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RESUMO

Aplicações sensíveis ao contexto podem ser desenvolvidas para diversos
tipos de plataformas computacionais, desde computadores tradicionais até
dispositivos móveis. No entanto, sensibilidade ao contexto tem maior relevância em
ambientes dinâmicos, os quais apresentam mudanças frequentes em seus dados,
como por exemplo, em aplicações que são executadas em dispositivos móveis
modernos

do

tipo

smartphone.

Desenvolver

mecanismos

para

obtenção,

armazenamento, gerenciamento, distribuição e compartilhamento de dados de
contexto presentes nos ambientes são tarefas que demandam esforços extras, com
lógicas e estruturas de controle adicionais (que não fazem parte dos domínios das
aplicações), aumentando assim a complexidade de desenvolvimento, tempo e
manutenção. Esta pesquisa apresenta uma proposta de arquitetura de provedor de
dados de contexto especificamente projetada de acordo com limitações presentes
em smartphones, tais como, baixa capacidade de processamento, pouca quantidade
de memória, conectividade de rede instável, bateria de baixa duração, entre outras.
Um protótipo de aplicação móvel sensível ao contexto foi desenvolvido com o intuito
de mostrar o uso deste provedor de dados de contexto, seus mecanismos,
componentes, funcionalidades e serviços, os quais foram projetados para auxiliar o
desenvolvimento desta classe de aplicações.

Palavras-chave: Sensibilidade ao contexto; Arquitetura de software; Aplicações
móveis; Provedor de dados de contexto; Smartphone

ABSTRACT
An architecture for providing environmental context data for context-aware
mobile applications
Context-aware applications may be developed for several kinds of
computational platforms, ranging from more traditional computers to mobile devices.
However, its relevance becomes more noticeable on dynamic environments which
have more frequent data changes, such as, applications executed on smartphones.
Developing mechanisms for obtaining, storing, managing, distributing and sharing
context data present on the environment is a task that demands additional effort, as it
adds extra logics and control structures (which are not part of the application
domain), therefore increasing the development complexity, its schedule and its
maintenance cost. This research presents one architecture for providing context data
specifically developed taking into account the several limitations inherent to
smartphones, such as, low processing capacity, limited memory, unstable network
connectivity, low duration batteries, amongst others. Throughout this work, a
prototype for a context-aware application was developed in order to illustrate the use
of this type of context provider, its mechanism, components, functionalities and
services, which were designed with the objective of helping the development of such
kind of applications.

Keywords: Context-aware; Software architecture; Mobile applications; Context
provider; Smartphone
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1 INTRODUÇÃO
A sensibilidade ao contexto é reconhecida como elemento chave para o
desenvolvimento de aplicações ubíquas1. Um software é classificado como sensível
ao contexto quando tem a capacidade de identificar características do estado atual
dos usuários, como também, dos dispositivos usados. Esta capacidade é utilizada
para a personalização de funcionalidades, a fim de reduzir ou até eliminar a
quantidade de interações manuais necessárias para a realização de uma
determinada tarefa, como também, atender, de modo eficiente, as expectativas dos
usuários. No entanto, computação sensível ao contexto foi introduzida com o
trabalho de Want et al. (1992), que descreve um sistema inovador para a localização
de pessoas em um ambiente de escritório, no qual as pessoas são munidas de
dispositivos que, por meio de uma rede de sensores distribuídos pelo ambiente,
geram dados sobre a localização de cada indivíduo. Em seguida, o termo
computação sensível ao contexto foi definido por Schilit e Theimer (1994) como a
capacidade de identificar mudanças em informações relevantes aos domínios das
aplicações e reagir de acordo com estas mudanças. Esta capacidade deu início ao
surgimento de uma nova classe de aplicações: aplicações sensíveis ao contexto.
1.1 Motivação
Aplicações sensíveis ao contexto podem ser desenvolvidas para diversos
tipos de plataformas computacionais, desde computadores tradicionais até
dispositivos móveis. No entanto, sensibilidade ao contexto tem maior relevância em
ambientes dinâmicos, como por exemplo, em aplicações que são executadas em
dispositivos móveis modernos do tipo smartphone. No entanto, desenvolver
mecanismos para obtenção, armazenamento, gerenciamento, distribuição e
compartilhamento de dados de contexto presentes no ambiente são tarefas que
demandam desenvolvimento de lógicas e estruturas de controle, como por exemplo,
codificações de trechos responsáveis pelas obtenções e gerenciamento de dados,
que não fazem parte dos domínios das aplicações móveis, e com isso, aumentam a
complexidade de desenvolvimento, tempo e manutenção. Para diminuir esses

1

Computação ubíqua descreve que o computador está inserido no ambiente de forma invisível para o usuário,
tendo a capacidade de obter informações de contexto presentes no ambiente circundante e utilizá-las para
adequar a aplicação às características do ambiente, como também, personalizar funcionalidades da aplicação de
acordo com as necessidades e expectativas do usuário.
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esforços extras e auxiliar o desenvolvimento dessa classe de aplicações, muitas
propostas de arquiteturas, como as descritas por Musumba e Nyongesa (2013),
enfatizam mecanismos para modelagem de dados, processamento semântico,
recomendação de informações e web services. Entretanto, essas propostas não são
recomendados para serem executados em smartphones pois exigem alto poder de
processamento, conectividade de rede estável e alta taxa de transmissão de dados.
A contínua popularização de dispositivos móveis do tipo smartphone
(GARTNER, 2014), para a realização de atividades diárias das mais diversas áreas
demanda o desenvolvimento de aplicações que têm a capacidade de reagir de
acordo com dados de contexto presentes nos ambientes com o objetivo de atender,
de modo eficiente, necessidades e expectativas dos usuários. Devido a essa
capacidade, existe uma crescente demanda por arquiteturas de software para
auxiliar o desenvolvimento desta classe de aplicações, porém, essas arquiteturas
devem ser especificamente projetadas para esse tipo de equipamento.
1.2 Objetivo
Esta pesquisa apresenta uma proposta de arquitetura de provedor de dados
de contexto para aplicações móveis sensíveis ao contexto. Este provedor de dados
deve ser projetado para executar em dispositivos móveis modernos do tipo
smartphone, considerando limitações deste tipo de equipamento, como, por
exemplo, capacidade de processamento, espaço para armazenamento de dados,
quantidade de memória, conectividade de rede instável, duração de energia de
bateria, sistemas operacionais com funcionalidades reduzidas, entre outras.
O provedor de dados de contexto se propõe a atender a requisitos comuns ao
desenvolvimento de aplicações sensíveis ao contexto, tais como, monitorar e obter
dados de contexto presentes nos ambientes, incluir novas fontes provedoras,
armazenar dados, monitorar características do estado atual dos dispositivos,
distribuir dados de forma síncrona e assíncrona, compartilhar dados de contexto
entre aplicações, entre outros.
Como prova de conceito, será desenvolvido uma parte do provedor de dados
e um protótipo de aplicação móvel sensível ao contexto. A implementação de parte
do provedor de dados proposta tem por objetivo mostrar a sua viabilidade técnica,
como também, disponibilizar mecanismos de integração entre provedor de dados e
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aplicações que permitam o uso de serviços e funcionalidades disponibilizadas pelo
provedor. O desenvolvimento do protótipo de aplicação tem por objetivo mostrar o
uso de parte deste provedor, seus mecanismos, componentes, funcionalidades e
serviços, os quais são projetados para auxiliar o desenvolvimento desta classe de
aplicações móveis.
1.3 Método de Trabalho
O desenvolvimento deste trabalho contém etapas que são descritas a seguir:
 Levantamento bibliográfico:
Pesquisa sobre sensibilidade ao contexto, aplicações sensíveis ao contexto,
arquiteturas de apoio ao desenvolvimento desta classe de aplicações e trabalhos
que têm relação direta com dispositivos móveis modernos do tipo smartphone.
 Levantamento de características dos smartphones:
Apresentação das principais características presentes em dispositivos móveis
modernos do tipo smartphone e suas implicações no desenvolvimento de software
projetado especificamente para este tipo de equipamento.
 Elaboração da proposta de arquitetura:
Apresentação da visão geral da proposta de arquitetura de provedor de dados
de contexto, seus mecanismos, componentes, funcionalidades e serviços, como
também, descrição de funcionamento de todos os componentes de software que
fazem parte desta proposta e as interações presentes entre eles.
 Implementação de parte da arquitetura:
Apresentação de requisitos mínimos de hardware e software para que não
haja incompatibilidade e sobrecarga do smartphone no qual a arquitetura será
implantada e detalhamento de elementos chave e componentes de software
disponibilizados pelo sistema operacional que serão usados nesta implementação.
 Especificação e implementação de um protótipo de aplicação:
Desenvolvimento de um protótipo de aplicação móvel sensível ao contexto por
meio do uso da arquitetura proposta. Este protótipo tem por objetivo mostrar a
integração entre provedor de dados e aplicações, como também, o uso de parte dos
mecanismos, componentes, funcionalidades e serviços disponibilizados.
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 Análise do uso da arquitetura:
Apresentação de vantagens, desvantagens e contribuições proporcionadas
pelo desenvolvimento e uso da arquitetura de provedor de dados de contexto
proposta neste trabalho.
1.4 Organização do Trabalho
O restante deste trabalho está dividido nas seguintes seções:
Seção 2, Conceitos, apresenta características presentes em dispositivos
móveis do tipo smartphone, definições relevantes para o termo contexto e
computação sensível ao contexto, como também, exemplos de aplicações móveis
sensíveis ao contexto.
Seção 3, Revisão Bibliográfica, apresenta trabalhos presentes na literatura
sobre arquiteturas de software que têm relevância para aplicações sensíveis ao
contexto e ideias propostas por essas arquiteturas que serão adaptadas e usadas
neste trabalho.
Seção 4, Proposta de Arquitetura, apresenta a visão geral, requisitos,
componentes, funcionalidades e serviços e as interações presentes entre eles. Além
disso, descreve o funcionamento de todas as partes que compõem esta proposta.
Seção 5, Implementação do Provedor de Dados, implementação de parte do
provedor de dados proposto, como também, descrição de todos os componentes de
software fornecidos pelo sistema operacional para dispositivos móveis usado nesta
implementação.
Seção 6, Exemplo de Uso, implementação de um protótipo de aplicação
móvel sensível ao contexto que usa funcionalidades do provedor de dados proposto,
como também, descrição do mecanismo de integração entre provedor de dados e
aplicações.
Seção 7, Análise dos Resultados, apresenta vantagens, desvantagens e
contribuições proporcionadas pelo desenvolvimento da arquitetura de provedor de
dados de contexto proposta e uso de suas funcionalidades.
Seção 8, Conclusões, apresenta o resumo do trabalho, análise geral e
contribuições, sugestões de melhorias e trabalhos futuros.
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2 CONCEITOS
Esta seção apresenta conceitos que têm relevância para a pesquisa proposta.
Inicialmente, apresenta as principais características dos dispositivos móveis do tipo
smartphone, limitações e sensores acoplados para monitoramento de dados de
contexto presentes no ambiente. Em seguida, apresenta o trabalho que introduziu a
computação sensível ao contexto na ciência da computação, como também,
definições para o termo contexto que exercem influências para auxiliar o
entendimento, identificação e uso de dados de contexto de forma eficaz. Por fim,
apresenta exemplos de aplicações móveis sensíveis ao contexto e suas principais
funcionalidades.
2.1 Smartphone
O termo ”smart phone” foi introduzido com o trabalho de Savage (1995) que
descreve o "PhoneWriter(TM) Communicator", um dispositivo móvel com uma
interface de usuário inovadora projetado especificamente para uso coorporativo. No
entanto, a ideia de um dispositivo que combina serviços de telefonia e capacidades
computacionais foi concebida em 1971 por Theodore G. Paraskevakos. Porém, a
comercialização desse tipo de equipamento teve início em 1993, quando a IBM
lançou o primeiro telefone, chamado The Simon, com funcionalidades de PDA
(Personal Digital Assistant), tais como, enviar e receber faxes e e-mails, calendário,
relógio e aplicações para download.
2.1.1 Características
Os modelos iniciais eram semelhantes, em funcionalidades, aos telefones
tradicionais, porém sendo portáteis. Com a integração de novas funcionalidades,
como por exemplo, mensagens em texto, conectividade de rede, sistemas de
localização, telas coloridas de alta resolução, extensões de funcionalidades por meio
de aplicações, entre outras, são categorizados como dispositivos móveis modernos
do tipo smartphone que, de acordo com Wong (2010), assemelham-se a
computadores de uso geral, por terem sistemas operacionais modernos capazes de
executar software de diversas áreas. Com isso, tornaram-se dispositivos populares
usados para a realização de tarefas diárias.
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2.1.2 Sensores
Os smartphones têm sensores físicos ou lógicos acoplados que são usados
para o monitoramento e obtenção de dados presentes no ambiente. Os sensores
podem ser construídos a partir de componentes físicos ou lógicos dependendo do
tipo de dados a ser fornecido.
Sensores físicos são dispositivos compostos por componentes físicos os
quais são integrados e fazem parte do equipamento. Estes sensores obtêm seus
dados a partir do monitoramento e medição direta de propriedades físicas presentes
no ambiente, tais como, aceleração, força do campo magnético e mudanças
angulares geradas pelos deslocamentos espaciais do equipamento. Os sensores
lógicos, também chamados de sensores virtuais ou sensores sintéticos, não são
dispositivo físicos. Entretanto, estes sensores imitam o funcionamento de sensores
físicos e seus dados são obtidos por meio do uso de um ou mais sensores físicos.
Sensores receptores de Global Positioning System (GPS), são exemplos deste tipo
de sensor.
A quantidade e tipos de sensores disponíveis variam de acordo com o modelo
do smartphone usado. Os tipos de sensores são categorizados a seguir:
 Sensores de movimento:
Este tipo de sensor fornece dados sobre a aceleração e rotação que são aplicadas
aos três eixos em relação ao equipamento. Esta categoria inclui sensores, tais como,
acelerômetro, sensor de gravidade, giroscópio, entre outros.
 Sensores de ambiente:
Estes sensores monitoram dados, externos ao equipamento, presentes no ambiente,
tais como, temperatura ambiente, pressão atmosférica, nível de iluminação
ambiente, umidade relativa do ar, entre outros. Esta categoria inclui dispositivos
como barômetros, fotômetros, termômetros, entre outros.
 Sensores de posicionamento:
Estes sensores têm a capacidade de fornecer dados sobre o posicionamento físico
do equipamento. Esta categoria inclui magnetômetro, sistema de localização
geográfica, entre outros.
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2.1.3 Limitações
Segundo Satyanarayanan (2011), apesar das capacidades computacionais
disponibilizadas pelos dispositivos móveis modernos do tipo smartphone terem
apresentado expressivas e contínuas melhorias nos últimos anos, execuções de
tarefas computacionalmente exigentes ainda podem sobrecarregá-los. Pois, mesmo
com contínuas melhorias em hardware e software, ainda são considerados
equipamentos que têm limitações, tais como, baixa capacidade de processamento,
pouco espaço para armazenamento de dados, pouca quantidade de memória,
conectividade de rede instável, bateria de baixa duração, sistemas operacionais com
funcionalidades reduzidas, entre outras, se comparados com os computadores
tradicionais os quais apresentam menos limitações.
Mesmo com estas capacidades computacionais tendo melhorado de forma
significativa, as baterias não seguiram o mesmo ritmo, com isso, a execução de
tarefas computacionalmente exigentes, como por exemplo, o processamento
semântico de dados de contexto, pode comprometer a duração da bateria tornando
o sistema indisponível. Da mesma forma, disponibilizar dados de contexto em
cenários com grande número de consumidores implica ter que responder de forma
eficiente a um elevado número de consultas, e atender a essas consultas significa
comunicação e integração com fontes provedoras de dados de contexto. O ciclo
completo deste processo de obtenção de dados, exige que o dispositivo forneça
capacidades computacionais, tais como, processamento de tarefas, armazenamento
de dados, memória para execução, conectividade de rede e transmissão de dados,
energia de bateria, entre outras, que podem sobrecarregar e comprometendo o
funcionamento do dispositivo em uso.
Para ajudar a reduzir a sobrecarga, como também, usar de forma eficiente as
capacidades computacionais disponibilizadas, o desenvolvimento de software para
este tipo de equipamento deve usar estratégias e abordagens que estejam de
acordo com tais limitações, a fim de produzir componentes de software compatíveis
com tais limitações e que exigem menos capacidades computacionais para seu
funcionamento.
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2.2 Computação Sensível ao Contexto
Na última década, sensibilidade ao contexto é reconhecida como elemento
chave para o desenvolvimento de aplicações ubíquas. A capacidade de identificar
características do estado atual dos usuários, como também, dos dispositivos usados
possibilita a personalização de funcionalidades e serviços, a fim de reduzir a
quantidade de interações manuais necessárias para realização de uma determinada
tarefa, como também, atender, de modo eficiente, as expectativas dos usuários. No
entanto, computação sensível ao contexto foi introduzida com o trabalho de Want et
al. (1992), que descreve um sistema inovador para a localização de pessoas em um
ambiente de escritório, no qual as pessoas são munidas de dispositivos que, por
meio de uma rede de sensores distribuídos pelo ambiente, geram dados sobre a
localização de cada indivíduo. Estes dados são transmitidos para um sistema
centralizado de localização que é responsável pela interpretação, gerenciamento e
distribuição das informações em um formato legível por computador.
Esse sistema de localização monitora a localização de cada indivíduo e
disponibiliza as informações por meio de uma tabela, atualizada dinamicamente,
como mostrado na figura 1.
Figura 1 - Informações sobre localização de pessoas

Fonte: Want et al. (1992)

Esta tabela contém os campos nome, localização e probabilidade. O campo
localização descreve o local, como também, o número do ramal mais próximo. O
terceiro campo mostra a probabilidade, sob a forma de porcentagem, de localizar a
pessoa. Um valor abaixo de cem por cento indica que a pessoa está movendo-se
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entre localizações. Caso a pessoa esteja inativa por cinto minutos, esse campo é
preenchido com o último horário e local em que foi localizada. Inatividade maior que
vinte e quarto horas, mostra de forma abreviada, o último dia no qual foi localizada.
Por fim, se não há identificação de localização, por um período de uma semana ou
mais, a pessoa é classificada como ausente.
Este sistema de localização foi implantado na recepção do escritório para
auxiliar o encaminhamento de ligações telefônicas, a fim de reduzir o tempo para
encontrar a pessoa, como também, o uso do sistema telefônico. Os recepcionistas
redirecionam, de forma eficiente, as ligações telefônicas diretamente para as
localizações corretas.
Em seguida, o termo computação sensível ao contexto em si foi definido por
Schilit e Theimer (1994) como a capacidade de identificar mudanças em informações
relevantes aos domínios das aplicações e reagir de acordo com estas mudanças.
Esta capacidade deu início ao surgimento de uma nova classe de aplicações:
aplicações sensíveis ao contexto. Com esta classe de aplicações, surgiram
propostas para definir o termo contexto em si. O entendimento do termo contexto
auxilia a identificar dados presentes nos ambientes que podem ser considerados
como informações de contexto. Tais definições são apresentadas a seguir.
2.2.1 Definições para Contexto
Para que as informações de contexto sejam utilizadas de forma eficaz pelos
desenvolvedores de aplicações sensíveis ao contexto, é importante que exista o
entendimento sobre o significado do termo contexto. Com a introdução do termo
computação sensível ao contexto por Schilit e Theimer (1994), surgiram propostas
para definir o termo contexto em si na área da ciência da computação. Embora seja
entendido de forma implícita, as definições geralmente são apresentadas por meio
de exemplos, enumerações e sinônimos.
Por meio de exemplos, o trabalho de Schilit et al. (1994) define contexto como
localização, identidade de pessoas e objetos próximos e alterações nesses objetos.
Pascoe (1998) refere-se a contexto, de maneira subjetiva, como o subconjunto de
estados físicos e conceituais de interesse para uma entidade em particular. Por
enumeração, Gross e Specht (2001) definem contexto pela seleção de atributos,
como por exemplo, nome do projeto, administrador responsável, membros
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integrantes do projeto e localização física, bem como as interações entre esses
atributos. Por sinônimos, Brown (1996) define como a situação na qual existe o
conhecimento sobre uma combinação relevante de elementos presentes no
ambiente em que a aplicação está executando. Hull et al. (1997) usam ambiente
como sinônimo para contexto, no qual existem mudanças de informações, como por
exemplo, tempo, temperatura, localização e entidades presentes. Os dispositivos
computacionais presentes no ambiente detectam, interpretam e respondem de
acordo com estas mudanças.
Para identificação e uso de dados de contexto, definições elaboradas
indiretamente por meio de sinônimos são gerais e subjetivas, quando aplicadas em
casos, como por exemplo, nos quais os termos contexto, situação e ambiente são
empregados de maneira semelhante. Do mesmo modo, as definições elaboradas
indiretamente usando exemplos são incompletas, por não conseguirem classificar
dados de contexto que não constam nas definições mas são identificados como
informações relevantes de acordo com características dos domínios das aplicações.
Devido as limitações apresentadas por estas definições baseadas em
exemplos, enumerações e sinônimos, uma visão alternativa, centrada na aplicação,
foi proposta por Dey e Abowd (1999) que definem contexto, de forma menos
específica, como “qualquer informação que pode ser usada para caracterizar a
situação de uma entidade. Uma entidade é uma pessoa, lugar ou objeto considerado
relevante na interação entre o usuário e a aplicação, que inclui tanto o usuário
quanto a própria aplicação”. Esta definição, centrada na aplicação, é provavelmente
a mais amplamente aceita por afirmar que a informação de contexto está associada
a uma entidade, e esta informação, que tem relevância para o domínio da aplicação
e descreve a situação da entidade, é considerada contexto.
Inspirado em Dey e Abowd (1999), Zimmermann et al. (2007) propuseram
duas extensões: uma definição formal e outra operacional, que apresentam uma
compreensão do conceito de contexto, tanto para usuários de aplicações sensíveis
ao contexto, quanto para desenvolvedores de software desta classe de aplicações.
Formalmente, define que a informação que descreve o contexto de uma entidade
enquadra-se em uma de cinco categorias propostas. Estas categorias são:
individualidade, atividade, localização, tempo e relações como mostrado na figura 2.
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Figura 2 - Categorias fundamentais para
informações de contexto

