. A linguagem computacional do RMODP define as ações que um objeto pode executar, propiciando que novos objetos e
interfaces possam ser criados e as ligações estabelecidas. Assim, esta linguagem
computacional provê as bases para permitir uma interoperabilidade aberta e uma
portabilidade dos componentes do sistema.
As interfaces no modelo de objetos computação do ODP-RM representam a
forma de interação entre os objetos computação. O SIUR tem interface com o MITS
e com a Comunidade de Usuários, representada pelas especializações relativas às
categorias de dispositivo de acesso utilizadas, de acordo com o diagrama contido na
figura 30 abaixo.

Figura 30 - Visão Computação – Diagrama de Pacotes – Interfaces
Fonte: O autor

As interfaces computacionais do SIUR são caracterizadas por tipo como
mostrado na figura 31, na próxima página. Os tipos utilizados, neste caso, são as de
fluxo e a de operação. Segundo Becerra (1998), as interfaces de fluxo são

89

abstrações de uma seqüência de interações, resultando no transporte de informação
de um objeto produtor a um objeto consumidor. A interface de operação pode-se
definir como sendo procedimentos ou invocações na interface designada, ou similar
à arquitetura cliente servidor, permitindo aos objetos envolvidos executarem funções
de controle da execução da aplicação.

Figura 31 - Visão Computação – Diagrama de Pacotes – Tipos de Interfaces
Fonte: O autor
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4.5.3 Comportamento das interfaces
A

visão

computação

no

RM-ODP

também

descreve

as

interfaces

computacionais através de seu comportamento, como mostrado nos diagramas de
atividades. Com base na visão Empresa são descritos os comportamentos dos
objetos utilizando os diagramas de atividades, que na realidade descrevem o
comportamento do Web Service que envia os dados das Concessionárias de
Rodovias para o MITS, conforme a figura 32 abaixo.

Figura 32 - Visão Computação – Diagrama de Atividades – Concessionárias
Fonte: O autor
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As figuras 33 a 36 a seguir descrevem os comportamentos do Web Service
de consulta aos dados armazenados no MITS, utilizado pelo SIUR para atendes às
requisições dos usuários do sistema.

Figura 33 - Visão Computação – Diagrama de Atividades – MITS - Rodovias
Monitoradas
Fonte: O autor

O diagrama na figura 33 acima descreve a recuperação e o envio da Relação
de Rodovias Monitoradas do MITS para o SIUR.
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A figura 34 abaixo descreve como o MITS recupera a relação de pontos
monitorados na rodovia selecionada e a envia ao SIUR:

Figura 34 - Visão Computação – Diagrama de Atividades – MITS – Pontos
Monitorados na Rodovia Selecionada
Fonte: O autor

O diagrama de atividades na figura 35 na próxima página mostra como o Web
Service de acesso aos dados armazenados no MITS recupera e envia ao SIUR a
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relação de sensores no ponto da rodovia monitorada pelo sistema selecionada pelo
usuário.

Figura 35 - Visão Computação – Diagrama de Atividades – MITS – Relação de
Sensores no Ponto Monitorado da Rodovia Selecionada
Fonte: O autor

Finalmente, o diagrama de atividades, contido na figura 36 da próxima página,
descreve a recuperação e o envio dos dados do(s) sensor(es) selecionado(s) do
MITS para o SIUR.

94

Figura 36 - Visão Computação – Diagrama de Atividades – MITS – Dados dos
Sensores de Tráfego
Fonte: O autor
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Prosseguindo com a descrição dos comportamentos das interfaces, nos
diagramas de atividades contidos nas figuras 37 a 40, pode-se ver como a interface
homem-máquina do SIUR atende às requisições provenientes da Comunidade de
Usuários, desde a identificação da categoria de dispositivo de acesso utilizada,
passando pela recuperação dos dados solicitados através de consulta ao MITS, até
a formatação dos dados recebidos para envio ao usuário.

Figura 37 - Visão Computação – Diagrama de Atividades – SIUR – Rodovias
Monitoradas
Fonte: O autor
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A figura 37 na página anterior mostra o comportamento da interface homemmáquina do SIUR na recuperação, formatação e envio da relação de rodovias
monitoradas pelo sistema. Já a figura 38 abaixo mostra o mesmo comportamento na
recuperação, formatação e envio dos pontos monitorados da rodovia selecionada.

Figura 38 - Visão Computação – Diagrama de Atividades – SIUR – Pontos
Monitorados na Rodovia Selecionada
Fonte: O autor
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Finalmente, nos diagramas de atividades das figuras 39 e 40 a seguir, são
descritos

os

comportamentos

da

interface

homem-máquina

do

SIUR

na

recuperação, formatação e envio da relação de sensores no ponto selecionado da
rodovia escolhida e os dados do(s) sensor(es) selecionado(s).

Figura 39 - Visão Computação – Diagrama de Atividades – SIUR – Relação de
Sensores
Fonte: O autor
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Figura 40 - Visão Computação – Diagrama de Atividades – SIUR – Dados do(s)
Sensor(es) Selecionado(s)
Fonte: O autor
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4.6

O ponto de vista da engenharia
Segundo Marte (2000), a especificação do Ponto de Vista da Engenharia

complementa a Visão Computação definindo os mecanismos e funções necessárias
para suportar a distribuição dos objetos computação.
Este ponto de vista origina um conjunto de diagramas de objetos constituídos
de objetos engenharia e suas respectivas associações. A especificação utiliza parte
do Ponto de Vista da Computação por existir uma correspondência direta com este,
pois os objetos computacionais transformam-se em objetos básicos de engenharia.
Além dos objetos básicos, a modelagem apresenta outros objetos engenharia
que implementam o sistema distribuído por meio de agrupamentos de clusters em
nós e transparências em canais. Os objetos básicos de engenharia podem ser
compilados num programa executável (cluster ou componente), podendo este ser
executado em um nó. Um nó é uma plataforma computacional, que dispõe de um
núcleo ou sistema operacional, que permite que aqueles componentes possam
acessar funções ou dispositivos deste nó. Para a Arquitetura interna aos nós e a
Arquitetura em diferentes níveis, foram empregados Diagramas de Componentes da
UML, conforme Booch (2006).
Para ISO/IEC (2006), um dispositivo importante, tratado de forma diferenciada
pelo Ponto de Vista da Engenharia, é a rede ou os canais de comunicação, que são
extensões das interfaces definidas pelo Ponto de Vista da Computação, quando dois
objetos computação, que estavam relacionados por uma interface se encontram em
nós diferentes no Ponto de Vista da Engenharia. Nesta situação, objetos engenharia,
dentro do canal de comunicação provêem: transparência, protocolo de comunicação
e interceptação (barreira) na interface entre esses objetos computação ou objetos
básicos de engenharia, que estão em nós diferentes.
Com os objetos engenharia Interceptador e Protocolo, que estão no canal, é
possível prover funções tais como: conversão de protocolos, contabilização e
segurança entre sistemas heterogêneos, ou seja, podendo funcionar como um
firewall (barreira) entre sistemas. Com o objeto engenharia Transparência é possível
prover uma série de funções que estão intrinsecamente ligadas aos sistemas
distribuídos, tais como transparência de acesso, localização, migração, replicação,
falha, entre outras, de acordo com Farooqui (2006). A implementação de uma
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transparência é realizada utilizando-se funções ODP, que especificam serviços de:
gerenciamento (nó, objeto); de coordenação (notificação de eventos, controle de
configuração,

recuperação

de

falha,

migração,

replicação);

repositórios

(armazenamento, re-localização) e segurança (controle de acesso, de senhas,
auditoria, autenticação, integridade).
No Ponto de Vista da Computação foi citado que por uma das características
das interfaces, no caso sua assinatura, é possível obter a interoperabilidade e
portabilidade desejada para os sistemas abertos. O Ponto de Vista da Engenharia
demonstra que estas características de sistemas abertos podem ser alcançadas
através das transparências e funções ODP acima citadas.
A figura 41 na página a seguir apresenta um esquema descrevendo a
estrutura física do SIUR e na figura 42 são mostrados os recursos necessários para
a interação entre os objetos básicos de engenharia.
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Figura 41 - Visão Engenharia – Esquema da Estrutura Física do SIUR
Fonte: O autor
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Figura 42 - Visão Engenharia – Diagrama de Componentes - SIUR
Fonte: O autor
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4.7

Conclusão
Neste capítulo foi proposta a modelagem do SIUR, em complemento à

modelagem do MITS, expandindo a interface desse sistema para dispositivos de
acesso móveis, segundo as visões Empresa, Informação, Computação e Engenharia
do modelo de referência ODP-RM.
A arquitetura lógica do sistema é composta pela visão Empresa, que
corresponde ao levantamento de requisitos, e pela visão Informação, que
corresponde à especificação funcional. Já a arquitetura física do sistema é composta
pelas visões Computação e Engenharia. As quatro visões reunidas constituem então
o projeto do sistema.
As dificuldades encontradas residiram na separação dos diagramas entre os
dois sistemas, nas diferentes visões, sendo que existe um forte acoplamento entre
eles.
No capítulo 5 a seguir é detalhada a implementação de um protótipo do sistema
proposto, segundo a visão Tecnologia do modelo de referência ODP-RM.
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5

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO DE
RODOVIAS (SIUR)

5.1

Introdução
Este capítulo apresenta a implementação do SIUR especificado no capítulo

anterior, sistema computadorizado que fornece informações de interesse geral para
usuários de rodovias e funcionários das empresas concessionárias. O capítulo
descreve a tecnologia a ser empregada para o desenvolvimento do SIUR, o
ambiente de desenvolvimento e a descrição do uso do WURFL na adaptação do
conteúdo enviado ao micro-navegador do usuário.
5.2

O ponto de vista da tecnologia
Na visão engenharia do RM-ODP foi definido um modelo de interação entre os

objetos básicos de engenharia. Para que este modelo seja implementado é
necessário identificar as tecnologias que possam desempenhar as funções
requeridas por este ponto de vista. A especificação da visão tecnologia contém os
requisitos referentes às tecnologias que serão utilizadas na implementação dos
elementos definidos na visão engenharia.
Segundo Marte (2006), através dos conceitos presentes em nós e canais, o
Ponto de Vista da Engenharia pode prover um modelo de infra-estrutura
computacional, ou

um "framework", capaz de suportar sistemas distribuídos e

abertos. Para que este modelo seja implementado é necessário que sejam
identificadas as tecnologias que possam desempenhar as funções requeridas por
este ponto de vista. A especificação do Ponto de Vista da Tecnologia contempla
esses requisitos, que serão utilizados na implementação dos elementos do Ponto de
Vista da Engenharia.
Para a ISO/IEC (2006), a especificação de um sistema, segundo o Ponto de
Vista da Tecnologia no ODP-RM, permite descrever a implementação do sistema em
termos de objetos tecnologia que representam os componentes de hardware e
software utilizados.
Para representar essas tecnologias é utilizado o diagrama de implementação,
definidos em Booch (2006), descrevendo a implementação do sistema em termos de
objetos tecnologia que representam os componentes de hardware e software
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utilizados, conforme a figura 43 abaixo, que ilustra um ambiente onde a plataforma
.NET (MS) foi utilizada para a implementação do MITS e em plataforma livre para a
implementação do SIUR.

Figura 43 - Visão Tecnologia – Diagrama de Implementação - SIUR
Fonte: O autor
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5.3

Escopo do protótipo do sistema
O escopo do protótipo do sistema proposto abrange o desenvolvimento da

interface Web com o usuário detentor dos dados dos sensores de volume de tráfego,
distribuídos nas rodovias monitoradas e centralizados no MITS, que é a fonte de
dados principal do sistema. Este protótipo não abrange a transmissão dos dados
coletados nos sensores distribuídos pelas rodovias monitoradas para o agente do
MITS, presente no Centro de Controle Operacional (CCO) das concessionárias de
rodovias e no IPT.
A descrição das funcionalidades disponíveis no sistema e suas características
são apresentadas abaixo:
•

Ao ser acessado, o sistema deve fornecer ao usuário uma relação de
rodovias monitoradas.

•

Selecionando uma rodovia, o usuário recebe uma relação dos pontos
monitorados na rodovia escolhida.

•

Ao selecionar um ponto monitorado a partir de um desktop/quiosque o
usuário recebe os dados coletados de todos os equipamentos instalados
naquele ponto.

•

Caso o usuário selecione um ponto monitorado a partir de um outro tipo
de dispositivo móvel, receberá uma lista dos equipamentos disponíveis
no ponto escolhido para finalmente então acessar os dados coletados
em cada equipamento, individualmente.

•

Os dados dos equipamentos serão exibidos de forma textual para todos
os dispositivos de acesso.

•

Caso o navegador do dispositivo de acesso do usuário tenha suporte a
imagens no formato JPEG, um gráfico será gerado nesse formato e
enviado ao usuário, respeitando-se as dimensões suportadas pelo
dispositivo.

•

Os dados colhidos pelos sensores informam o volume de tráfego de
motos, veículos de passeio e veículos comerciais medido por rodovia,
sentido de faixa e pista, além da velocidade média auferida, nos pontos
onde estes sensores estão instalados, por equipamento.
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•

O sistema final terá acesso aos dados armazenados no MITS, através
de Web Services, desenvolvidos com a finalidade específica de fornecer
as informações necessárias ao sistema.

O protótipo atende apenas aos dados coletados pelos sensores de tráfego
distribuídos nas rodovias monitoradas, mas permite demonstrar com eficiência as
técnicas de adaptação do conteúdo propostas no início deste trabalho. Outras
informações provenientes das concessionárias, como o Mapa de CCO, que informa
os

eventos

relacionados

a

acidentes

de

trânsito

ocorridos

nos

trechos

concessionados, com certeza seriam de maior valor para serem distribuídos através
de equipamentos móveis. Mas, na época que se iniciou o desenvolvimento dessa
dissertação somente estava disponível num protótipo do MITS as informações
relativas aos sensores de tráfego, daí serem estes os escolhidos. Contudo, conforme
citado anteriormente isso não minimiza o desenvolvimento feito nesta dissertação,
pois o que se buscou demonstrar era a viabilidade de poder-se disponibilizar
informações, quaisquer que fossem e presentes no MITS, não somente para
usuários com desktop, mas também para usuários com dispositivos móveis.
5.4

Tecnologia, recursos e ambiente de desenvolvimento
Nesta seção são descritos os recursos, a tecnologia e o ambiente de

desenvolvimento utilizados na produção do SIUR:
5.4.1

Java
O protótipo foi desenvolvido com a utilização da especificação Java, criada

pela Sun Microsystems. A linguagem é mantida pelo JCP (Java Community Process
– Processo da Comunidade Java) que reúne Java experts, empresas e
universidades que através de processos democráticos definem a evolução da
linguagem. A tecnologia Java se divide em 3 especificações distintas:
•

Java Standard Edition (JavaSE) é a especificação do Java que contém
APIs com as funções básicas do Java como I/O (Input/Output –
Entrada/Saída), multithread, network, conectividade com bancos de
dados entre outras.

•

Java Micro Edition (JavaME) é a especificação Java que contém APIs
com funcionalidades para desenvolvimento de aplicações para
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pequenos dispositivos como agendas eletrônicas, telefones celulares,
palmtops e aparelhos eletrônicos em geral que possuam uma KVM
(Kilo Virtual Machine - Máquina Virtual para pequenos dispositivos).
•

Java Enterprise Edition (JavaEE) é a especificação Java que contém
APIs com funcionalidades específicas para o desenvolvimento de
aplicações para servidores tais como Servlets, JSP (Java Server Pages
– Páginas de Servidor Java), EJB (Enterprise Java Beans) e JMS (Java
Message Service – Serviço de Mensagens Java). O JavaEE é uma
extensão do JavaSE e acompanha um servidor Web, um servidor de
componentes transacionais de negócio, um servidor de banco de
dados e um servidor de filas de mensagens.

