
0 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA 

COMPUTAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALNETLAB: SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO ATRAVÉS 

DA API DE GEOLOCALIZAÇÃO DO HTML5 E DO WEB 

SERVICE DINÂMICO 

 

 

 

 

 

SANDRA COSTA PINTO HOENTSCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO/SE 

2013 

  
 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

 

 
 
 

H694s 

 
 
Hoentsch, Sandra Costa Pinto 
    SocialNetLab  : serviços de localização através da API de 
geolocalização do HTML5 e do Web Service Dinâmico / Sandra 
Costa Pinto Hoentsch ; orientador Admilson de Ribamar Lima 
Ribeiro. – São Cristóvão, 2013. 
111 f.  
 
 

Dissertação (mestrado em Ciência da Computação) – 
Universidade Federal de Sergipe, 2013. 

 
 

1. Serviços da Web. 2. Serviços de localização. 3. API de 
localização.  4. Sistema de Posicionamento Global. I. Ribeiro, 
Admilson de Ribamar Lima, orient.  II. Título. 

  
CDU 004.777  

 

 



2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA 

COMPUTAÇÃO 
 

 

 

 

SANDRA COSTA PINTO HOENTSCH 

 

 

 

SOCIALNETLAB: SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO ATRAVÉS 

DA API DE GEOLOCALIZAÇÃO DO HTML5 E DO WEB 

SERVICE DINÂMICO 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Computação (PROCC) da 

Universidade Federal do Sergipe (UFS) como parte 

dos requisitos para obtenção do título de Mestre em 

Ciência da Computação. 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Admilson de Ribamar Lima Ribeiro 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO/SE 

2013 

 



3 

 

SANDRA COSTA PINTO HOENTSCH 

 

 

 

SOCIALNETLAB: SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO ATRAVÉS 

DA API DE GEOLOCALIZAÇÃO DO HTML5 E DO WEB 

SERVICE DINÂMICO 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Computação (PROCC) da 

Universidade Federal do Sergipe (UFS) como parte 

dos requisitos para obtenção do título de Mestre em 

Ciência da Computação. 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Prof. Dr. Admilson de Ribamar Lima Ribeiro, Presidente 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

 

 

Prof. Dr. Altigran Soares da Silva, Membro 

Universidade Federal da Amazônia (UFAM) 

 

 

Prof. Dr. Tarcísio da Rocha, Membro 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

 



4 

SOCIALNETLAB: SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO ATRAVÉS 

DA API DE GEOLOCALIZAÇÃO DO HTML5 E DO WEB 

SERVICE DINÂMICO 

 

 

Este exemplar corresponde à redação da Dissertação 

de Mestrado do mestrando SANDRA COSTA 

PINTO HOENTSCH para ser aprovada pela Banca 

Examinadora. 

 

 

 

São Cristóvão - SE, 15 DE JANEIRO de 2013 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Admilson de Ribamar Lima Ribeiro, 

Orientador 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Marco Túlio Chella, 

Co-Orientador 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Altigran Soares da Silva, 

Membro 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Tarcísio da Rocha, 

Membro 

 



5 

DEDICATÓRIA 

 

 

Dedico o presente trabalho: 

Aos meus amados pais, Pablo e Amélia, pelo amor e dedicação, sempre mostrando que 

a educação e o trabalho juntos são o caminho para o sucesso. 

Aos meus filhos Henrique (com 2 anos) e Bernardo (no 7º mês de gestação), amores da 

minha vida, que me dão coragem e por eles busco um futuro melhor. 

Ao meu esposo Jefferson, que esteve o tempo todo ao meu lado e com muito carinho me 

mostrou o dom da paciência e da perseverança. 

Aos meus sogros Nilo e Sirlene, que mesmo longe, estiveram presentes em vários 

momentos dessa conquista. 

Aos meus irmãos, cunhados e cunhadas, que nunca entenderam porque eu estou sempre 

estudando e nunca aprendo, acho que eles estão certos! 

A toda minha família e amigos, por acreditarem no meu potencial e sempre perguntarem 

se eu já havia concluído minha pesquisa quando eu ainda estava começando! 

Além desse trabalho, dedico todo meu amor a vocês! 

 

“Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no livro do tempo.  

Aquilo que colocarmos nela, corre por nossa conta” (Chico Xavier). 