Fonte: Zimmermann et al. (2007)

Uma entidade pode ser uma pessoa física ou grupos de entidades que
compartilham informações de contexto. Individualidade contém informações que
descrevem o estado da entidade e definem a qual contexto a entidade está
associada. A categoria tempo engloba informações, como por exemplo, o fuso
horário do usuário, o horário atual ou qualquer tempo virtual presente no domínio da
aplicação. Localização descreve o local físico ou virtual de uma entidade, com por
exemplo, o endereço Internet Protocol (IP) em uma rede de computadores. Além
disto, contém outras informações espaciais, com por exemplo, velocidade e
orientação. A categoria atividade corresponde ao que a entidade realiza, no
momento atual ou futuro, e é descrita por meio de metas explícitas, tarefas e ações
que determinam os objetivos da atividade. Essa categoria tem por objetivo responder
a pergunta: "O que a entidade quer alcançar e como?". Por fim, a categoria relações
capta as relações, que podem ser estáticas ou aparecerem e desaparecerem de
forma dinâmica, estabelecidas pela entidade com outras entidades. O conjunto de
todas as relações molda a estrutura que faz parte do contexto desta entidade e
expressam dependências semânticas entre entidades.
Por outro lado, a definição operacional de contexto enfatiza a mudança da
informação e o seu uso sistemático em aplicações sensíveis ao contexto. O
conhecimento para identificar mudança de contexto é contido no próprio contexto,
portanto, diretamente relacionado às categorias de informações de contexto.
Mudanças de contexto ocorrem quando a relevância das informações mudam. Por
exemplo, a informação sobre o batimento cardíaco de uma pessoa na atividade de
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dirigir para o hospital tem menos relevância do que quando uma pessoa submete-se
a um procedimento cirúrgico.
Para desenvolvedores de software sensíveis ao contexto, compreender o
termo contexto auxilia a identificar quais dados presentes nos ambientes podem ser
usados como informações relevantes para a personalização de funcionalidades e
serviços de acordo com os domínios das aplicações, necessidades e expectativas
dos usuários.
2.2.2 Dados de Contexto
Além de localização geográfica, existem outros dados presentes nos
ambientes que podem ser usados para a personalização de funcionalidades e
serviços. A maioria das aplicações sensíveis ao contexto ainda não usam, como por
exemplo, dados sobre passagem do tempo e histórico de eventos, assim como
muitos outros dados disponíveis em diferentes ambientes.
O entendimento sobre quais dados presentes em ambientes são classificados
como informações relevantes é uma atividade diretamente associada aos domínios
das aplicações. Para ajudar a identificação e classificação, esses dados devem
responder à um conjunto mínimo de questões para que sejam categorizados como
informações de contexto relevantes de acordo com características dos domínios das
aplicações. Essas questões sobre especificação e modelagem de informações de
contexto, propostas por Abowd e Mynatt (2000) auxiliam a atender quem (who), está
fazendo o que (what), em qual localização (where), em qual momento (when) e quais
as motivações (why) para a realização de uma atividade em específico. Os
elementos que compõem estas questões são descritos a seguir:
 Identificação (who): Sistemas atuais priorizam a interação sob a identidade de
um determinado usuário e raramente usam informações sobre identidade de
outras pessoas presentes nos ambientes. No comportamento humano, as
atividades e recordações de acontecimentos adequam-se com base na
presença de outras pessoas. Essa associação de informações pode ajudar na
personalização de funcionalidades e serviços.
 O que (what): Na interação com sistemas atuais, os sistemas podem
identificar qual tarefa está sendo realizada pelo usuário ou deixar essa
questão em aberto. Identificar e interpretar atividades de usuários é uma
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tarefa difícil, pois mesmo com interações contínuas, os sistemas sensíveis ao
contexto precisam incorporar mecanismos para a interpretação de atividades
humanas que tenham a capacidade de fornecer informações úteis sobre o
que está sendo executado pelo usuário a partir de dados de contexto
presentes nos ambientes.
 Localização (where): Esse elemento tem sido explorado e usado com mais
frequência do que os demais. A informação de localização é geralmente
agrupada com outras informações de contexto, como por exemplo, a
informação sobre “quando”. Alguns sistemas de guia de turismo têm usado
esse elemento para adequar a exibição de informações de acordo com
interesses, preferências e percursos feitos pelos usuários.
 Quando (when): Esse elemento geralmente é usado apenas como registro
para identificar quanto tempo um usuário tem estado em um determinado
local, porém, a maioria das aplicações sensíveis ao contexto não usam o
conceito de passagem do tempo. A compreensão de mudanças de acordo
com a passagem do tempo ajuda na interpretação de atividades humanas.
Por exemplo, breves visitas a uma exposição pode indicar falta de interesse
sobre o tema. Além disso, quando um padrão de comportamento é
estabelecido, ações que violam esse padrão têm relevância. Por exemplo,
uma casa sensível ao contexto pode identificar quando uma pessoa idosa não
executou uma atividade matinal de rotina.
 Motivação (why): Mais desafiador do que interpretar o “que” um usuário está
fazendo é identificar suas motivações para a realização de tal atividade. O
agrupamento de informações contextuais pode ser útil para ajudar a
identificação de motivações. Por exemplo, temperatura corporal, temperatura
do ambiente e frequência cardíaca podem indicar porque o usuário iniciou
uma determinada atividade.
De acordo com a frequência de mudanças, Hong e Landay (2004) classificam
os dados de contexto como estáticos e dinâmicos. Estáticos indicam que os valores,
em geral, são fixos ou mudam com baixa frequência, como por exemplo, dados
pessoais como nome, idade, nacionalidade e endereço de e-mail. Os dados de
contexto dinâmicos referem-se à elementos que precisam ser continuamente
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monitorados, por meio do uso de sensores físicos ou lógicos, pois seus valores
mudam com alta frequência, como por exemplo, a localização de uma entidade e
sua atividade atual, a temperatura ambiente, entre outros.
Uma abordagem para obtenção de dados consiste na combinação de
diferentes fontes provedoras de dados de contexto. Essa combinação de contextos
tem objetivos semelhantes à uma área bem conhecida e pesquisada, que é a fusão
de sensores. A partir de diferentes fontes provedoras, a fusão de contextos
disponibiliza, de forma transparente, dados mais confiáveis por meio do uso de
estratégias que proporcionam corretude e confiabilidade quando os mesmos dados
de contexto são simultaneamente fornecidos por mais de uma fonte provedora. A
fusão auxilia em casos nos quais as técnicas e sensores usados para a obtenção de
determinados dados de contexto não são cem por cento confiáveis. A combinação
de dados disponibilizados por múltiplas fontes ajuda na precisão dos valores obtidos
antes que sejam processados e interpretados como informações de contexto. Dessa
forma, a fusão de contextos fornece dados mais confiáveis a partir da combinação
de diferentes fontes provedoras por compensar perdas e ruídos presentes em
algumas dessas fontes, como também, possibilita maior disponibilidade de dados
por compensar quando fontes provedoras de interesse não estão disponíveis em
determinados momentos.
2.3 Aplicações Móveis Sensíveis ao Contexto
Segundo Dey e Abowd (1999), sistemas sensíveis ao contexto são aqueles
que usam dados de contexto presentes nos ambientes para fornecerem informações
ou serviços relevantes para os usuários, e essa relevância depende de atividades
que estão sendo executadas pelos usuários em determinados momentos.
Existem desafios de desenvolvimento peculiares presentes nesta classe de
aplicações, tais como: identificação de elementos de contexto para uso de acordo
com os domínios das aplicações; obtenção de dados de contexto a partir de fontes
provedoras heterogêneas, como por exemplo, sensores físicos, bases de dados,
serviços remotos e outras aplicações; representação de um modelo semântico de
contexto; processamento e interpretação de dados como informações de contexto;
distribuição de dados de contexto para a personalização de funcionalidades
relevantes; fornecer qualidade e corretude de dados contextuais; fornecer segurança
e privacidade de dados de usuários; manter o funcionamento das aplicações sem
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que haja degradação de desempenho ou sobrecarga do dispositivo usado, pois
processamento semântico e interpretação de dados são tarefas computacionalmente
exigentes e intensas.
Esta classe de aplicações pode ser desenvolvida para diversos tipos de
plataformas computacionais, desde computadores tradicionais até dispositivos
móveis. No entanto, sensibilidade ao contexto tem maior relevância em ambientes
dinâmicos, como por exemplo, em aplicações que executam em dispositivos móveis
modernos do tipo smartphone. Aplicações desenvolvidas especificamente para
executar em smartphones são denominadas aplicações móveis. As aplicações
móveis sensíveis ao contexto têm como característica identificar e reagir de acordo
com mudanças de dados presentes nos ambiente a fim de reduzir a quantidade de
interações manuais necessárias para a realização de determinadas tarefas, como
também, adaptar e personalizar funcionalidades e serviços para atender, de modo
eficiente, as expectativas dos usuários com base no contexto em que esses usuários
estão inseridos.
A seguir serão apresentados exemplos de sofisticadas aplicações móveis
sensíveis ao contexto e suas principais funcionalidades.
2.3.1 Google Now
Google Now (GOOGLE, 2012a) é um complexo e sofisticado exemplo de
aplicação móvel moderna que tem suas funcionalidades baseadas no conceito de
sensibilidade ao contexto. Esta aplicação tem a capacidade de reconhecer ações
que os usuários realizam no dispositivo móvel de forma repetitiva e, de acordo com
essas ações, personaliza suas funcionalidades e serviços para disponibilizar
informações que sejam relevantes para os usuários em determinados momentos.
Para o reconhecimento e interpretação de ações realizadas pelos usuários,
esta aplicação faz uso do sofisticado sistema Knowledge Graph (GOOGLE, 2012b).
Este sistema que tem mecanismos para o reconhecimento e intepretação de ações e
linguagem natural que estabelecem conexões entre ações, palavras chave e
sinônimos a fim de ajudar disponibilizar informações relevantes e de acordo com os
interesses e expectativas dos usuários.
Por meio do monitoramento e coleta de dados sobre ações e atividades
realizadas pelos usuários no dispositivo móvel no qual esta aplicação executa, como
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por exemplo, envio e recebimento de e-mails, posicionamento geográfico de locais
visitados, pesquisas na internet por assuntos de interesse, entre outras. Os dados,
que são frequentemente monitorados e coletados, são enviados para servidores
externos que são responsáveis pelo processamento e interpretações destes dados.
Em seguida, as informações inferidas são enviadas para esta aplicação que fornece
conteúdos personalizados e agrupados por assuntos de interesse.
Por exemplo, pelos dados de posicionamento geográfico são conhecidos os
locais mais visitados pelos usuários em determinados horários. Esta aplicação usa
esse conhecimento para sugerir serviços que esses locais visitados podem oferecer,
sugestões de melhores trajetos para deslocamento até esses locais, como também,
aproximação do tempo de percurso e condições do trânsito. Caso os usuários
realizem pesquisas na internet por filmes de interesse, são dinamicamente
disponibilizadas informações sobre sessões de cinema e horários geograficamente
próximas, avaliações sobre os filmes pesquisados, entre outras. Caso forem
comprados bilhetes para uma determinada apresentação artística ou passagens
aéreas, esta aplicação faz sugestões de lembretes sonoros com antecedência de
acordo com os horários dos compromissos, fornece informações horários de partidas
de chegadas previstos para os voos agendados.
Além destes exemplos, esta aplicação disponibiliza um conjunto numeroso de
funcionalidades e serviços sensíveis ao contexto, tais como: resumos de atividades
diárias; sugestões de trajetos para locais visitados; acompanhamento de voos,
concertos, cotações de moedas; rastreio da entrega compras feitas na internet;
exibição de notícias, em tempo real, sobre assuntos de interesse; lembretes de
eventos pré-programados no calendário, aniversários de amigos cadastrados em
redes sociais; informações baseadas em locações próximas, como por exemplo,
pontos turísticos; informações sobre estreias de filmes e atrações próximas; imagens
cadastradas em locais visitados, como por exemplo, prédios, refeições, entre outras;
locais próximos para estacionamento de veículos; preços de produtos pesquisados
que são vendidos nos locais frequentados pelos usuários; alertas públicos, de
transito, linhas de ônibus locais e horários de transportes coletivos; informações
sobre assuntos recentemente pesquisados na internet, tais como, modalidades
esportivas, pesquisa de produtos e notícias; informações climáticas.
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De acordo com o uso constante desta aplicação, as informações e sugestões
sobre serviços fornecidos tornam-se cada vez mais precisas e relevantes para os
usuários. São fornecidos mecanismos para que os usuários filtrem as informações
sugeridas de acordo com seus interesses.
Todas as informações fornecidas são geradas de forma dinâmica, de acordo
com o contínuo monitoramento dos hábitos dos usuários como mostrado na figura 3.
Figura 3 - Google Now: Sugestão de
trajeto e tempo estimado

Fonte: Elaborado pelo autor

Com base nos hábitos do usuário, o aplicativo tem a capacidade de inferir, de
acordo com o horário, que o usuário pode estar interessado em informações sobre o
trajeto para o seu trabalho e, assim, são fornecidas informações sobre qual ônibus e
onde fica localizado o ponto de ônibus mais próximo, horário previsto e frequência
em que o ônibus passará no local sugerido, preço do bilhete e tempo de percurso
estimado. O local de trabalho não foi informado para esta aplicação, a localização
geográfica reconhecida como local de trabalho do usuário foi inferida por meio do
monitoramento contínuo de horários e deslocamentos diários.
2.3.2 Waze
Waze (WAZE MOBILE, 2009) provavelmente é a aplicação móvel sensível ao
contexto mais popular entre usuários de dispositivos móveis do tipo smartphone.
Esta aplicação tem por objetivo auxiliar motoristas em seus deslocamentos diários
por vias públicas.
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Dados sobre localizações geográficas, como também, outras informações
fornecidas por outros usuários desta aplicação, com por exemplo, ocorrências de
acidentes de trânsito em determinadas vias, são monitorados continuamente e
usados para fornecer informações sobre trânsito e sugestões de trajetos que têm
tempos de deslocamento estimados menores de acordo com os destinos de
interesse dos usuários. Os motoristas usam essas informações e sugestões sobre
trânsito fornecidas por esta aplicação para economizarem tempo, combustível e,
sobretudo, reduzir o estresse causado pelos congestionamentos em vias de centros
urbanos e grandes cidades.
Esta aplicação depende das contribuições feitas por sua massa de usuários
para ter a capacidade de mapear as condições de tráfego das vias públicas. São
fornecidos mecanismos para possibilitar aos usuários interações, de forma eficiente,
com esta aplicação para o fornecimento de diversos tipos de informações que serão
compartilhadas entre usuários. Os usuários contribuem com a base de dados usada
nesta aplicação por meio da inserções de informações presentes nos ambientes,
como por exemplo, buracos nas vias, obras em andamento, locais com radares de
velocidade, locais de ocorrências de acidentes, entre outras, e estas contribuições
com informações relevantes, para serem concluídas, exigem uma quantidade
mínima de interações manuais necessárias entre usuários e aplicação.
Por meio de uma abordagem lúdica, os usuários têm características visuais
personalizáveis e recebem pontuações de acordo com quantidade e corretude de
suas contribuições. Esse sistema de pontuações é usado para inferir os níveis de
confiabilidade das informações que são fornecidas e compartilhadas por usuários.
As localizações geográficas dos usuários, como também, suas contribuições sobre o
trânsito são mostradas, em tempo real, no sistema visual de mapas desta aplicação
que possibilita interações e trocas de mensagens entre usuários. São emitidos
avisos visuais e sonoros no momento em que os usuários aproximam-se das
localizações geográficas que indicam informações relevantes presentes nas vias
para que os motoristas redobrem sua atenção.
Existem mecanismos para identificação de ações repetitivas e padrões de uso
de acordo com horários específicos. Esse conhecimento sobre hábitos de uso dos
usuários é usado para inferir sugestões automáticas de trajetos frequentemente
percorridos, com por exemplo, local de trabalho ou casa. Os locais com frequentes
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acessos, como por exemplo, local de trabalho e residências de amigos e familiares,
podem ser armazenados para melhorar a experiência de uso desta aplicação. As
solicitações de sugestões de trajetos para esses locais são acessados rapidamente
nas interações entre usuários e esta aplicação.
Uma das principais funcionalidades disponibilizada por esta aplicação móvel
sensível ao contexto é ter a capacidade de mapeamento de vias e, em tempo real,
identificar dados de contexto presentes no ambiente para modificar automaticamente
sugestões de trajetos de acordo com a dinâmica de informações sobre o trânsito
para atender, de forma eficiente, as necessidades e expectativas dos motoristas.
Para promover segurança no trânsito e evitar acidentes, esta aplicação
identifica quando o veículo está em movimento e bloqueia a si mesmo ignorando
interações dos usuários até ser posto em “modo passageiro“ para desestimular seu
uso ativo por motoristas de veículos em movimento, o que poderia causar acidentes.
O sistema de exibição de mapas é responsável por apresentar todas as
informações sobre trânsito e localizações de outros usuários em vias públicas como
mostrado na figura 4.
Figura 4 - Waze: Informações, em tempo real,
sobre o trânsito