O código-fonte escrito nesta linguagem possui a extensão .java e ao ser
compilado gera um arquivo com a extensão .class. Os arquivos .class são
interpretados pela JVM (Java Virtual Machine – Máquina Virtual Java) que é
responsável pelo gerenciamento da alocação e desalocação de memória, carregar
os arquivos .class para a memória, garantir a não execução de códigos maliciosos
(segurança do código) e verificar a integridade do arquivo .class. Através da Java
Virtual Machine obtemos portabilidade do código Java, ou seja, um arquivo .class
pode ser executado em qualquer sistema operacional, desde que exista uma JVM
para aquele sistema operacional.
O Sistema de Informação ao Usuário de Rodovias foi desenvolvido com a
utilização da especificação Java Enterprise Edition (JavaEE) da tecnologia Java
(2009).
5.4.2 WURFL e WALL
O SIUR baseia-se no WURFL para detectar as características do dispositivo
de acesso, conforme PASSANI (2009) e nos scripts que compõem o protótipo é feito
um uso intensivo da tag-lib WALL para gerar o conjunto de tags que compõem as
respostas geradas a cada requisição, conforme descrição contida na seção 3.6.4 do
presente trabalho.
A tag-lib WALL baseia-se na capacidade ‘preferred_markup’ mapeada pelo
WURFL para determinar o mime-type do documento de resposta da requisição do
usuário. A mesma capacidade é utilizada pela tag-lib para gerar o conteúdo da
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resposta enviada ao usuário conforme exemplo da tag ‘br’ (quebra de linha) exibido
na página a seguir:
//get the user agent
UA = TagUtil.getUA(this.request);
device_id = uam.getDeviceIDFromUALoose(UA);
markup = cm.getCapabilityForDevice(device_id, "preferred_markup");
//XHTML <br/> with trailing slash
if ( markup.indexOf("xhtmlmp") != -1) {
try {
JspWriter out = pageContext.getOut();
out.println("<br/>");
} catch(IOException ioe) {
System.out.println("Error in br tag: " + ioe);
}
return(SKIP_BODY);
}
//WML <br/> with trailing slash
if ( markup.indexOf("wml") != -1) {
try {
JspWriter out = pageContext.getOut();
out.println("<br/>");
} catch(IOException ioe) {
System.out.println("Error in br tag: " + ioe);
}
return(SKIP_BODY);
}
//CHTML <br/> without trailing slash
if ( markup.indexOf("chtml") != -1) {
try {
JspWriter out = pageContext.getOut();
out.println("<br>");
} catch(IOException ioe) {
System.out.println("Error in br tag: " + ioe);
}
return(SKIP_BODY);
}

No trecho de código acima, a tag-lib gera a tag ‘br’ que irá compor o
documento enviado ao usuário na linguagem de marcação nativa do dispositivo de
acesso de acordo com o valor recuperado pela tag-lib do atributo ‘preferred_markup’,
obtido pelo WURFL. Mecanismo semelhante é utilizado para determinar o mime-type
do documento de resposta, em que a tag-lib também se utiliza do valor recuperado
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pelo atributo ‘preferred_markup’, obtido pelo WURFL, para determinar o content-type
(mime-type) adequado, correspondente à linguagem de marcação do documento.
5.4.3 Ambiente de desenvolvimento
O protótipo do SIUR foi inteiramente desenvolvido na IDE NETBEANS (2009),
um ambiente de desenvolvimento integrado open-source para desenvolvimento de
software. O Netbeans suporta o desenvolvimento de aplicações em Java, C/C++, e
linguagens dinâmicas como PHP, Javascript, Ruby, Groovy e Python e está
disponível para os sistemas operacionais Windows, Linux, Mac OS e Solaris. A IDE
possui uma estreita integração com o servidor Web Glassfish e o banco de dados
MySQL.
5.5

Scripts do protótipo
A partir do escopo estabelecido na seção 5.2 acima foi definida a construção de

4 scripts JSP para implementar as funcionalidades requeridas pelo sistema. Os
scripts foram construídos utilizando-se a especificação Java Enterprise Edition
(JavaEE) da tecnologia Java, conforme definido na seção 5.3.1.
Os

scripts

desenvolvidos

são

detalhados

a

seguir,

descrevendo

as

funcionalidades implementadas e a utilização da adaptação de conteúdo requerida.
5.5.1 index.jsp
A página inicial do protótipo foi implementada no script index.jsp. O script é
responsável pela exibição do menu inicial da aplicação, que relaciona as rodovias
monitoradas pelo sistema. Um fragmento do diagrama de implementação referente
ao contexto de localização do script pode ser visto na figura 44 abaixo:

Figura 44 - Visão Tecnologia – Diagrama de Implementação – SIUR – index.jsp
Fonte: O autor
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As capacidades do dispositivo de acesso, mapeadas pelo WURFL, utilizadas
no script, são relacionadas a seguir, descrevendo o papel executado na adaptação
do conteúdo final gerado e enviado ao dispositivo de acesso do usuário:
•

is_wireless_device: Capacidade que diferencia os dispositivos estáticos
de acesso (PCs, Notebooks, Quiosques) dos dispositivos móveis de
acesso (PDAs, Handhelds, Telefones celulares). Foi utilizada para
fornecer um maior volume de dados sobre as rodovias monitoradas
para os dispositivos de acesso estáticos. Poderia ser utilizada também
para

redirecionar

a

requisição

para

aplicações

específicas,

desenvolvidas para os dispositivos estáticos e para os dispositivos
móveis.
•

preferred_markup: Capacidade que identifica a linguagem de marcação
preferencial do dispositivo de acesso. É utilizada para classificar os
dispositivos móveis de acesso de acordo com a linguagem de
marcação que irá compor a resposta à requisição do usuário, isolando
os dispositivos que suportam a linguagem WML 1.x, a linguagem WML
2.x e finalmente o CHTML.

•

resolution_width e colors: A capacidade resolution_width determina a
largura de tela do dispositivo, enquanto a capacidade colors determina
o número de cores suportado. As duas capacidades são utilizadas em
conjunto para identificar os dispositivos como PDAs, Handhelds e
modelos

recentes

de

aparelhos

celulares

como

o

IPHONE,

segregando-os de outros modelos de dispositivos mais simples.
A figura 45 na página seguinte mostra o acesso ao script index.jsp feito a
partir de um navegador instalado em um PC, e a partir de micro-navegadores
disponíveis em dispositivos móveis que suportam as linguagens WML 1.x, WML 2.x
e CHTML, respectivamente.
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Figura 45 - Acesso ao script index.jsp a partir de navegadores com suporte às
linguagens XHTML, WML 1.X, WML 2.X e CHTML, respectivamente
Fonte: O autor

5.5.2 sensores.jsp
A página seguinte foi implementada no script sensores.jsp. O script é
responsável pela exibição do menu que relaciona a localização dos sensores na
rodovia selecionada na página inicial. Os sensores são identificados pelo quilômetro
e sentido da rodovia em que estão instalados e cada um deles contém um link para
a próxima página do protótipo. Um fragmento do diagrama de implementação
referente ao contexto de localização do script pode ser visto na figura 46 a seguir:
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Figura 46 - Visão Tecnologia – Diagrama de Implementação – SIUR – sensores.jsp
Fonte: O autor

A capacidade do dispositivo de acesso mapeada pelo WURFL, utilizada no
script, é a capacidade is_wireless_device, utilizada para diferenciar o volume de
informações enviadas para os dispositivos de acesso móveis e estáticos.
No final do script é disponibilizado um link para a página inicial do sítio,
possibilitando assim a seleção de uma nova rodovia monitorada.
A figura 47 na próxima página ilustra o acesso ao script sensores.jsp feito a
partir de um navegador instalado em um PC e a partir de micro-navegadores
disponíveis em dispositivos móveis que suportam as linguagens WML 1.x, WML 2.x
e CHTML, respectivamente.
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Figura 47 - Acesso ao script sensores.jsp a partir de navegadores com suporte às
linguagens XHTML, WML 1.X, WML 2.X e CHTML, respectivamente
Fonte: O autor

5.5.3 dados_equipamentos.jsp
O desenvolvimento do protótipo prossegue com a implementação da página
seguinte, composta pelo script dados_equipamentos.jsp. O script implementa
funcionalidades distintas para dispositivos de acesso móveis e estáticos.
Para dispositivos móveis o script gera um menu com os equipamentos
disponíveis no ponto da rodovia selecionado pelo usuário. Para os dispositivos
estáticos de acesso o script exibe os dados coletados por todos os equipamentos
disponíveis no ponto da rodovia selecionado pelo usuário, organizados por
equipamento, na forma textual e acompanhado de um gráfico demonstrativo, gerado
dinamicamente, que consolida os dados coletados.
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Os dados informados referem-se ao volume de tráfego de motos, veículos de
passeio e veículos comerciais medido na rodovia, sentido de faixa e pista, além da
velocidade média auferida, de todos os equipamentos disponíveis no ponto
selecionado.
Um fragmento do diagrama de implementação referente ao contexto de
localização do script pode ser visto na figura 48 abaixo:

Figura 48 - Visão Tecnologia – Diagrama de Implementação – SIUR –
dados_equipamentos.jsp
Fonte: O autor

A capacidade do dispositivo de acesso mapeada pelo WURFL e utilizada no
script é, mais uma vez, a capacidade is_wireless_device, utilizada para encaminhar
o fluxo de execução do script para a funcionalidade adequada, conforme já descrita.
No final do script são disponibilizados 2 links: O primeiro encaminha o usuário
para a página imediatamente anterior e o segundo link encaminha o usuário para a
página inicial do sítio, possibilitando assim a seleção de uma nova rodovia
monitorada.
A figura 49 seguinte ilustra o acesso ao script dados_equipamentos.jsp feito a
partir de micro-navegadores disponíveis em dispositivos móveis que suportam as
linguagens WML 1.x, WML 2.x e CHTML, respectivamente. Subsequente, a figura 50
na próxima página mostra o acesso ao script dados_equipamentos.jsp a partir de
navegador com suporte ao XHTML.
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Figura 49 - Acesso ao script dados_equipamentos.jsp a partir de navegadores com
suporte às linguagens WML 1.X, WML 2.X e CHTML, respectivamente
Fonte: O autor
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Figura 50 - Acesso ao script dados_equipamentos.jsp a partir de navegadores com
suporte a linguagem XHTML
Fonte: O autor
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5.5.4 dados.jsp
A página final do protótipo foi implementada no script equipamentos.jsp. O
script é responsável pela exibição dos dados coletados pelo equipamento
selecionado. Os dados são exibidos de forma textual para dispositivos de acesso
que não suportam imagens no formato JPEG. Para os dispositivos que suportam o
formato de imagem supra-citado os dados são disponibilizados na forma de um
gráfico, gerado dinamicamente, que consolida os dados coletados. Os dados
informados referem-se ao volume de tráfego de motos, veículos de passeio e
veículos comerciais medido por rodovia, sentido de faixa e pista, além da velocidade
média auferida, no equipamento selecionado pelo usuário.
Um fragmento do diagrama de implementação referente ao contexto de
localização do script pode ser visto na figura 51 abaixo:

Figura 51 - Visão Tecnologia – Diagrama de Implementação – SIUR – dados.jsp
Fonte: O autor

As capacidades do dispositivo de acesso mapeadas pelo WURFL utilizadas
no script são relacionadas a seguir, descrevendo o papel executado na adaptação
do conteúdo final gerado e enviado ao dispositivo de acesso do usuário:
•

resolution_width e jpg: A capacidade resolution_width determina a
largura de tela do dispositivo, enquanto a capacidade jpg determina o
suporte do dispositivo ao formato de imagem JPEG. As duas
capacidades são utilizadas em conjunto para fornecer os parâmetros
para a geração do gráfico citado acima, caso o dispositivo de acesso
tenha suporte ao formato de imagem supra-citado.

Concluindo, no final do script, são disponibilizados 2 links: O primeiro
encaminha o usuário para a página imediatamente anterior e o segundo link
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encaminha o usuário para a página inicial do sítio, possibilitando assim a seleção de
uma nova rodovia monitorada para o reinício do processo.
A figura 52 abaixo a seguir mostra o acesso ao script dados.jsp feito a partir
de micro-navegadores disponíveis em dispositivos móveis que suportam as
linguagens WML 1.x, WML 2.x e CHTML, respectivamente.

Figura 52 - Acesso ao script dados_equipamentos.jsp a partir de navegadores com
suporte às linguagens WML 1.X, WML 2.X e CHTML, respectivamente
Fonte: O autor
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5.6

Conclusão
O presente capítulo procurou descrever o processo de desenvolvimento do

protótipo do SIUR, segundo a visão tecnologia do modelo de referência ODP-RM,
definindo o escopo do sistema, recursos e tecnologias utilizadas e principalmente
descreveu o uso do WURFL na personalização do conteúdo enviado ao usuário, em
resposta às suas requisições.
Desta forma foi possível demonstrar a eficácia do método de identificação do
contexto de entrega de conteúdo escolhido em fornecer respostas mais adequadas
ao dispositivo de acesso utilizado pelo usuário.
Finalmente, a modelagem dos cinco pontos de vista do ODP-RM mostrou que a
definição do Sistemas de Informação ao Usuário de Rodovias tornou-se mais
completa, pois, as visões permitiram adquirir conhecimentos melhores e mais
abrangentes do sistema e suas regras de negócio, de operação e da infra-estrutura
necessária para desenvolvimento e execução do projeto.
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6

TESTES DE VALIDAÇÃO DA INTERFACE DO PROTÓTIPO DO SISTEMA DE
INFORMAÇÃO AO USUÁRIO DE RODOVIAS (SIUR)

6.1

Introdução
O presente capítulo abordará a questão da configuração de um ambiente de

testes do protótipo, apresentado no capítulo anterior, e a avaliação do protótipo
produzido frente às recomendações de melhores práticas para o desenvolvimento de
sítios Web (Mobile Web Best Practices – W3C (2006)), para acesso por dispositivos
móveis, baseada em parâmetros definidos na recomendação MobileOK Basic Tests
1.0 – W3C (2009).
6.2

Recomendação do W3C para Testes Básicos MobileOK 1.0
Essa recomendação do W3C (2006) define os testes de validação da interface,

feitos sobre o conteúdo que é entregue ao usuário, portanto estes não podem ser
caracterizados como testes funcionais. Esses testes da interrface fornecem a base
para a reivindicação de conformidade MobileOK, baseados na recomendação de
melhores práticas para o desenvolvimento de sítios Web. Os provedores de
conteúdo, aprovados nos testes, estão certificados de que podem prover uma
‘experiência de usuário’ (user experience) funcional, quando estes se utilizam de
dispositivos móveis cujas capacidades ao menos se equiparem àquelas definidas no
Contexto de Entrega Padrão, conforme apresentado no item 3.4.1 (Least Commom
Denominator) da presente dissertação. Assim procedendo, isso irá assegurar que o
conteúdo foi fornecido de uma forma que atinja uma usabilidade, eficiência e
interoperabilidade básica quando acessado por dispositivos móveis.
Os testes são aplicados a uma URI ou grupo de URIs e são significativos
apenas quando a URI testada retorna conteúdo HTML entregue sob o protocolo
HTTP ou HTTPS. Os testes individuais podem resultar em Sucesso ou Falha. Para
alcançar conformidade, todos os testes devem ser bem sucedidos. Os testes podem
também apresentar avisos que não afetam o seu sucesso. Testes que resultam
apenas em avisos e não afetam o resultado final não serão executados no protótipo
sugerido.
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6.3

Requisitos do ambiente de testes
Para a execução dos testes o W3C (2009) define a configuração de um agente

de usuário que informe ao servidor que este deve fornecer conteúdo que seja
compatível com o Contexto de Entrega Padrão. Os cabeçalhos HTTP Request desse
agente do usuário devem estar configurados como segue:
•

Deve ser usado o método GET do HTTP nas requisições ao servidor;

•

O campo User-Agent deve conter a string a seguir: “W3C-mobileOK/DDC-1.0
(see http://www.w3.org/2006/07/mobileok-ddc)”;

•

O campo Accept deve indicar os tipos de mídia compreendidos pelo Contexto
de

Entrega

Padrão,

enviando

exatamente

a

string

a

seguir:

“application/xhtml+xml,text/html;q=0.1,application/vnd.wap.xhtml+xml;q=0.1,t
ext/css,image/jpeg,image/gif”;
•

O campo Accept-Charset deve indicar que apenas o conjunto de caracteres
UTF-8 é aceito, enviando exatamente a seguinte string: “UTF-8”;

•

Não devem ser incluídos campos relativos a cookies;

•

Deve ser incluída informação de autenticação, caso esta seja requerida;

•

A implementação deve suportar tanto requisições HTTP quanto requisições
HTTPS.

6.4

Configuração do ambiente de testes
Para atender aos requisitos do ambiente de testes, foi utilizado o navegador

Mozilla Firefox, um navegador livre e multi-plataforma desenvolvido pela Mozilla
Foundation (Fundação Mozilla) com ajuda de centenas de colaboradores. A intenção
da fundação é desenvolver um navegador leve, seguro, intuitivo e altamente
extensível. Baseado no componente de navegação da Mozilla Suite, o Firefox, como
é mais conhecido, tornou-se o objetivo principal da Mozilla Foundation. O Firefox
destaca-se atualmente como sendo a principal alternativa ao Microsoft Internet
Explorer, produzido pela Microsoft.
A Mozilla Foundation demonstra orgulho do fato de o Firefox ter alta
compatibilidade com os atuais padrões Web, em especial os especificados pelo
W3C. O suporte a estes padrões é extenso (embora não completo) e os mais
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conhecidos dentre eles são o HTML, XML, XHTML, CSS, Javascript, DOM, MathML
(Mathematical Markup Language – Linguagem de Marcação Matemática), XSL
(Extensible Stylesheet Language – Linguagem Extensível de Folha de Estilo) e o
XPath (XML Path Language – Linguagem de Caminhos em XML). Há também o
suporte à transparência variável em arquivos de imagem PNG.
O Mozilla Firefox funciona em vários sistemas operacionais, dentre os quais:
•

Inúmeras versões do Microsoft Windows: 98(apenas 2.0), 98SE(apenas 2.0),
Me(apenas 2.0), NT 4.0(apenas 2.0), 2000, XP, Server 2003, Vista e Windows
Seven.

•

Mac OS X: Programadores da Apple criaram uma versão do Firefox que
funciona com máquinas MacIntel, a qual parece ter funcionado de maneira
satisfatória.