 

  



6 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus pela força e coragem, e por todas as vezes que eu o chamei pedindo ajuda, 

quando eu achava que mais ninguém podia fazer nada por mim. “Deus não atende as 

nossas vontades e sim as nossas necessidades” (Padre Fábio de Melo). 

Agradeço muito ao meu orientador, Professor Dr. Admilson de Ribamar Lima Ribeiro, pela 

paciência e empenho, pois desde o início eu não sabia exatamente o que estava 

iniciando e muito menos como iria concluir, mas sei que não foi fácil. 

Agradeço aos membros da banca, cujas sugestões e críticas contribuíram para o 

engrandecimento deste trabalho. 

Agradeço ao Professor Dr. Edward David Moreno Ordonez, por me ensinar, através de 

exemplos, que a simplicidade e sabedoria devem caminhar juntas, e dessa união 

nasce o poder, pois “só sei que nada sei” (Sócrates). 

Agradeço a todos os professores do PROCC - Programa de Pós-Graduação em Ciência Da 

Computação, da Universidade Federal de Sergipe que, direta ou indiretamente, 

contribuíram para a minha formação acadêmica. 

Agradeço a todos meus colegas de mestrado, especialmente a Leila Buarque, e a todos os 

“guerreiros” da primeira turma. Espero que as lembranças não fiquem apenas nas 

fotos! 

Agradeço aos colegas Lucas Bomfim, Felipe Oliveira e Luiz Marcus, que me ajudaram muito 

na conclusão desse trabalho. 

Agradeço a todos que contribuíram, até com um sorriso, durante essa caminhada e que o 

nome não aparece nesse papel, mas serão lembrados sempre porque “a gratidão é a 

memória do coração” (Antístenes). 

Deixei para o fim um agradecimento muito especial a Professora Dra. Leila Maciel de 

Almeida e Silva, pelo carinho, pela amizade e pela oportunidade, pois foi a primeira 

pessoa a acreditar que eu podia ir mais longe quando eu achava que era muito difícil 

seguir o caminho acadêmico. “Muitas das coisas mais importantes do mundo foram 

conseguidas por pessoas que continuaram tentando quando parecia não haver mais 

nenhuma esperança de sucesso” (Dale Carnegie). 

 

Que Deus  proteja a todos!  



7 

RESUMO 

 

 

Diante da grande quantidade de dispositivos móveis pessoais vendidos no mercado e do 

vasto número de tecnologias de localização disponível para serem utilizadas por esses 

equipamentos, apresentamos uma solução de localização que é capaz de posicionar 

geograficamente um usuário e seus amigos em qualquer dispositivo móvel, independente da 

tecnologia de localização presente no equipamento, bem como calcular a distancia que o 

mesmo se encontra em relação aos amigos e definir a distância que deseja ser notificado da 

proximidade dos mesmos. Essa solução é composta por dois serviços de localização: o serviço 

de localização que utiliza a API de Geolocalização do HTML5 e o serviço de localização que 

utiliza Web Service Dinâmico. Ambos os serviços foram implantados e testados na 

SocialNetLab, que é a rede social móvel que foi implementada para validar esses serviços de 

localização e que servirá de laboratório para futuras pesquisas em redes sociais e estará 

disponível para o Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe. Como 

principal resultado obtivemos a integração de dois serviços de localização em uma rede social 

móvel, a SocialNetLab, tornando-a capaz de localizar e notificar usuários da proximidade de 

amigos independente da tecnologia de localização disponível no dispositivo (móvel ou não). 

Ao término dos testes obtivemos resultados satisfatórios nos dois serviços de localização 

testados. 

 

 

 

Palavras-Chave: Serviço de Localização, API de Geolocalização do HTML5, Web Service 

Dinâmico. 
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ABSTRACT 

 

 

Front of large amount of personal mobile devices sold in the market and the vast 

amount of location technologies available for use by this equipment, we present a solution of 

localization that is able to position geographically a user and his friends on any mobile device, 

regardless of the equipment localization technology, as well as calculate the distance that it is 

in relation to friends and set the distance to be notified of the proximity thereof. This solution 

consists of two localization services: the localization service that uses the HTML5 

Geolocation API and the localization service that uses Dynamic Web Service. Both services 

have been deployed and tested in SocialNetLab, which is the mobile social network that was 

implemented to validate these location services, serve as a laboratory for future research on 

social networks and will be available for the Department of Computer Science, of the 

University Federal of Sergipe. The main result we obtained the integration of two localization 

services in a mobile social network, the SocialNetLab, making it able to find and notify users 

of the proximity of friends regardless of localization technology available on the device 

(mobile or not). Upon completion of the tests we obtained satisfactory results in both 

localization services tested. 