Fonte: Elaborado pelo autor

O mecanismo gráfica de mapas mostra informações sobre tempo estimado de
deslocamento até o destino de interesse, sugestões de trajetos que adaptam-se
dinamicamente de acordo com o contexto e tipo de ocorrências presentes nas vias,
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como também, indica visualmente localizações, em tempo real, de outros usuários
da aplicação.
Além destes exemplos, esta aplicação disponibiliza um conjunto numeroso de
funcionalidades e serviços sensíveis ao contexto, tais como: indicações de postos de
venda de combustíveis próximos com os melhores preços; Integrações com redes
sociais; velocidade médias das vias; informações climáticas; propagandas comercias
de produtos e serviços próximos; compartilhamento com outros usuários, em tempo
real, do tempo estimado de chegada em locais específicos.
2.4 Conclusão
Nesta seção foram apresentados alguns trabalhos introdutórios, presentes na
literatura, que são relacionados à área de sensibilidade ao contexto e auxiliam o
entendimento, identificação e uso de dados de contexto. Em ambientes dinâmicos, a
sensibilidade ao contexto tem maior relevância, porém, o desenvolvimento de
software para este tipo de ambiente, como por exemplo, software que executam em
dispositivos móveis do tipo smartphone devem levar em consideração as limitações
características presentes neste tipo de equipamento. Os exemplos comerciais de
aplicações móveis sensíveis ao contexto apresentados têm sofisticados mecanismos
para o monitoramento, identificação e personalização de funcionalidades e serviços
de acordo com dados de contexto presentes em ambientes nos quais estas
aplicações estão em execução.
Na próxima seção serão apresentadas algumas propostas de arquiteturas de
software para aplicações sensíveis ao contexto que têm relevância e influenciam o
desenvolvimento da arquitetura de provedor de dados de contexto proposta neste
trabalho.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Esta seção apresenta trabalhos presentes na literatura que têm relevância na
área de aplicações sensíveis ao contexto. Inicialmente, descrição de trabalhos que
apresentam propostas de arquiteturas de software para auxiliar o desenvolvimento
deste classe de aplicações. Em seguida, são apresentados trabalhos desenvolvidos
especificamente para dispositivos móveis do tipo smartphone. Por fim, fornece a
análise da literatura apresentada, destacando mecanismos e ideias presentes
nesses trabalhos que têm relevância e serão usadas, adaptadas ou simplificadas na
arquitetura de provedor de dados de contexto proposta nesta trabalho.
3.1 Arquiteturas Para Aplicações Sensíveis ao Contexto
Arquiteturas de software, como por exemplo, as descritas por Musumba e
Nyongesa (2013), para aplicações sensíveis ao contexto enfatizam mecanismos
para modelagem de dados, processamento semântico de dados, recomendações e
inferências de informações de contexto e serviços web. Esses tipos de mecanismos
não são recomendados para executar em smartphones, pois exigem alto poder de
processamento, conectividade de rede estável e alta taxa de transmissão de dados.
Atender a esse tipo de tarefa computacionalmente exigente e intensa pode causar
sobrecarregar e comprometer o funcionamento dos dispositivos móveis.
A seguir, são apresentadas propostas de arquiteturas presentes na literatura
que têm relevância para este trabalho.
3.1.1 Caixa de Ferramentas para Contexto
Uma das primeiras arquiteturas de software, inspirada no bem sucedido
conceito de caixa de ferramentas de apoio ao desenvolvimento de interface gráfica
do usuário, Graphical User Interface (GUI), foi proposta por Salder et al. (1999). Do
mesmo modo que as caixas de ferramentas GUI isolam, por meio de widgets
gráficos, as aplicações dos detalhes de implementação de componentes gráficos
responsáveis por fornecer meios de interações entre usuários e aplicações, essa
arquitetura proposta disponibiliza um conjunto de componentes de software,
denominados widgets de contexto, que abstraem os detalhes dos processos de
obtenção de informações disponibilizadas por meio de provedores de dados de
contexto. As caixas de ferramentas GUI disponibilizam um conjunto inicial de
componentes gráficos que fornece o alicerce para o desenvolvimento de interfaces
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gráficas que têm as mais diversas formas de apresentação visual e interação com os
usuários.
A caixa de ferramentas para contexto proposta tem por objetivo disponibilizar
um alicerce semelhantes, porém, para auxiliar o desenvolvimento de aplicações
sensíveis ao contexto. Entretanto, como foram originalmente projetados para
aplicações de automação de ambientes em casas inteligentes, os componentes
disponibilizados nessa proposta não foram desenvolvidos de acordo com limitações
presentes em smartphones. Além disto, essa arquitetura não fornece mecanismos
para promover a extensibilidade, em tempo de execução, do conjunto inicial de
provedores de contexto, possibilitar a interoperabilidade e compartilhamento de
dados de contexto entre aplicações.
Essa proposta apresenta ideias relevantes para esta pesquisa, como por
exemplo, a disponibilização de um conjunto inicial de componentes, e capacidade de
combiná-los, para abstrair detalhes do processo de obtenção de dados de contexto.
Além disto, a capacidade de possibilitar a assinatura, em componentes provedores
de dados específicos, para o recebimento de notificações no momento em que
ocorram alterações nos dados de contexto fornecidos por estes componentes. Essas
ideias serão usadas na arquitetura de provedor de dados de contexto proposta neste
trabalho, porém, adaptadas de acordo com limitações presentes em smartphones.
3.1.2 Plataforma para Aplicações Sensíveis ao Contexto
Buthpitiya et al. (2012) descrevem uma arquitetura de software compatível
com dispositivos móveis, e baseada em componentes distribuídos entre plataformas
computacionais e nuvens. A abordagem de desenvolvimento divide a aplicação em
componentes e cada componente manipula um único tipo de dado de contexto.
Esses componentes captam, transformam ou agrupam partes de dados de contexto
de um mesmo tipo para produzirem para as aplicações informações de mais alto
nível de acordo com seus domínios. Essa proposta de arquitetura, disponibiliza
mecanismos para inclusão de novos provedores, comunicação e armazenamento de
dados e gerenciamento de energia que são compatíveis com as limitações presentes
em smartphones.
Essa arquitetura é composta por duas partes, a primeira disponibiliza uma
caixa de ferramentas que tem uma coleção inicial de classes, as quais fornecem
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funcionalidades comuns para auxiliar o desenvolvimento desta classe de aplicações.
A segunda parte fornece um gerente de dados de contexto (componente central)
que disponibiliza um conjunto de serviços, tais como, comunicação, armazenamento
de dados, gerenciamento de energia, entre outros, que são usados por todas as
aplicações desenvolvidas usando essa arquitetura. As plataformas em que essa
arquitetura é implantada, têm apenas uma instância do gerente de dados de
contexto (componente central) compartilhada entre todas as aplicações que estão
em execução na plataforma. Por ser inspirada em Salder et al. (1999), a caixa de
ferramentas disponibilizada nessa proposta usa o mesmo conceito de widget de
contexto como alicerce para auxiliar o desenvolvimento de aplicações sensíveis ao
contexto, entretanto, diferentemente da ideia original que não tem restrições de
conteúdo, foi modificado para uma versão mais leve que contém apenas um tipo de
dado de contexto.
Os widgets que executam tarefas computacionalmente exigentes e intensas,
como por exemplo, processamento semântica de dados, que exige alto poder de
processamento e alto consumo de memória, são movidos dos dispositivos móveis e
distribuídos entre infraestrutura de telecomunicação e nuvem como mostrado na
figura 5.
Figura 5 - Distribuição de widgets entre plataformas

Fonte: Buthpitiya et al. (2012)

As aplicações executando em diferentes plataformas têm acesso, por meio de
solicitações remotas, aos widgets distribuídos entre plataformas computacionais. De
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acordo com suas exigências por capacidades computacionais, esses widgets de
contexto são implantados apenas em plataformas compatíveis com tais exigências.
Em linhas gerais, essa proposta de arquitetura apresenta mecanismos para
auxiliar o desenvolvimento de aplicações sensíveis ao contexto, entretanto,
disponibiliza um conjunto inicial limitado de widgets de contexto, exigindo a criação
de widgets personalizados para alguns dos tipos mais comuns de provedores de
dados de contexto, como por exemplo, localização que são frequentemente usados
em aplicações desta classe. Não apresentam detalhes sobre o funcionamento dos
mecanismos disponibilizados, como também, as integrações presentes entre eles. A
distribuição desses componentes entre diferentes plataformas computacionais, exige
alta disponibilidade de conectividade de rede para a realização de solicitações por
dados de contexto. Além disto, exige o desenvolvimento e manutenção de diferentes
versões implementação dessa arquitetura compatíveis com cada plataforma.
A ideia de gerente de dados de contexto (componente central) compartilhado
entre aplicações, como também, a disponibilização de uma caixa de ferramentas
composta por um conjunto de classes que fornecem funcionalidades para as
aplicações, assemelha-se com a arquitetura de provedor de dados de contexto
proposta neste trabalho mas diferentemente dessa ideia proposta por Buthpitiya et
al. (2012), o gerente de dados de contexto (componente central) desenvolvido neste
trabalho será projetado para executar exclusivamente em dispositivos móveis do tipo
smartphone. Além de fornecer capacidade de comunicação com provedores de
dados remotos, esta arquitetura disponibilizará dados de contexto fornecidos por
fontes provedoras locais acopladas ao equipamento, a fim de reduzir a necessidade
de uso de conectividade de rede.
3.1.3 Middleware Para Dispositivos Móveis
David et al. (2011) apresentam uma proposta de arquitetura projetada para
smartphone que fornece mecanismos para inclusão, em tempo de execução, de
novos provedores, distribuição de dados de contexto, como também, uma camada
para possibilitar de integração de uma linguagem de programação orientada ao
contexto, Context-Oriented Programming (COP). Essa camada de programação é
usada pelas aplicações para auxiliar o desenvolvimento de estruturas de código
responsáveis pelo gerenciamento, de acordo com os domínios das aplicações, de
trocas de contextos.
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Essa proposta tem duas camadas, uma responsável por fornecer serviços e
funcionalidades básicas e outra para auxiliar o desenvolvimento de aplicações
móveis sensíveis ao contexto por meio da linguagem de programação orientada a
contexto integrada nessa arquitetura.
A camada de funcionalidades tem um serviço responsável pela distribuição
assíncrona de dados de contexto, esse serviço usa o padrão publish/subscribe para
assinar o recebimento de dados que são fornecidos por fontes provedoras de
interesse. As aplicações assinam em provedores de dados específicos para o
recebimento assíncrono de seus dados. Nessa mesma camada, existe outro serviço
responsável pela obtenção de dados fornecidos por provedores locais, como por
exemplo, posicionamento geográfico, temperatura ambiente e dados fornecidos pelo
acelerômetro acoplado ao equipamento. Este serviço mantem todos os provedores
disponíveis, como também, tem a capacidade de inclusão de novos provedores de
dados de contexto. A camada de programação integra a linguagem orientada ao
contexto ContextJ*, essa linguagem corresponde a uma implementação, compatível
com o sistema operacional Android (GOOGLE, 2008a), da linguagem COP ContextJ
(APPELTAUER, 2011). Esta camada possibilita que a linguagem ContextJ* seja
usada pelas aplicações para ajudar a reduzir a complexidade de codificação de
estruturas de código que são responsáveis pelo gerenciamento e personalização de
funcionalidades, de acordo com mudanças em dados de contexto relevantes aos
domínios das aplicações.
Os componentes que fazem parte da camada de funcionalidades e serviços
dessa proposta de arquitetura são mostrados na figura 6.
Figura 6 - Camada de funcionalidades e serviços

Fonte: David et al. (2011)
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As interações entre aplicação, serviço Context Management Service (CMS) e
serviço Shared Data Manager (SDM) são iniciadas pela aplicação por meio do
componente ContextConsumer que emite uma solicitação, para o serviço SDM, por
assinatura em um provedor específico para o recebimento de seus dados de forma
assíncrona, como por exemplo, dados sobre o nível de bateria (passos 1 e 2a). O
componente ContextConsumer também tem a capacidade de iniciar uma solicitação
por dados, de forma síncrona, para obtenção de dados fornecidos por um provedor
específico (passo 2b). Nesses casos, o serviço CMS busca por provedores,
implantados localmente, que forneçam os dados solicitados, porém, não
encontrando provedores compatíveis, este serviço inicia a busca por provedores de
dados compatíveis, em um repositório remoto, e estes provedores serão adicionados
localmente ao serviço CMS e disponibilizados para uso (passo 3). Os provedores
adicionados localmente e disponibilizados para uso, fornecem dados de contexto
que podem ser consultados pelo serviço CMS (passo 4). Esses dados são
distribuídos para o serviço SDM (passo 5) que é responsável por transmiti-los para o
componente ContextConsumer (passo 6) que por sua vez os envia para a aplicação
solicitante (passo 7).
Essa proposta tem uma abordagem semelhante a arquitetura desenvolvida
neste trabalho, entretanto, os componentes de software, disponibilizados por David
et al. (2011), responsáveis por fornecer funcionalidades e serviços são projetados
apenas para o sistema operacional Android, como também, a escolha da linguagem
COP foi baseada na compatibilidade com sistema operacional usado. A linguagem
COP escolhida têm estruturas de código mais complexas do que as produzidas
usando a linguagem ContextJ que, por sua vez, não tem compatibilidade com o
Android. Por fim, essa arquitetura limita seu uso por priorizar a adaptação, de acordo
com o dados de contexto, da interface gráfica usada entre usuário e aplicação.
Desenvolver componentes de software independentes que interagem entre si e
executam tarefas específicas, como proposto por David et al. (2011), será usada por
este trabalho, no entanto, os componentes propostos serão desenvolvidos de forma
independente de sistemas operacionais para dispositivos móveis.

40

3.1.4 Repositório Central de Dados de Contexto
Curiel e Lago (2013) apresentam uma arquitetura de software projetada para
o gerenciamento e distribuição de dados de contexto. Essa proposta de repositório
central de dados tem um gerente de dados de contexto (componente central)
responsável por controlar todo ciclo de vida dos dados, desde obtenção,
armazenamento, processamento e distribuição, até

interoperabilidade entre

plataformas computacionais tradicionais e móveis. Esse gerente de dados de
contexto (componente central) possibilita o recebimento e armazenamento de dados
que são fornecidos por diferentes tipos de fontes provedoras de dados de contexto,
como também, torná-los disponíveis para as plataformas computacionais que têm
acesso a esses dados, porém, sem conhecimento sobre suas fontes provedoras de
origem.
Essa proposta de arquitetura tem três componentes principais responsáveis
pela obtenção, armazenamento, gerenciamento e distribuição de dados de contexto.
Esses componentes principais são mostrados na figura 7.
Figura 7 - Mecanismo de repositório central de dados de contexto

Fonte: Curiel e Lago (2013)

O componente Provedor de Contexto representa entidades responsáveis pelo
fornecimento de diferentes tipos de dados de contexto. Essas entidades provedoras
podem ser sensores físicos ou lógicos acoplados ao equipamento, redes sociais,
serviços web, entre outras. Para o fornecimento de dados, as diferentes entidades
provedoras devem usar um modelo comum de representação de dados, definido por
essa proposta de arquitetura, para possibilitar a compatibilidade entre todas as
plataformas que iniciam solicitações por dados de contexto neste repositório central.
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O componente Consumidor de Contexto representa entidades que iniciam
solicitações por dados de contexto, de acordo com necessidades e características
presentes em seus domínios de aplicação. Essas entidades podem solicitar dados
de forma síncrona ou assíncrona. As solicitações assíncronas por dados usam o
componente Assinante de Contexto responsável pelo recebimento assíncrono de
dados por meio de uma interface de comunicação definida nessa arquitetura.
O componente Gerenciador de Contexto tem por responsabilidade fornecer
funcionalidades e serviços para o recebimento e distribuição de dados de contexto,
como também, possibilitar a independência entre todas as entidades, provedoras e
consumidoras, que interagem com esse componente. Essa independência entre
entidades evita a comunicação direta entre elas. As solicitações por dados iniciadas
por diferentes plataformas computacionais são feitas por meio do Gerenciador de
Contexto sem que as aplicações, que são as entidades consumidoras solicitantes,
tenham acesso às entidades provedoras de origem.
Para disponibilização dessas funcionalidades, o Gerenciador de Contexto tem
componentes independentes que são responsáveis por funcionalidades específicas.
O componente Contexto de Trabalho tem por responsabilidade manter apenas os
dados que representam o estado atual das entidades provedoras. O componente
Histórico de Contexto mantém mudanças ocorridas em dados de contexto em um
determinado perídio de tempo. O componente Intermediador de Contexto tem
acesso aos dados mantidos pelos Contexto de Trabalho e Histórico de Contexto,
como também, faz o gerenciamento do conteúdo movendo dados desatualizados
presentes no Contexto de Trabalho para o Histórico de Contexto. Para atender a
solicitações síncronas por dados, o Intermediador de Contexto tem o componente
Gerenciador de Consultas que executa essa tarefa em específico. Da mesma forma,
as solicitações assíncronas por dados são atendidas pelo componente Gerenciador
de Assinaturas que distribui dados fornecidos por entidades provedoras específicas
no momento ocorrem mudanças nesses dados ou quando determinadas condições
são satisfeitas.
Essa proposta de Curiel e Lago (2013) apresenta ideias mais voltadas para o
armazenamento de dados em um repositório central e usam os dispositivos móveis
apenas como um tipo de fonte provedora de dados de contexto. No entanto, a ideia
de um mecanismo responsável por manter históricos de dados será usada por este
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trabalho e adaptada para executar exclusivamente em dispositivos móveis modernos
do tipo smartphone de acordo suas limitações.
3.1.5 Reconfiguração Dinâmica de Funcionalidades
Cassagnes et al. (2009) propõem um mecanismo de reconfiguração dinâmica
de funcionalidades, serviços, como também, da arquitetura em si que se moldam de
acordo com dados que representam características dos dispositivos móveis e seus
estados de funcionamento. As características correspondem as limitações presentes
em dispositivos móveis, tais como, baixo poder de processamento, pouca memória,
conectividade de rede instável, entre outras. Essas limitações são usadas para
identificar quais versões de funcionalidades, serviços e da própria arquitetura em si
têm compatibilidade com os dispositivos móveis, nos quais essa arquitetura será
implantada.
São desenvolvidas diferentes versões de implementação para os serviços e
funcionalidades disponíveis, desde versões mais completas que contêm um conjunto
completo de dados, até versões simplificadas que fornecem apenas um conjunto
mínimo de dados. O mecanismo reconfiguração dinâmica dessa arquitetura identifica
as combinações de versões de implementação mais adequadas, de acordo com
características disposto móvel, que serão disponibilizadas para uso. A abordagem
de diferentes versões de implementação também é usada para o desenvolvimento
da própria arquitetura em si. São desenvolvidas duas versões de implementação
dessa arquitetura, uma composta por funcionalidades e serviços mais completos que
são compatíveis com equipamentos que têm maior capacidade computacional e
outra versão que fornecem um conjunto mínimo de funcionalidades e serviços
simplificados compatíveis com dispositivos que apresentam mais limitações.
As configurações de todas funcionalidades e serviços disponibilizados nessa
arquitetura são ajustadas de acordo com tais limitações. Essa reconfiguração
dinâmica tem por objetivo evitar a sobrecarga do dispositivo no qual essa arquitetura
será executada. Para atingir esse objetivo, as versões dessa arquitetura podem não
fornecer todas as funcionalidades e serviços disponíveis ou fornecer apenas suas
versões simplificadas, com isso, garante a compatibilidade com dispositivos e provê
qualidade adequada ao serviços e funcionalidades disponibilizadas.