•

Sistemas baseados em Linux que utilizam X Org Server ou XFree86.
Geralmente incluso na instalação como padrão.
Pelo fato de ser um software em código aberto, muitos programadores

desenvolvem versões para outros sistemas operacionais que não são oficialmente
suportadas pela Mozilla Foundation, a saber:
•

Solaris (x86 e SPARC)

•

FreeBSD

•

PC-BSD

•

NetBSD

•

OS/2

•

AIX
Versões para o Windows XP Professional x64 Edition também estão

disponíveis, bem como versões para RISC OS e BeOS (projetos que ainda estão em
andamento). Existe também uma versão portátil do Mozilla Firefox otimizado para
PenDrives.
Através de extensões do navegador os usuários podem agregar novas funções,
como gestos do mouse, bloqueio de publicidade, ferramentas de verificação e de
ampliação de imagens, entre outras. Muitas das funções oficialmente incluídas no
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navegador, como um cliente de chat IRC (Internet Relay Chat – Transmissão de
Bate-Papo pela Internet) e calendário, foram inicialmente lançadas como extensões
para o Firefox.
Para atender completamente aos requisitos do ambiente de testes do protótipo
desenvolvido, foram instaladas as seguintes extensões ao Firefox:
•

User Agent Swither: Essa extensão, desenvolvida por Chris Pederick
(http://www.chrispederick.com), permite aos usuários configurar uma lista
personalizada de Agentes de Usuário e alternar, durante a navegação,
entre os Agentes de Usuário configurados. O objetivo da extensão é
oferecer alternativas de navegação ao usuário, simulando requisições
provenientes dos Agentes de Usuário configurados, sem contudo alterar
a forma com que os sítios acessados sejam renderizados. A extensão foi
utilizada com o intuito de possibilitar a alteração do campo User-Agent
no cabeçalho HTTP, como determinado nos requisitos para o teste do
protótipo desenvolvido.

•

Modify Headers: Extensão desenvolvida por Gareth Hunt, disponível em
http://modifyheaders.mozdev.org,

permite

aos

usuários

adicionar,

modificar e filtrar campos dos cabeçalhos HTTP Request enviados
durante as requisições dos usuários aos sítios visitados, sem contudo
alterar a forma com que os sítios acessados serão renderizados. A
extensão foi utilizada para configurar os campos Accept e Acept-Charset
dos cabeçalhos HTTP Request com os valores definidos nos requisitos
para o teste do protótipo e para bloquear o envio de campos referentes a
Cookies nas requisições efetuadas pelos usuários.
•

Live HTTP Headers: Extensão criada por Daniel Savard e Nikolas
Coukouma, disponível em http://livehttpheaders.mozdev.org, permite aos
usuários o exame dos cabeçalhos HTTP gerados durante a navegação.
A extensão foi utilizada para verificação dos cabeçalhos HTTP gerados
durante os testes do protótipo desenvolvido.

•

Page Validator: Extensão criada por Michael Langley, disponível em
https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/2250,

permite

aos

desenvolvedores validarem uma página utilizando o Serviço de

125

Validação de Marcação do W3C. Na eventual indisponibilidade do Web
Service do W3C, também foi utilizado o software TIDY, desenvolvido por
David Raggett, membro colaborador do W3C.
O navegador Mozilla Firefox está disponível para download no endereço
http://www.mozilla.com/firefox e o repositório para busca e download de extensões
ao navegador está disponível no endereço http://addons.mozilla.org.
6.5

Execução dos testes do protótipo
Os testes do protótipo foram executados pelo acesso, através do navegador

Mozilla Firefox acrescido das extensões citadas na seção anterior e devidamente
configurado conforme os requisitos definidos pelo W3C (2009) listados na seção 6.3,
às páginas que compõem o Sistema de Informação ao Usuário de Rodovias.
É testado o conteúdo fornecido ao usuário do navegador configurado com os
atributos definidos no Contexto de Entrega Padrão, conforme listado na seção 3.4.1
da presente dissertação. Para isso foram capturados dados dos cabeçalhos HTTP
das requisições efetuadas e os códigos fonte das respostas enviadas pelo servidor
de aplicação como segue.

Figura 53 – Cabeçalho HTTP referente acesso ao script index.jsp do SIUR
Fonte: O autor
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A figura 53 acima mostra os campos do cabeçalho HTTP no acesso ao script
index.jsp do protótipo do SIUR. Pode-se constatar a adequação dos campos do
cabeçalho aos requisitos definidos pelo W3C (2009) para a execução dos testes.
A seguir é listado o código fonte da resposta enviada pelo servidor ao usuário.

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE

html

PUBLIC

"-//WAPFORUM//DTD

XHTML

Mobile

1.0//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<head>
<title>RODOVIAS</title>
</head>
<body>
<p style="text-align:center"><b>RODOVIAS - WAP 2.X</b></p>
<ol>
<li><a accesskey="1" href="sensores.jsp?idrodovia=3">(SP255)</a></li>
<li><a accesskey="2" href="sensores.jsp?idrodovia=29">(SP318)</a></li>
<li><a accesskey="3" href="sensores.jsp?idrodovia=1">(SP330)</a></li>
<li><a accesskey="4" href="sensores.jsp?idrodovia=4">(SP334)</a></li>
<li><a accesskey="5" href="sensores.jsp?idrodovia=30">(SP345)</a></li>
</ol>
</body>
</html>

Na próxima página, a figura 54 mostra os campos do cabeçalho HTTP no
acesso ao script sensores.jsp do protótipo do SIUR e a seguir é mostrado o código
fonte retornado pelo servidor de aplicação.

127

Figura 54 – Cabeçalho HTTP referente acesso ao script sensores.jsp do SIUR
Fonte: O autor
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<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE

html

PUBLIC

"-//WAPFORUM//DTD

XHTML

Mobile

1.0//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<head>
<title>SENSORES</title>
</head>
<body>
<p style="text-align:center"><b>Sensores na SP 330</b></p>
<ol>
<li><a accesskey="1" href="dados_equipamentos.jsp?idsensor=5228">KM 247Sentido C</a></li>
<li><a accesskey="2" href="dados_equipamentos.jsp?idsensor=5229">KM 267Sentido C</a></li>
<li><a accesskey="3" href="dados_equipamentos.jsp?idsensor=5230">KM 294Sentido C</a></li>
<li><a accesskey="4" href="dados_equipamentos.jsp?idsensor=5231">KM 300Sentido S</a></li>
<li><a accesskey="5" href="dados_equipamentos.jsp?idsensor=5232">KM 312Sentido N</a></li>
<li><a accesskey="6" href="index.jsp">Página Inicial</a></li>
</ol>
</body>
</html>

Prosseguindo, na próxima página, a figura 55 mostra os campos do cabeçalho
HTTP no acesso ao script dados_equipamentos.jsp do protótipo do SIUR e na
página a seguir é mostrado o código fonte retornado pelo servidor de aplicação.
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Figura 55 – Cabeçalho HTTP referente acesso ao script dados_equipamentos.jsp do
SIUR
Fonte: O autor
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<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE

html

PUBLIC

"-//WAPFORUM//DTD

XHTML

Mobile

1.0//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<head>
<title>DADOS</title>
</head>
<body>
<p style="text-align:center"><b>Sensores KM 300/SP-330</b></p>
<ol>
<li><a

accesskey="1"

href="dados.jsp?idequipamento=1">Equipamento

accesskey="2"

href="dados.jsp?idequipamento=2">Equipamento

accesskey="3"

href="dados.jsp?idequipamento=3">Equipamento

accesskey="4"

href="dados.jsp?idequipamento=4">Equipamento

1</a></li>
<li><a
2</a></li>
<li><a
3</a></li>
<li><a
4</a></li>
<li><a

accesskey="5"

href="sensores.jsp?idrodovia=1">Página

Anterior</a></li>
<li><a accesskey="6" href="index.jsp">Página Inicial</a></li>
</ol>
</body>
</html>

Finalmente, na próxima página, a figura 56 mostra os campos do cabeçalho
HTTP no acesso ao script dados.jsp do protótipo do SIUR, a figura 57 mostra os
campos do cabeçalho HTTP no acesso à imagem e2.jpg, requisitada pelo script
dados.jsp e na página a seguir é mostrado o código fonte retornado pelo servidor de
aplicação ao usuário.
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Figura 56 – Cabeçalho HTTP referente acesso ao script dados.jsp do SIUR
Fonte: O autor

Figura 57 – Cabeçalho HTTP referente acesso à imagem e2.jpg requisitada pelo script
dados.jsp do SIUR
Fonte: O autor
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<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE
html
PUBLIC

"-//WAPFORUM//DTD

XHTML

Mobile

1.0//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<head>
<title>EQUIPAMENTO 2</title>
</head>
<body>
<p style="text-align:center">Equipamento 2</p>
<p style="text-align:center">KM 300/SP-330</p>
<p style="text-align:center">(Volume Médio/Atual)</p>
<p style="text-align:left">Faixa 2</p>
<p style="text-align:left">Sentido N</p>
<img

src="http://localhost:8080/siur/imgs/wap2/e2.jpg"

alt="Equipamento

2"

width="120" height="117"/>
<p style="text-align:left">Motos: 15/11</p>
<p style="text-align:left">Passeio: 70/65</p>
<p style="text-align:left">Comercial: 20/23</p>
<p style="text-align:left">Vel. Média 75/81 KM/H</p>
<ol>
<li><a accesskey="1" href="dados_equipamentos.jsp?idsensor=5231">Página
Anterior</a></li>
<li><a accesskey="2" href="index.jsp">Página Inicial</a></li>
</ol>
</body>
</html>

Com esses recursos em mãos, é possível executar os testes contidos na
recomendação do W3C (2009) MobileOk Basic Tests 1.0. São testadas
características do sítio definidas nas diretrizes de melhores práticas para
desenvolvimento de sítios para dispositivos móveis, segundo parâmetros definidos
na recomendação supra-citada. A execução dos testes individuais e coleta dos
resultados alcançados foram consolidados na tabela 12 a seguir, sendo descritos em
detalhes no Anexo D.
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Tabela 12 – "Resultados consolidados da avaliação do protótipo”
QUESITO AVALIADO

RESULTADO DA

NÚMERO DO

AVALIAÇÃO

ÍTEM

AUTO_REFRESH e REDIRECTION

Aprovado

1

CACHING

Aprovado

2

CHARACTER_ENCODING_SUPPORT

Aprovado

3

Aprovado

4

DEFAULT_INPUT_MODE

Não se aplica

5

EXTERNAL_RESOURCES

Aprovado

6

GRAPHICS_FOR_SPACING

Aprovado

7

IMAGE_MAPS

Não se aplica

8

IMAGES_RESIZING e

Aprovado

9

LINK_TARGET_FORMAT

Não avaliado

10

MEASURES

Aprovado

11

MINIMIZE

Aprovado

12

NO_FRAMES

Aprovado

13

NON_TEXT_ALTERNATIVES

Aprovado

14

OBJECTS_OR_SCRIPT

Aprovado

15

PAGE_SIZE_LIMIT

Aprovado

16

PAGE_TITLE

Aprovado

17

POP_UPS

Aprovado

18

PROVIDE_DEFAULTS

Aprovado

19

STYLE_SHEETS_SUPPORT

Não avaliado

20

e CHARACTER_ENCODING_USE
CHARACTER_FORMAT_SUPPORT e
VALID_MARKUP

IMAGES_SPECIFY_SIZE

134

6.6

STYLE_SHEETS_USE

Aprovado

21

TABLES_ALTERNATIVES

Não avaliado

22

TABLES_LAYOUT

Aprovado

23

TABLES_NESTED

Aprovado

24

Conclusão
Neste capítulo foram descritos os requisitos para a elaboração dos testes do

protótipo desenvolvido no capítulo anterior conforme especificado no Contexto de
Entrega Padrão, do W3C (2006), a configuração desse ambiente de testes e a
execução desses testes baseada em parâmetros definidos na recomendação
MobileOK Basic Tests 1.0 – W3C (2009).
O objetivo de cada teste individual, a sua forma de execução e os resultados
obtidos foram descritos de forma detalhada para cada recomendação de melhores
práticas listada na recomendação de testes básicos MobileOK do W3C, com a
ressalva de que os testes dos itens cuja avaliação incorra apenas em alertas não
foram executados.
O resultado final é de que nenhuma das práticas avaliadas pelo conjunto de
testes MobileOK em relação ao protótipo desenvolvido incorreu em falha na
avaliação. Em conseqüência, o protótipo demonstrou ter plenas condições de
reivindicar conformidade MobileOK junto ao W3C. Essa conformidade assegura que
o conteúdo gerado e enviado ao usuário foi fornecido de uma forma que atinja uma
usabilidade, eficiência e interoperabilidade básica quando acessado por dispositivos
móveis, segundo quesitos definidos na recomendação Mobile Web Best Practices
1.0 – Basic Guidelines emitida pelo W3C (2006).
No próximo capítulo é exposta a conclusão da presente dissertação com os
resultados obtidos e sugestões para trabalhos futuros.
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7
7.1

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Introdução
Este capítulo apresenta a conclusão da dissertação, relacionando os objetivos

alcançados, os resultados obtidos e sugestões para trabalhos futuros.
7.2

Contexto
Motivado pela dificuldade encontrada por desenvolvedores de sítios web em

fornecer informações e serviços para usuários que se utilizam de dispositivos móveis
de acesso, este trabalho de dissertação desenvolveu a especificação e
implementação de um projeto de sítio web para acesso por dispositivos móveis.
Esta dificuldade não aplica apenas às limitações mais óbvias dos dispositivos
de acesso como a baixa capacidade de processamento e memória, as limitações
dos dispositivos de entrada e saída de dados e uma velocidade de transferência de
dados substancialmente mais baixa do que as disponíveis atualmente para
computadores pessoais. Ela se aplica também à relevância e à forma de se
disponibilizar informações e serviços para dispositivos móveis de acesso.
O projeto dessas aplicações, quando distribuídas entre múltiplos domínios
organizacionais heterogêneos implica em outra dificuldade. Faz-se então necessário
utilizar uma metodologia para o projeto de aplicações que permita a diferentes
grupos de participantes um entendimento adequado desse sistema, de acordo com
o foco de cada grupo.
A complexidade envolvida em tal tarefa conduziu à pesquisa por normas,
padrões e ferramentas que permitissem a sua viabilidade tanto no domínio do
conhecimento de projetos como também em domínios correlatos e ligados ao
processo de desenvolvimento de software.
O resultado final foi o desenvolvimento deste projeto seguindo o modelo de
referência ODP-RM e a sua respectiva implementação utilizando como método de
identificação do contexto de entrega de conteúdo o WURFL.
O ODP-RM é definido no conjunto de normas ISO/IEC 10746 que descreve as
características necessárias que um sistema de processamento distribuído necessita
para ser aberto. Tem o objetivo de guiar o projeto e desenvolvimento de sistemas
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distribuídos e considera cinco visões na construção desses sistemas: empresa,
informação, computação, engenharia e tecnologia.
O WURFL, por sua vez, é um projeto Open-Source, criado e mantido pela
comunidade de desenvolvedores, composto por um arquivo de configuração em
formato XML que contém dados sobre cerca de 400 características de
aproximadamente 9000 dispositivos de móveis de acesso distintos. Dentre os
métodos de identificação do contexto de entrega plenamente implementados, o
WURFL foi eleito por ser reconhecido pelo W3C e recomendado pela OMA, sendo,
atualmente, mais popular do que soluções que utilizam os perfis UAProf, perfis estes
que implementam o CC/PP.
7.3

Conclusões
Entre os objetivos estabelecidos na capítulo 1, os seguintes resultados e

conclusões são encontrados:
•

Este trabalho aplicou as cinco visões do modelo de referência ODP-RM
no projeto de um sítio web - voltado para dispositivos móveis, através da
utilização do UML na composição dos diagramas contidos nos capítulos
4 e 5.

•

Esta dissertação agrega à ampla documentação teórica disponível sobre
o conjunto de normas ISO/IEC 10746 um exemplo prático de utilização,
num ambiente computacional distribuído entre diferentes domínios
organizacionais, de todas as visões propostas pelo padrão ODP-RM,
alternando entre os conceitos e suas respectivas aplicações na
modelagem e implementação do sistema sugerido.

•

Através da aplicação das visões do ODP-RM no projeto foi possível
proporcionar a observação do sistema através de uma perspectiva
conveniente e um nível de abstração adequado para diferentes perfis de
equipes.

•

Foi elaborada a descrição de uma estratégia de adaptação de conteúdo,
baseada na identificação do contexto de entrega, para atendimento de
requisições a sítios web originadas de dispositivos móveis, com
diferentes características de configuração - conforme descritas no
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capítulo 3, onde se justificou a opção do uso do WURFL frente a outros
métodos

conhecidos de identificação do contexto de entrega de

conteúdo (CC/PP e UAProf).
•

O protótipo criado a partir do projeto desenvolvido contemplou, com
sucesso, as características de diferentes dispositivos de acesso,
provendo conteúdo de forma a explorar o máximo de recursos
disponíveis nos dispositivos, dentro do escopo das funcionalidades
definidas pelo sistema, conforme demonstrado no capítulo 5.

•

Foi apresentada no capítulo 6 a configuração de um ambiente de testes
que simula requisições a sítios web, provenientes de um dispositivo de
acesso hipotético, cuja configuração corresponde à definida no Contexto
de Entrega Padrão, conforme W3C (2006). Esses testes podem ser
caracterizados como testes de verificação da interface gráfica, com
escopo diferente de testes conhecidos como funcionais (caixa branca ou
caixa preta).

•

A forma do conteúdo entregue ao usário pelo protótipo foi testada, no
capítulo 6, com relação à aderência a um conjunto de melhores práticas
- definidas pelo W3C (2009), segundo parâmetros contidos na
recomendação MobileOK Basic Tests 1.0, sendo aprovado em todos os
quesitos avaliados, certificando que o protótipo pode prover uma
experiência de usuário (user experience) funcional, quando este se
utiliza de um dispositivo móvel, cuja configuração ao menos se equipara
à definida no contexto de entrega padrão,

7.4

Trabalhos Futuros
Considerando-se as contribuições efetivas desse trabalho, observa-se um

conjunto de aspectos que podem ser explorados futuramente:
•

Expansão do projeto e do protótipo com o intuito de agregar outras
informações disponíveis nas concessionárias de rodovias, tais como
condições metereológicas, localização do veículos de emergência,
gerenciamento de incidentes e aquelas que compõem o Mapa do Centro
de Controle Operacional.
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•

Inclusão, no projeto e no protótipo, da oferta de informações e serviços
baseados na geo-localização do usuário.