 

 

  

 

Keywords: Localization Service, HTML5 Geolocation API, Dynamic Web Service.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O crescimento do uso de dispositivos móveis, especialmente celulares e seus derivados 

como os smartphones tem favorecido o aumento de serviços disponibilizados através da 

Internet. O site da ComputerWord
1
 publicou em 2011 que mais de metade dos dispositivos de 

informática vendidos nos próximos anos não serão computadores mas sim smarthphones, 

tablets e netbooks. Dentre vários serviços oferecidos através da Internet a esses dispositivos 

encontramos as redes sociais. São inúmeros softwares disponíveis que buscam atender as 

necessidades das pessoas que querem socializar-se virtualmente. Eles oferecem serviços que 

variam desde localizar amigos e conhecer novas pessoas, podendo até deixar recados para que 

um amigo o receba ao transitar em uma determinada região.  

Pesquisas realizadas pela Acision Brasil
2
, empresa especializada em soluções para 

dados móveis, demonstram que 56,5% dos entrevistados têm um dispositivo que lhes permite 

acesso à Internet, seja via WAP (Wireless Application Protocol), 3G ou Wi-Fi. Essa pesquisa 

ainda demonstra que aproximadamente 6,6% dos assinantes de telefonia celular usam redes 

sociais e entram nestas aproximadamente 16 vezes por mês. De acordo com essa pesquisa, 

dentre as razões para acessar as redes sociais, a que mais se destaca é a necessidade de 

comunicar-se com os amigos. 

Complementando as informações anteriores, segundo um estudo divulgado pela Frost 

& Sullivan e Colibria
3
, o número de usuários de redes sociais em regiões em 

desenvolvimento, especialmente América Latina e África, vai crescer dez vezes até 2015, 

chegando a mais de 500 milhões de usuários, graças à abrangência de celulares e smartphones 

em contraste com a escassez de banda larga fixa. Sam Curtis, gerente de desenvolvimento de 

Global Technology da TNS
4
, a maior empresa de pesquisa customizada do mundo, assegura 

que as redes sociais serão a “espinha dorsal” para o desenvolvimento de novos serviços de 

telefonia móvel.  

                                                             
1 Fonte: http://www.computerworld.com.pt 
2 Fonte: http:// www.acision.com/~/media/Files/Mavam/MAVAM_7_Brazil_Report.ashx 
3 Fonte: http://colibria.com/media/2818 
4 Fonte: http://ecommercenews.com.br/noticias/redes-sociais-impulsionam-mobile-na-al  
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Segundo a Revista Época
5
, na matéria Especial Redes Sociais, a média mundial de 

amigos virtuais é de 195 pessoas por usuário, quando no Brasil é de 365, sendo que mais de 

80% dos internautas estão cadastrados em pelo menos uma rede social, classificando o Brasil 

como o país mais sociável do mundo. A revista Época publicou ainda que a informação 

geolocalizada é uma tendência dominante nos próximos passos da Internet. 

Porém, para que as redes sociais móveis forneçam serviços baseados em informação 

geolocalizada é necessário que o dispositivo móvel possua algum tipo de tecnologia de 

localização. Christine Gallen da ABI Research
6
, empresa especializada em conectividade 

global e tecnologia emergente, afirma que nenhuma tecnologia de posicionamento único pode 

proporcionar uma localização perfeita e transparente, independentemente da aplicação ou 

ambiente, sendo assim, o futuro será sobre os sistemas de posicionamento híbrido, 

combinando A-GPS (GPS Assistido), Cell-ID, Wi-Fi, Celular, sensores de movimento, até 

mesmo broadcast via TV e tecnologias de proximidade, tais como Bluetooth, NFC e RFID.  

Diante dessas considerações, percebemos a importância do estudo das tecnologias de 

localização aplicadas as redes sociais móveis como facilitadora de encontro entre amigos, 

usando o contexto de localização através da detecção de proximidade entre usuários, uma vez 

que muitos indivíduos possuem em mãos pelo menos um dispositivo móvel pessoal com 

acesso a Internet e provido de pelo menos uma tecnologia capaz de realizar o posicionamento 

geográfico em tempo real. 