43

Essa proposta de Cassagnes et al. (2009) foca suas ideias no mecanismo de
reconfiguração dinâmica da arquitetura em si, suas funcionalidades e serviços que
difere da arquitetura proposta neste trabalho. No entanto, a ideia de um mecanismo
de reconfiguração será modificada para identificar versões de implementação de
provedores de dados de contexto mais adequadas para uso, de acordo com dados
de contexto presentes nos ambientes, como por exemplo, nível de carga de bateria,
espaço de armazenamento disponível, tipo de conectividade de rede, entre outros.
3.2 Conclusão
Nesta seção foram apresentadas propostas de arquiteturas de software para
aplicações sensíveis ao contexto que têm relevância para o desenvolvimento deste
trabalho. Algumas ideias presentes nessas arquiteturas serão modificadas,
estendidas ou simplificadas para executar em smartphones.
Na próxima seção será apresentada a proposta de arquitetura de provedor de
dados de contexto desenvolvida neste trabalho. Essencialmente, as ideias desta
seção, presentes na literatura, são inspirações para os mecanismos, componentes,
funcionalidades e serviços que serão propostos e descritos a seguir.
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4 PROPOSTA DE ARQUITETURA
Nesta seção é apresentada a proposta de arquitetura de gerente de dados de
contexto para aplicações móveis sensíveis ao contexto.
Inicialmente, é apresentada uma visão geral da arquitetura do gerente, seus
requisitos funcionais, mecanismos, componentes e serviços, como também, as
interações presentes entre eles. Em seguida, é descrito o funcionamento dos
mecanismos, componentes e serviços do gerente que são projetados para atender,
de forma eficiente, as solicitações por dados de contexto iniciadas por diferentes
aplicações.
4.1 Visão Geral
Em aplicações sensíveis ao contexto, o uso de uma arquitetura de provedor
de dados de contexto auxilia a reduzir a complexidade de desenvolvimento pois a
arquitetura é responsável por fornecer funcionalidades básicas, que não fazem parte
dos domínios das aplicações, tais como, obtenção, armazenamento, distribuição e
compartilhamento de dados de contexto presentes nos ambientes. Em dispositivos
que têm capacidades computacionais limitadas, essa arquitetura deve ser projetada
de acordo com tais limitações para que sua execução não ocasione sobrecarga do
dispositivo móvel usado.
As

funcionalidades

oferecidas

pelo

gerente

são

especificamente

desenvolvidas de acordo com as limitações presentes em smartphones, pois estes
tipos de equipamentos, apesar de apresentarem contínuas melhorias, tanto em
hardware quanto em software, ainda têm limitações que devem ser levadas em
consideração durante o processo de desenvolvimento de software. Os mecanismos,
componentes e serviços propostos modificam, em tempo de execução, seu
comportamento de acordo com dados de contexto do próprio aparelho: nível de
carga de bateria, tipo de conectividade de rede, memória disponível, entre outros,
presentes no dispositivo em uso.
O principal componente da arquitetura é um serviço que, quando instalado no
dispositivo móvel, executa em instância única. As funcionalidades disponibilizadas
neste serviço podem ser acessadas por todas as aplicações móveis sensíveis ao
contexto que usam este gerente.
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Como exemplo, a figura 8 mostra este serviço de instância única instalado na
camada de aplicações do sistema operacional Android.
Figura 8 - Serviço instalado no sistema operacional Android

Fonte: Adaptada de (GOOGLE, 2008b)

Esse serviço de instância única deve executar de forma independente e suas
funcionalidades e dados de contexto são compartilhados entre aplicações. No
momento em que o equipamento é ligado, esse serviço deve ser inicializado
automaticamente pelo sistema operacional do dispositivo móvel.
Algumas dificuldades frequentemente encontradas no desenvolvimento de
aplicações móveis que usam dados de contexto são decorrentes da própria natureza
destes dados, como também, dos ambientes dinâmicos nos quais tais dados estão
presentes. Essas dificuldades, descritas por Salber et al. (1999), são apresentadas a
seguir:
a) Dados fornecidos por sensores não convencionais: Alguns tipos de
smartphones obtêm dados sobre posicionamento geográfico usando sensores
receptores de GPS ou usando comunicação com a rede de telefonia móvel.
Entretanto, o monitoramento contínuo sobre posicionamento geográfico pode
exigir a presença de outros tipos de fontes provedoras, tais como, sensores
instalados em espaços fechados ou processamento de imagens fornecidas
por câmeras de vídeo.
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b) Dados devem ser interpretados de acordo com os domínios das aplicações:
Os receptores de GPS disponibilizam dados sobre posicionamento geográfico
que contêm apenas coordenadas geográficas, no entanto, aplicações para
guias de turismo fariam melhor uso desses dados caso fossem interpretados
por informações de mais alto nível, tais como, nomes de ruas e bairros. Da
mesma forma, aplicações que recebem códigos de identificação de pessoas
devem interpretar esses códigos como nomes de usuários.
c) Fusão de dados a partir de fontes provedoras distribuídas e heterogêneas:
Monitorar a localização de pessoas em um ambiente de escritório exige a
obtenção de dados por meio de sensores instalados em todo o escritório ou
usando outras técnicas, como por exemplo, processamento de imagens
fornecidas por câmeras de vídeo. Esses meios podem introduzir incertezas
aos resultados obtidos. Para reduzir essa incerteza, monitorar a presença de
pessoas de forma mais confiável exige a combinação de dados fornecidos por
fontes provedoras distribuídas e heterogêneas.
d) Monitoramento e detecção de mudanças em dados presentes nos ambientes:
Aplicações sensíveis ao contexto devem monitorar e identificar mudanças em
dados de interesse presentes nos ambientes para personalizar ou até mesmo
desativar funcionalidades e serviços. Os históricos de mudanças são dados
valiosos devido à natureza dinâmica de adaptabilidade baseada em
atividades, como também, hábitos de uso dos seus usuários.
Esta classe de aplicações deve fornecer algumas funcionalidades básicas,
tais como, obtenção, armazenamento, gerenciamento e distribuição de dados de
contexto presentes nos ambientes. Essas funcionalidades básicas, que não fazem
parte dos domínios das aplicações, demandam esforços extras de desenvolvimento.
Para que esses esforços sejam direcionados às tarefas que fazem parte dos
domínios das aplicações, o gerente de dados de contexto se propõe a atender os
seguintes requisitos, comuns em aplicações móveis sensíveis ao contexto, que são
apresentados a seguir:
a) Obter de dados de contexto: Capacidade de obter e disponibilizar, de forma
transparente, dados de contexto para as aplicações. Esses dados podem ser
fornecidos tanto por provedores locais, como por exemplo, sensores físicos
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ou lógicos acoplados ao equipamento, quanto por provedores remotos, como
por exemplo, serviços web.
b) Incluir novos provedores de dados: Capacidade de estender o conjunto inicial
de provedores de dados de contexto disponibilizados, como também,
adicionar novos provedores.
c) Distribuir dados de forma assíncrona: Capacidade de assinatura pelas
aplicações, em determinados provedores de interesse, para o recebimento
assíncrono de dados de contexto quando ocorrerem mudanças nos dos
fornecidos por estes provedores ou quando determinados condições forem
satisfeitas.
d) Armazenar dados: Capacidade de armazenar em cache dados de contexto
que foram obtidos por diferentes provedores, com o objetivo de reduzir o ciclo
completo do processo de obtenção por meio de reuso de dados previamente
armazenados.
e) Monitorar características do estado atual dos dispositivos móveis: Capacidade
de identificar, em tempo de execução, quais versões de implementação de
provedores de dados são recomendadas, de acordo com características, tais
como, nível de carga de bateria, espaço de armazenamento disponível e tipo
de conectividade de rede presentes no estado atual dos dispositivos em uso.
f) Interoperar entre aplicações: Capacidade de compartilhar dados de contexto
entre aplicações de modo que todos os dados previamente solicitados por
diferentes aplicações sejam armazenados em uma base de dados única que
pode ser acessada por todas as aplicações móveis que usam o gerente.
Para atender a esses requisitos, esta proposta, inspirada em ideias presentes
na literatura apresentada, é fundamentada em duas partes principais. A primeira tem
por objetivo disponibilizar um gerente de dados de contexto (componente central),
que deve ser implantado nos smartphones, projetado para executar em instância
única de forma independente de outras aplicações. Esse componente fornece
acesso à todas as funcionalidades que são compartilhadas entre as aplicações que
usam este gerente. A segunda parte, que deve ser incluída como parte das
aplicações, fornece a interface responsável por definir o protocolo de comunicação
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entre provedor de dados e aplicações, como também, prover acesso às
funcionalidades disponibilizadas pelo gerente.
A figura 9 apresenta a visão geral da proposta de arquitetura do gerente, seus
mecanismos, componentes e serviços, como também, as interações presentes entre
eles. A seguir são descritos todos esses elementos.
Figura 9 - Arquitetura: mecanismos, componentes e serviços

Fonte: Elaborado pelo autor

O Serviço Provedor de Dados tem por responsabilidade atender e gerenciar a
múltiplas e simultâneas solicitações por dados de contexto iniciadas por diferentes
aplicações. Esse serviço mantém todas as fontes provedoras de dados disponíveis,
tanto locais como sensores físicos ou lógicos acoplados ao smartphone, tais como,
acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, proximidade, posicionamento geográfico,
luz ambiente, barômetro, frequência cardíaca, termômetro, umidade do ambiente,
podômetro, entre outros, quanto fontes provedoras externas ao dispositivo, como por
exemplo, serviços web que disponibilizam cotações de moedas, informações sobre

49

trânsito, transporte público, climáticas, governamentais, entre outras. As solicitações
por dados mantidos por fontes externas usam o Serviço de Comunicação que tem
por responsabilidade estabelecer comunicação entre o provedor de dados e as
fontes provedoras externas por meio de protocolos de comunicação leves para
reduzir a quantidade de dados transmitidos na comunicação.
No processo de obtenção de dados, esses provedores de contexto usam o
Serviço de Recomendação Dinâmica de Versões que tem por responsabilidade
identificar, em tempo de execução, classificações que definem os níveis de
disponibilidade de capacidades computacionais, de acordo com características, tais
como, tipo de conectividade de rede disponível, nível de energia de bateria e espaço
para armazenamento disponível, presentes no estado atual do equipamento. Essas
classificações são usadas para recomendar as configurações de provedores de
dados mais adequadas e compatíveis para o momento. Esse serviço tem por
objetivo adequar as configurações das fontes provedoras, a fim de reduzir o
consumo de capacidades computacionais fornecidas pelos dispositivos móveis para
atender a solicitações por dados de contexto.
No momento em que dados de contextos são obtidos nas fontes provedoras,
esses dados são enviados para o Serviço de Cache que tem por responsabilidade
armazenar e gerenciar uma quantidade configurável de dados previamente obtidos a
partir de solicitações feitas por aplicações que usam o gerente. Esse serviço é usado
para atender a solicitações subsequentes, nas quais os provedores consultam os
dados mantidos em cache para avaliar se estes devem ser obtidos novamente em
suas fontes de origem ou reusar da base de dados construída por solicitações
anteriores. Essas avaliações sobre a validade dos dados previamente armazenados
usam parâmetros, tais como, intervalos de tempo entre os horários em que os dados
foram inicialmente armazenados e os horários atuais das novas solicitações,
disponibilidade das fontes provedoras e tipos de conectividade de rede disponíveis.
O Serviço de Cache tem por objetivo reduzir o uso de conectividade de rede exigida
em solicitações por dados mantidos em fontes provedoras externas, como também,
evitar o ciclo completo de obtenção de dados para atender a solicitações.
Esta proposta de arquitetura possibilita a distribuição, para as aplicações, de
dados de contexto, tanto de forma síncrona por meio da solicitação direta ao Serviço
Provedor de Dados, quanto da forma assíncrona usando o Serviço de Notificação
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que possibilita a assinatura, em fontes provedoras de interesse, para o recebimento
de dados fornecidos por essas fontes. Na distribuição assíncrona de dados, o
Serviço de Notificação tem a capacidade de atender e gerenciar a múltiplas e
simultâneas solicitações por assinatura que são iniciadas por diferentes aplicações
que usam o gerente. As aplicações assinam em provedores de interesse e definem
condições, tais como, intervalos de tempo em que os dados devem ser obtidos,
intervalos de tempos válidos para reuso de dados a partir do Serviço de Cache,
entre outras. Satisfeitas tais condições, o Serviço de Notificação inicia solicitações
por dados que são atendidas pelo Serviço Provedor de Dados e, em seguida, os
dados obtidos são enviados de forma assíncrona para as aplicações solicitantes.
Os mecanismos, componentes e serviços que fazem parte desta proposta de
arquitetura do gerente são projetados para executar tarefas específicas, de forma
independente. Seus funcionamentos serão detalhados a seguir.
4.2 Mecanismos, Componentes e Serviços
As funcionalidades disponibilizadas pelo gerente são fornecidas por
componentes de software independentes que interagem de forma colaborativa. Esse
baixo acoplamento reduz esforços e complexidade de manutenções, execução de
testes, desenvolvimento de melhorias e até a substituição completa de partes do
gerente por outras versões de implementação.
Os serviços disponibilizados, como também, os componentes que fazem parte
desses serviços e executam tarefas específicas serão apresentados a seguir.
4.2.1 Serviço Provedor de Dados
O Serviço Provedor de Dados tem por responsabilidade abstrair os detalhes
de obtenção, gerenciamento e distribuição de dados de forma síncrona. As
funcionalidades fornecidas por esse serviço são desenvolvidas a partir de
componentes independentes responsáveis por atender a tarefas específicas, como
também, executam de forma colaborativa, como mostrado na figura 10.
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Figura 10 - Serviço Provedor de Dados e seus componentes

Fonte: Elaborado pelo autor

O componente Gerenciador de Solicitações tem por responsabilidade atender
às múltiplas e simultâneas solicitações por dados que são inicializadas, tanto pelo
Serviço de Notificação, quanto por diferentes aplicações que usam este gerente. As
solicitações são inseridas em uma estrutura de fila e, em seguida, são iniciados, por
um conjunto de threads, os processamentos simultâneos dessas solicitações. O
tamanho da Fila de Solicitações, como também, o número total de threads que serão
instanciadas para os processamentos das solicitações são configuráveis por meio de
arquivo de configuração, no entanto, o número total de threads é limitado ao número
de processadores ativos disponibilizados e esse número depende dos modelos de
smartphones usados.
O Serviço Provedor de Dados tem todos os provedores de dados de contexto
que são usados pelas aplicações. Esses provedores são construídos a partir da
abstração básica de provedor fornecida por esse serviço. Essa abstração segue os
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requisitos definidos na interface responsável por descrever todas as funcionalidades
que devem ser implementas pelos provedores para que exista compatibilidade com
esta arquitetura. Os provedores devem disponibilizar duas versões do método
responsável pela interação direta com as fontes provedoras de origem (tais como,
sensores físicos ou lógicos acoplados aos equipamentos e serviços web). Uma
versão de implementação simplificada que solicita apenas o conjunto mínimo de
dados considerado essencial de acordo com o tipo de fonte provedora usada. A
outra versão solicita todos os dados que podem ser fornecidos por uma determinada
fonte provedora.
No início do ciclo de processamento para atender a solicitações por dados, os
provedores solicitam para o Serviço de Recomendação Dinâmica de Versões a
classificação do smartphone. Essa classificação identifica o nível de disponibilidade
computacional em um determinado momento e é usada para recomendar qual
versão do método responsável pela interação direta com as fontes provedoras de
origem tem maior compatibilidade com o estado atual do equipamento. Nesse início,
os provedores também consultam a base de dados, mantida pelo Serviço de Cache,
e, de acordo com parâmetros presentes tanto nas solicitações quanto nos dados
previamente armazenados, como por exemplo, horários em que os dados foram
inicialmente armazenados pelo Serviço de Cache, e características dos domínios
das aplicações solicitantes, avaliam o reuso desses dados mantidos em cache para
evitar consumo de capacidades computacionais exigidas nas interações diretas com
as fontes provedoras de origem.
O Serviço Provedor de Dados possibilita a extensão do conjunto inicial de
provedores locais. Os desenvolvedores de software que usam esta arquitetura
podem incluir novos provedores por meio da abstração básica de provedor de dados
fornecida por esse serviço. Para provedores externos, as inclusões, atualizações e
remoções são gerenciadas pelo Serviço de Registro Dinâmico de Provedores que é
responsável por manter um processo que executa por tempo indeterminado com o
objetivo de monitorar o arquivo que contém a lista de todos os provedores externos
disponíveis. Caso o processo detecte alterações na lista de provedores relacionadas
à inclusões, atualizações ou remoções, essas alterações serão aplicadas, em tempo
de execução, tornando-os disponíveis para uso sem que exista a necessidade de
modificações nos componentes que fazem parte desse serviço.
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4.2.2 Serviço de Recomendação Dinâmica de Versões
O ciclo de processamento para atender a solicitações por dados de contexto
demanda por capacidades computacionais que são fornecidas pelos smartphones.
O tipo de demanda computacional, tais como, conectividade de rede, quantidade de
memória, consumo de energia de bateria, quantidade de processamento, entre
outras, está associada diretamente ao tipo de fonte provedora e suas características.
O Serviço de Recomendação Dinâmica de Versão tem por objetivo evitar que
ocorra sobrecargas nos dispositivos móveis, bem como, garantir qualidade dos
dados que são distribuídos para as aplicações em situações, tais como, baixo nível
de energia de bateria e conectividade de rede instável, nas quais os smartphones
têm menos capacidades computacionais disponíveis.
Informações que caracterizam o estado atual do equipamento, tais como,
nível de energia de bateria e tipo de conectividade de rede disponível, são monitoras
por esse serviço e usadas para definir níveis de disponibilidades computacionais dos
smartphones por meio de duas classificações. Essas classificações são atribuídas
de acordo com os níveis de consumo de energia de bateria e conectividade de rede
associado aos tipos de fontes provedoras de dados. Por exemplo, provedores que
fornecem dados sobre posicionamentos geográficos obtêm seus dados por meio de
receptores físicos acoplados aos smartphones. Esses tipos de receptores têm como
característica o alto consumo de energia de bateria exigido na execução da tarefa de
obtenção desses dados. Nesse caso, devido ao tipo de consumo exigido por esses
provedores, o Serviço de Recomendação Dinâmica de Versões usa a informação
que indica o nível de energia de bateria atual e, de acordo com o valor configurável
que define o limitar entre as duas classificações possíveis para nível de energia de
bateria disponível no momento, enquadra o estado atual do smartphone em um dos
dois níveis que indicam a disponibilidade computacional como baixa ou alta.
Essas classificações são informadas aos provedores de dados solicitantes
que são responsáveis por decidir qual, de acordo com essas classificações, entre as
duas versões de implementação do método responsável pela interação direta com
as fontes provedoras de origem, será mais adequado para atender a solicitações por
dados. Os componentes responsáveis pelas funcionalidades fornecidas por esse
serviço são mostrados na figura 11.
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Figura 11 - Serviço de Recomendação Dinâmica de Versões e seus
componentes

Fonte: Elaborado pelo autor

Para atender a múltiplas e simultâneas solicitações por classificação que são
iniciadas por diferentes provedores de dados, o Gerenciador de Consultas segue a
mesma abordagem definida no Serviço Provedor de Dados, entretanto, adaptada
para atender a solicitações por classificação. Essas solicitações são inseridas em
uma estrutura de fila e, em seguida, são iniciados, por um conjunto de threads, os
processamentos simultâneos dessas solicitações.
O Serviço de Monitoramento tem por responsabilidade gerenciar o rastreio de
informações, relacionados a sensores do ambiente operacional: nível de energia,
conectividade de dados, disponibilidade de memória, etc.
Na proposta, foi detalhado o monitoramento de nível de energia da bateria e
tipo de conectividade de rede, cada um com dois níveis: alto e baixo.
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A seguir, são definidos os valores padrões sugeridos, que podem ser
ajustados pelo usuário de acordo com os domínios das aplicações, suas
necessidades e suas expectativas. Os valores padrão são descritos a seguir:
a) Nível de energia da bateria:
De acordo com valores padrões sugeridos, os dispositivos móveis têm sua
classificação definida como baixa, caso os níveis de energia de bateria atuais sejam
iguais ou menores que quarenta e cinco por cento da sua capacidade total de
armazenamento

energético.

Para

essa

classificação,

usar

a

versão

de

implementação simplificada do método responsável pela interação direta com as
fontes provedoras de origem, reduz o nível de consumo de capacidades
computacionais para atender a solicitações por dados de contexto nesses estados
que apresentam baixa disponibilidade computacional.
Níveis de energia de bateria maiores que quarenta e cinco por cento ou
quando os dispositivos móveis estão conectados à fontes energéticas, indicam
disponibilidade computacional classificada como alta. Nesses casos, recomenda-se
o uso de versões de implementação desses métodos que solicitam todos os dados
que podem ser fornecidos por determinadas fontes provedoras.
b) Conectividade de rede:
A instabilidade de conectividade de rede pode ser considerada como uma das
principais limitações presente em dispositivos móveis modernos do tipo smartphone.
Os valores padrões definem classificações para a disponibilidade dessa capacidade
computacional com base no tipo de conectividade de rede disponível em
determinados momentos.
A conectividade é considerada baixa quando o tipo de conectividade de rede
for Third Generation Mobile Network / International Mobile Telecommunications-2000
(3G/IMT-2000). Para esse tipo de conexão, usar a versão de implementação
simplificada do método responsável pela interação direta com as fontes provedoras
de origem, reduz a quantidade de dados transmitidos para atender a solicitações por
dados de contexto fornecidos por fontes provedoras externas.
A conectividade é considerada alta quando há presença de conectividade de
rede Fourth Generation Mobile Network / International Mobile Telecommunications
Advanced (4G/IMT-ADVANCED) ou quando os smartphones estiverem conectados
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em uma rede do tipo Wi-Fi/IEEE 802.11. Neste caso, o provedor pode iniciar
solicitações para a obtenção do conjunto completo de dados de contexto fornecidos
por provedores externos que exigem maior quantidade de dados transmitidos entre o
provedor de dados e as fontes provedoras de origem.
Os componentes monitores são responsáveis pela comunicação entre o
Serviço de Recomendação Dinâmica de Versões e o sistema operacional do
dispositivo móvel que fornece essas duas informações monitoradas.
O mecanismo de reconfiguração, em tempo de execução, fornecido pelo
Serviço de Recomendação Dinâmica de Versões, reduz o consumo computacional
exigido para a execução do provedor de dados de contexto em situações nas quais
os equipamentos apresentam escassez para disponibilizar energia de bateria e
conectividade de rede de forma adequada.
4.2.3 Serviço de Notificação
Para aplicações que necessitam da identificação de mudanças que ocorrem
em determinados dados de contexto, o Serviço de Notificação permite às aplicações
assinar determinados provedores de dados de interesse para o recebimento
assíncrono, no momento em que ocorrerem mudanças nos dados fornecidos por
esses provedores ou com base em regras predefinidas.
No momento de assinatura, as aplicações informam os provedores de
interesse, como também, regras para o recebimento dos dados. Satisfeitas essas
regras, as aplicações que assinaram determinados provedores recebem seus dados
de forma assíncrona. A figura 12 mostra os componentes que fazem parte esse
serviço, com também, as interações com outros serviços deste gerente.
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Figura 12 - Serviço de Notificação assíncrona e seus componentes