•

Criação de um sistema ativo de alertas que notifique o usuário quanto a
acidentes ocorridos no percurso, de notificação de violação do limite de
velocidade e outras informações relevantes.

•

Atualização da modelagem ODP_RM, efetuada nesta dissertação com a
utilização da Norma ISO 10746 pela nova norma ISO 19793.
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ANEXO A - Características Mapeadas Pelo WURFL

Group:product_info (human readable brand and model name and other generic info)
Capability Name

Type

Description

brand_name

string

Brand

model_name

string

Model

unique

true/false UA is repetead for different devices
(rare, but deadly occurence)

ununiqueness_handler

String

How to handle a non-unique Useragent String (API/framework may
support specific mechanism to
handle HTTP request directly)

is_wireless_device

true/false Tells you if a device is wireless or
not. Specifically a mobile phone or a
PDA are considered wireless
devices, a desktop PC or a laptop
are not

device_claims_web_support

true/false Whether the device is wireless or
not, the browser may claim web
support or not. Opera for Symbian is
an example of a browser that claims
web support (and tries to render at
best) a page that was developed for
web presentation independently
from the device.

has_pointing_device

true/false The presence of a stylus is the
tipical example of this, but there are
also devices with mouse-like user
controls that can have this capability
set to true.In general, not having to
click your way to each and every
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link (or form widget) makes a big
difference and this capability
captures that.
has_qwerty_keyboard

true/false Some devices come with a full
querty keyboard. This may have a
say on how forms or other functions
are implemented. Virtual keyboard
(a-la Palm pilot) are good enough to
make this capability tick to true.

can_skip_aligned_link_row true/false Many modern devices (or
browser/device combo) let users
skip a row of links (for ex:
link1|link2|link3|link4) with
just one click down. Other devices
force users to click multiple times to
skip the list of links.
uaprof,uaprof2,uaprof3

String

UAProf urls can typically be

(URL)

extracted as a HTTP header. This
capability may be useful when this is
not possible for some reason.

nokia_series

Integer

Nokia Series 20/30/40/60/80 or 90

nokia_edition

Integer

Developer Platform (1/2/3/...)

device_os

String

Information about osting OS

(URL)

Group:wml_ui (User Interface for WML browser)
Capability Name

Type

Description

proportional_font

true/false The standard font is
proportional
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built_in_back_button_support

true/false User may always click on a
button to go back

card_title_support

true/false The device displays the title on
the screen

softkey_support

true/false Softkeys are supported

table_support

true/false The browser displays tables
formatted "correctly" (rather
than 1 cell per line)

numbered_menus

true/false The browser lists numbers to
pick an element from a list

menu_with_select_element_
recommended
menu_with_list_of_links_
recommended
icons_on_menu_items_support

true/false A select element is the most
usable menu format
true/false A list of links is the most usable
menu format
true/false Links may be associated with
icons

break_list_of_links_with
_br_element_recommended

true/false When presenting a list of links
the use of <br/> is suggested
for better presentation

access_key_support

true/false respects the "accesskey"
attribute of the anchor tag

wrap_mode_support

true/false The browser can be forced to
wrap or not lines

times_square_mode_support

true/false "time_square_mode_support"
is an Openwave browser
specific feature related to what
happens with code that looks
like <p mode="nowrap">. The
Openwave browser will present
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the text in this block on a
single line that will only scroll
(like marquee) when the line
has been activated (has focus).
Other browser either cropped
such blocks, or force ths user
to scroll horizontally on the
page.
deck_prefetch_support

true/false Prefetching of other decks is
supported

elective_forms_recommended

true/false input and select elements
can/should be placed in a
single card rather than on
discrete cards

wizards_recommended

true/false wizards_recommended

image_as_link_support

true/false You may use images to present
a link

insert_br_element_
after_widget_recommended

true/false The use of a break is suggested
after widgets

wml_can_display_images_and_ true/false Some devices not display an
text_on_same_line

image and text on the same
line. Set this to true if the
device supports it

wml_displays_image_in_center true/false Some devices will show images
aligned in center by default,
true if this happens
opwv_wml_extensions_support true/false This is specific for Openwave
browsers and possibly third
party browsers that are
compatible. As WML extensions
we mean pictograms and other
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tags that were never formalized
by the WAP forum
wml_make_phone_call_string

string

Prefix to initiate a voice call

Group:chtml_ui (User Interface for Compact HTML i;Mode browser)
Capability Name

Type

Description

chtml_display_accesskey

true/false The device displays a number
when you use an accesskey

emoji

true/false Emoji are special characters
which appear in i-Mode pages
as small icons

chtml_can_display_images_and_ true/false As for WML, this is set to true
text_on_same_line

if the device can display
images and text on the same
line

chtml_displays_image_in_center true/false As for WML, this is set to true
if the device will align images
in center by default
imode_region

string

This field describes the
market region for the device,
useful for emoji's and other
possible localizations. Possible
values as "ja" for Japan, "eu"
for Europe, "us" for USA "as"
for Asia. "none" means
unknown or not set.

chtml_make_phone_call_string

string

Prefix to initiate a voice call

chtml_table_support

true/false Tables are not supported by
default on i-mode/chtml
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devices. This capability tells
you if the device supports this
"extra" feature

Group:xhtml_ui (User Interface for HTML/XHTML-MP browser)
Capability Name

Type

Description

xhtml_honors_bgcolor

true/false Background colour can be set

xhtml_supports_forms_in_table

true/false Form entry within a table is
possible

xhtml_support_wml2_namespace

true/false The WML version 2.0
namespace is supported, so
the device will successfully
render WML2.0 content

xhtml_autoexpand_select

true/false Some device automatically
expand select's (MOT T720,
for example)

xhtml_select_as_dropdown

true/false The device displays select's
as dropdown lists

xhtml_select_as_radiobutton

true/false The device displays select's
as radio buttons

xhtml_select_as_popup

true/false The device displays select's
as popup lists, similar to the
Openwave GUI extension

xhtml_display_accesskey

true/false The device displays a number
when you use an accesskey

xhtml_supports_invisible_text

true/false

xhtml_supports_inline_input

true/false Some browsers let you type
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text locally. Others bring you
to a separate data entry
control.
xhtml_supports_monospace_font

true/false Does device support
monospace fonts only?

xhtml_supports_table_for_layout

true/false This device support for tables
is solid enough that you can
use tables to layout content
on the screen.Used in WALL)

xhtml_supports_css_cell_
table_coloring

true/false CSS support in this device is
good enough that table cells
are correctly colored when
the color is defined through
CSS (Used in WALL)

xhtml_format_as_css_property

true/false This field is true if the device
supports a css property to
define the format of an input
field. This is what the
"format" attribute was in
WML. Follows the same rules
as "format" used to do.
Example:
style=
"-wap-input-format:NNNN"
(Used in WALL)

xhtml_format_as_attribute

true/false This is set true if the device
supports the "format"
attribute in input fields (Used
in WALL)

xhtml_nowrap_mode

true/false Does device support wrap
mode as a XHTML attribute?
(Used by WALL)
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xhtml_marquee_as_css_property

true/false Does device support
MARQUEE though CSS
syntax? (used by WALL)

xhtml_readable_background_color1 string

This and the following
properties lets you define 2
colors which interoperate
visually on the device. For
example, by using one of
these two colors as
background, you don't risk
that an hyperlink disappears
against its background.
(Used by WALL) against

xhtml_readable_background_color2 string

refer to
xhtml_readable_background_
color1 for description (Used
by WALL)

xhtml_allows_disabled_

true/false XHTML lets you define

form_elements

"disabled" form elements. If
this actually works on the
different devices is tracked
down by this capability.

xhtml_document_title_support

true/false While one can define the
document title with the title
tag, not all devices actually
render the title. This
capability keeps track of that
behavior (Used by WALL)

xhtml_preferred_charset

string

UTF-8 should be supported
by default, but some devices
have problems. Here you
may find alternative charsets
such as iso8859. This field
does not present the exact
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charset because with ISO
charsets you may need to
specify the one of your
region (1, 15, other) Capability mentor: Pau
Aliagas
opwv_xhtml_extensions_support

true/false The Openwave browser has
some supports some useful
extensions. Tracked by this
capability (used by WALL)

xhtml_make_phone_call_string

string

Prefix to initiate a voice call
(Used by WALL)

xhtmlmp_preferred_mime_type

string

Most devices should support
both text/html and the
specific XHTML MP mime
type. Some are a little pickie,
here you should find a mime
type that always works.
Default is text/html

xhtml_table_support

true/false tables SHOULD be supported
as syntax, but are often
rendered poorly. This tag
tells you if the browser is
able to render tables
decently

Group:markup supported mark languages
Capability Name

Type

Description

xhtml_support_level

[-1 |..|

Assuming the device supports some form

4]

of XHTML, this capability measures how
reliably certain common designer features
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are supported, according to the following
description:
- level "-1":
no XHTML support of any kind.
Possible WML support
Nokia 7110, 7210 as well as
all UP.Browser 4 and 5 devices.

- level "0" :
basic XHTML Support.
Minimum screen-width: 100 pixel
No (or very unreliable) CSS support.
Poor table support or none at all.
Basic forms: text field, select-option,
submit button.
May not be able to support input
mask on fields.
Ex Device: SonyEricsson T610/T616

- level "1" :
XHTML with some CSS support.
Minimum sceen-width: 120 pixels.
Hyperlinks may not be collorable by CSS.
Basic table support: 2x2 or more.
Colspan and rowspan may not be supported.
"width" expressed as percentage may be
unreliable.
Ex Device: Sharp GX 10, Nokia 3650

- level "2" :
Assume same capabilities as
level "1", but may vary in the future.
Ex Device: Nokia6600,Nokia5300
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- level "3" :
Excellent CSS support.
Padding, border and margin are correctly
applied.
Can reliable apply colors to links,
text and background.
CSS graphic effects are pixel perfect
Minimum sceen-width: 164 pixels.
Can support complex tables (but not
necessarily nested tables) up to
4 cells in a row.
Not setting "font-size" produces
a readable font.
Supports background images also
when applied through CSS.
Generally running on 3G devices.
Ex: Nokia Series 60 DP 3,
Browsers: Openwave Mobile Browser 7,
MS Mobile Explorer,
recent BlackBerrys. Netfront 3.2,
Safari (including iPhone), Sony PSP...
(assuming high-bandwidth, Edge/UMTS/...)

- level "4" :
Level 3 + Ajax support.
Toggle display property.
XMLHTTPRequest(). InnerHTML()

preferred_markup

string

This field identifies which markup is best
supported by the device. This field is filled
on personal experiences of our
contributors and is used by the WALL
library. Values for this capability look like:
wml_1_1, html_wi_imode_compact_
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generic and html_wi_oma_xhtmlmp_1_0.
Just like any other capability, you may
override this value in the patch file
wml_1_1

true/false Supports WML version 1.1

wml_1_2

true/false Supports WML version 1.2

wml_1_3

true/false Supports WML version 1.3

wmlscript_1_0

true/false Supports WML script version 1.0

wmlscript_1_1

true/false Supports WML script version 1.1

wmlscript_1_2

true/false Supports WML script version 1.2

wmlscript_1_3

true/false Supports WML script version 1.3

html_wi_w3_xhtmlbasic

true/false XHTML basic is XHTML reduced to a
minimal set of tags, and was introduced
to serve as a basis for a markup which
would work on devices with very limited
capabilities.

html_wi_oma_xhtmlmp_1_0 true/false XHTML MP is XHTML Basic with the
addition of a few extra tags to allow for
the application of WCSS ('style' attribute
and tag, 'hr' tag)
html_wi_imode_html_1

true/false Supports DoCoMo's iHTML version 1.0

html_wi_imode_html_2

true/false Supports DoCoMo's iHTML version 2.0

html_wi_imode_html_3

true/false Supports DoCoMo's iHTML version 3.0

html_wi_imode_html_4

true/false Supports DoCoMo's iHTML version 4.0

html_wi_imode_html_5

true/false Supports DoCoMo's iHTML version 5.0

html_wi_imode_htmlx_1

true/false Supports DoCoMo's xHTML version 1.0

157

html_wi_imode_

true/false Supports generic compact HTML (cHTML)

compact_generic
html_web_3_2

true/false Supports HTML version 3.2

html_web_4_0

true/false Supports HTML version 4

voicexml

true/false Supports voice XML

multipart_support

true/false Supports multipart contents

Group: cache
Capability Name

Type

Description

total_cache_disable_support

true/false possibility to disable the browser's
cache completely

time_to_live_support

true/false Device support 'time to live'(TLL)
or not. The length of time that a
device keeps a deck in cache is
called the time to live (TTL). The
default TTL is 30 days (or until
memory is exhausted) for
Openwave browsers. If a deck
contains time-sensitive
information, you can specify a
shorter TTL so that the device will
reload the deck from the server
more frequently.

Group:display
Capability Name

Type

Description
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resolution_width

resolution_height

any integer

This field represents the display's

number

usable width expressed in pixels

any integer

This field represents the display's

number

usable height width expressed in
pixels

columns

any integer

Number of columns presented

number
rows

any integer

Number of lines presented

number
max_image_width

max_image_height

any integer

Width of the images viewable width

number

expressed in pixels

any integer

Height of the images viewable width

number

expressed in pixels

Group:image_format
Capability Name

Type

Description

wbmp

true/false

supports wbmp format

bmp

true/false

Supports bmp format

epoc_bmp

true/false

Supports the EPOC (Symbian)
bitmap format, also known as
mbm

gif

true/false

supports gif format

gif_animated

true/false

supports animated gif (gif89a)
format
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jpg

true/false

supports jpg format

png

true/false

supports png format

tiff

true/false

supports tif format

flash_lite

true/false

supports flash lite format
version 1.0

flash_lite_1_1

true/false

supports flash lite format
version 1.1

flash_lite_download_limit

svgt_1_1

any integer

Defines the download limit in

number

bytes for flash lite files

true/false

supports SVGT v1.1 Capability mentor: Antoine
Quint

svgt_1_1_plus

true/false

supports SVGT v1.1+ Capability mentor: Antoine
Quint

greyscale

true/false

supports greyscale format

colors

any integer

In general the number of

number

colors used by the phone

Group:bugs
Capability Name

Type

Description

post_method_support

true/false If true the phone supports HTTP
POST method

basic_authentication_support

true/false basic authentication support
(login and password)

emptyok

true/false An empty select is allowed
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empty_option_value_support

true/false If true the phone will allow the
user to pick an empty value
from a select

Group:wta
Capability Name

Type

Description

nokia_voice_call

true/false Supports the Nokia 'make call' function

wta_voice_call

true/false Supports the standard WML call function

wta_phonebook

true/false The WTA implementation supports
access to the device's phonebook

wta_misc

true/false The WTA implementation supports the
miscellaneous features of the WTAI
specification

wta_pdc

true/false Supports WTA over a PDC network

Group:security
Capability Name

Type

Description

https_support

true/false support for HTTPS protocol (SSL
connections)

https_detectable

true/false The device can detect when a request
is made to an HTTPS resource

phone_id_provided

true/false The IMEI number is accessible
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Group:storage
Capability Name

Type

Description

max_deck_size

any

Maximum allowed size for a

integer

deck in bytes

number
max_url_length_in_requests

any

Maximum allowed URL

integer

length

number
max_url_length_homepage

max_url_length_bookmark

any

Maximum allowed URL

integer

length for the browser's

number

homepage

any

Maximum allowed URL

integer

length for a bookmark

number
max_url_length_cached_page

any

Maximum allowed URL

integer

length for a cached page

number
max_no_of_connection_settings

any

Number of connection

integer

profiles supported

number
max_no_of_bookmarks

any

Number of bookmarks the

integer

browser can store

number
max_length_of_username

any

Maximum allowed length for

integer

a username

number
max_length_of_password

any

Maximum allowed length for

integer

a password

number
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max_object_size

any

The maximum filesize

integer

supported when

number

downloading using WTP-SAR

Group:object_download
Capability Name

Type

Description

downloadfun_support

true/false if true the phone
supports downloadfun
features

directdownload_support

true/false if true the phone
supports object
downloading in an
anchor

inline_support

true/false if true the phone has
the possibility to save
an image or object
shown in a page

oma_support

true/false if true the phone
supports OMA
specifications for
object downloading

ringtone

true/false if true the phone
supports the download
of ringtones

ringtone_midi_monophonic

true/false support for
monophonic (type 0)
midi files

ringtone_midi_polyphonic

true/false support for polyphonic
midi files
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ringtone_imelody

true/false support for the
download of iMelody
files

ringtone_digiplug

true/false support for the
download of digiplug
files

ringtone_compactmidi

true/false support for the
download of compactmidi files

ringtone_mmf

true/false support for the
download of
MMF/SMAF files
(Yamaha)

ringtone_rmf

true/false support for the
download of RMF files
(Beatnik)

ringtone_xmf

true/false support for the
download of XMF files
(Beatink - midi
approved)

ringtone_amr

true/false support for the
download of AMR files

ringtone_awb

true/false support for the
download of AMR wide
band files

ringtone_aac

true/false support for the
download of AAC files

ringtone_wav

true/false support for the
download of WAV files
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ringtone_mp3

true/false support for the
download of MP3 files

ringtone_spmidi

true/false support for the
download of SPmidi
files

ringtone_voices

any

Represents the

integer

maximum number of

number

voices for a
downloaded ringtone

ringtone_df_size_limit

any

Size limit in bytes of

integer

downloadable

number

ringtones through
downloadfun

ringtone_directdownload_size_limit

any

Size limit in bytes of

integer

downloadable

number

ringtones through
direct download

ringtone_inline_size_limit

any

Size limit in bytes of

integer

downloadable

number

ringtones for inline
objects

ringtone_oma_size_limit

any

Size limit in bytes of

integer

downloadable

number

ringtones through OMA
DD

wallpaper

true/false if true the phone
supports the download
of wallpapers

wallpaper_wbmp

true/false support for wbmp
images
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wallpaper_bmp

true/false support for bmp
images

wallpaper_gif

true/false support for gif images

wallpaper_jpg

true/false support for jpg images

wallpaper_png

true/false support for png
images

wallpaper_greyscale

true/false true if the phone users
a greyscale

wallpaper_colors

any

This is the number in

integer

bit of displayable

number

colors.
Note: if a phone uses
8 tones of grey, you
should set
wallpaper_greyscale to
true and
wallpaper_colors to 3

wallpaper_max_width

wallpaper_max_height

wallpaper_preferred_width

wallpaper_preferred_height

any

Maximum width

integer

supported for a

number

wallpaper

any

Maximum height

integer

supported for a

number

wallpaper

any

Maximum width

integer

suggested for a

number

wallpaper

any

Maximum height

integer

suggested for a

number

wallpaper
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wallpaper_df_size_limit

any

Maximum size in bytes

integer

of a wallpaper

number
wallpaper_directdownload_size_limit

any

Maximum size in bytes

integer

of a wallpaper

number
wallpaper_inline_size_limit

any

Maximum size in bytes

integer

of a wallpaper

number
wallpaper_oma_size_limit

any

Maximum size in bytes

integer

of a wallpaper

number
wallpaper_resize

string

Describes if and how
the device resizes a
downloaded wallpaper
if not exactly the same
size of the screen.
Possible values are
"none", "fixed_ratio"
(rescale respecting
original proportions),
"crop_centered",
"crop_top_left".

