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Resumo: Visando à evolução do modelo proposto pelo Projeto NÊMESIS, apresentamos nesse 
projeto um módulo para ser acrescentado a um sistema já existente. Esse módulo, baseado em 
Computação Sensível ao Contexto, deverá ser desenvolvido para que seja possível a utilização de 
serviços mais próximos a necessidade do usuário, sem sua intervenção explícita. Esses serviços 
incluem gerência de conteúdo apresentado na tela, de acordo com o tipo de usuário, e a 
apresentação da interface gráfica com elementos que dependem do tipo de dispositivo utilizado. 
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INTRODUÇÃO 
 
Com o surgimento e a ampla disseminação de dispositivos móveis tais como notebooks, PDAs e 
smart phones, sensores sem fio, e todo tipo de computação embarcada em todo tipo de equipamento 
ou artefato, os sistemas de software tem se tornado ubíquos (onipresentes) na sociedade 
contemporânea. O termo pervasivo (pervarsive), introduzido pela primeira vez por Mark Weiser em 
1991, refere-se à contínua integração de dispositivos para ofertar serviços aos usuários em sua vida 
cotidiana. Nesta visão equipamentos devem ser transparentes e mesmo desaparecerem no segundo 
plano para fazer do usuário e de suas tarefas, o foco central dos sistemas, contrapondo a visão 
centrada na computação, nos dispositivos e nas questões técnicas. 
Um campo no amplo no leque da computação pervasiva é o chamado de Sistemas Sensíveis ao 
Contexto (Context-aware Systems). Sistemas Context-aware são capazes de adaptar suas operações 
para um contexto atual, sem necessidade de intervenção explícita do usuário e, assim, aumentar a 
usabilidade e a eficácia com base nas condições do ambiente do contexto em questão (BALDAUF, 
2007).  
Por outro lado, temos os Serviços Web, que tem se tornado a mais importante tecnologia de 
integração de aplicações de software. Os principais aspectos que levam a isso são: independência de 
plataforma, o uso de padrões e protocolos de comunicação públicos, a uniformidade da interface e a 
capacidade de promover integração dinâmica (em tempo de execução) entre duas aplicações 
autônomas a totalmente desconhecidas entre sí.  
A idéia desse projeto é incorporar à ferramenta de modelagem de referência, um módulo que permita 
prover informação de contexto da organização SPTC para que serviços Web possam utilizar esta 
informação e assim se adequar às necessidades da organização. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Baseado no modelo de referência da SPTC desenvolvido no Projeto NÊMESIS e apresentado em 
(RADAELLI, 2011), foi possível conseguir informações de contexto e utilizar alguns de seus 
elementos no desenvolvimento do novo módulo. Esse módulo possui um serviço de gerência de 
conteúdo que é dependente do tipo de usuário que estiver utilizando o sistema. Ele também possui 
um serviço de adaptação baseado no contexto da resolução suportada pelos browsers de dispositivos 
móveis, e que foi testado em quantos aparelhos e emuladores de aparelhos foram possíveis 
(incluindo um dispositivo não convencional, um Nintendo DS habilitado com Wi-Fi), chegando-se a 
conclusão de que a maioria dos dispositivos de hoje possuem seus próprios mecanismos de 
visualização de páginas Web, como um sistema de zoom, e outros dispositivos conseguem mostrar a 
página normalmente, pois apesar das telas serem pequenas, eles possuem resoluções superiores a 
de 800 x 600 pixels. 
Outro fato, é que algumas redes sociais muito disseminadas na atualidade, como Orkut e Facebook, 
tem seu próprio mecanismo de tratamento de elementos gráficos para celulares e dispositivos com 
resoluções muito limitadas. Porém, esse mecanismo na verdade, é outro endereço URL, onde o 



 

 

 

 
 

 

usuário não é redirecionado automaticamente, sendo necessário que haja um conhecimento prévio 
dessa URL. 
Como resultado desse trabalho, foi possível obter a garantia de que o usuário não precise se 
preocupar quanto a esses detalhes de seu dispositivo ou browser. Foram desenvolvidas páginas Web 
com tecnologias suportadas na maioria dos browsers de celulares, mesmo os mais antigos. Então, o 
tipo de dispositivo é percebido, e automaticamente o usuário é redirecionado para a outra página, 
sem precisar de conhecimento prévio desse mecanismo ou de outra URL. 

 

 Figura 1: Interações em SOA    Figura 2: Tela do Módulo 

 

SOA, de Service Oriented Architecture (Arquitetura Orientada a Serviço) foi a abordagem utilizada 
nesse trabalho para a utilização Serviços Web com sensibilidade ao contexto. SOA é uma abordagem 
baseada em serviços disponibilizados em rede onde aplicações são desenvolvidas pra utilizar 
serviços, ou aplicações são disponibilizadas como serviços para serem utilizadas por outras 
aplicações, ou em último caso, ambos. Essa interação entre aplicações e serviços, foi utilizada e 
exemplificada em Odenique (2006), e pode ser vista acima (Figura 1). 
 

CONCLUSÃO 
 
O Modelo de Referência desenvolvido para a SPTC permitiu representar o seu contexto 
organizacional, assim como poderia representar o contexto de qualquer organização. Dessa forma, é 
perceptível que a utilização de modelos de referência na definição do comportamento de serviços 
web no ambiente de uma organização pode ser de grande valia na implementação de soluções 
baseadas em serviços, tais como os barramentos de serviços corporativos (Enterprise Service BUS -
ESB). 
Um Serviço Web sensível ao contexto utiliza informações de contexto de seu cliente para determinar 
dinamicamente seu comportamento. Como conseqüência, o contexto pode, muitas vezes, ser 
avaliado automaticamente, por exemplo, por um provedor de serviços. Esse aspecto simplifica o 
desenvolvimento de serviços Web, pois a avaliação de contexto não precisa ser integrada na 
implementação do serviço. 
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