Fonte: Elaborado pelo autor

Para atender a múltiplas e simultâneas solicitações por inclusão, remoção e
atualização de assinaturas, o Gerenciador de Assinaturas segue a abordagem
definida no Serviço Provedor de Dados, entretanto, adaptada para atender a esses
tipos de solicitações. Essas solicitações são inseridas em uma estrutura de fila e, em
seguida, são iniciados, por um conjunto de threads, os processamentos simultâneos
dessas solicitações.
As regras para o recebimento de dados são definidas pelos provedores de
dados com base em suas características e tipos de dados fornecidos. Por exemplo,
os provedores de dados que fornecem dados sobre posicionamentos geográficos
definem regras, tais como, velocidades de deslocamento, intervalos de tempo para
obtenção de novos posicionamentos e direções de deslocamento. As aplicações
escolhem as regras de acordo com os seus domínios e as informam nas solicitações
por assinatura. Essas solicitações contêm as informações exigidas pelos processos
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de assinaturas que são, identificações das aplicações solicitantes, provedores de
interesse e regras de recebimento de dados. Nos ciclos de processamentos dessas
assinaturas, as threads responsáveis pelos processamentos consomem solicitações
presentes na Fila de Assinaturas e enviam as informações contidas nas solicitações
para o componente Gerenciador de Eventos, como também, para armazenamento
em persistente. Caso os smartphones sejam reiniciados, o componente Gerenciador
de Notificações consulta a base de dados, que mantém todas as informações sobre
assinaturas previamente solicitadas por diferentes, para reestabelecer todas as
assinaturas existes.
O componente Gerenciador de Eventos monitorar essas informações e, no
momento em que determinadas regras de recebimento são satisfeitas, são gerados
eventos que inserem essas informações na Fila de Distribuição. Os elementos dessa
fila são consumido pelas threads de processamento. Nos ciclos de processamentos,
as threads iniciam solicitações por dados de contexto fornecidos pelos provedores
de interesse usando o Serviço Provedor de Dados. Por fim, os dados obtidos são
distribuídos de forma assíncrona para as aplicações solicitantes de acordo com suas
regras.
4.2.4 Serviço de Cache
O uso de mecanismos projetados para reduzir o consumo de capacidades
computacionais fornecidas por dispositivos móveis, tais como, energia de bateria,
conectividade de rede, processamento, memória, entre outras, deve ser considerado
no projeto de criação de software desenvolvimentos especificamente para executar
nestes tipos de equipamentos que têm limitações. Esse Serviço de Cache, tem por
objetivo evitar interações diretas com as fontes provedoras de origem durante o
processamento de solicitações por dados de contexto. Essas interações são tarefas
computacionalmente exigentes e intensas e, quando possível, devem ser evitadas
para reduzir o consumo dos equipamentos.
Os componentes responsáveis pelas funcionalidades fornecidas pelo Serviço
de Cache de dados proposto são mostrados na figura 13.
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Figura 13 - Serviço de Cache de dados e seus componentes

Fonte: Elaborado pelo autor

Nos momentos em que os provedores obtêm seus dados de contexto a partir
das suas fontes provedoras de origem, o Serviço Provedor de Dados interage com o
Serviço de Cache enviando esses dados recém obtidos para armazenamento. Para
atender a múltiplas e simultâneas solicitações por armazenamento iniciadas pelo
Serviço Provedor de Dados, o componente Gerenciador de Solicitações segue a
mesma abordagem usada por outros serviços disponibilizados por este gerente,
entretanto, adaptada para atender a solicitações por armazenamento.
Nos ciclos de processamentos dessas solicitações, as threads responsáveis
pelos processamentos consomem os elementos contidos na Fila de Armazenamento
e, em seguida, enviam os dados desses elementos para o componente Gerenciador
de Persistências que é responsável pelo armazenamento de dados. O Gerenciador
de Persistências controla um conjunto de estruturas do tipo de lista. Essas listas têm
tamanho configurável, de acordo a disponibilidade de memória dos equipamentos,
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para evitar escassez de memoria em situações que têm consideráveis quantidades
de solicitações por armazenamento. Esse componente gerencia as criações de
instâncias de listas que são associadas aos diferentes tipos de provedores de dados
disponíveis. Todos os provedores têm seus históricos de dados armazenados em
duas respectivas listas e, nos momentos em que o tamanho limite for atingido os
dados mais antigos serão descartados.
A base de dados mantida por esse serviço é construída por dados que foram
obtidos a partir de solicitações iniciadas por todas as aplicações móveis sensíveis ao
contexto que usam este gerente de provedor de dados. Além de manter históricos
de dados, esse serviço possibilita que essa base seja compartilhada entre
aplicações. Essa interoperabilidade de dados entre aplicações fornece a capacidade
de reuso de dados para atender a solicitações subsequentes.
No início do ciclo de processamento para atender a solicitações por dados, o
Serviço Provedor de Dados interage com Serviço de Cache para iniciar consultas
por dados que foram previamente solicitados e armazenados, a fim de evitar que os
provedores de dados interajam diretamente com suas fontes provedoras de origem.
Para atender a múltiplas e simultâneas solicitações por consulta iniciadas pelo
Serviço Provedor de Dados, o componente Gerenciador de Solicitações segue a
mesma abordagem apresentada anteriormente, entretanto, adaptada para atender a
solicitações por consulta. As threads responsáveis pelos processamentos dessa
consultas consomem os elementos contidos na Fila de Consultas e, em seguida,
enviam as informações desses elementos para o Gerenciador de Persistências.
Essas informações contêm as identificações dos provedores de interesse, como
também, regras para avaliação da validade dos dados previamente armazenados,
como por exemplo, os intervalos de tempo entre os horários em que os dados foram
inicialmente armazenados em cache e os horários das novas solicitações. Caso os
provedores consultados tenham seus dados previamente armazenados, esses
dados são recuperados da base de dados e, em seguida, enviados para o Serviço
Provedor de Dados que, de acordo com as regras de validação, determina se esses
dados de contexto serão reusados ou precisarão ser obtidos novamente em suas
fontes provedoras de origem. Satisfeitas tais regras, esses dados serão distribuídos
para as aplicações sem que exista interações com suas fontes de origem.
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4.2.5 Serviço de Comunicação
Em smartphones, aplicações móveis que dependem de conectividade de rede
para fornecer suas funcionalidades e serviços devem ter estratégias para abordar
uma das principais limitações, a instabilidade de conectividade de rede, presente
nestes tipos de equipamentos. Por ser uma tarefa computacionalmente exigente, as
formas, frequências e intensidades de uso dessa capacidade computacional devem
ser ponderadas, de acordo com os domínios das aplicações, para que não
ocasionem sobrecargas nos dispositivos móveis.
Este Serviço de Comunicação possibilita o estabelecimento de comunicação
entre este provedor de dados e fontes provedoras de contexto externas aos
equipamentos, tais como, serviços web que fornecem informações sobre cotações
de moedas, trânsito, transporte público, informações climáticas, entre outras. Para
reduzir o uso de conectividade de rede e, consequentemente, reduzir o consumo
desnecessário de capacidades computacionais com frequentes e intensas
transmissões de dados, esse mecanismo apenas será usado nos casos em que os
dados mantidos em cache são considerados inválidos de acordo com os domínios
das aplicações solicitantes.
Os componentes que fazem parte do Serviço de Comunicação, como também,
os detalhes de funcionamento para atender a solicitações por dados de contexto
fornecidos por fontes provedoras externas são mostrados na figura 14.
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Figura 14 - Serviço de Comunicação externa e seus componentes

Fonte: Elaborado pelo autor

Para atender a múltiplas e simultâneas solicitações por comunicação, o
componente Gerenciador de Solicitações segue a mesma abordagem definida no
Serviço Provedor de Dados, entretanto, adaptada para atender a esse tipo de
solicitação. As solicitações são inseridas em uma estrutura de fila e, em seguida, são
iniciados, por um conjunto de threads, os processamentos simultâneos dessas
solicitações. Esse tipo de solicitação contém informações sobre o tipo de protocolo
usado pelas fontes provedoras externas, como também, todos os parâmetros
definidos e exigidos nas assinaturas dos serviços remotos disponibilizados por
fontes provedoras de dados externas.
Nos ciclos de processamentos dessas solicitações, as threads responsáveis
pelos processamentos consomem os elementos contidos na Fila de Solicitações e,
em seguida, criam instâncias de conexões que são responsáveis por estabelecer a
comunicação e transmissão de dados entre provedor de dados e fontes externas.
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Todas as instâncias de conexões criadas são controladas pelo Gerenciador de
Conexões de acordo com a frequência de uso. No momento em que os dados são
obtidos das fontes provedoras externas de origem, esse componentes os envia para
os provedores e, em seguida, são distribuídos para as aplicações solicitantes.
4.3 Conclusão
Esta seção apresentou a proposta de arquitetura de provedor de dados de
contexto para aplicações móveis sensíveis ao contexto desenvolvida neste trabalho,
como também, a descrição dos mecanismos, componentes e serviços responsáveis
pelas funcionalidades disponibilizadas. As partes propostas priorizam a simplicidade,
baixo acoplamento, divisão de responsabilidades e executam de forma colaborativa,
como também, são desenvolvidas de forma independente de sistemas operacionais
para dispositivos móveis.
A fundamentação desta arquiteta em duas partes principais, como também, o
mecanismo de compartilhamento, entre aplicações, de dados mantidos em uma
base comum, foram essencialmente inspiradas nos trabalhos de David et al. (2011)
e Curiel e Lago (2013) respectivamente, por terem semelhanças com este trabalho.
No entanto, essas ideias básicas foram estendidas e adaptadas, para executar em
dispositivos móveis modernos do tipo smartphone, de acordo com suas limitações,
como mostrado nas descrições dos mecanismos, componentes e serviços que
fazem parte desta proposta.
Na próxima seção será apresentada uma implementação de parte desta
arquitetura desenvolvida especificamente para o sistema operacional Android. A
implementação fornece o conjunto mínimo de serviços e funcionalidades básicas,
como também, os mecanismo que possibilitam a distribuição desta arquitetura para
implantação em smartphones e integração entre provedor de dados e aplicações.
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5 IMPLEMENTAÇÃO DO PROVEDOR DE DADOS
Esta seção apresenta uma implementação, como prova de conceito, de parte
do provedor de dados de contexto proposto neste trabalho. Inicialmente, apresenta o
escopo que corresponde aos mecanismos, componentes e serviços que serão
desenvolvidos nesta implementação para fornecer o conjunto mínimo de
funcionalidades que possibilitam o uso dessa prova de conceito. Em seguida,
apresenta detalhes de hardware e software, como também, as motivações para a
escolha

do

sistema

operacional

para

dispositivos

móveis

usado

nesta

implementação. Por fim, são apresentados detalhes de implementação de elementos
chave e descrição de uso de componentes de software fornecidos pelo sistema
operacional para dispositivos móveis.
5.1 Definição do Escopo
Os mecanismos, componentes e serviços que integram esta implementação
de parte do provedor de dados de contexto proposto neste trabalho, fornecem o
alicerce para disponibilizar o conjunto mínimo de funcionalidades responsáveis por
atender a requisitos básicos como a obtenção, armazenamento, distribuição e
compartilhamento de dados de contexto presentes nos ambientes.
O Serviço Provedor de Dados apresentado, atende a múltiplas e simultâneas
solicitações por dados de contexto que são iniciadas por diferentes aplicações que
usam os serviços e funcionalidades deste provedor de dados, como também,
mantém

as

fontes

provedoras

de

dados

disponibilizadas

para

uso.

As

funcionalidades desse serviço exigem a interoperabilidade entre aplicações para
prover a distribuição de dados de contexto. No ciclo de obtenção de dados, esse
serviço interage com outros serviços deste provedor de dados, como por exemplo, o
Serviço de Cache que mantém os históricos de dados previamente solicitados, com
também, possibilita o compartilhamento da base de dados comum para atender a
solicitações subsequentes iniciadas por diferentes aplicações.
Partes desses dois serviços são responsáveis por disponibilizar o conjunto
mínimo de funcionalidades que viabilizam o uso desta implementação de parte do
provedor de dados. Esta prova de conceito será usada pelo protótipo de aplicação
móvel sensível ao contexto apresentado na seção seguinte. A seguir são descritas
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todas as funcionalidades básicas contidas no escopo de implementações desta
seção:
 Serviço independente:
Desenvolvimento de um gerente de dados de contexto (componente central)
projetado para disponibilizar o serviço de instância única que executa de forma
independente de outras aplicações. Esse componente deve ser implantado nos
dispositivos móveis para fornecer serviços e funcionalidades compartilhadas entre as
aplicações que usam este provedor de dados.
 Interoperabilidade entre provedor de dados e aplicações:
Desenvolvimento do mecanismo que possibilita o estabelecimento de comunicação
entre o provedor de dados e as aplicações que usam os serviços e funcionalidades
disponibilizadas. Essa interoperabilidade permite que diferentes aplicações interajam
com este provedor para envio de solicitações por dados de contexto e recebimento
dos dados solicitados.
 Atender a múltiplas e simultâneas solicitações:
Desenvolvimento do mecanismo que possibilita a atender a múltiplas e simultâneas
solicitações por dados de contexto iniciadas por diferentes aplicações. Diferentes
solicitações devem ser recebidas e processadas pelo serviço de instância única de
forma simultânea, esse processamento em paralelo de solicitações deve executar
conforme a quantidade total de processadores ativos disponibilizados pelos modelos
dos smartphones usados.
 Obtenção de dados de contexto:
Desenvolvimento do mecanismo que possibilita a obtenção, de forma transparente
para as aplicações, de dados de contexto presentes nos ambientes fornecidos por
sensores físicos ou lógicos acoplados aos smartphones que representam fontes
provedoras locais, tais como acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, proximidade,
localização geográfica, luz ambiente, barômetro, termômetro, umidade do ambiente,
podômetro, entre outros.
 Armazenamento de dados:
Desenvolvimento do mecanismo que possibilita o armazenamento de dados em uma
base de dados central construída a partir de solicitações por dados de contexto
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iniciadas por todas as aplicações que usam este provedor de dados. Esse
mecanismo permite o compartilhamento dessa base central, que contém históricos
de dados, entre as diferentes aplicações promovendo reuso para atender a
solicitações subsequentes.
 Distribuição e integração com aplicações:
Desenvolvimento do mecanismo que possibilita a distribuição do gerente de dados
de contexto (componente central) para ser instalado em smartphones. Esse gerente
deve executar o serviço de instância única compartilhado entre aplicações. Para
possibilitar o acesso aos serviços e funcionalidades desta implementação, esse
mecanismo fornece uma biblioteca de software que contém a interface de
comunicação que deve ser incluída como parte das aplicações.
O escopo apresentado provê o conjunto mínimo de funcionalidades e serviços
que torna viável que essa prova de conceito seja usada pelo protótipo de aplicação
sensível ao contexto, desenvolvido na seção seguinte, para mostrar um exemplo de
integração entre provedor de dados e aplicações, como também, dos serviços e
funcionalidades disponibilizadas nesta implementação compatível com os requisitos
de hardware e software descritos a seguir.
5.2 Requisitos de Hardware e Software
Os mecanismos, componentes e serviços apresentados neste trabalho são
projetados de forma independente de sistemas operacionais para dispositivos
móveis, no entanto, funcionalidades disponibilizadas pelos sistemas disponíveis, tais
como, comunicação entre processos e capacidade de executar multitarefas, reduz a
complexidade de implementação desta arquitetura de provedor de dados proposta.
Para possibilitar a interoperabilidade entre aplicações, esta implementação de
parte deste provedor de dados será desenvolvida para o sistema operacional
Android, compatível com a versão Android 5.1 (API 22). O sistema Android fornece
sofisticados

mecanismos

de

comunicação

entre

processos,

Interprocess

Communication (IPC), que permitem maiores interações, tanto entre aplicações,
quanto entre aplicações e o próprio sistema operacional, se comparado à outros
sistemas operacionais para dispositivos móveis, como por exemplo, o sistema
operacional iOS (APPLE, 2007), em que as opções de interações são restritas à
algumas aplicações desenvolvidas pelo próprio fabricante desse sistema.
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O sistema operacional Android tem a maior base instalada entre todos os
sistemas operacionais para dispositivos móveis modernos disponíveis (GARTNER,
2014). Essa popularidade foi outro motivador da escolha pelo uso do Android. Além
disso, esse sistema tem código fonte aberto, o que permite aos fabricantes de
hardware adaptarem e otimizarem o funcionamento do sistema operacional de
acordo com características presentes em seus equipamentos.
Com relação ao equipamento de hardware, será usado o smartphone modelo
Nexus 5 (GOOGLE, 2013a). Esse smartphone tem processador Qualcomm
MSM8974 Snapdragon 800 de quatro núcleos (QUALCOMM, 2013), frequência de
2.26GHz, 2GB de memória RAM e bateria de 2300mAh. Tem compatibilidade com
os padrões de comunicação 2G, 3G e 4G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BLE e NFC.
Tem receptores para os sistemas de posicionamento geográfico GPS, Global
Navigation Satellite System (GLONASS) e BeiDou Satellite Navigation System
(BEIDOU-2). Como sensores físicos e lógicos acoplados, tem tela capacitiva
multitoque,

bússola,

acelerômetro,

giroscópio,

magnetômetro,

sensor

de

proximidade, sensor de luz ambiente, barômetro e podômetro.
A seguir, são apresentados apenas detalhes de implementação sobre alguns
elementos chave, como também, descrições sobre os componentes de software e
mecanismos disponibilizados pelo sistema Android que foram usados nesta prova de
conceito. Informações adicionais sobre esta parte de implementação do provedor de
dados proposto neste trabalho e seus respectivos códigos fonte estão disponíveis
para acesso, no repositório público hospedado em (CALAZANS, 2015).
5.3 Implementação do provedor de dados para Android
Os componentes responsáveis pelas funcionalidades que compreendem o
escopo apresentado desta prova de conceito serão implementados de acordo com
as características do sistema operacional Android. Esses componentes são
detalhados a seguir.
5.3.1 Serviço independente
Esta arquitetura de provedor de dados de contexto é fundamentada em duas
partes principais. A primeira, disponibiliza o gerente de dados de contexto
(componente central) que deve ser implantado nos dispositivos móveis. Este
componente corresponde ao serviço de instância única que compartilha suas
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funcionalidades entre as aplicações que usam este provedor de dados. Além disso,
este serviço independente deve ter a capacidade de atender a múltiplas e
simultâneas solicitações por dados de contexto, que exige o estabelecimento de
comunicação simultânea entre o processo que pertence ao serviço de instância
única e os processos pertencentes às aplicações solicitantes. Para que as
aplicações tenham acesso às funcionalidades implementadas, o serviço de instância
única (gerente de dados de contexto) deve ser iniciado automaticamente pelo
sistema operacional Android e executar por tempo indeterminado, de forma
independente de outras aplicações.
O sistema operacional Android fornece alguns mecanismos, com uso mais
restrito, que possibilitam a criação de processos independentes. Esses processos
não exigem interface gráfica de usuário, como também, executam em segundo plano
por tempo indeterminado. Esses mecanismos mais restritos não possibilitam
estabelecer comunicação simultânea entre processos pois as solicitações por
comunicação são gerenciadas, de forma automática por esse tipo de mecanismo,
que processa uma única solicitação por vez. No entanto, o gerente de dados de
contexto deve estabelecer múltiplas e simultâneas comunicações entre processos
que exige um tipo de mecanismo IPC mais sofisticado. Para atender esse tipo de
exigência, o sistema operacional Android disponibiliza o componente Service que
possibilita a criação de processos que têm a capacidade de estabelecer múltiplas e
simultâneas comunicações, porém, a criação de serviços independentes que usam
esse tipo de IPC têm maior complexidade de desenvolvimento pois passa a ser
responsabilidade do desenvolvedor controlar o processamento simultânea das
múltiplas solicitações.
A figura 15 mostra o gerente de dados de contexto (componente central)
desenvolvido nesta implementação. Esse componente executa o serviço de
instância única de forma independente e por tempo indeterminado. Por meio desse
serviço de instância única, as aplicações têm acesso simultâneo as funcionalidades
disponibilizadas por este provedor de dados.
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Figura 15 - Gerente de dados de contexto: serviço de instância única e seus
componentes

Fonte: Elaborado pelo autor

O gerente de dados de contexto (componente central), que corresponde a
uma das duas partes principais que fundamentam esta arquitetura de provedor de
dados, estende o componente Service, disponibilizado pelo Android para possibilitar
a criação, no sistema operacional, de um processo independente que executa o
serviço

de

instância

única

por

tempo

indeterminado.