screensaver

true/false if true the phone
supports the download
of screensavers

screensaver_wbmp

true/false support for wbmp
images

screensaver_bmp

true/false support for bmp
images

screensaver_gif

true/false support for gif images
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screensaver_jpg

true/false support for jpg images

screensaver_png

true/false support for png
images

screensaver_greyscale

true/false true if the phone users
a greyscale

screensaver_colors

any

This is the number in

integer

bit of displayable

number

colors.
Note: if a phone uses
8 tones of grey, you
should set
wallpaper_greyscale to
true and
wallpaper_colors to 3

screensaver_max_width

screensaver_max_height

screensaver_preferred_width

screensaver_preferred_height

screensaver_df_size_limit

any

Maximum width

integer

supported for a

number

screensaver

any

Maximum height

integer

supported for a

number

screensaver

any

Maximum width

integer

suggested for a

number

screensaver

any

Maximum height

integer

suggested for a

number

screensaver

any

Maximum size in bytes

integer

of a screensaver

number

through downloadfun

screensaver_directdownload_size_limit any

Maximum size in bytes
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integer

of a screensave

number

through direct
download

screensaver_inline_size_limit

screensaver_oma_size_limit

screensaver_resize

any

Maximum size in bytes

integer

of a screensaver for an

number

inline object

any

Maximum size in bytes

integer

of a screensaver

number

through OMA DD

string

Describes if and how
the device resizes a
downloaded
screensaver if not
exactly the same size
of the screen. Possible
values are "none",
"fixed_ratio" (rescale
respecting original
proportions),
"crop_centered",
"crop_top_left".

picture

true/false if true the phone
supports the download
of picture files

picture_wbmp

true/false support for wbmp
images

picture_bmp

true/false support for bmp
images

picture_gif

true/false support for gif images

picture_jpg

true/false support for jpg images
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picture_png

true/false support for png
images

picture_greyscale

true/false true if the phone users
a greyscale

picture_colors

any

This is the number in

integer

bit of displayable

number

colors.
Note: if a phone uses
8 tones of grey, you
should set
wallpaper_greyscale to
true and
wallpaper_colors to 3

picture_max_width

any

Maximum width

integer

supported for a picture

number
picture_max_height

any

Maximum height

integer

supported for a picture

number
picture_preferred_width

any

Maximum width

integer

suggested for a picture

number
picture_preferred_height

any

Maximum height

integer

suggested for a picture

number
picture_df_size_limit

picture_directdownload_size_limit

any

Maximum size in bytes

integer

of a picture throught

number

downloadfun

any

Maximum size in bytes

integer

of a picture throught

number

direct download
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picture_inline_size_limit

picture_oma_size_limit

picture_resize

any

Maximum size in bytes

integer

of a picture for an

number

inline object

any

Maximum size in bytes

integer

of a picture through

number

OMA DD

string

Describes if and how
the device resizes a
downloaded picture if
not exactly the same
size of the screen.
Possible values are
"none", "fixed_ratio"
(rescale respecting
original proportions),
"crop_centered",
"crop_top_left".

video

true/false true if the phone may
download video clips

video_real_media_8

true/false true if the phone
supports real media V8

video_real_media_9

true/false true if the phone
supports real media V9

video_real_media_10

true/false true if the phone
supports real media
V10

video_3gpp

true/false true if the phone
supports 3GPP videos
(including H.263)

video_3gpp2

true/false true if the phone
supports 3GPP 2
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videos (for CDMA
devices)
video_mp4

true/false true if the phone
supports MP4 videos

video_wmv

true/false true if the phone
supports WMV videos

video_mov

true/false true if the phone
supports MOV videos

video_max_frame_rate

integer

Max frame rate
supported. 0 is the
default

video_max_width

integer

Max width. 0 is the
default

video_max_height

integer

Max height. 0 is the
default

video_qcif

true/false True if the device can
play QCIF videos

video_sqcif

true/false True if the device can
play SQCIF videos

video_preferred_width

integer

Suggested max height
so that the device will
not need any resizing.
0 is the default

video_preferred_height

integer

Suggested max height
so that the device will
not need any resizing.
0 is the default

video_df_size_limit

integer

Max size in bytes for
downloadfun. 0 is the
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default
video_directdownload_size_limit

integer

Max size in bytes for
directdownload. 0 is
the default

video_inline_size_limit

integer

Max size in bytes for
inline download. 0 is
the default

video_oma_size_limit

integer

Max size in bytes for
OMA DD. 0 is the
default

video_vcodec_h263_0

true/false True if the device can
play videos encoded
using H.263 type 0

video_vcodec_h263_3

true/false True if the device can
play videos encoded
using H.263 type 3

video_vcodec_h264

true/false True if the device can
play videos encoded
using H.264 type 10

video_vcodec_mpeg4

true/false True if the device can
play videos encoded
using MPEG 4

video_acodec_amr

true/false True if the device can
play videos with AMR
audio

video_acodec_awb

true/false True if the device can
play videos with AMR
Wide-Band audio

video_acodec_aac

true/false True if the device can
play videos with AAC

173

audio
video_acodec_aac_ltp

true/false True if the device can
play videos with AAC
LTP audio

video_acodec_qcelp

true/false True if the device can
play videos with
Qualcomm Code
Excited Linear
Predictive waveform
audio format

Group:drm
Capability Name

Type

Description

oma_v_1_0_forwardlock

true/false true if the phone support OMA
DRM ForwardLock V1.0

oma_v_1_0_combined_delivery

true/false true if the phone support OMA
DRM Combined Delivery V1.0

oma_v_1_0_separate_delivery

true/false true if the phone support OMA
DRM Separate Delivery V1.0

Group:streaming
Capability Name

Type

Description

streaming_video

true/false true if the phone supports
video streaming

streaming_real_media_8

true/false true if the phone supports
Real media V8

streaming_real_media_9

true/false true if the phone supports
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Real media V9
streaming_real_media_10

true/false true if the phone supports
Real media V10

streaming_3gpp

true/false true if the phone supports
3GPP

streaming_mp4

true/false true if the phone supports
MP4

streaming_wmv

true/false true if the phone supports
WMV

streaming_mov

true/false true if the phone supports
MOV

streaming_video_qcif

true/false true if the phone supports
QCIF standard

streaming_video_qcif_max_width

integer

Max (suggested) width for
QCIF videos

streaming_video_qcif_max_height

integer

Max (suggested) height for
QCIF videos

streaming_video_sqcif

true/false true if the phone supports
SQCIF standard

streaming_video_sqcif_max_width

integer

Max (suggested) width for
SQCIF videos

streaming_video_sqcif_max_height integer

Max (suggested) height for
SQCIF videos

streaming_video_max_bit_rate

integer

Max bit rate for
video+audio

streaming_video_max_video
_bit_rate

integer

Max bit rate for video
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streaming_video_min_video

integer

Minimum bit rate for video

integer

Max bit rate for audio

streaming_video_max_frame_rate

integer

Max frame rate

streaming_video_size_limit

integer

Max size in bytes for the

_bit_rate
streaming_video_max_audio
_bit_rate

clip
streaming_video_vcodec_h263_0

true/false true if the device supports
H.263 type 0 encoded
videos

streaming_video_vcodec_h263_3

true/false true if the device supports
H.263 type 3 encoded
videos

streaming_video_vcodec_mpeg4

true/false true if the device supports
MPEG 4 encoded videos

streaming_video_acodec_amr

true/false true if the phone supports
AMR

streaming_video_acodec_awb

true/false true if the phone supports
AWB

streaming_video_acodec_aac

true/false true if the phone supports
AAC

streaming_video_acodec_aac_ltp

true/false true if the phone supports
AAC LTP

Group:wap_push
Capability Name

Type

Description
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wap_push_support

true/false true if the phone support
WAP Push messages

connectionless_service_indication true/false true if the phone supports it
connectionless_service_load

true/false true if the phone supports it

connectionless_cache_operation

true/false true if the phone supports it

connectionoriented_unconfirmed_ true/false Whether unconfirmed
service_indication

service indications are
supported, when
connection-oriented push is
used

connectionoriented_unconfirmed_ true/false Whether unconfirmed
service_load

service load operations are
supported, when
connection-oriented push is
used

connectionoriented_unconfirmed_ true/false Whether unconfirmed cache
cache_operation

operations are supported,
when connection-oriented
push is used

connectionoriented_confirmed_
service_indication

true/false Whether confirmed service
indications are supported,
when connection-oriented
push is used

connectionoriented_confirmed_
service_load

true/false Whether confirmed service
load operations are
supported, when
connection-oriented push is
used

connectionoriented_confirmed_
cache_operation

true/false Whether confirmed cache
operations are supported,
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when connection-oriented
push is used
utf8_support

true/false Whether the UTF-8
character set is supported

ascii_support

true/false Whether the ASCII character
set is supported

iso8859_support

true/false Whether the ISO-8559
character set is supported

expiration_date

true/false Whether an expiry date can
be set for the resource

Group:mms
Capability Name

Type

Description

receiver

true/false

May receive MMS messages

sender

true/false

May send MMS messages

any integer

Maximum height for an

number

image

any integer

Maximum width for an

number

image

mms_max_height

mms_max_width

built_in_recorder

true/false

built_in_camera

true/false

mms_jpeg_baseline

true/false

mms_jpeg_progressive

true/false

The device features a builtin audio recorder
The device features a builtin camera
Baseline JPG images support
Progressive JPG images
support
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mms_gif_static

true/false

Static GIF (87a) support

mms_gif_animated

true/false

Animated GIF (89a) support

mms_png

true/false

PNG support

mms_bmp

true/false

BMP support

mms_wbmp

true/false

WBMP support

mms_amr

true/false

AMR support

mms_wav

true/false

WAV support

mms_midi_monophonic

true/false

Monophonic MIDI support

mms_midi_polyphonic

true/false

Polyphonic MIDI support
If polyphonic MIDI is

mms_midi_polyphonic_voices

integer

supported, the number of
available voices

mms_spmidi

true/false

SPMIDI support

mms_ota_bitmap

true/false

OTA Bitmap support

mms_nokia_wallpaper

true/false

Nokia wallpaper support

mms_nokia_operatorlogo

true/false

Nokia operator logo support

mms_nokia_3dscreensaver

true/false

mms_nokia_ringingtone

true/false

Nokia ringingtone support

mms_rmf

true/false

RMF support

Nokia 3D screensaver
support

Symbian install files support
mms_symbian_install

true/false

(May receive Symbian install
files inside an MMS)
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mms_jar

true/false

JAR support

mms_jad

true/false

JAD support

mms_vcard

true/false

Vcard support

mms_wml

true/false

mms_wbxml

true/false

mms_wmlc

true/false

mms_video

true/false

mms_mp4

true/false

mms_3gpp

true/false

The message may contain
wml
The message may contain
wbxml
The message may contain
wmlc
The message may contain a
video clip
The message may contain
an MP4 video
The message may contain a
3GPP video
The message may contain a

mms_3gpp2

true/false

3GPP2 (CDMA phones)
video

mms_max_frame_rate

integer

The max frame rate for the
video

Group:sms Binary SMS and SCKL capabilities.
Capability Name

Type

Description

nokiaring

true/false true if the phone supports
nokiarings

picturemessage

true/false true if the phone supports Nokia
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picture messages
operatorlogo

true/false true if the phone supports Nokia
operator logo's (72x14 pixel)

largeoperatorlogo

true/false true if the phone supports Nokia
large operator logo's (72x28
pixel)

callericon

true/false true if the phone supports Nokia
caller icons

nokiavcard

true/false true if the phone supports Nokia
vcards

nokiavcal

true/false true if the phone supports Nokia
vcals

sckl_ringtone

true/false true if the phone supports SCKL
ringtones

sckl_operatorlogo

true/false true if the phone supports SCKL
operator logos

sckl_groupgraphic

true/false true if the phone supports SCKL
group graphics

sckl_vcard

true/false true if the phone supports SCKL
vcards

sckl_vcal

true/false true if the phone supports SCKL
vcals

text_imelody

true/false true if the phone supports
textual iMelody

ems

true/false true if the phone supports EMS
messages

ems_variablesizedpictures

true/false true if the phone supports EMS
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messages
ems_imelody

true/false true if the phone supports
iMelody over EMS messages

ems_odi

true/false true if the phone supports EMS
ODI (Object Distribution
Indicator)

ems_upi

true/false true if the phone supports EMS
UPI (User Prompt Indicator)

ems_version

integer

EMS version

siemens_ota

true/false true if the phone supports
Siemens OTA

siemens_logo_width

integer

Logo width (default is 101)

siemens_logo_height

integer

Logo height (default is 29)

siemens_screensaver_width

integer

Screensaver width (default is
101)

siemens_screensaver_height

integer

Screensaver height (default is
50)

gprtf

true/false true if the phone supports
Motorola proprietary ringtones
(GPRTF)

sagem_v1

true/false true if the phone supports
Sagem proprietary ringtones
spec 1.0

sagem_v2

true/false true if the phone supports
Sagem proprietary ringtones
spec 2.0

panasonic

true/false true if the phone supports
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Panasonic proprietary ringtones

Group:j2me
NOTE: this group has been totally reviewed, old tags don't exist any more, check out the
new tags
Group mentors: José Manuel Cantera Fonseca and Cristian Rodriguez from
Telefonica I+D
Capability Name