1.2 Problema da Pesquisa 

Diante do crescente número de dispositivos móveis pessoais e da disponibilização de 

serviços baseados em localização nas redes sociais móveis, frente à diversidade de tecnologias 

de localização existentes, neste trabalho buscamos encontrar uma solução viável para o 

seguinte problema de pesquisa: 

Como localizar geograficamente e notificar proximidade entre usuários de uma rede 

social móvel, independente da tecnologia de localização disponível no equipamento? 

 

 

                                                             
5 Fonte: http://editora.globo.com/premios/download/finalistas/ciencia/epoca.pdf 
6 Fonte: http://www.eepublishers.co.za/article/alternative-positioning-technologies.html 
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1.3 Objetivo Geral 

O objetivo principal dessa pesquisa é propor uma solução que possibilite localizar e 

detectar proximidade entre usuários de uma rede social móvel, independente da tecnologia de 

localização disponível no equipamento. 

1.4 Objetivos Específicos 

Esta pesquisa tem como objetivos específicos:  

 Pesquisar as tecnologias de localização existentes para dispositivos móveis; 

 Propor uma solução que possibilite localizar e detectar proximidade entre pessoas 

independente da tecnologia de localização disponível no equipamento; 

 Implantar o serviço de localização proposto em uma rede social móvel para realizarmos 

os testes; 

 Implementar a detecção de proximidade entre usuários da rede social móvel e o envio 

de notificação ao dispositivo; 

 Montar um plano de testes com cenários que atinjam as funcionalidades previstas para o 

serviço de localização; 

 Testar e validar o serviço de localização implementado na rede social móvel da 

pesquisa; 

 Organizar os dados e apresentar as conclusões da pesquisa realizada. 

1.5 Justificativa 

Segundo Siksnys (2009), o grande desafio é desenvolver uma solução de localização 

eficiente de tal forma que: 1) detecte a proximidade entre um usuário e os amigos do usuário; 

2) não haja interferência na localização do usuário, e 3) os usuários possam escolher suas 

distâncias de detecção de proximidade.  

Após essa afirmação, diante da variedade de tecnologias de localização disponível no 

mercado e da dificuldade de encontrar um serviço que localize o usuário independente da 

tecnologia de localização disponível no equipamento, é que foi iniciada esta objetivando 

propor um serviço que, não apenas localize e detecte proximidade de amigos independente da 

tecnologia de localização disponível no equipamento e de acordo com a configuração de 

distância definida pelo usuário, mas que o usuário também seja notificado dessa proximidade.  
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Como este trabalho aborda localização e detecção de proximidade de amigos, optou-se 

por implementar e testar essa solução em uma rede social móvel. 

1.6 Organização da Dissertação de Mestrado 

Além desta introdução, o texto desta dissertação está organizado em mais seis capítulos 

citados abaixo. 

 No capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica, onde é abordada a computação 

pervasiva, as redes sociais desktop e as redes sociais móveis ou pervasivas e sobre as 

tecnologias de localização; 

 No capítulo 3 são relacionados os trabalhos correlatos referentes às redes sociais 

móveis, aos aplicativos sociais móveis, às tecnologias de localização híbrida, às 

redes sociais móveis que utilizam tecnologia de localização híbrida e finalmente 

referente às soluções de localização que utilizam Web Service, fazendo uma 

comparação entre os trabalhos relacionados; 

 No capítulo 4 é apresentada a rede social móvel SocialNetLab e sua arquitetura, a 

metodologia da pesquisa e o plano de teste dos serviços de localização 

implementados na SocialNetLab; 

 No capítulo 5 são apresentados o funcionamento, teste e a validação do serviço de 

localização via API de Geolocalização do HTML5; 

 No capítulo 6 são apresentados o funcionamento, teste e a validação do serviço de 

localização via Web Service Dinâmico; 

 E finalmente, no capítulo 7 essa pesquisa é encerrada com uma breve conclusão, 

comparando os serviços de localização implementados e apresentando os resultados 

encontrados. São destacadas também as publicações já realizadas e sugestões para os 

trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo é apresentado o embasamento teórico que foi utilizado durante a 

pesquisa. Inicialmente descrevemos as redes sociais desktop. Em seguida fazemos uma breve 

descrição sobre a computação pervasiva, abordando a computação sensível ao contexto e os 

serviços baseados em localização. Apresentamos também algumas tecnologias de localização, 

sistemas de localização para dispositivos móveis e abordamos a tecnologia Web Service. 