A

classe

ContextProvidersServices, componente central, possibilita estabelecer múltiplas e
simultâneas comunicações entre processos, de acordo com os requisitos desta
arquitetura. Essa classe implementa o protocolo onBind, definido pelo componente
Service, que fornece a interface de comunicação para que as aplicações tenham
acesso aos serviços e funcionalidades disponibilizadas nesta implementação.
Para executar de forma independente de outras aplicações, o gerente de
dados de contexto deve ser iniciado automaticamente pelo sistema operacional. A
inicialização automática deve ocorrer nos momentos em que os equipamentos são
ligados. O Android possibilita o monitoramento de eventos gerados pelo sistema
operacional

por

meio

do

componente

BroadcastReceiver.

A

classe

BootLauncherReceiver faz uso desse mecanismo de monitoramento para interceptar
o evento que corresponde a inicialização dos equipamentos. Essa classe,
desenvolvida nesta implementação, implementa o protocolo onReceive, definido no
componente BroadcastReceiver, que interceptar o evento de inicialização e, em
seguida, inicia, de forma independente, o serviço de instância única para executar
por tempo indeterminado.
O serviço de instância única sofrerá interrupções, pelo sistema operacional,
apenas em situações nos quais houver escassez de memória, nos equipamentos,
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para manter a execução de serviços prioritários, que pertencem ao próprio sistema
operacional, ou para manter atividades computacionalmente intensas que estão em
foco e têm interações com os usuários. Nesses casos, o serviço de instância única
pode ser interrompido, no entanto, o Android irá reiniciá-lo automaticamente quando
a memória dos equipamentos se tornar disponível novamente.
A figura 16 mostra o trecho de código fonte desenvolvido para monitorar o
evento de inicialização do sistema operacional. Esse evento é usado como gatilho
para a inicialização automática do serviço de instância única, compartilhado entre
aplicações, que corresponde a uma das partes principais que fundamentam esta
arquitetura de provedor de dados de contexto.
Figura 16 - Inicialização automática do serviço de instância única

Fonte: Elaborado pelo autor

A classe BootLauncherReceiver estende a classe BroadcastReceiver, que é
fornecida pelo sistema operacional Android, para monitorar e intercepta os eventos
gerados pelo sistema. O evento, correspondente a inicialização dos smartphones, é
interceptado pelo protocolo onReceive, definido pela classe BroadcastReceiver, e
em seguida, o serviço de instância única inicia sua execução de forma independente
de outras aplicações.
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A figura 17 mostra o processo, que corresponde ao serviço de instância única
compartilhado entre aplicações, implantado no smartphone e executando de forma
autônoma. Esse processo possibilita estabelecer comunicações simultâneas, entre
provedor de dados e aplicações, como ponto de acesso aos serviços e
funcionalidades disponibilizadas nesta implementação.
Figura 17 - Serviço independente executando no
smartphone

Fonte: Elaborado pelo autor

O sistema operacional Android mostra o item Context Providers, desenvolvido
nesta seção e que corresponde a uma das partes principais desta arquitetura, listado
entre os processos que executam em segundo plano no equipamento no qual esse
gerente de dados de contexto (componente central) foi implantado.
5.3.2 Interoperabilidade entre provedor de dados e aplicações
Para possibilitar interações simultâneas entre processos, o Android fornece o
mecanismo Android Interface Definition Language (AIDL). Esse mecanismo permite
a criação de interfaces que definem protocolos responsáveis pelo estabelecimento
simultâneo de comunicação e compartilhamento de funcionalidades entre diferentes
processos. Essas interfaces devem ser incluídas como parte, tanto dos processos
que pertencem às diferentes aplicações que iniciam solicitações por dados, quanto
do processo que pertence ao serviço de instância que executa nos equipamentos e
responsável por atender a essas solicitações.
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Geralmente, processos criados e mantidos pelo sistema operacional Android
não têm acesso aos espaços de memória pertencentes à outros processos. Essa
restrição exige que objetos transmitidos na comunicação entre processos sejam
decompostos e representados por tipos de dados primitivos, compatíveis com o
sistema operacional. As tarefas que correspondem às conversões de objetos em
dados de tipos de primitivos, como também, a transmissão desses dados entre os
diferentes processos, demandam esforços extras de desenvolvimento e aumento de
complexidade, que não fazem parte dos domínios das aplicações. Entretanto, para
reduzi esses esforços, o AIDL possibilita meios para geração automática de códigos
fontes responsáveis pela execução dessas tarefas.
As interfaces de comunicação, definidas nesta implementação, que fornecem
a capacidade de estabelecimento simultâneo de comunicação entre provedor de
dados e aplicações, como também, os objetos transmitidos entre processos são
mostrados na figura 18.
Figura 18 - Comunicação entre provedor de dados e aplicações

Fonte: Elaborado pelo autor
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A interface IConextProvidersService define o protocolo para as solicitações
por dados de contexto iniciadas, de forma simultânea, por diferentes aplicações.
Essa interface descreve a forma que os dados de contexto devem ser solicitados e
recebidos pelas aplicações solicitantes. Os parâmetros exigidos por esse protocolo
de comunicação são descritos a seguir:
Parâmetro applicationId:
Em Android, as aplicações móveis definem um nome de pacote único que as
identificam perante o sistema operacional. Esses identificadores únicos são valores
válidos para esse parâmetro que recebe identificações das aplicações solicitantes.
Parâmetro contextDataRequest:
Essa instância de objeto do tipo ContextDataRequest encapsula informações
que definem características das solicitações por dados de contexto. Essa classe tem
o atributo providerId que contém valores usados para a identificação dos provedores
disponíveis para o fornecimento de dados de contexto. O atributo cacheExpiryTime
armazena os intervalos de tempo, em milissegundos, entre os horários em que os
dados foram inicialmente armazenados pelo Serviço de Cache e os horários das
novas solicitações. Esses valores são usados para avaliar se os dados previamente
armazenados em cache são considerados válidos ou não para reuso, de acordo com
características dos domínios das aplicações solicitantes. Objetos associados à esse
parâmetro são transmitidos, pelo sistema operacional, dos processos que pertencem
as aplicações solicitantes para o processo pertencente ao serviço de instância única,
responsável por estabelecer simultâneas comunicações.
Os valores válidos para esses dois atributos são predefinidos pela
implementação proposta e disponibilizados para uso por meio do mecanismo
integração entre provedor de dados e aplicações que será descrito nesta seção.
Parâmetro callback:
Solicitações por dados de contexto presentes nos ambientes são operações
projetadas como não bloqueantes. Dessa forma, dados obtidos a partir de fontes
provedoras de origem são distribuídos por meio de um mecanismo de resposta que
não causa impactos em desempenho na execução das aplicações solicitantes. Esse
mecanismo define a interface de comunicação que descreve como os dados serão
distribuídos para as aplicações. As aplicações solicitantes são responsáveis pela
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criação de instâncias da classe IContextProvidersServiceCallback que implementa
essa interface que descreve o funcionamento para casos em que os dados foram
obtidos com sucesso, como também, casos em que houverem erros durante o ciclo
de processamento para obtenção de dados.
Em casos de sucesso, o parâmetro contextDataResponse contém objetos do
tipo ContextDataResponse que foram instanciados e preenchidos, durante os ciclo
de processamento para obtenções de dados, pelo serviço de instância única. Esses
objetos são convertidos pelo AIDL em tipos de dados primitivos e, em seguida,
transmitidos, pelo sistema operacional, do processo pertencente ao serviço de
instância única para os processos pertencentes as aplicações solicitantes. A classe
que define esse parâmetro tem atributos que encapsulam dados de contexto que
foram obtidos em fontes provedoras locais e informações sobre o uso de outros
serviços disponibilizados nesta implementação. O atributo providerId contém as
identificações das fontes provedoras locais que forneceram os dados de contexto. O
atributo cached indica se os dados foram obtidos por meio de reuso de dados
previamente armazenados em cache ou obtidos diretamente em suas fontes
provedoras de origem. O atributo accuracy indica os níveis de precisão e calibração,
no momento que os dados foram obtidos nos ambientes, dos sensores físicos ou
lógicos responsáveis pelas obtenções. O atributo timestamp contém os registros de
tempos, em milissegundos, em que os eventos de obtenção de dados aconteceram.
Por fim, todos os dados brutos obtidos por sensores físicos ou lógicos acoplados aos
smartphones são armazenados no atributo data.
Em casos de erros, a interface de comunicação informa os tipos de erros
ocorridos nos ciclos de processamento para obtenções de dados. Os erros tipos de
erros são enviados às aplicações solicitantes que são responsáveis pelo tratamento
desses erros, de acordo com características dos seus domínios.
Para possibilitar transmissões de objetos entre processos, o AIDL determina
que as classes, que definem os objetos transmitidos entre processos, implementem
o protocolo definido pela interface Parcelable, fornecida pelo sistema operacional.
Essa interface descreve as formas de conversão dos objetos em tipos de dados
primitivas compatíveis com o sistema operacional responsável pelas transmissões
desses dados primitivos entre processos. As classes ContextDataRequest e
ContextDataResponse são responsáveis por informar quais são os tipos primitivos
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de dados correspondentes aos seus atributos, convertidos automaticamente pelo
mecanismo AIDL.
A figura 19 mostra os trechos de código fonte responsáveis por informar como
os atributos essas classes devem ser convertidos para o processo de transmissão.
Figura 19 - Conversões de objetos transmitidos entre processos

Fonte: Elaborado pelo autor

Classes responsáveis por definir objetos transmitidos entre processos devem
implementar o protocolo writeToParcel, definido pela interface Parcelable. Esse
protocolo que descreve, para o sistema operacional, como os atributos de classe
devem ser convertidos em tipos primitivos de dados.
O mecanismo AIDL, além de auxiliar na tarefa de conversões de objetos em
tipos de dados primitivos, também possibilita a geração automática de códigos fonte
responsáveis por implementar as interfaces que definem protocolos de comunicação
entre provedor de dados e aplicações. Esses protocolos descrevem como as
aplicações móveis devem interagir com o serviço de instância única para terem
acesso as funcionalidades disponibilizadas. Para uso desse mecanismo, as partes
envolvidas na comunicação devem incluir, como parte de seus artefatos, os arquivos
no formato AIDL que definem as interfaces de comunicação, como também, as
classes que definem os objetos transmitidos entre processos. O mecanismo
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distribuição e integração entre provedor de dados e aplicações, que será descrito
nesta seção, define como esses artefatos serão agrupados e incluídos como parte
das aplicações que usam este provedor de dados.
A figura 20 mostra o trecho de código fonte, pertencente ao serviço de
instância única, responsável pelo estabelecimento simultâneo de comunicação entre
provedor de dados e aplicações, como também, distribuição da interface que fornece
acesso as funcionalidades fornecidas por esse serviço.
Figura 20 - Interface de comunicação entre provedor de dados e aplicações

Fonte: Elaborado pelo autor

O mecanismo AIDL possibilita a geração automática de códigos fonte a partir
do arquivo IContextProvidersService.aidl, incluído como parte do serviço de instância
única. O conteúdo desse arquivo descreve o protocolo da interface de comunicação
responsável por fornecer acesso as funcionalidades desse serviço. No momento em
que as aplicações estabelecem comunicação, instâncias da classe gerada pelo
mecanismo AIDL, IContextProvidersService, são transmitidas pelo protocolo onBind,
definido na classe Service fornecida pelo Android, do serviço de instância única para
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todas as aplicações móveis solicitantes. Dessa forma, as aplicações têm acesso as
funcionalidades definidas pela interface de comunicação.
5.3.3 Atender a múltiplas e simultâneas solicitações
Para o estabelecimento de múltiplas e simultâneas comunicações entre o
provedor de dados e as aplicações, como também, executar processamentos
simultâneos de solicitações por dados de contexto iniciadas por diferentes
aplicações são exigidos mecanismos sofisticados responsáveis pelo gerenciamento
e execução dessas tarefas simultâneas.
Para possibilitar esse sofisticado tipo de IPC, O Android exige o uso do
mecanismo AIDL combinado ao componente Service, usado nesta implementação
para a criação do processo independente que executa o serviço de instância única.
Entretanto, essa abordagem requer o desenvolvimento de mecanismos que tenham
a capacidade de executar de forma simultânea. As lógicas e estruturas de controle
responsáveis pelas sincronizações de tarefas que executam os processamentos de
solicitações por dados de forma simultânea aumentam os esforços e complexidade
de desenvolvimento da implementação desse mecanismo thread-safe.
A figura 21 detalha a abordagem desenvolvida nesta implementação para
atender a esse requisito essencial desta arquitetura de provedor de dados de
contexto.
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Figura 21 - Mecanismo para atender a múltiplas e simultâneas solicitações

Fonte: Elaborado pelo autor

A classe ContextDataRequestManager disponibiliza o ponto de acesso para
que as aplicações interajam com o serviço de instância única. Esse ponto de acesso
permite que as aplicações iniciem solicitações por dados, como também, recebam
dados de contexto. A classe ContextDataRequestTask tem atributos que contêm
informações sobre solicitações iniciadas por diferentes aplicações. Os objetos dessa
classe são instanciados para encapsular as múltiplas e simultâneas solicitações por
dados de contexto recebidas pelo serviço de instância única. Esses objetos são
inseridos em uma estrutura de fila de tarefas, que tem tamanho configurável,
mantida pelo componente ContextDataRequestManager.
Para sincronizações de processamentos simultâneos, o sistema operacional
Android fornece o componente ThreadPoolExecutor que possibilita a execução e
gerenciamento de um conjunto de threads. Nesta implementação, o número total de
threads, responsáveis pelos processamentos simultâneos de solicitações, é definido
de acordo com o número total de núcleos de processamento ativos presentes nos
smartphones. O sistema operacional fornece essa informação por meio do serviço
Runtime.getRuntime().availableProcessors(). O conjunto de threads mantido por
esse componente consome os elementos do tipo ContextDataRequestTask
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armazenados na fila de tarefas e, em seguida, iniciam os processamentos
simultâneos dessas tarefas que executam as solicitações por dados de contexto.
No momento de execução, as tarefas informam seus estados ao componente
ContextDataRequestManager. Esses estados definem os passos que correspondem
aos andamentos dos processamentos de solicitações. Aos andamentos de todas as
tarefas em execução são transmitidos pelo protocolo handleState, definido pela
interface IContextDataRequestWorker, implementado por objetos que são definidos
pelo classe ContextDataRequestTask.
Essa abordagem apresenta requer maior complexidade de desenvolvimento,
se comparada à mecanismos que não possibilitam processamentos simultâneos. No
entanto, atende ao requisito de processar múltiplas e simultâneos solicitações por
dados de contexto desta arquitetura proposta.
A figura 22 apresenta o trecho de código fonte, implementado na classe
ContextDataRequestManager, para o desenvolvimento do método getInstance. Esse
método, compartilhado de forma simultânea entre diferentes aplicações, fornecer o
ponto de acesso para interações, sincronizadas (thread-safe), entre provedor de
dados e aplicações.
Figura 22 - Serviço compartilhado e sincronizado entre provedor de dados e
aplicações

Fonte: Elaborado pelo autor

Parte da implementação do componente ContextDataRequestManager, que
executa em instância única, compartilhado entre múltiplas e simultâneas solicitações
por dados de contexto iniciadas por diferentes aplicações.
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5.3.4 Obtenção de dados de contexto
O mecanismo para obtenção de dados de contexto proposto nesta arquitetura
possibilita o mapeamento de fontes provedoras locais, como também, integração de
fontes provedoras externas aos equipamentos. Essas fontes provedoras de dados
são responsáveis pelos monitoramentos, obtenções e fornecimentos de diferentes
dados de contexto presentes nos ambientes.
Na parte de implementação desenvolvida nesta seção, são mapeadas apenas
fontes provedoras locais que correspondem aos sensores físicos ou lógicos
acoplados aos smartphones, tais como, acelerômetro, giroscópio, magnetômetro,
proximidade, localização geográfica, luz ambiente, barômetro e podômetro. Os
provedores de dados de contexto locais implementados interagem diretamente com
suas fontes provedoras de origem para obtenção de seus dados. As solicitações por
dados de contexto iniciadas por diferentes aplicações contêm informações que
descrevem como os dados devem ser obtidos.
A abordagem proposta, como também, os componentes responsáveis pelas
funcionalidades pelo mecanismo de mapeamento de provedores de dados locais
são mostrados na figura 23.
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Figura 23 - Mecanismo para o mapeamento de provedores locais

Fonte: Elaborado pelo autor

As múltiplas solicitações por dados são armazenadas em uma fila de tarefas
processadas simultaneamente pelo conjunto de threads. Essa fila contém elementos
que são objetos do tipo ContextDataRequestTask que mantêm informações sobre as
solicitações. Essas informações definem quais provedores de dados fornecem os
dados de interesse. Esses objetos têm com como atributo a abstração de provedor
de dados definida pela classe abstrata ContextDataProvider. Essa abstração,
descreve características comuns entre as fontes provedoras locais acopladas aos
smartphones, como também, implementa a interface IContextDataProvider que
define o protocolo de comunicação responsável por interceptar dados de contexto
obtidos por sensores físicos ou lógicos acoplados aos smartphones.
Essa abstração possibilita inclusões de provedores locais que obtêm seus
dados a partir de interações com sensores locais disponíveis que correspondem as
fontes provedoras de origem dos dados. O desenvolvimento de implementações
concretas que estendem essa abstração são responsáveis pelo mapeamento de
sensores específicos, como por exemplo, a classe BarometerSensor responsável
pelo monitoramento e obtenção de dados fornecidos pelo barômetro acoplado aos
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smartphones. Essas classes recebem informações sobre solicitações que contêm
detalhes sobre como os dados devem ser obtidos, de acordo com as preferencias
das aplicações solicitantes.
A interface SensorEventListener, fornecida pelo sistema operacional, define o
protocolo de comunicação para interações diretas com sensores físicos ou lógicos
acoplados ao smartphones. Nos momentos em que os sensores captam dados de
contexto dos ambientes, o Android cria eventos que contêm os dados obtidos que
são encapsulados em objetos do tipo SensorEvent e, em seguida, os repassa para
os provedores de dados locais pelo protocolo onSensorChanged, implementado pela
classe abstrata ContextDataProvider, por meio da interface IContextDataProvider.
Nos ciclos de processamento de solicitações, as threads gerenciadas pelo
ThreadPoolExecutor são responsáveis por processar a fila de tarefas que contém
objetos do tipo ContextDataRequestTask. Esses objetos têm o atributo do tipo
ContextDataRequestWorker que executa do ciclo de obtenção de dados de forma
simultânea para atender a solicitações por dados. Os andamentos dos processos de
obtenções de dados são informados para as tarefas associadas por meio do
protocolo handleState, definido pela interface IContextDataRequestWorker, e em
seguida, repassados para o componente ContextDataRequestManager responsável
por gerenciar os andamentos das solicitações por dados.
Nos momentos em que os dados são obtidos em suas fontes provedoras de
origem, esses dados são encapsulados em objetos do tipo ContextDataResponse
que são transmitidos, pelo mecanismo IPC implementado, do processo pertencente
ao serviço de instância única para os processos que pertencem às diferentes
aplicações solicitantes.
5.3.5 Armazenamento de dados
Neste provedor de dados, os dados de contexto são obtidos pelas aplicações
como respostas a solicitações por dados iniciadas em diferentes aplicações. Esse
dados são armazenados, pelo Serviço de Cache, em uma base de dados
compartilhada entre aplicações para evitar os ciclos completos de processamentos
de solicitações por dados. As solicitações subsequentes reusam dados previamente
armazenados em cache, evitando interações diretas com as fontes provedoras de
origem de dados.
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Entretanto, O Serviço Provedor de Dados atende a múltiplas e simultâneas
solicitações por dados de forma paralela e, dessa forma, os dados de contexto,
fornecidos por diferentes provedores, são obtidos de forma simultânea. Devido à
capacidade de obtenções simultâneas de dados, o Serviço de Cache proposto deve
possibilitar armazenamentos simultâneos de dados. Para atender a esse requisito de
processamento paralelo, esse serviço segue a abordagem thread-safe definida pelo
Serviço Provedor de Dados mas adaptada para atender a múltiplas e simultâneas
solicitações por armazenamento de dados.
Os componentes responsáveis pelo mecanismo de armazenamento de dados
em cache são mostrados na figura 24.
Figura 24 - Mecanismo para armazenamento simultâneo de dados