Type

Description

j2me_midp_1_0

true/false true if the phone is compliant
to MIDP 1.0 specifications

j2me_cldc_1_0

true/false true if the phone is compliant
to CLDC 1.0 specifications

j2me_midp_2_0

true/false true if the phone is compliant
to MIDP 2.0

j2me_cldc_1_1

true/false true if the phone is compliant
to CLDC 2.0 specifications

doja_1_0

true/false true if the phone is compliant
to DoJa 1.0 specifications

doja_1_5

true/false true if the phone is compliant
to DoJa 1.5 specifications

doja_2_0

true/false true if the phone is compliant
to DoJa 2.0 specifications

doja_2_1

true/false true if the phone is compliant
to DoJa 2.1 specifications

doja_2_2

true/false true if the phone is compliant
to DoJa 2.2 specifications

doja_3_0

true/false true if the phone is compliant
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to DoJa 3.0 specifications
doja_3_5

true/false true if the phone is compliant
to DoJa 3.5 specifications

doja_4_0

true/false true if the phone is compliant
to DoJa 4.0 specifications

j2me_jtwi

true/false JTWI support

j2me_mmapi_1_0

true/false MMAPI 1.0 support

j2me_mmapi_1_1

true/false MMAPI 1.1 support

j2me_wmapi_1_0

true/false WMAPI 1.0 support

j2me_wmapi_1_1

true/false WMAPI 1.1 support

j2me_wmapi_2_0

true/false WMAPI 2.0 support

j2me_btapi

true/false BlueTooth API support

j2me_3dapi

true/false 3D API support

j2me_locapi

true/false Localization API support

j2me_nokia_ui

true/false Nokia UI support

j2me_motorola_lwt

true/false Motorola LWT support

j2me_siemens_color_game

true/false Siemens Color Game
extension support

j2me_siemens_extension

true/false Siemens extension support

j2me_heap_size

any

Memory limit in bytes of the

integer

memory during runtime

number
j2me_storage_size

any
integer

The physical memory limit
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number
j2me_max_jar_size

any

Limit in bytes of a midlet

integer

downloaded over-the-air

number
j2me_max_record_store_size

any

Limit in bytes of a record

integer

store

number
j2me_screen_width

any

Screen width in pixels

integer
number
j2me_screen_height

any

Screen height in pixels

integer
number
j2me_canvas_width

any

Canvas width in pixels

integer
number
j2me_canvas_height

any

Canvas height in pixels

integer
number
j2me_bits_per_pixel

any

Bits per pixels - tells you the

integer

colors supported

number
j2me_audio_capture_enabled

true/false The device may capture
audio clips while in a midlet

j2me_video_capture_enabled

true/false The device may capture
video clips while in a midlet

j2me_photo_capture_enabled

true/false The device may capture
images clips while in a midlet
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j2me_capture_image_formats

string

If
j2me_photo_capture_enabled
is true, this will tell you the
image format supported

j2me_http

true/false The device may start HTTP
sessions

j2me_https

true/false The device may start HTTPS
sessions

j2me_socket

true/false The device may open a
socket

j2me_udp

true/false The device may start UDP
sessions

j2me_serial

true/false The device may start serial
connections

j2me_gif

true/false true if it supports gif images

j2me_gif89a

true/false true if it supports gif 89a
(animated) images

j2me_jpg

true/false true if it supports jpg images

j2me_png

true/false true if it supports png images

j2me_bmp

true/false true if it supports bmp
images

j2me_bmp3

true/false true if it supports bmp3
images

j2me_wbmp

true/false true if it supports wbmp
images

j2me_midi

true/false true if it supports midi files
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j2me_wav

true/false true if it supports wav files

j2me_amr

true/false true if it supports amr files

j2me_mp3

true/false true if it supports mp3 files

j2me_mp4

true/false true if it supports mp4
audiofiles

j2me_imelody

true/false true if it supports imelody
files

j2me_rmf

true/false true if it supports rmf files

j2me_au

true/false true if it supports au files

j2me_aac

true/false true if it supports aac files

j2me_realaudio

true/false true if it supports realaudio
files

j2me_xmf

true/false true if it supports xmf files

j2me_wma

true/false true if it supports wma files

j2me_3gpp

true/false true if it supports 3gpp files

j2me_h263

true/false true if it supports h263 files

j2me_svgt

true/false true if it supports svgt files

j2me_mpeg4

true/false true if it supports mpeg4
audio/video files

j2me_realvideo

true/false true if it supports realvideo
files

j2me_real8

true/false true if it supports real8 files

j2me_realmedia

true/false true if it supports realmedia
files
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j2me_left_softkey_code

any

The number refers to the

integer

value which is returned by an

number

event handler method in the
j2me APIs, so its an internal
number (which is
implementation dependant).
When the left softkey is
pressed, this will be the value
returned by the even handler
(often a negative number).

j2me_right_softkey_code

any

The number refers to the

integer

value which is returned by an

number

event handler method in the
j2me APIs, so its an internal
number (which is
implementation dependant).
When the right softkey is
pressed, this will be the value
returned by the even handler
(often a negative number).

j2me_middle_softkey_code

any

The number refers to the

integer

value which is returned by an

number

event handler method in the
j2me APIs, so its an internal
number (which is
implementation dependant).
When the middle softkey is
pressed, this will be the value
returned by the even handler
(often a negative number).

j2me_select_key_code

any

The number refers to the

integer

value which is returned by an

number

event handler method in the
j2me APIs, so its an internal
number (which is
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implementation dependant).
When the 'select' softkey is
pressed, this will be the value
returned by the even handler
(often a negative number).
j2me_return_key_code

any

The number refers to the

integer

value which is returned by an

number

event handler method in the
j2me APIs, so its an internal
number (which is
implementation dependant).
When the 'return' softkey is
pressed, this will be the value
returned by the even handler
(often a negative number).

j2me_clear_key_code

any

The number refers to the

integer

value which is returned by an

number

event handler method in the
j2me APIs, so its an internal
number (which is
implementation dependant).
When the 'clear' key is
pressed, this will be the value
returned by the even handler
(often a negative number).

j2me_datefield_no_accepts_null_date true/false datefields do not accept
empty values (this is a bug)
j2me_datefield_broken

true/false datefields do not work (this is
a bug)

Group:sound_format (supported sound formats)
Capability Name

Type

Description
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wav

true/false

Supports the .wav (Waveform) sound
format

mmf

true/false

Supports the MMF (a Yamaha format)
version is understood by the number of
voices

smf

true/false

Supports the smf (Standard MIDI File)
sound format

mld

true/false

An iMode sound format

midi_monophonic

true/false

Supports the midi (Musical Instrument
Digital Interface) monophonic sound
format

midi_polyphonic

true/false

Supports the midi (Musical Instrument
Digital Interface) polyphonic sound
format

sp_midi

true/false

Supports the Scalable Polyphony MIDI
sound format

rmf

true/false

Supports the rmf sound format (Beatnik
format)

xmf

true/false

Supports the XMF sound format
(Beatnik format)

compactmidi

true/false

Supports the Compact MIDI sound
format (a Faith Inc. format)

digiplug

true/false

A compact polyphonic sound format
developed by the Digiplug company

nokia_ringtone

true/false

Supports the Nokia ringing tone sound
format

imelody

true/false

A standard file format for melodies, also
adopted as the ringtone format by the 4
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companies developing the EMS
standard
au

true/false

Also called the uLaw, NeXT, or Sun
Audio format

amr

true/false

AMR standard sound format

awb

true/false

AMR wide band standard sound format

aac

true/false

AAC standard sound format

mp3

true/false

Supports the mp3 sound format

qcelp

true/false

Supports the Qualcomm Code Excited
Linear Predictive waveform format

evrc

true/false

Supports the Enhanced Variable Rate
Codec waveform format

voices

any integer

Maximum number of notes the device

number

can play at the same time

Group:flash_lite Macromedia/Adobe Flash Lite
Capability Name

Type

Description

flash_lite_version

1_1, 1_2,

Which version of Flash Lite is supported

2_0, 2_1,....

by device

fl_wallpaper

true/false

Wallpaper Application

fl_screensaver

true/false

Screensaver Application

fl_standalone

true/false

Standalone Flasg lite

fl_browser

true/false

Can run SWF files embedded in HTML

fl_sub_cld

true/false

SubLCD refers to the external or 2nd
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display of a device. The ability for this
second LCD to display SWF files.

192

ANEXO B - Conjunto de tags da tag-lib WALL
WALL tags
a, alternate_img, b, block, body, br, caller, cell, cool_menu, cool_menu_css,
document, font, form, h1,h2,h3,h4,h5,h6, head, hr, i, img, input,
load_capabilities, marquee, menu, menu_css, option, select, title,
wurfl_device_id, xmlpidtd.

'a' tag
This element implements a link (AKA hyperlink) on the target device. Being the
foundation of hypertext navigation, this standard is pretty standard on all
wireless devices.
The capabilities
Attribute* Value

WML XHTML CHTML Comments

accesskey

[1..9]

Some Yes

Yes

Keypad accelerator

href

URI

Yes

Yes

Link to URI

opwv_icon

[1..255]

Some Some

No

Built-in icon for Openwave

Yes

devices. Only applies when
hyperlink is used inside a
'menu'
title

short

Some Some

No

Softkey label

string
* bold = Mandatory, Some = Supported by Some Devices
This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name

Group

Comments

preferred_markup

markup

CHTML/XHTML/WML

imode_region

chtml_ui used to choose emoji
version
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WURFL capability name

Group

menu_with_select_element_recommended wml_ui

Comments
only applies to WML
devices

'alternate_img' tag
'alternate_img' tag provides a way to multiserve pictures out of a unique image
tag. For this reason, alternate_img can only be used inside an 'img'.
In order to influence the actual rendering of the parent 'img' tag, a request must
verify two conditions:
•
•

the one in the 'test' attribute (mandatory)
the one implied by the use of one of the other 4 attributes (the 'src'
attribute does not imply a condition)

Note: in addition to 'test', you must use one (and only one) of the other 5
attributes or WALL will generate an error.

The 'test' attribute allows the developer to specify an arbitrary condition (for
example a WURFL capability value or a condition based on such values).
The 'src' attribute specifies a (typically different) image url to be used by the
parent 'img' tag whenever the test condition evaluates to true.
The 'nopicture' attribute issues a directive to the parent 'img' tag to refrain from
rendering the picture specified in the 'src' attribute of the img tag.
'opwv_icon' can only influence the rendering of a picture for devices that support
the Openwave built-in icons. If test is true, those devices will display an
Openwave icon rather than the picture specified by the parent img tag.
'eu_imode_icon' and 'ja_imode_icon' work similarly to 'opwv_icon', but they
apply to imode devices only.
Attribute

Value

WML

test

true,false Yes

Yes

Yes

Applies to this request

src

String

Yes

Yes

URL to alternative image

Yes

XHTML CHTML Comments
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Attribute

Value

WML

nopicture

true,false Yes

XHTML CHTML Comments
Yes

Yes

If test is true, do not
display any picture

opwv_icon

String

eu_imode_icon String

Yes** Yes**

no

Alternative Openwave icon

no

Yes

Imode icon (European

no

Devices)
ja_imode_icon

String

no

no

Yes

Imode icon (japanese
devices)

** = may not be supported by some devices
This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name

Group

Comments

preferred_markup

markup

CHTML/XHTML/WML

imode_region

chtml_ui ja|eu|us|as|none

opwv_xhtml_extensions_support xhtml_ui true,false
opwv_wml_extensions_support

wml_ui

true,false

'b' tag
The b tag is supported by all WAP 1.X and WAP 2 devices, but it cannot be used
inside anchors (hyperlinks) on WML devices.
In addition, CHTML devices do not recognize the b tag (even though they
typically do not crash).
This tag fixes the problem by disappearing for CHTML and WML (when used
inside an hyperlink).

No attributes are defined for this tag
This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name Group

Comments
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WURFL capability name Group
preferred_markup

Comments

markup CHTML/XHTML/WML

'block' tag
This element typically maps to the p tags on the different devices. This tag was
introduced to multi-serve different syntaxes to align the text. Also note that
either 'p' tags or block need to be used in order to serve valid WML and XHTML
MP mark-up.
Attribute Value
align

WML XHTML CHTML Comments

left,right,middle,center Yes

Yes

Yes

Keypad accelerator

This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name Group
preferred_markup

Comments

markup CHTML/XHTML/WML

'body' tag
The body tag will multiserve the body of a wireless document. This implies that
for WML browsers, a WML 'card' element will be produced.
Some HTML attributes are also supported. They will be:
•
•
•

rendered as is for CHTML browsers
turned into the corresponding CSS for XHTML MP
simply ignored for WML devices

Some WAP 1.X devices (notably Nokia) require the insertion of the 'template'
element to make the back button available to end users. The default label is
'Back', the 'wml_back_button_label' attribute lets one override that with a
different label.
Attribute*

Value

WML

XHTM

CHTM

L

L

Comments
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Attribute*

Value

WML

XHTM

CHTM

L

L

Comments

bgcolor

String

no

Yes**

Yes**

Background Color

text

Color of

no

Yes**

Yes**

Link to URI

no

Label for Back

text
wml_back_button_labe String

Yes** no

l

Button on Nokia
devices (default =
'Back')

disable_wml_template

true,fals

Yes*

e

*

no

no

Never produce a
<template> tag
for any WML
device

newcontext

true,fals

Yes

no

no

Add a
newcontext="true

e

" for WML devices

* bold = Mandatory, Some = Supported by Some Devices,
** = may not apply to some devices
This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name

Group

Comments

preferred_markup

markup

CHTML/XHTML/WML

xhtml_document_title_support xhtml_ui Does WAP 2 device render title?
built_in_back_button_support

wml_ui

<template> element required to force
back button?

card_title_support

wml_ui

Does WAP 1.X device render title
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'br' tag
The br tag is supported by all devices. Alas, because of CHTML well-formdness,
some devices require that 'br' is escaped (i.e.<br/>) while others actually ignore
escaped 'br'.

No attributes are defined for this tag
This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name Group
preferred_markup

Comments

markup CHTML/XHTML/WML

'caller' tag
Most wireless devices support a syntax of some kind to let users start a
telephone call by clicking an hyperlink.
Some devices do not support this feature, while some others support it but with
different syntax.
The 'caller' tag abstracts that away.
Attribute* Value

WML

XHTML CHTML Comments

accesskey

[1..9]

Some

Yes

Yes

Keypad accelerator

alt

String

No

Yes

Yes

Alternative text if device does
not support call

cti

String

no

no

Yes**

CHTML device support this for
complex dial combinations

opwv_icon

[1..255] Some

Some

no

Built-in icon for Openwave
devices. Only applies when
hyperlink is used inside a
'menu'

tel

String

Yes** Yes

Yes

Telephone Number to Call
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* bold = Mandatory, Some = Supported by Some Devices
** = not all devices support this.
This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name

Group

Comments

preferred_markup

markup

CHTML/XHTML/WML

xhtml_make_phone_call_string

xhtml_ui Syntax supported to start
a phone call

wml_make_phone_call_string

wml_ui

Syntax supported to start
a phone call

chtml_make_phone_call_string

chtml_ui Syntax supported to start
a phone call

menu_with_select_element_recommended wml_ui

only applies to WML
devices

'cell' tag
'cell' this tag only makes sense inside a coolmenu.
Its task is to render tables for devices which support them and make sure that imode and
WAP 1.X devices get the line breaks in the right place.
No attributes are defined for this tag
This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name Group

Comments

preferred_markup

markup

CHTML/XHTML/WML

chtml_table_support

chtml_ui true,false
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'cool_menu' tag
'cool_menu' implements advanced graphical menus a-la 'VodaLive'. With the
advent of cool WAP 2.0 devices equipped with big screen colors, all of the major
carriers and wireless portals have implemented cool looking entry pages to their
services. Of course, those cool pages do not work the way they are on old WML
devices.
Coolmenus are the WALL way to implement advanced graphical menus which
degrade gracefully on all devices. The power of cool menus is best exploited
when used together with 'img' and 'alternate_img' tags to multiserve the
graphical icons.
By default, cool menus are displayed in a grid of two columns (for devices which
support tables), but this can be changed by setting the 'colnum' and 'tabularize'
attributes. As far as colnum, nothing prevents you from dynamically setting the
number of columns as a function of the display width as derived from the
WURFL.
There are cases in which one may want to represent the menu as a list, rather
than a a table. Setting tabularize to false will make WALL generate a list of
hyperlinks (each preceeded by the picture) also for those devices which can
display the menu as a matrix.
Important Note: if you explicitly set the colnum and tabularize attributes in the
cool_menu, you need to make sure that the corresponding attributes are set with
the same values in the cool_menu_css tag.
Attribute Value

WML XHTML CHTML Comments

colnum

no

Yes

Yes**

Number of columns (default: 2)

tabularize true,false no

Yes

Yes

disable attempt to display as a

Integer

table (resort to menu)
* bold = Mandatory, Some = Supported by Some Devices
This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability

Group

Comments

markup

CHTML/XHTML/WML

name
preferred_markup
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WURFL capability

Group

Comments

name
chtml_table_support

chtml_ui true,false. Does Imode device support
tables?

xhtml_table_support

xhtml_ui true,false. Does XHTML device support
tables?

'cool_menu_css' tag
'cool_menu_css' only makes a difference on XHTML MP devices.
It appears that different XHTML devices display the content in each tables
aligned differently on different device/browsers combination.
In addition, some devices display the table left-aligned (i.e. with a bunch of
unused screen space on the right), while others automatically center the table
and stretch it along the full width of the display.
Fortunately, WCSS can help to reconcile these differences. This tag makes sure
that the CSS is rendered, but only for XHTML devices.
The 'colnum' attribute is necessary to calculate the cell width to be specified by
the CSS. This value must be the same as the one fed into the colnum attribute in
the cool_menu tag in the same page (or the results would be unpredictable).
Default value is 2 (colunms).
Important Note: if you explicitly set the colnum and tabularize attributes in the
cool_menu_css, you need to make sure that the corresponding attributes are set
with the same values in the cool_menu tag.
Attribute Value

WML XHTML CHTML Comments

colnum

no

Yes

no

Number of columns (default: 2)

tabularize true,false no

Yes

Yes

disable attempt to display as a

Integer

table (resort to menu)
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This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability

Group

Comments

preferred_markup

markup

CHTML/XHTML/WML

chtml_table_support

chtml_ui true,false. Does Imode device support

name

tables?
xhtml_table_support

xhtml_ui true,false. Does XHTML device support
tables?