2.1 Redes Sociais Desktop 

Segundo conceito definido por Boyd e Ellison (2007), os sites de rede social ou SNS 

(Social Network Sites) são serviços baseados na Web que permitem ao indivíduo: 1) a 

construção de um perfil público ou semipúblico dentro do sistema; 2) gerenciar uma lista de 

usuários com quem o indivíduo compartilha uma conexão; 3) visualizar e pesquisar sua lista 

de conexões e as listas feitas por outros usuários dentro do sistema. Nessa pesquisa, sempre 

que falarmos em redes sociais usaremos como base esse conceito. 

2.1.1 Histórico 

A primeira rede social, de acordo com a definição dada por Boyd e Ellison (2007), 

surgiu em 1997 e era chamada de SixDegrees.com
7
. Ela permitia criar perfil, criar lista de 

amigos, navegar no perfil dos amigos. Algumas pessoas consideram que o primeiro site de 

rede social surgiu em 1995 e se chamava Classmates.com
8
. Era um serviço pago muito 

utilizado no Canadá e nos Estados Unidos com o intuito de conectar antigos amigos do 

colégio ou da faculdade. Mas, o Classmates.com não se enquadra no conceito de Boyd e 

Ellison (2007) porque era apenas usado para que as pessoas se filiassem a sua escola ou 

faculdade e navegassem na rede para ver outras pessoas que também eram filiadas, mas os 

usuários não poderiam criar perfis ou lista de amigos.  

O SixDegrees foi o primeiro site de rede social a combinar as características definidas 

por Boyd e Ellison (2007) e se promoveu como uma ferramenta para ajudar as pessoas a se 

conectarem e trocarem mensagens umas com as outras. Seu serviço foi encerrado em 2000, e 

                                                             
7 Fonte: http://www.sixdegrees.com/ 
8 Fonte: http://www.classmates.com/ 
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acredita-se que um dos motivos foi porque não disponibilizava nenhum outro serviço além da 

conexão com um amigo.  

Foi a partir de 1997 que alguns serviços para redes sociais surgiram, como por exemplo, 

poder criar um perfil profissional, poder acessar perfil de amigos, assinar livro de visita, 

preencher diários, gerenciar as configurações de privacidade, dentre outros.  

 

2.1.2 Exemplos de Redes Sociais Desktop 

O Orkut
9
 é um SNS filiado ao Google que foi criado em 2004 com o objetivo de ajudar 

seus membros a conhecer pessoas e manter relacionamentos. Tornou-se muito popular entre 

os brasileiros que utilizam a Internet desde 2006. Através do Orkut um usuário pode definir 

perfis, criar comunidades, visualizar membros das redes sociais de outros usuários, navegar e 

conversar on-line ao mesmo tempo, publicar conteúdos multimídia ligados ao seu perfil e 

escrever comentários em scrapbooks de outros usuários. Os principais problemas encontrados 

por essa rede social são as questões de segurança e privacidade, uma vez que usuários 

curiosos podem ler os scraps e seguir os links para outros perfis, tornando-os vulneráveis. 

O Fotolog
10

 é um site de fotografias onde os usuários podem publicar todas suas 

fotografias acompanhadas de textos curtos, compartilhar com os amigos e receber 

comentários. Cada usuário do Fotolog tem um endereço privado que funciona como uma 

página pessoal, uma vez que identifica o usuário ou o grupo que carrega as fotos. Além disso, 

o usuário pode publicar listas com os nomes de seu amigo, adicionar novos amigos e links de 

assuntos favoritos à sua lista, ver as novas fotos dos amigos assim que as carregarem, deixar 

mensagens nas contas dos amigos, publicar links para outros conteúdos, participar de grupos e 

encontrar pessoas.  

O Flickr
11

 é um SNS filiado ao Yahoo. Ele permite que o usuário utilize uma conta do 

Google ou do Facebook para acessar o site.  Através do Flickr o usuário pode publicar fotos, 

adicionar informações importantes como tags, localização e pessoas na foto, comentários e 

vídeo. Permite também acompanhar as fotos de amigos e participar com comentários e notas, 

formar grupos, convidar e acessar o perfil dos amigos. Além disso, permite que imagens 

                                                             
9 http://www.orkut.com 
10 http://www.fotolog.com.br/ 
11 http://www.flickr.com 
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sejam marcadas com palavras-chave para buscas e classificações. No Flickr é necessário ter 

uma conta pessoal ou profissional. 