Fonte: Elaborado pelo autor

A classe CacheStorageManager disponibiliza o ponto de acesso para uso das
funcionalidades desse serviço. Esse ponto de acesso possibilita que o Serviço
Provedor de Dados inicie múltiplas e simultâneas solicitações por armazenamento
de dados que foram obtidos a partir de interações diretas com fontes provedoras de
dados locais nos processamentos dos ciclos completos para atender a solicitações
por dados de contexto iniciadas por diferentes aplicações.
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A classe CacheStorageTask tem atributos que contêm informações sobre
solicitações por armazenamento. Os objetos dessa classe são instanciados para
encapsular as múltiplas e simultâneas solicitações por armazenamento de contexto
iniciadas pelo Serviço Provedor de Dados. Esses objetos são inseridos em uma
estrutura de fila de tarefas, que tem tamanho configurável, mantida pelo componente
CacheStorageManager.
O ThreadPoolExecutor, responsável por sincronizações de processamentos
simultâneos, possibilita a execução e gerenciamento de um conjunto de threads uso
para os processamentos simultâneos dessas solicitações. O número total de threads
segue o total de núcleos de processamento ativos presentes nos smartphones que é
obtido pelo serviço Runtime.getRuntime().availableProcessors(). O conjunto de
threads

mantido

por

esse

componente

consome

os

elementos

do

tipo

CacheStorageTask armazenados na fila de tarefas e, em seguida, iniciam os
processamentos simultâneos dessas tarefas que executam as solicitações por
armazenamento de dados de contexto.
No momento de execução, as tarefas informam seus estados ao componente
CacheStorageManager. Esses estados definem os passos que correspondem aos
andamentos dos processamentos de solicitações. Aos andamentos de todas as
tarefas em execução são transmitidos pelo protocolo handleState, definido pela
interface ICacheStorageWorker, implementado por objetos que são definidos pelo
classe CacheStorageTask.
Nesta prova de conceito, o Serviço de Cache implemento armazena dados
obtidos a partir de fontes provedoras de origem em estruturas dados do tipo deque
que armazenam objetos da classe ContextDataResponse. Os deques têm tamanho
configurável e armazenam dados fornecidos apenas por um único tido de provedor
mantendo o histórico de dados desse provedor. Esses deques são armazenados em
uma estrutura de dados do tipo chave/valor e essas chaves correspondem às
identificações únicas de todos os provedores de dados disponíveis. Nas finalizações
dos processamentos de ciclos de obtenções de dados, o Serviço Provedor de Dados
inicia chamadas, múltiplas e simultâneas, ao método storeContextData, fornecido
pelo Serviço de Cache, para solicitações por armazenamento desses dados recém
obtidos. Caso o tamanho limite das estruturas de deques seja atingido, dados mais
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antigos serão descartados e para que os novos dados sejam armazenados em
cache.
Nos inícios dos processamentos dos ciclos de obtenções de dados para
atender as solicitações por dados que foram iniciadas por diferentes aplicações, o
Serviço Provedor de Dados interage com o Serviço de Cache para iniciar consultas
por dados previamente armazenados em cache. Essas consultas são iniciadas por
múltiplas e simultâneas chamadas ao método getLastCachedContextData, fornecido
pelo Serviço de Cache. Esse método recebe informações sobre solicitações por
parâmetro de objetos do tipo ContextDataRequest que encapsulam as informações.
Esses objetos têm a informação cacheExpiryTime, usada pelo Serviço de Cache
para avaliar se os dados previamente armazenados são considerados válidos para
reuso ou não, de acordo com valores informados pelas aplicações solicitantes que
definem as preferências dos seus domínios. Caso existam dados válidos, eles serão
encapsulados em objetos ContextDataResponse e, em seguida, transmitidos, pelo
mecanismo IPC, do processo que pertence ao serviço de instância única para os
processos pertencentes as aplicações solicitantes. Dessa forma, esse mecanismo
de armazenamento evita interações diretas, geralmente tarefas computacionalmente
intensas, com as fontes provedoras de origem.
5.3.6 Distribuição do provedor de dados e integração com aplicações
Os componentes de software, que fazem parte desta proposta de arquitetura
de provedor, são implantados nos smartphones, como também, integrados como
parte das aplicações móveis sensíveis ao contexto que usam este provedor de
dados. Esse mecanismo de distribuição e integração proposto, possibilita que das
duas partes principais que fundamentam esta arquitetura sejam disponibilizadas
para uso.
As duas partes principais são componentes de software independentes. A
primeira parte corresponde ao gerente de dados de contexto (componente central),
implantado nos smartphones, projetado para executar em instância única, de forma
independente, e compartilhado entre aplicações. A segunda parte, incluída com
parte as aplicações, compreende as interfaces que definem os protocolos de
comunicação entre provedor de dados e aplicações, como também, as classes que
instanciam objetos transmitidos entre o processo que pertence ao serviço de
instância única e os processos pertencentes as diferentes aplicações solicitantes.
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A primeira parte, correspondente ao gerente de dados de contexto
(componente central), executa o serviço de instância única, é distribuído no formato
de uma aplicação móvel Android. Essa aplicação executa, em segundo plano, por
tempo indeterminado e não tem interface gráfica de usuário. O sistema operacional
Android disponibiliza ferramentas para criação de arquivos, no formato Android
Application Package (APK), usados para distribuições e instalações de aplicações
móveis compatíveis com esse sistema. Esses arquivos no formato APK agrupam
todos os artefatos, com por exemplo, classes, imagens, áudios, arquivos de
configuração, entre outros, que fornecem as funcionalidades disponibilizadas por
aplicações Android. A aplicação Android, que corresponde ao gerente de dados de
contexto (componente central), agrupa todos os artefatos que compõem as
funcionalidades e serviços desta prova de conceito implementada nesta seção.
A figura 25 mostra a instalação do gerente de dados de contexto (componente
central) no sistema operacional Android no formato de uma aplicação Android
chamada Context Providers.
Figura 25 - Instalação do gerente de dados de contexto (componente
central) no sistema operacional Android

Fonte: Elaborado pelo autor

Para que o componente central execute o serviço de instância única de forma
independente, a permissão de acesso para a funcionalidade “run at startup” deve ser
solicitada ao sistema operacional. Dessa forma, esse serviço de instância única será
inicializado automaticamente, no momento em que o sistema Android for inicializado,
para prover, à diferentes aplicações, os serviços e funcionalidades disponibilizadas.
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A segunda parte, correspondente às interfaces de comunicação, fornece o
mecanismo que possibilita interações entre o gerente de dados de contexto
(componente central) e as aplicações. Esse mecanismo de integração disponibiliza
uma biblioteca de software que possibilita a comunicação e transmissão de dados
entre processos. O sistema operacional Android fornece ferramentas para criação de
bibliotecas de software que agrupam todos os artefatos em um único arquivo no
formato Android Archive (AAR). Arquivos AAR, bibliotecas de software, são incluídos
como parte das aplicações para que essas aplicações tenham acesso as
funcionalidades dessas bibliotecas. Todos os artefatos AIDL fundamentais para
comunicação e transmissão de dados, entre gerente de dados de contexto
(componente central) e aplicações, são agrupados e disponibilizados por meio de
um único arquivo no formato AAR. Para estabelecer comunicação IPC, o mecanismo
AIDL requer que todos os artefatos que compõem as interfaces de comunicação
desta prova de conceito sejam incluídos como parte das aplicações. Dessa forma,
todos os arquivos no formato AIDL, que descrevem interfaces de comunicação,
como também, todas classes que definem objetos transmitidos entre processos são
requeridos pelo AIDL. Esses artefatos são as classes ContextDataRequest e
ContextDataResponse, que são transmitidas entre processos, como também, o
IContextProvidersService.aidl que descreve protocolo responsável pelas solicitações
por dados e outro arquivo no formato AIDL, IContextProvidersServiceCallback.aidl,
responsável pela definição do protocolo usado para o recebimento de dados. A
figura 26 mostra todos os artefatos que compõem a biblioteca de software que
possibilita comunicação entre o gerente de dados de contexto (componente central)
e aplicações.
Figura 26 - Artefatos agrupados na biblioteca de software
disponibilizada

Fonte: Elaborado pelo autor
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Além dos artefatos apresentados, responsáveis pela comunicação entre
processos, a biblioteca disponibilizada também oferece funcionalidades projetadas
para simplificar as interações entre gerente de dados de contexto (componente
central) e aplicações. De forma transparente, a classe ContextProviders provê um
ponto comum de acesso para uso de funcionalidades, tais como, estabelecimentos,
interrupções e gerenciamento de comunicação entre componente central e
aplicações. Essas funcionalidades definem padronizações para a forma de iniciar
solicitações por dados de contexto. Os valores válidos que identificam os provedores
de dados disponíveis, como também, valores informados por parâmetros em
solicitações por dados de contexto, são fornecidos, de forma agrupa e padronizada,
pela classe ContextProvidersConstants. Essas funcionalidades extras simplificam e
padronizam as interações e reduzem o mau uso de serviços e funcionalidades
disponibilizadas. Por exemplo, iniciar solicitações por dados contendo identificadores
de provedores de dados inválidos.
A figura 27 mostra o trecho de código, que faz parte das aplicações móveis,
responsável por gerenciar a comunicação, de forma transparente, entre gerente de
dados de contexto (componente central) e aplicações.
Figura 27 - Gerenciamento de comunicação entre o gerente de dados de
contexto (componente central) e aplicações

Fonte: Elaborado pelo autor

A classe ContextProviders disponibiliza o método initialize que possibilita, de
forma transparente, o estabelecimento de comunicação com o gerente de dados de
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contexto (componente central) nos momentos em que as aplicações são
inicializadas, protocolo OnCreate, ou nos momentos em são restauradas, protocolo
onResume. Para ajudar a evitar consumos computacionais desnecessários, durante
interrupções, protocolo OnPause, ou em momentos de finalizações, protocolo
onDestroy, a comunicação com componente central é cancelada, de forma
transparente, por chamadas ao método disconnect.
Quando conectadas, as aplicações interagem com o gerente de dados de
contexto de forma padronizada. O trecho de código que faz parte das aplicações,
mostrado na figura 28, usa a biblioteca de software disponibilizada para iniciar
solicitações por dados de contexto de forma padronizada.
Figura 28 - Interações padronizadas entre gerente de dados de contexto
(componente central) e aplicações

Fonte: Elaborado pelo autor

As informações sobre solicitações por dados são criadas a partir de instâncias da
classe ContextDataRequest responsável por encapsular todos os parâmetros
definidos pelo protocolo de comunicação. A classe ContextProvidersConstants, que
faz parte da biblioteca, disponibiliza, de forma padronizada, valores válidos para os
parâmetros exigidos nas interações entre gerente de dados de contexto
(componente central) e aplicações. Em seguida, as aplicações usam funcionalidades
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da classe ContextProviders para iniciarem, de forma transparente, essas
solicitações. Para o recebimento de dados, os códigos fonte responsáveis por essa
interface de comunicação são gerados de forma automática, pelo mecanismo AIDL,
com base no arquivo no formato AIDL IContextProvidersServiceCallback.aidl que
conteúdo a descrição do protocolo de comunicação. Essa interface de resposta,
fornece os dados por meio dos protocolos success e error que devem ser tratados
de acordo com os domínios das aplicações solicitantes.
5.4 Conclusão
Nesta seção foram apresentados implementações de partes do provedor de
dados de contexto proposto. Nestas implementações, apenas foram apresentados
elementos chave e componentes de software fornecidos pelo sistema operacional
para dispositivos móveis. Esta prova de conceito, mostrou a viabilidade técnica
fornecendo o conjunto mínimo de funcionalidades e serviços que possibilitam a
integração e uso deste provedor de dados de contexto por aplicações móveis
sensíveis ao contexto.
Na próxima seção, será desenvolvido um protótipo de aplicação móvel
sensível ao contexto. Esse protótipo apresenta um exemplo de uso do mecanismo
de integração entre provedor de dados e aplicações apresentado nesta seção, como
também, uso padronizado de serviços e funcionalidades disponibilizadas nesta parte
de implementação do provedor de dados proposto.
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6 EXEMPLO DE USO
Esta seção apresenta o desenvolvimento, como exemplo de uso do provedor
de dados de contexto proposto, de um protótipo de aplicação móvel sensível ao
contexto. Inicialmente, apresenta as funcionalidades sensíveis ao contexto que são
disponibilizadas por este protótipo. Em seguida, descrição da implementação de
elementos chave que mostram o uso do mecanismo de distribuição e integração
fornecido na prova de conceito desenvolvida na seção anterior. Por fim, exemplifica
o uso de funcionalidades, serviços e interações padronizadas para as solicitações
por dados de contexto de acordo com o domínio deste protótipo.
6.1 Protótipo de Aplicação
Como protótipo de aplicação móvel sensível ao contexto, será desenvolvido
um leitor digital (e-Reader) para smartphones que tem a capacidade de monitorar
dados de contexto presentes no ambiente e, de acordo com estes dados, adaptar o
modo que os textos são apresentados para os leitores.
Este leitor digital faz uso do sensor de luz ambiente acoplado ao smartphone
para monitorar os níveis de iluminação presentes nos ambientes em que os leitores
usam esta aplicação, de acordo com estes níveis, modifica as cores e tamanho da
fonte com o objetivo de proporcionar aos leitores uma visualização de textos em
ambientes que apresentam iluminação inadequada. Além disto, são monitoradas e
detectadas variações no posicionamento espacial do dispositivo móvel para alternar
entre os modos de visualização vertical e horizontal, com também, estabilizar a
superfície de apresentação de textos por meio de rotações para compensar as
inclinações sofridas nos eixos ortogonais. Este cenário que apresenta variações de
posicionamento podem ocorrer, por exemplo, quando os leitores estão usando a
aplicação em transportes público que trafegam por vias danificadas que geram
trepidações.
A seguir são apresentados apenas detalhes de implementação de alguns
elementos chave que estão associados ao mecanismo de interação entre provedor
de dados e aplicações, como também, ao uso de funcionalidades fornecidas pelo
provedor de dados de contexto para atender a estes requisitos. Com o objetivo de
avaliar impactos no funcionamento da aplicação, vantagens e desvantagens do uso
deste provedor de dados proposto.
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6.2 Implementação do Protótipo para Android
O mecanismo disponibilizado para ajudar a integração entre provedor de
dados e aplicações deve ser incluído como parte do projeto deste protótipo de
aplicação para possibilitar o uso das funcionalidades deste provedor de dados.
O Android Studio (GOOGLE, 2013b), ambiente de desenvolvimento integrado,
Integrated Development Environment (IDE), fornece ferramentas para configurar
dependências de outros componentes de software que são incluídos como parte da
aplicação em desenvolvimento. Este mecanismo de integração entre provedor de
dados e aplicações proposto é configurado no projeto do protótipo de aplicação
como uma dependência para a biblioteca de software disponibilizada no formato
AAR como mostrado na figura 29.
Figura 29 - Biblioteca de software incluída como parte do protótipo de aplicação

Fonte: Elaborado pelo autor

O mecanismo de distribuição de aplicações fornecido pelo Android Studio
integra à aplicação em desenvolvimento todas as dependência configuradas durante
o processo de geração do arquivo, em formato APK, usado para instalar aplicações
no sistema operacional Android. A biblioteca de software integrada ao leitor digital,
possibilita o estabelecimento e interrupção de comunicação com serviço de instância
única de acordo com os possíveis estados pertencentes à aplicação.
A figura 30 mostra os estados que existem interações, para o estabelecimento
ou interrupção de comunicação, entre o protótipo de leitor digital e o serviço de
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instância única responsável pelas funcionalidades fornecidas por este provedor de
dados de contexto.
Figura 30 - Estabelecimento e interrupção de comunicação entre provedor e
aplicação

Fonte: Elaborado pelo autor

No momento em que as aplicações são inicializadas ou restauradas, o
sistema operacional gera os eventos onCreate e onResume respectivamente. Estes
eventos são usados para solicitar o estabelecimento de comunicação, por meio da
funcionalidade initialize, com o serviço de instância única que está em execução no
dispositivo móvel. Para evitar o consumo de capacidades computacionais, tais como,
energia de bateria e uso memória, esta comunicação sofre interrupções, por meio da
funcionalidade disconnect, no momento em que as aplicações entram nos estados
interrompida ou finalizada que correspondem aos eventos onPause e onDestroy
respectivamente que são recebidos e tratados pelas aplicações.
Estabelecida a comunicação, o leitor digital tem acesso para solicitar dados
de contexto de acordo com as características relacionadas ao seu domínio de
aplicação. Este protótipo de aplicação sensível ao contexto tem funcionalidades que
reagem e adaptam-se de acordo com dados de contexto que são monitorados nos
ambientes em que os leitores estão inseridos. Estas funcionalidades são descritas a
seguir.
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6.2.1 Adaptação do modo de apresentação de textos
Para atender a este requisito, os níveis de iluminação dos ambientes
precisam ser monitorados e repassado para a aplicação, com isto, o modo de
apresentação de textos será adaptado de acordo com estes valores. Para obtenção
destes valores, a aplicação solicita ao sensor de iluminação ambiente acoplado ao
smartphone responsável pelo monitoramento

destes dados presentes nos

ambientes. A figura 31 mostra o trecho de código do protótipo responsável pelas
solicitações por níveis de iluminação presentes nos ambientes. Estas solicitações
usam o intervalo de tempo de dois segundos entre solicitações para que o leitor
digital adapte o modo de apresentação de textos de acordo com o limiar que define
os ambientes que têm níveis de iluminação adequados para leitura.
Figura 31 - Solicitações por níveis de iluminação presentes nos ambientes

Fonte: Elaborado pelo autor

No intervalo de tempo entre solicitações de dois segundos, objetos do tipo
ContextDataRequest são instanciados para encapsular informações sobre as
solicitações que serão transmitidas entre processos. A biblioteca de software para
integração entre provedor de dados e aplicações fornece valores válidos para todas
as fontes provedoras mapeadas nesta implementação de parte do provedor de
dados de contexto proposto.
O valor do parâmetro ContextProvidersConstants.Providers.PHOTOMETER
corresponde à fonte provedora responsável pelo monitoramento dos dados sobre
iluminação presentes nos ambientes. O serviço de cache usará o valor definido pelo
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parâmetro ContextProvidersConstants.Cache.EXPIRY_TIME_FIVE_SECONDS para
avaliar a validade destes dados caso tenham sido previamente armazenados em
cache. O leitor digital transmite para o serviço de instância única as informações
sobre as solicitações por dados usando a funcionalidade requestContextData e
estes dados serão recebidos por este protótipo de aplicação por meio da interface
de comunicação defina pelo mecanismo de resposta mostrado na figura 32.
Figura 32 - Obtenção dos níveis de iluminação presentes nos ambientes

Fonte: Elaborado pelo autor

Para obtenção de dados, o mecanismo AIDL disponibiliza todo o código fonte
responsável pela transmissão destes dados obtidos pelo serviço de instância única e
enviados para a aplicação de leitor digital. O interface de comunicação
disponibilizada pela instância da classe IContextProvidersServiceCallback obtém os
dados por meio do protocolo success que tem como parâmetro os dados que foram
encapsulados em objetos do tipo ContextDataResponse e, em seguida, transmitidos
entre processos. No momento em que os níveis de iluminação são obtidos, a
aplicação atualizada o modo de apresentação de textos por meio do método
updatePresentationMode e, de acordo com o limiar de iluminação definido, as cores
e tamanho da fonte são modificadas com o objetivo proporcionar aos leitores uma
visualização de textos em ambientes que apresentam iluminação inadequada como
mostrado na figura 33.
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Figura 33 - Apresentação de textos de acordo com a iluminação dos
ambientes

Fonte: Elaborado pelo autor

O valor que define o limitar de iluminação entre ambientes iluminados ou sem
iluminação adequada é usado para alternar, de forma dinâmica, entre os modos
disponíveis para a apresentação de textos em ambientes iluminados, imagem a
esquerda, e ambientes sem iluminação adequada como mostrado na imagem a
direita.
6.2.2 Compensação das inclinações espaciais
Para atender a este requisito, o posicionamento do dispositivo móvel precisa
ser monitorado pela aplicação. Para a obtenção destes dados, a aplicação solicita
dados para o acelerômetro que é acoplado ao dispositivo móvel e responsável pelo
monitoramento e fornecimento destes dados. Estas solicitações usam o intervalo de
tempo de um segundo entre solicitações para possibilitar ao protótipo de aplicação
alternar entre os modos de apresentação vertical e horizontal disponíveis, com
também, estabilizar a superfície usada para apresentação de textos por meio de
rotações para compensar as inclinações sofridas nos eixos ortogonais.
A figura 34 mostra o trecho de código pertencente ao leitor digital responsável
pelas solicitações por dados sobre posicionamento espacial que são fornecidos pelo
acelerômetro.
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Figura 34 - Solicitações por dados sobre posicionamento espacial