'document' tag
The 'document' tag is responsible for returning the right MIME-type for the
mark-up returned by WALL according to the following scheme:
•
•
•

XHTML MP - text/html
CHTML - text/html
WML - text/vnd.wap.wml

In addition, WALL will try to use some extensions available for the Openwave
browser whenever used in connection with the MAG/UP.Link Openwave gateway.
These extensions can be disabled explicitly, if, for any reason, one needs to.
Finally, there is a directive to attempt to disable caching.
Attribute*

disable_wml_extensions

Value

true|fals

WM

XHTM

CHTM

L

L

L

Yes

no

no

e

Comments

Disable
Openwave
Extensions

disable_xhtml_extensions

true|fals

no

Yes

no

e

Disable
Openwave
Extensions

disable_cache

true|fals

Yes

Yes

no

Disable
Openwave
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Attribute*

Value

WM

XHTM

CHTM

L

L

L

e
disable_content_type_generati true|fals
on

Comments

Extensions
Yes

Yes

Yes

e

Prevent
WALL from
generating
the MIME
type

* bold = Mandatory, Some = Supported by Some Devices
This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name

Group

Comments

preferred_markup

markup

CHTML/XHTML/WML

imode_region

chtml_ui used to choose emoji
version

menu_with_select_element_recommended wml_ui

only applies to WML
devices

opwv_xhtml_extensions_support

xhtml_ui true,false

opwv_wml_extensions_support

wml_ui

true,false

'font' tag
'font' tag is a CHTML tag which all web programmer know. It will render virtually
verbatim on CHTML devices. XHTML MP devices will use the corresponding CSS.
While this is not guaranteed to work on all devices, it will degrade gracefully.
WML devices will not be served any tags at all, just the content.
Attribute Value

WML XHTML CHTML Comments

color

no

String

Yes**

Yes

Text Color
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Attribute Value

WML XHTML CHTML Comments

face

String

no

Yes**

Yes**

Font Family

size

+1,-1,Integer no

Yes**

Yes**

Font Size

** = may not be supported by some devices
This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name Group
preferred_markup

Comments

markup CHTML/XHTML/WML

'form' tag
'form' multiserves the form element for HTML and encapsulates the info to
render forms in WML compatibility mode.
Attribute*

Value

WML XHTML CHTML Comments

action

URI

Yes

enable_wml true,false Yes

Yes

Yes

Servelet or JSP to post to

no

no

Enable WML rendering for WML
devices

method

get,post

Yes

Yes

Yes

HTTP post methid (get or post)

* bold = Mandatory, Some = Supported by Some Devices
This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name Group
preferred_markup

Comments

markup CHTML/XHTML/WML

'h1',...,'h6' tag
h1...h6 tags are supported by all CHTML and XHTML devices, but not WML
devices. For WML devices, the content is highlighted with the <b> tag.

No attributes are defined for this tag
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This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name Group
preferred_markup

Comments

markup CHTML/XHTML/WML

'head' tag
'head' element is simple. It encapsulate the WALL 'title' tag (to mimic HTML
syntax) and can contain non-WALL meta tags.
The 'head' tag is responsible for producing the top tags for each mark-up.
This tag has no attributes
This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name Group
preferred_markup

Comments

markup CHTML/XHTML/WML

'hr' tag
The hr tag is supported by CHTML and XHTML devices. Because of XHTML wellformdness, some devices require that 'hr' is escaped (i.e.<br/>) while others
actually ignore escaped 'hr'.
As far as WML is concerned, WLM does not support the 'hr' element (some
version of the Openwave browser Version 5 actually did. Currently WALL does
not take advantage of this). For WML devices hr rendered as "<br>---<br>".
Please note that hr cannot be used inside a block or a form. The reason for this
is that it would break well-formedness. Some devices (notably the
SonyEricssons) break on this.
Attribute Value WML XHTML CHTML Comments
color

String No

Yes

Yes

String representing color

This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name Group

Comments
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WURFL capability name Group
preferred_markup

Comments

markup CHTML/XHTML/WML

'i' tag
While the i tag is supported pretty much by all devices, it cannot be used inside
anchors (hyperlinks) on WML devices.
This tag fixes the problem effectively, by singling out that particular case.

No attributes are defined for this tag
This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name Group
preferred_markup

Comments

markup CHTML/XHTML/WML

'img' tag
The 'img' tag is apparently just a wrapper around the 'img' tag as used in the
three wireless mark-ups. When used together with 'alternate_img', though, you
have a powerful tool to serve different pictures to different kinds of devices.This
is particularly true if you use JSTL to perform tests on WURFL conditions to select
alternate values for the 'src' attribute.
Having said this, 'img' itself is pretty straightforward to understand and use: just
set the 'src' and 'alt' attributes.
Note: This tag performs some magic when used inside a coolmenu to add linebrakes and extra space correctly.
Attribute Value WML XHTML CHTML Comments
src

URL

Yes

Yes

Yes

URL to actual picture

alt

String Yes

Yes

Yes

accompanying text

This tag relies on the following WURFL capabilities:
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WURFL capability name Group

Comments

preferred_markup

markup

CHTML/XHTML/WML

imode_region

chtml_ui ja|eu|us|as|none

'input' tag
The 'input' tag is often turned into an 'input' tag also in the target mark-up.
Neverthless there is quite a lot of magick going on to emulate hidden-fields,
submit buttons, formats and so on.
When used in WML compatibility mode, the number of legal types for the 'input'
element is limited to 'text','password','hidden','submit'
Attribute* Value

WML XHTML CHTML

Comments

accesskey

[1..9]

Some Yes**

Yes

Keypad accelerator

checked

'checked'

no

Yes

Yes

'checked' attribute

disabled

'disabled'

no

Yes

no

'disabled' attribute

emptyok

'emptyok'

Yes

Yes

no

'emptyok' attribute

format

String (see

Yes

Yes

Partly*** Link to URI

format attribute
spec)
maxlength

Integer

Yes

Yes

Yes

'maxlength' attribute

name

String

Yes

Yes

Yes

'name' attribute

size

Integer

Yes

Yes

Yes

'size' attribute

type

'text', 'password', Yes

Yes

Yes

'type' attribute

'hidden', 'submit'
****
value

String

Yes

Yes

Yes

'value' attribute

title

String

Yes

Yes

no

'title' attribute for
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Attribute* Value

WML XHTML CHTML

Comments
WML and XHTML MP
devices

* bold = Mandatory, Some = Supported by Some Devices
** = may not be supported by some devices
*** partly = CHTML lets you specify numeric mode for the keyboard
**** = This applies to WML compatibility mode. Outsde of it, you can use any value ('radio'
and 'check' too, for example)

This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name

Group

Comments

preferred_markup

markup

CHTML/XHTML/WML

xhtml_format_as_css_property xhtml_ui decent CSS support for format?
xhtml_format_as_attribute

xhtml_ui support 'format' attrivute in XHTML?

softkey_support*

wml_ui

are softkeys supported?

wml_1_3*

markup

is wml 1.3 supported?

* = these two capabilities together are used to optimize the use of the submit
button for some WML 1.3 devices with the Openwave browser.

'load_capabilities' tag
The 'load_capabilities' tag is needed for those who intend to use the conditional
tags in the JSTL with WALL as in the example below:

<c:if test="${capabilities.gif}">

Loading the capabilities is sort of expensive the first time, so it's wise to avoid
that operation unless you know you need it.
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Invoking the load_capabilities tag will make the following variables available for
your scripting:
${capabilities.'capability_name'}

=

wurfl capability

${wall_markup}

=

xhtmlmp, wml, chtml

${brands}

=

list of device brands

${devices.'brand_name'}
brand

=

list of devices grouped by

${device_id}

=

WURFL device_id (debugging purposes)

No attributes are defined for this tag
No capabilities are queried by this tag

'marquee' tag
'marquee' tag is a CHTML tag which all web programmer know. It will render
virtually verbatim on CHTML devices. XHTML MP devices will use the
corresponding CSS. While this is not guaranteed to work on all devices, it will
degrade gracefully.
WML devices will not be served any tags at all, just the content.
Attribute Value

WML XHTML CHTML Comments

behavior

no

'scroll', 'slide',

Yes**

Yes

'alternate'
direction

'left', 'right'

'behavior'
attribute

no

Yes**

Yes

'direction'
attribute

loop

String

no

Yes**

Yes

'direction'
attribute

bgcolor

Integer,'infinite'

no

Yes**

** = may not be supported by some devices
This tag relies on the following WURFL capabilities:

Yes

'bgcolor' attribute
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WURFL capability name

Group

Comments

preferred_markup

markup

CHTML/XHTML/WML

xhtml_nowrap_mode

xhtml_ui is 'nowrap' mode supprted?

xhtml_marquee_as_css_property xhtml_ui support marquee through XSS

'menu' tag
'menu' implements navigation menus. The two attributes concern automatic
numbering and disabling of fancy coloring for menus on devices that support
that.
Attribute

Value

WML

XHTML CHTML Comments

autonumber false,true Yes** Yes

Yes

Implement keyboard
accelerators

colorize

false,true no

Yes**

no

Do fancy XHTML devices (on
devices that support it)

* bold = Mandatory, Some = Supported by Some Devices
This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name

Group

Comments

preferred_markup

markup

CHTML/XHTML/WML

xhtml_supports_table_for_layout

xhtml_ui decent table support?

xhtml_supports_css_cell_table_coloring xhtml_ui CSS powerful enough to color
table cells

'menu_css' tag
'menu_css' producess CSS information necessary to have colorized menus for
advanced XHTML MP devices.
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The two good background colors are derived from the WURFL (which gives you a
great way to configure your look & feel on a device-by-device basis), but those
values can also be overriden in the code by setting them through the two
attributes.
Attribute Value WML XHTML CHTML Comments
bgcolor1

String no

Yes

no

First good background color

bgcolor1

String no

Yes

no

Second good background color

This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name

Group

Comments

preferred_markup

markup

CHTML/XHTML/WML

xhtml_supports_table_for_layout

xhtml_ui decent table support?

xhtml_supports_css_cell_table_coloring xhtml_ui CSS powerful enough to color
table cells
xhtml_readable_background_color1

xhtml_ui good background color 1

xhtml_readable_background_color2

xhtml_ui good background color 2

'option' tag
'option' maps to 'options' tag also on the different target mark-ups. Nothing
special there.
Attribute* Value

WML XHTML CHTML Comments

selected

'selected' no

Yes

Yes

'selected' attribute

value

String

Yes

Yes

'value' attribute

Yes

* bold = Mandatory, Some = Supported by Some Devices
This tag relies on the following WURFL capabilities:
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WURFL capability name Group
preferred_markup

Comments

markup CHTML/XHTML/WML

'select' tag
'select' maps to 'select' on target mark-ups.
Attribute* Value

WML

XHTML CHTML Comments

disabled

'disabled'

no

Yes

Yes

'select' attribute

multiple

'multiple'

Yes

Yes

Yes

'multiple' attribute

name

String

Yes

Yes

Yes

'name' attribute

title

Short String Yes** Yes**

No

'title' attribute

size

Integer

Yes

'size' attribute

Yes

Yes

* bold = Mandatory, Some = Supported by Some Devices
** = may not be supported by some devices
This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name Group
preferred_markup

Comments

markup CHTML/XHTML/WML

'title' tag
'title' maps to the 'title' tag for XHTML and CHTML devices. On WML browsers,
this is mapped to the 'title' attribute of the 'card' element.
Attribute*

Value

WML XHTML CHTML Comments

enforce_title true,false Yes

Yes

no

make sure the the title is
explicitly set for devices that
don't render it by default

* bold = Mandatory, Some = Supported by Some Devices
This tag relies on the following WURFL capabilities:
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WURFL capability name Group
preferred_markup

Comments

markup CHTML/XHTML/WML

'wurfl_device_id' tag
This element is useful exclusively for debugging in those cases where you
wonder which device ID and USer-Agent is being inferred by the system for the
current device.
Attribute* Value

WML XHTML CHTML Comments

ua

Yes

Any non-empty

Yes

Yes

string

when set, also display
UA string

No capabilities are queried by this tag

'xmlpidtd' tag
'xmlpidtd' means XML Processing Instruction and DTD. This tag makes sure that
the right XML headers (if any) are produced for the target mark-up.
No attributes are defined for this tag
Attribute Value WML XHTML CHTML Comments
encoding

String Yes

Yes

No

Encoding String

This tag relies on the following WURFL capabilities:
WURFL capability name Group
preferred_markup

Comments

markup CHTML/XHTML/WML
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ANEXO C - Outros métodos de identificação do contexto de entrega de conteúdo
Negociação HTTP
É possível ao servidor selecionar o conteúdo baseando-se simplesmente em
informações do cabeçalho http. No http 1.1 esse processo é conhecido como
“negociação dirigida pelo servidor”.
Nesse caso o servidor determina qual alternativa enviar ao agente do usuário,
simplesmente examinado os campos ‘request’ do cabeçalho do agente do usuário.
Atualmente o http 1.1 usa os seguintes campos do cabeçalho ‘request’ na
negociação dirigida pelo servidor: Accept, Accept-Charset, Accept-Encoding, AcceptLanguage. Cada um desses campos é referido como uma dimensão de negociação.
Para expressar preferências do browser ou do usuário os campos do cabeçalho
request podem incluir um valor de qualidade para cada dimensão de negociação.
É possível indicar no cabeçalho que o idioma português é preferível ao idioma
inglês da forma a seguir:
Accept-Language: pt; q=1.0, en; q=0.5
Existem algumas desvantagens na negociação dirigida pelo servidor.
Primeiramente, a informação enviada no cabeçalho request não fornece uma
descrição completa das capacidades do cliente. É possível citar que não há uma
maneira de se distinguir se imagens serão enviadas para PDAs ou para
computadores pessoais, se ambos utilizarem o mesmo tipo MIME. Além disso, é
ineficiente para um agente do usuário descrever, a cada requisição, todas suas as
capacidades para o servidor. E finalmente, a negociação dirigida pelo servidor causa
problemas para o CACHE compartilhado por múltiplos usuários.
Também é possível ao http suportar a negociação dirigida pelo agente, na
qual o agente do usuário é responsável por selecionar o conteúdo mais apropriado.
O servidor responde inicialmente com uma lista das representações

disponíveis,

que permitem ao agente do usuário fazer outra requisição solicitando a
representação preferida. Contudo tem a desvantagem de acrescentar um atraso
adicional através da quantidade adicional de ciclos request-response.
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Media Queries
Nas recomendações do W3C, como o CSS e o HTML, o estilo de marcação
pode ser condicionado ao contexto de entrega com o uso de Media Queries
(Consultas de Mídia). Assim é introduzido outro vocabulário para acesso às
características dos dispositivos.
Conforme o W3C, Media Queries baseia-se no uso dos ‘tipos de mídia’
(Media Types), como definidos no CSS 2, que permite que o estilo seja condicionado
a um número de categorias de dispositivos denominadas: aural, braille, embossed,
handheld, print, projection, screen, tty e tv. Nas Media Queries, as características
dos dispositivos (‘media features’) podem ser consultadas e combinadas utilizando
uma expressão de sintaxe restrita. O estilo utilizado para apresentar um elemento do
HTML, XHTML ou XML pode ser condicionado às características do dispositivo de
entrega. Fazendo o uso da propriedade ‘display’ do CSS, também é possível incluir
ou excluir condicionalmente elementos completos da apresentação.
Tipos de mídia e suas respectivas descrições
Media Type

Descrição

All

Usada para todos os tipos de dispositivos de mídia

aural

Usadas para sintetizadores de som e de voz

braille

Usadas para dispositivos de retorno tátil em Braille

embossed

Usadas para impressoras de páginas em Braille

handheld

Usadas para dispositivos pequenos ou de mão

print

Usadas para impressoras

projection

Usadas para apresentações projetadas, como slides

screen

Usadas para telas de computadores

Tty

Usadas para mídia usando teletipos e terminais

Tv

Usadas para dispositivos televisores
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No futuro poderá ser possível adicionar estilização, dependente de
dispositivo, para conteúdo comum, independente de dispositivo, pelo menos até
aonde os ‘media types’ do CSS e as características das mídias permitam.
Como o CSS, espera-se que as Media Queries sejam tipicamente
processadas diretamente nos agentes do usuário, baseadas nas informações locais
do contexto de entrega. Todavia, elas podem ser parcialmente processadas nos
servidores ou outros intermediários na rota de resposta, baseada na informação do
contexto de entrega, passada como parte da requisição de conteúdo. Isso ressalta a
necessidade do vocabulário para as capacidades do dispositivo, passado no
contexto de entrega, corresponder ao vocabulário utilizado nas Media Queries.
SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language – Linguagem de
integração sincronizada de multimídia)
Mais um padrão do W3C, o SMIL introduz outro vocabulário para o acesso de
um número limitado de características dos dispositivos.
O SMIL 2.0 é definido como um conjunto de módulos de marcação que
podem ser integrados em perfis específicos de linguagem. Ele define um módulo
‘BasicContentControl’ que definem certas características do sistema que podem ser
usadas para controlar uma apresentação SMIL. A essas características podem ser
dados valores dinâmicos, de acordo com o ambiente de execução. Assim como as
Media Queries, permitem que um agente do usuário, que suporte características
dinâmicas do SMIL, acessem informações locais do contexto de entrega.
O sistema de teste de características incluído como parte do módulo SMIL
‘BasicContentControl’ cobre capacidades relacionadas com a apresentação, como: o
tamanho da tela, largura da banda de rede, e texto e legendas de áudio, assim como
características relacionadas ao sistema como CPU e identidade do sistema
operacional.
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Esquema simplificado de utilização do SMIL