Fonte: Elaborado pelo autor

Esta estrutura de código fonte responsável pelas solicitações por dados, que
são obtidos e fornecidos pelo serviço de instância única segue a padronização
definida pela biblioteca de software disponibilizada para auxiliar a integração entre o
provedor de dados e as aplicações, como também, reduzir o mau uso de
funcionalidades e serviços disponibilizados por este provedor de dados de contexto.
Esta mesma estrutura de codificação foi usada anteriormente nas solicitações por
níveis de iluminação.
As informações sobre solicitações por dados fornecidos pelo acelerômetro
são encapsuladas em objetos do tipo que ContextDataRequest que usam
parâmetros para identificar a fonte provedora de interesse, com também, o intervalo
de tempo usado para avaliar a validade destes dados caso tenham sido previamente
armazenados em cache. O mecanismo de obtenção destes dados segue a
padronização definida pela biblioteca de software. Nesta padronização, o objeto
responsável por implementar a interface de comunicação entre provedor de dados e
aplicações é instanciado e passado como parâmetro nas solicitações por meio da
funcionalidade requestContextData. O serviço de instância única é responsável pela
obtenção destes dados a partir das fontes provedoras de origem ou por meio do
serviço de cache. No momento em que estes dados são transmitidos do serviço de
instância única e obtidos pela aplicação, cabe a aplicação usar os dados recebidos
de acordo seus requisitos e funcionalidades.
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A figura 35 mostra o trecho de código do protótipo responsável pela obtenção
e uso dos dados fornecidos pelo acelerômetro.
Figura 35 - Obtenção de dados sobre posicionamento espacial do smartphone

Fonte: Elaborado pelo autor

No momento em que as posições são obtidas, a aplicação ajusta a superfície
de apresentação de textos por meio do método adjustPresentationSurface. Este
método executa rotações nos eixos ortogonais com o objetivo de compensar as
inclinações sofridas pelo smartphone para proporcionar a visualização de textos em
ocasiões que apresentam variações de posicionamento como mostrado na figura 36.
Figura 36 - Rotações na superfície de apresentação de textos

Fonte: Elaborado pelo autor
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A superfície de apresentação de textos rotaciona dinamicamente seus eixos
ortogonais de acordo com os dados recebidos do acelerômetro. Como exemplo, a
rotação no eixos das abscissas mostrado na imagem a esquerda, como também, no
eixo das ordenadas na imagem a direta.
As funcionalidade presentes neste protótipo de aplicação móvel sensíveis ao
contexto apresentado nesta seção exemplificam, de forma prática, o uso de parte
das funcionalidades e serviços disponibilizados pelo provedor de dados de contexto
proposto neste trabalho.
6.3 Conclusão
Nesta seção foi apresentado o exemplo de uso do mecanismo de distribuição
e integração disponibilizado pela prova de conceito. Inicialmente, apresentou um
protótipo de aplicação móvel sensível ao contexto e suas funcionalidades básicas.
Em seguida, foram apresentados detalhes sobre a implementação de elementos
chave relacionados à integração e uso padronizado das funcionalidades e serviços
usados para obtenção de dados de contexto, de acordo com o domínio da aplicação.
Na próxima seção será apresentada a análise dos resultados obtidos por
meio do uso deste provedor de dados de contexto proposto. Inicialmente, serão
descritas vantagens e desvantagens proporcionadas pelo uso e, em seguida,
apresenta uma comparação que descreve as principais diferenças em relação à
trabalhos semelhantes presentes na literatura.

100

7 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Esta seção apresenta a análise de uso do provedor de dados de contexto
proposto neste trabalho. Inicialmente, são apresentadas vantagens e desvantagens
proporcionadas pelo uso deste provedor de dados por aplicação móveis sensíveis
ao contexto. Em seguida, são apresentadas comparações em relação aos trabalhos
presentes na literatura que têm ideias semelhantes, no entanto, simplificadas,
estendidas ou adaptadas neste trabalho.
7.1 Mecanismo, Componentes e Serviços
Uso de componentes de software para reduzir esforços extras e complexidade
de desenvolvimento requer consumo computacional adicional para atingir seus
objetivos. Esses tipos de componentes devem proporcionar vantagens para os
domínios das aplicações que compensem esse consumo, como também, não
ocasionem impactos em desempenho ou sobrecargas às aplicações.
Os mecanismos, componentes e serviços desenvolvidos nesta proposta de
arquitetura de provedor de dados de contexto executam tarefas específicas e
independentes, bem como, interagem de forma colaborativa entre si para fornecer
funcionalidades que atendem, de forma transparente, a atividades recorrentes e
comuns ao desenvolvimento de aplicações móveis sensíveis ao contexto, tais como,
obtenção, armazenamento, distribuição e compartilhamento de dados de contexto
presentes nos ambientes.
A seguir, são apresentadas vantagens e desvantagens proporcionadas pelo
uso deste provedor de dados por aplicações móveis sensíveis ao contexto.
7.1.1 Vantagens
A transparência na execução de atividades recorrentes e comuns possibilita o
redirecionamento de esforços extras para o desenvolvimento e execução de tarefas
diretamente relacionadas aos domínios das aplicações. Além disso, padronizações
de interações e independência de sistemas operacionais para dispositivos móveis
possibilitam abstrair detalhes específicos sobre as diferentes formas de interações
diretas com sensores físicos ou lógicos requeridas por diferentes sistemas
operacionais para dispositivos móveis.
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Os mecanismos, componentes e serviços executam de forma independente e
todas as operações associadas às funcionalidades disponibilizadas são executadas
de forma não bloqueante. Esse tipo de execução evita degradações no desempenho
durante a execução das aplicações que usam este provedor de dados. Além disso,
tarefas que atendem a múltiplas solicitações por dados de contexto, iniciadas por
diferentes aplicações, são processadas de forma simultânea.
O monitoramento de mudanças ocorridas em dados de contexto possibilita o
rastreio e conhecimento sobre acontecimentos ocorridos, no decorrer do tempo, em
provedores de dados específicos. Para essa classe de aplicações móveis, históricos
de dados contêm valiosas informações que podem ser usadas em personalizações
de funcionalidades e serviços de acordo com seus domínios.
A interoperabilidade entre aplicações possibilita o armazenamento de dados
de contexto em uma base de dados única, construída a partir de dados obtidos em
respostas à todas as solicitações por dados iniciadas por diferentes aplicações que
usam esta arquitetura. Essa interoperabilidade também possibilita que essa base de
dados seja compartilhada entre aplicações, como também, reusada para atender a
solicitações subsequentes por dados.
Este provedor de dados de contexto mantêm a integridade dos dados obtidos
em suas fontes provedores de origem que são armazenados na base de dados local
ao dispositivo móvel, como também, são distribuídos para as aplicações em seus
tipos de dados originais e com seus valores de origem.
7.1.2 Desvantagens
Pode haver indisponibilidade temporária das funcionalidades e serviços deste
provedor de dados em casos que ocorra escassez de memória dos smartphones
para manter em execução serviços prioritários que pertencem ao próprio sistema
operacional para dispositivos móveis. Nesses casos, o sistema operacional
interrompe serviços de terceiros. Dessa forma, o serviço que pertence ao gerente de
dados de contexto (componente central) deste provedor de dados pode ser
interrompido, no entanto, será reiniciado pelo sistema operacional automaticamente
nos momentos em que a memória dos equipamentos se tornar disponível
novamente. Os sistemas operacionais para dispositivos móveis modernos
geralmente têm esse mecanismo de interrupção para garantir a disponibilidade de
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seus serviços e funcionalidades básicas. Essas indisponibilidades de distribuição de
dados de contexto, por parte deste provedor de dados proposto, devem ser tratadas
pelas aplicações de acordo com características dos seus domínios.
Manter mudanças ocorridas em dados fornecidos por todos os provedores de
dados disponíveis requer espaço para armazenamento em disco, uso de memoria e
processamento. Mesmo com os tamanhos limite configuráveis, em situações que
têm altas taxas de produção de dados, gerenciar os frequentes descartes de dados,
nos momentos em que os tamanhos limite são atingidos, requer processamento e
memória extras e podem ocasionar sobrecargas em equipamentos que têm mais
limitações computacionais.
7.2 Comparação com Trabalhos Relacionados
A arquitetura de provedor de dados de contexto proposta neste trabalho foi
inspirada em ideias presentes na literatura que apresentam propostas semelhantes.
A fundamentação desta arquitetura em duas partes principais, como também, o
mecanismo de repositório central para armazenamento de dados compartilhados
entre aplicações, são abordagens dos trabalhos de David et al. (2011) e Curiel e
Lago (2013) respectivamente, que desenvolvem propostas de arquiteturas de apoio
ao gerenciamento e distribuição de dados de contexto presentes nos ambientes. No
entanto, as ideias essenciais apresentadas por esses trabalhos são simplificadas,
estendidas ou adaptadas neste presente trabalho para executar em dispositivos
móveis modernos que têm maiores limitações computacionais se comparados à
computadores tradicionais. A seguir, são apresentadas as principais diferenças com
relação à esses dois trabalhos citados presentes na literatura.
7.2.1 Middleware Para Dispositivos Móveis
David et al. (2011) apresentam uma arquitetura de apoio ao desenvolvimento
de aplicações móveis sensíveis ao contexto projetada com base em componentes
disponibilizados exclusivamente pelo sistema operacional Android. Com isso, essa
dependência torna os mecanismos e funcionalidades incompatíveis com outros
sistemas operacionais para dispositivos móveis disponíveis. São desenvolvidos
componentes para a distribuição síncrona e assíncrona de dados de contexto, como
também, possibilita inclusões, em tempo de execução, de novos provedores de
dados externos sem que haja necessidade de mudanças em componentes
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fundamentais dessa proposta. No entanto, para serem usados por aplicações, todos
os mecanismo, componentes e serviços dessa proposta são incluídos como parte
das aplicações. Dessa forma, instâncias de todas as partes que compõem essa
proposta são replicadas por todas as aplicações, replicando proporcionalmente o
nível de consumo dos equipamentos. Além disso, o mecanismo para inclusões de
novos provedores de dados, em tempo de execução, transfere novos provedores de
dados, mantidos no repositório externo de provedores, para os equipamentos. O
processo de transferências de provedores requer a transmissão de consideráveis
quantidades de dados.
Diferentemente do proposto por David et al. (2011), todos os mecanismo,
componentes e serviços deste trabalho foram projetos independente de sistemas
operacionais e, dessa forma, possibilita sua implementação em diferentes sistemas
operacionais para dispositivos móveis modernos disponíveis.
Outra diferença relevante se refere ao gerente de dados de contexto
(componente central) responsável por fornecer todas as funcionalidades e serviços.
Esse componente foi projetados para executar, em instância única, de forma
independente de outras aplicações. Dessa forma, pode ser compartilhado entre
aplicações e evita replicações desnecessárias.
Para inclusões de novos provedores externos, esta arquitetura provê um
mecanismo que monitora continuamente uma lista de provedores de dados externos
disponíveis, mantida em um arquivo de configuração local. Identificas modificações
relacionadas à inclusões, remoções e atualizações, esse mecanismo aplica essas
modificações, em tempo de execução, para tornar todos os novos provedores de
dados externos disponíveis sem requerer uso de conectividade de rede.
7.2.2 Repositório Central de Dados de Contexto
Curiel e Lago (2013) propõem uma ideia de repositório central de dados que é
desenvolvida para executar em computadores tradicionais. Esse repositório fornece
um modelo de dados comum para representação de dados que deve ser respeitado
por diferentes tipos de fontes provedoras. Esses provedores variam desde sensores
físicos ou lógicos, até redes sociais. Esse representação comum possibilita a
compatibilidade entre plataformas computacionais que interagem diretamente com
esse repositório central para solicitar dados de contexto sem terem acesso e
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conhecimento sobre as fontes provedoras de origem desses dados. Essa proposta
requer armazenamento de informações complexadas, como por exemplo, fornecidas
por diferentes tipos de redes sociais.
Neste trabalho, a ideia essencial de repositório central proposta por Curiel e
Lago (2013) foi simplificada para armazenar dados de contexto simples, como por
exemplo, fornecidos por sensores físicos ou lógicos acoplados aos smartphones,
como também, possibilitar às aplicações solicitantes terem ciência sobre quais foram
as fontes provedores de origem. Outra diferença relevante se refere a adaptação do
mecanismo de repositório central para executar especificamente em smartphones,
de acordo com as limitações computacionais desses equipamentos, para que não
ocasione consumo computacional excessivo, evitando sobrecargas nos sistemas
operacionais para dispositivos móveis.
7.3 Conclusão
Nesta seção foram apresentados pontos positivos e negativos relacionados
ao uso deste provedor de dados de contexto por aplicações móveis sensíveis ao
contexto, com base em características funcionais e serviços disponibilizados por
esta proposta. Essa análise de resultados mostrou a viabilidade de uso de acordo
com as vantagens e desvantagens apresentadas. Além disto, apresentou um
comparativo com trabalhos presentes na literatura que têm ideias semelhantes à
este trabalho.
Na próxima seção será apresentado o resumo desta proposta de arquitetura
de provedor de dados de contexto, algumas considerações finais, sugestões de
melhorias e trabalhos futuros.
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8 CONCLUSÕES
Neste trabalho, foi apresentado o desenvolvimento de uma proposta de
arquitetura de provedor de dados de contexto para aplicações móveis sensíveis ao
contexto projetada especificamente para executar em dispositivos móveis modernos
do tipo smartphone. Os motivadores deste trabalho foram, a contínua popularização
dos smartphones (GARTNER, 2014) e, consequentemente, crescente demanda por
desenvolvimento de novas aplicações móveis sensíveis ao contexto, projetas
especificamente para esse tipo de equipamento, que auxiliam a realização de
atividades diárias das mais diversas áreas, como também, a maioria dos trabalhos
encontrados na literatura sobre arquiteturas de apoio ao desenvolvimento de
sistemas sensíveis ao contexto não serem projetadas de acordo com limitações
presentes em smartphones.
Inicialmente, foram apresentados alguns conceitos relevantes para o
entendimento de termos pertencentes à área de computação sensível ao contexto.
Essa área foi iniciada com o trabalho de Want et al. (1992) que descreve um sistema
sensível ao contexto inovador para a localização de pessoas em um ambiente de
escritório. O surgimento dessa nova área contribuiu para o desenvolvimento de
propostas que definem termos relacionados, tais como, a definição do termo
computação sensível ao contexto apresentada por Schilit e Theimer (1994), como
também, definições para o termo contexto em si que foram apresentadas por meio
de exemplos, nos trabalhos de Schilit et al. (1994) e Pascoe (1998), por enumeração
com a proposta de Gross e Specht (2001) e por sinônimos como as propostas
apresentas por Brown (1996) e Hull et al. (1997). Por fim, uma visão alternativa,
centrada na aplicação, foi proposta por Dey e Abowd (1999) que é provavelmente a
definição mais amplamente aceita e usada no desenvolvimento deste trabalho.
Em seguida, foram apresentadas características e limitações presentes em
smartphones e suas implicações no desenvolvimento de software para esse tipo de
equipamento que, devido à sua mobilidade, estão submetidos a diferentes tipos de
ambientes que apresentam mudanças frequentes em seus dados de contexto. Para
a classificação desses tipos de dados de contexto, foram apresentadas as propostas
de Hong e Landay (2004). Esses dados são usados por sistemas sensíveis ao
contexto, que foram definidos por Dey e Abowd (1999) como sistemas que usam
dados presentes nos ambientes para fornecerem informações ou serviços relevantes
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aos usuários, e essa relevância depende de atividades que estão sendo executadas
pelos usuários em determinados momentos. A sensibilidade ao contexto tem maior
relevância em ambientes dinâmicos, como por exemplo, em aplicações que são
executadas em smartphones, então foram descritas as principais funcionalidades
das aplicações móveis Google Now (GOOGLE, 2012a) e Waze (WAZE MOBILE,
2009), que foram mostras como exemplos de aplicações móveis sensíveis ao
contexto sofisticadas e populares entre usuários de smartphones.
Na sequência, foram descritos trabalhos presentes na literatura referentes à
propostas de arquiteturas de software para auxiliar o desenvolvimento desta classe
de aplicações. No entanto, a maioria das propostas, como as descritas por Musumba
e Nyongesa (2013), enfatizam mecanismos não recomendados para executar em
smartphones, pois exigem alto poder de processamento, conectividade de rede
estável e alta taxa de transmissão de dados. O trabalho de Salder et al. (1999),
inspirado no conceito de caixa de ferramentas de apoio ao desenvolvimento de GUI,
foi uma das primeiras propostas apresentada para esse tipo de arquitetura. Outros
trabalhos, como Buthpitiya et al. (2012) e Cassagnes et al. (2009) propõem alguns
mecanismos para dispositivos móveis, porém, direcionados à sistemas distribuídos e
reconfiguração dinâmica de serviços respectivamente, que divergem dos objetivos
deste trabalho. Este trabalho tem ideias que foram essencialmente inspiradas nos
trabalhos de David et al. (2011) e Curiel e Lago (2013) por apresentarem propostas
semelhantes, no entanto, suas ideias foram estendidas, adaptadas ou simplificadas
para executar em dispositivos móveis modernos do tipo smartphone.
Em seguida, apresentou a proposta de arquitetura de provedor de dados de
contexto para aplicações móveis sensíveis ao contexto desenvolvida neste trabalho,
bem como, a descrição dos mecanismos, componentes e serviços responsáveis
pelas funcionalidades disponibilizadas. Essas partes priorizaram a simplicidade,
baixo acoplamento, divisão de responsabilidades, executam de forma colaborativa e
foram desenvolvidas de forma independente de sistemas operacionais para
dispositivos móveis. Como prova de conceito, foi descrita uma implementação de
parte do provedor de dados proposto. Essa parte de implementação foi desenvolvida
para o sistema operacional Android para com o objetivo de mostrar a viabilidade
técnica das ideias propostas, como também, um exemplo de uso desta proposta por
meio do desenvolvimento de um protótipo de aplicação móvel sensível ao contexto.
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Por fim, apresentou os resultados sobre uso desta arquitetura de provedor
proposta por aplicações móveis sensíveis ao contexto enumerando as vantagens e
desvantagens proporcionadas. Além disso, fez uma comparação desta arquitetura
proposta com os dois trabalhos presentes na literatura que têm mais semelhança
com este presente trabalho.
8.1 Análise geral e contribuições
A arquitetura de provedor de dados de contexto para aplicações móveis
sensíveis ao contexto desenvolvida neste trabalho foi concebida para ser executada
em dispositivos móveis modernos do tipo smartphone, de acordo com limitações
computacionais presentes nesse tipo de equipamento, tais como, baixa capacidade
de processamento, pouco espaço para armazenamento, pouco quantidade de
memória, conectividade de rede instável e baixa duração de energia de bateria. A
abordagem aplicada evita que sua execução ocasione consumo computacional
excessivo e sobrecargas que possam comprometer o funcionamento dos
equipamentos. Os mecanismo, componentes e serviços disponibilizados simplificam
a execução de tarefas recorrentes, tais como, obtenção, armazenamento,
distribuição e compartilhamento entre aplicações de dados de contexto presentes
nos ambientes. O desenvolvimento deste trabalho trás

contribuições por meio de

extensões, adaptações e simplificações de ideias, presentes na literatura, sobre
arquiteturas de software de apoio ao desenvolvimento de aplicações sensíveis ao
contexto. As contribuições são direcionadas para a área de arquiteturas compatíveis
com equipamentos que têm limitações computacionais, como por exemplo,
smartphones.
8.2 Sugestões de melhorias e trabalhos futuros
Como ponto de melhoria, configurações de valores que definem a quantidade
de memória para armazenamento e processos simultâneos usados na execução
deste provedor de dados proposto são escolhidos de forma manual e subjetiva, de
acordo com as limitações computacionais dos smartphones. Dessa forma, ter um
mecanismo para identificar automaticamente valores adequados para esses
parâmetros com base em diferentes modelos de smartphones simplificaria o
processo de configuração inicial.
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Nesta classe de aplicações, devido a natureza dos dados que são recebidos e
mantidos, ter mecanismos que possibilitem o armazenamento seguro de dados, que
podem conter informações pessoais ou hábitos de uso de seus usuários, aumenta o
nível de confiabilidade da aplicação e atende a expectativas de usuários. Como
trabalho futuro, podem ser desenvolvidos mecanismos para prover armazenamento
seguro de dados, como também, autenticação segura para o estabelecimento de
comunicação entre o provedor de dados e diferentes aplicações móveis sensíveis ao
contexto. Outra possiblidade para desenvolvimento futuro consiste em incluir
técnicas para melhorar a precisão e disponibilidade dos dados distribuídos. Uma
possível abordagem seria desenvolver mecanismos para possibilitar a fusão de
dados de contexto obtidos em fontes provedoras heterogêneas mas que produzem
os mesmos tipos de dados.
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