TCN (Transparent Content Negotiation – Negociação Transparente de
Conteúdo)
O TCN foi proposto primeiramente como um protocolo na RFC 2295. Ele se
utiliza dos mecanismos de negociação dirigida pelo servidor e dirigido pelo agente
em conjunto com um Proxy de ‘caching’ que dê suporte à negociação de conteúdo.
O Proxy solicita uma lista de todas as representações disponíveis do servidor de
origem, utilizando negociação dirigida pelo agente, e então seleciona a mais
apropriada e a envia ao cliente, utilizando a negociação dirigida pelo servidor.
Entretanto, essa técnica ainda não foi completamente implementada.
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Conneg (Content Negotiation – Negociação de Conteúdo)
O grupo de trabalho do IETF (Internet Engineering Task Force – Força
Tarefa de Engenharia da Internet) sobre Negociação de Conteúdo (Conneg) está
focado em definir os recursos que podem formar as bases para a negociação.
Particularmente, na RFC 2506, uma procedure foi definida para registro de Tags de
Recursos de Mídia no registro da IANA (Internet Assigned Numbers Authority –
Autoridade para designação de Números da Internet).
Media Feature Sets
Um resultado adicional do grupo de trabalho do Conneg foi a proposta de
combinar Tags de Recursos de Mídia em Conjuntos de Recursos de Mídia (Media
Feature Sets). Na RFC 2533 é proposta uma sintaxe para expressar combinações
boleanas de recursos e é descrito um algoritmo para combinação de recursos.
MPEG-21
A ISO/IEC está definindo o framework MPEG-21 que pretende suportar o
uso transparente de recursos de Multimídia através de uma grande extensão de
redes e dispositivos. A unidade fundamental de distribuição é o ‘item digital’ (digital
item), que é uma abstração de algum conteúdo multimídia com dados associados.
Um aspecto da especificação do MPEG-21 é o Item de Adaptação Digital
(Digital Item Adaptation), que é baseado numa Descrição de Uso do Ambiente
(Usage Environment Description). Propõe a descrição de pelo menos as
capacidades do terminal, rede, entrega, usuário e ambiente natural e considera
desejável a permanência da compatibilidade com outras recomendações como o
CC/PP e o UAProf.
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ANEXO D – Testes do protótipo do SIUR
1 - AUTO_REFRESH e REDIRECTION
A recomendação de melhores práticas do W3C AUTO_REFRESH afirma que
não se deve criar paginar que se auto-recarreguem automaticamente, a não ser que
o usuário tenha sido previamente informado sobre o fato e que o desenvolvedor
proporcione meios de parar a auto-recarga automática. Já a recomendação
REDIRECTION afirma que não se deve usar elementos da linguagem de marcação
para o redirecionamento automático de páginas, devendo, em seu lugar, configurar o
servidor para fazer o redirecionamento a partir dos códigos 3XX do protocolo HTTP.
Com relação ao AUTO_REFRESH deve-se verificar se o elemento meta httpequiv="refresh" content="<a mesma URI>"

é utilizado, e caso seja, se existem

opções que permitam a paralisação do processo. Para o REDIRECTION, deve-se
verificar se o elemento meta http-equiv="refresh" content="<ima URI diferente>" é
utilizado.
Para ambas as práticas pode-se observar nos códigos fonte das páginas
retornadas pelo servidor que não são utilizados elementos que desencadeiem
redirecionamento ou recarga automática das páginas. Neste quesito, o protótipo foi
aprovado.
2 - CACHING
A recomendação de melhores práticas do W3C CACHING afirma que o
propósito desse teste é alertar provedores de conteúdo ao fato de que o conteúdo
enviado ao usuário pode não ser armazenado no CACHE, caso seja benéfico fazêlo.
O W3C recomenda que os desenvolvedores considerem o uso de CacheControl:

public para permitir o compartilhamento de páginas entre dispositivos,

Cache-Control: private

para permitir o reuso apenas pelo dispositivo que fez a

requisição ou Cache-Control: nocache para prevenir que a página seja armazenada
no CACHE.
Com relação ao CACHING deve-se observar a presença de campos cache no
cabeçalho HTTP Response. Conforme as figuras 53 a 56 pode-se constatar que não
foram enviados campos de cache nos cabeçalhos HTTP Response de todas as
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páginas do protótipo, fazendo com que o protótipo tenha sido aprovado neste
quesito.
3 - CHARACTER_ENCODING_SUPPORT e
CHARACTER_ENCODING_USE
A

recomendação

de

melhores

práticas

do

W3C

CHARACTER_ENCODING_SUPPORT tem o objetivo de assegurar que o conteúdo
seja codificado utilizando uma codificação de caracteres que seja sabidamente
suportada pelo dispositivo enquanto que a recomendação de melhores práticas
CHARACTER_ENCODING_USE indica na resposta à requisição qual a codificação
de caracteres que está sendo usada.
O teste requer que a codificação dos caracteres seja explicitamente
especificada e reconhece os seguintes métodos de especificação:
•

Através do campo Content-Type do cabeçalho HTTP Response:
application/xhtml+xml; charset=UTF-8

•

Através da seguinte declaração do XML: <?xml version="1.0"
encoding="UTF-8" ?>

•

;

;

Através do primeiro elemento meta filho da tag <head>, como segue:
<meta

http-equiv="Content-Type"

content="application/xhtml+xml;

charset=UTF-8"/> .

Todas as páginas do protótipo contém o campo Content-Type do cabeçalho
HTTP Response como segue, application/xhtml+xml; charset=UTF-8 , sendo então o
protótipo aprovado em mais esse quesito.
4 - CHARACTER_FORMAT_SUPPORT e VALID_MARKUP
A

recomendação

de

melhores

práticas

do

W3C

CHARACTER_FORMAT_SUPPORT determina que o conteúdo deve ser enviado
num formato sabidamente suportado pelo dispositivo enquanto que a recomendação
VALID_MARKUP determina que os documentos devem ser criados de forma que
possam ser validados por gramáticas formais públicas.
O formato do conteúdo foi entregue em formato XHTML como definido no
Contexto de Entrega Padrão, conforme o código fonte da página enviada ao usuário.
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A validação da linguagem de marcação utilizada foi executada localmente conforme
descrito na configuração do ambiente de testes e pode ser visualizada nas figuras a
seguir.

Validação da linguagem de marcação gerada pelo script index.jsp
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Validação da linguagem de marcação gerada pelo script sensores.jsp

Validação da linguagem de marcação do script dados_equipamentos.jsp
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Validação da linguagem de marcação gerada pelo script dados.jsp

O conteúdo fornecido em XHTML foi validado e nenhum erro ou alerta foi
detectado durante a validação, implicando na aprovação do site nesse quesito.
5 - DEFAULT_INPUT_MODE
A recomendação de melhores práticas do W3C DEFAULT_INPUT_MODE
determina que deve se especificar um modo de entrada de texto padrão, caso seja
sabidamente conhecido que o dispositivo o suporte.
Não há entradas de texto nas páginas geradas, portanto, essa recomendação
não se aplica ao protótipo desenvolvido.
6 - EXTERNAL_RESOURCES
A recomendação de melhores práticas do W3C EXTERNAL_RESOURCES
determina que deve se manter o número de recursos externos ao mínimo. O
conjunto de testes MobileOK classifica como falha caso o número de recursos
externos exceda a 20.
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O único recurso externo gerado pelo protótipo quando acessado pelo agente
do usuário configurado com as características do Contexto de Entrega Padrão é um
gráfico gerado em formato jpeg pelo script dados.jsp, caracterizando a aprovação no
item avaliado.
7 - GRAPHICS_FOR_SPACING
A recomendação de melhores práticas do W3C GRAPHICS_FOR_SPACING
afirma categoricamente que não se deve usar imagens para espaçamento.
Pode-se constatar nos códigos fonte gerados que a única imagem
referenciada pelo script dados.jsp representa um gráfico gerado pelo protótipo
demonstrando o volume de tráfego. Esta imagem não foi utilizada com o propósito
de promover espaçamento, qualificando o protótipo quando avaliado sob esse
quesito.
8 - IMAGE_MAPS
A recomendação de melhores práticas do W3C IMAGE_MAPS afirma que
não se deve usar imagens mapeadas a não ser que se saiba que o dispositivo lhes
dê suporte efetivo.
Não foram utilizadas imagens mapeadas nesse protótipo, portanto, essa
recomendação não se aplica ao protótipo desenvolvido.
9 - IMAGES_RESIZING e IMAGES_SPECIFY_SIZE
A recomendação de melhores práticas do W3C IMAGES_RESIZING afirma
que as imagens devem ser redimensionadas no servidor, adequando-se às
dimensões

suportadas

pelo

dispositivo

de

acesso.

Já

a

recomendação

IMAGES_SPECIFY_SIZE determina que as dimensões das imagens devem ser
especificadas na marcação utilizada. Para isso deve-se verificar:
•

Se constam os atributos width e height nas tags img das páginas
geradas;

•

Se os atributos width e height nas tags img especificam a dimensão
das imagens em pixels;
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•

Se os valores especificados nos atributos width e height das tags img
correspondem às dimensões reais das imagens.

O protótipo desenvolvido contemplou o envio de imagens ao usuário com
dimensões suportadas pelos dispositivos de acesso. No código fonte do script
dados.jsp que contém a única imagem enviada ao usuário a tag img aparece com
seus atributos width e height especificando a dimensão da imagem em pixels, como
requerido. E finalmente, o código fonte do script dados.jsp declara as dimensões da
imagem e2.jpg enviada ao usuário como tendo 120 pixels de altura por 117 pixels de
largura que, confrontado com as propriedades da imagem conforme a figura abaixo,
demonstra a concordância entre as dimensões reais e as informadas.

Propriedades da imagem e2.jpg

Por cumprir com os requisitos enumerados acima o protótipo obteve
aprovação neste item.
10 - LINK_TARGET_FORMAT
A recomendação de melhores práticas do W3C LINK_TARGET_FORMAT
sugere que se observe o formato de um arquivo alvo de um link a não ser que se
saiba que o dispositivo de acesso lhe dê suporte. Esta recomendação emite apenas
avisos, não sendo, portanto, avaliada a sua aplicação pelo protótipo.
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11 - MEASURES
A recomendação de melhores práticas do W3C MEASURES determina que
não se deve usar medidas em pixels e unidades absolutas nos valores dos atributos
na linguagem de marcação e nos valores das propriedades contidos nas folhas de
estilo.

A

exceção

a

esta

regra

diz

respeito

à

recomendação

IMAGES_SPECIFY_SIZE, em que se deve especificar o tamanho em pixels de uma
imagem na linguagem de marcação que corresponda às dimensões reais da imagem
enviada ao usuário.
O único componente nas páginas do protótipo que se utiliza de medidas em
pixels é o gráfico referenciado no script dados.jsp, que se enquadra na exceção da
presente recomendação, determinando a qualificação do protótipo com relação a
este item avaliado.
12 - MINIMIZE
A recomendação de melhores práticas do W3C MINIMIZE determina que
deve ser usada uma marcação concisa e eficiente.
Para avaliar esse quesito deve-se comparar a contagem de caracteres em
branco não significativos no documento contra o total de caracteres do documento.
Os códigos fonte enviados ao usuário serão compatíveis com essa recomendação
caso a contagem dos caracteres em branco não exceda 20% do total de caracteres
do documento enviado.
A contagem dos caracteres dos scripts a partir da seleção total do código
fonte gerado copiado para um documento do MS Word, que nas propriedades do
documento, identifica o total de caracteres válidos e o total de caracteres do
documento incluindo os caracteres em branco. A partir daí, foi identificado o total de
caracteres em branco e verificada a porcentagem destes no documento, conforme
descrito na tabela a seguir:
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Verificação da porcentagem de caracteres em branco nos documentos
Documento Verificado

Total de

Total de

Porcentagem dos

caracteres do

caracteres em

caracteres em

documento

branco

branco no
documento

index.jsp

715

80

11,19%

sensores.jsp

873

87

9,97%

dados_equipamentos.jsp

838

114

13,60%

dados.jsp

942

64

6,79%

A partir da verificação demonstrada na tabela acima, o protótipo obteve uma
participação

máxima

de

13,6

%

de

caracteres

em

branco

no

script

dados_equipamentos.jsp, fazendo com que os scripts enviados ao usuário sejam
aprovados no item avaliado.
13 - NO_FRAMES
A recomendação de melhores práticas do W3C NO_FRAMES determina que
caso o documento enviado ao usuário contenha elementos frame, frameset ou
iframe, o documento falhará na avaliação deste quesito.
Pode-se verificar através dos códigos fonte gerados que nenhum dos
elementos citados no parágrafo anterior foi utilizado, determinando a aprovação do
protótipo com relação a esse item.
14 - NON_TEXT_ALTERNATIVES
A recomendação de melhores práticas do W3C NON_TEXT_ALTERNATIVES
determina que deve-se providenciar um equivalente textual para todo elemento não
textual do documento avaliado.
Essa prática pode ser avaliada através da verificação do código fonte gerado.
Para cada elemento img encontrado deve haver um atributo alt com um valor válido.
No script dados.jsp do protótipo, o único elemento img localizado possui seu
respectivo atributo alt contendo um valor válido, determinando a aprovação do
protótipo com relação a esse item avaliado.
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15 - OBJECTS_OR_SCRIPT
A recomendação de melhores práticas do W3C OBJECTS_OR_SCRIPT
determina que não se deve confiar na execução de objetos ou scripts.
A avaliação da aplicação desta recomendação determina falha neste quesito
diante dos seguintes cenários:
•

Se o valor de um atributo href começar com “javascript:”;

•

Se houver algum elemento applet na página;

•

Se o conteúdo de um elemento object consistir apenas de espaços em
branco.

Nas páginas geradas enviadas ao usuário não foram encontrados nenhum
elemento applet ou object e nenhum dos valores do atributo href se inicia com
“javascript”, caracterizando a aprovação do protótipo em relação a essa prática.
16 - PAGE_SIZE_LIMIT
A recomendação de melhores práticas do W3C PAGE_SIZE_LIMIT visa
assegurar que o tamanho total em bytes de uma página seja adequado às limitações
de memória do dispositivo de acesso.
No Contexto de Entrega Padrão o tamanho máximo de uma página, incluindo
a soma de todos os recursos externos requisitados, não deve exceder 20 kilobytes.
Pode-se constatar, através dos cabeçalhos http das requisições efetuadas, que o
tamanho máximo obtido foi de 4325 bytes, referente ao script dados.jsp acrescido do
recurso externo requisitado e2,jpg, que credencia o protótipo a ser aprovado nesse
quesito.
17 - PAGE_TITLE
A recomendação de melhores práticas do W3C PAGE_TITLE determina que
todas as páginas geradas devem conter um título curto porém descritivo.
Este item é avaliado através do exame dos códigos fonte gerados, onde se
verifica a existência e o valor do elemento title. Este deve estar presente na página e
não deve ter o seu valor vazio ou preenchido unicamente com caracteres em branco.

228

Após verificação dos códigos fonte das páginas geradas pelo protótipo podese constatar que todas as páginas possuem o elemento title contendo um valor
válido, implicando na aprovação do protótipo com relação a este item.
18 - POP_UPS
A recomendação de melhores práticas do W3C POP_UPS determina que não
se deve provocar a abertura de pop ups ou de novas janelas e que não se deve
mover o foco da navegação da janela atual sem informar o usuário.
Pode-se avaliar esse item examinando os códigos fonte das páginas enviadas
ao usuário, localizando a existência de atributos target. Caso existam, o valor desses
atributos não deve ser diferente de “_self”, “_parent” ou “_top”.
Após exame dos códigos fonte gerados, constatou-se a inexistência de
atributos target em nenhum dos elementos que compõem as páginas geradas. Em
conseqüência, todas as páginas foram aprovadas nesse teste.
19 - PROVIDE_DEFAULTS
A recomendação de melhores práticas do W3C PROVIDE_DEFAULTS
determina que deve-se providenciar valores padrão pré-selecionados sempre que
possível.
Esta prática aplica-se a elementos de formulário tipo radio ou select,
tipicamente encontrados em formulários de páginas web. Como não foram usados
nenhum dos elementos mencionados nas páginas geradas, a avaliação deste item
não se aplica ao protótipo desenvolvido.
20 - STYLE_SHEETS_SUPPORT
A recomendação de melhores práticas do W3C STYLE_SHEETS_SUPPORT
determina que deve-se organizar os documentos de forma tal que caso necessário
eles possam ser lidos sem o uso de folhas de estilo.
A avaliação dessa prática não gera erro e consequentemente não influi na
aderência do protótipo às regras de qualificação utilizadas. Dessa forma este quesito
não foi testado.
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21 - STYLE_SHEETS_USE
A recomendação de melhores práticas do W3C STYLE_SHEETS_USE
sugere o uso de folhas de estilo para controle do layout e da apresentação do
documento a não ser que o dispositivo sabidamente não suporte o recurso.
A falha neste quesito é determinada pela existência de qualquer das tags a
seguir nos documentos gerados: basefont, bdo, center, del, dir, font, ins, menu, s,
strike ou u.
Nenhum dos elementos acima foi encontrado nos códigos fonte gerados,
determinando a aderência do protótipo a esta prática.
22 - TABLES_ALTERNATIVES
A recomendação de melhores práticas do W3C TABLES_ALTERNATIVES
sugere que onde possível devem ser usadas formas alternativas às tabelas para
tabular uma apresentação.
A avaliação dessa prática emite apenas avisos e não foi aplicada aos scripts
gerados pelo protótipo.
23 - TABLES_LAYOUT
A recomendação de melhores práticas do W3C TABLES_LAYOUT determina
categoricamente que não se deve usar tabelas para a composição do layout de uma
página.
Desta forma, avalia-se para cada elemento table encontrado:
•

Caso contenha no máximo um elemento tr, incorre em falha na
avaliação;

•

Caso nenhum dos elementos tr contenha mais de um elemento td,
incorre em falha na avaliação;

•

Caso para cada elemento td aninhado, se o elemento contiver apenas
uma imagem ou equivalente cujas dimensões reais sejam de 2x2 pixels
ou menos, incorre em falha na avaliação.

Não foram utilizadas tabelas em todas as páginas do protótipo, incorrendo em
sucesso na avaliação deste item.
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24 - TABLES_NESTED
A recomendação de melhores práticas do W3C TABLES_NESTED determina
categoricamente que não se deve usar tabelas aninhadas numa página.
Este item pode ser avaliado pelo exame dos códigos fonte gerados. Para
cada elemento table encontrado, caso ele contenha outro elemento table aninhado,
incorrerá em falha na avaliação.
Como não foram utilizadas tabelas em nenhuma das páginas do protótipo,
este foi aprovado na avaliação deste quesito.