O Facebook
12

 é um SNS que foi lançado em 2004, funciona através da criação de perfis 

e comunidades com fotos e listas de interesses pessoais. Em cada perfil o usuário pode 

adicionar módulos para aplicativos, jogos, ferramentas, etc. Ele é considerado mais privado 

do que outros sites de redes sociais porque apenas os usuários que pertencem à mesma rede 

podem ver o perfil de cada um dos amigos. O Facebook permite aos usuários fazerem seus 

próprios aplicativos, tornando o perfil mais personalizado. 

O MySpace
13

 é um SNS que foi criado em 2003 . É uma rede interativa de fotos, blogs e 

perfis de usuário. Inclui um sistema interno de e-mail, fóruns e grupos. Fornecem emoticons 

que mostra qual é o humor da pessoa naquele momento. Permite a visualização de redes 

sociais e interação com outros usuários, construção de perfis, blogs, grupos, fotos, músicas e 

vídeos.  

O Twitter
14

 é um SNS e servidor para microblogging, que permite aos usuários enviar e 

receber atualizações pessoais de outros contatos através de textos curtos de até 140 caracteres. 

Ele é estruturado com o conceito de seguidores e as pessoas a seguir, onde cada usuário pode 

escolher quem você quer seguir e ser seguido por outros. Você pode enviar mensagens 

privada para outros twitters, pode personalizar páginas e também permite a construção de um 

pequeno perfil. As atualizações são exibidas no perfil de um usuário em tempo real e também 

enviadas a outros usuários seguidores que tenham assinado para recebê-las.  

O LinkedIn
15

 é um SNS que foi criado em 2002 e lançado em 2003. É uma rede de 

contatos profissionais podendo ser usada para encontrar emprego, pessoas e oportunidades 

que sejam recomendadas por qualquer um na sua rede de contatos. Através dela, as empresas 

e empregadores podem relacionar as vagas de emprego e buscar por candidatos em potencial. 

Além disso, todos os candidatos ao emprego podem rever o perfil de contratação e descobrir 

qual dos seus contatos existentes poderia apresentá-lo aos empregadores. 

                                                             
12 Fonte: http://pt-br.facebook.com/ 
13 Fonte: http://br.myspace.com/ 
14 Fonte: http://twitter.com/ 
15 Fonte: http://br.linkedin.com/ 
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Após relacionarmos os principais SNS, fizemos uma pesquisa para verificarmos os sites 

de rede social que são mais acessados no país e no mundo. De acordo com o site Alexa
16

, até 

dezembro de 2012, os sites de rede social desktop mais acessados no Brasil são:  

 Facebook - 1º no ranking dos sites mais acessados no Brasil; 

 Twitter - 12º no ranking dos sites mais acessados no Brasil; 

 LinkedIn - 21º no ranking dos sites mais acessados no Brasil; 

 Orkut - 29º no ranking dos sites mais acessados no Brasil; 

 Flickr - 69 º no ranking dos sites mais acessados no Brasil; 

 FourSquare - 330 º no ranking dos sites mais acessados no Brasil; 

Ainda de acordo com o site Alexa, até dezembro de 2012 os sites de rede social desktop 

mais acessados no Mundo são: 

 Facebook - 2º no ranking dos sites mais acessados no Mundo; 

 Twitter - 9º no ranking dos sites mais acessados no Mundo; 

 LinkedIn - 13º no ranking dos sites mais acessados no Mundo; 

 Flickr - 60 º no ranking dos sites mais acessados no Mundo; 

 MySpace - 207º no ranking dos sites mais acessados no Mundo; 

 Orkut - 765º no ranking dos sites mais acessados no Mundo; 

 FourSquare - 816º no ranking dos sites mais acessados no Mundo. 

Na figura 1 podemos perceber que a rede social com maior número de usuários 

cadastrados é o Facebook. 

 
Figura 1: Mapa das redes sociais no mundo (Vincos, 2012) 

17
 

                                                             
16 Fonte: http://www.alexa.com/topsites/countries/BR 
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Dessa forma, verificamos que o Facebook é atualmente o SNS mais acessado no país. 

2.2 Computação Pervasiva 

Conforme Weiser (1991), de acordo com o paradigma de computação pervasiva, os 

dispositivos executam aplicações inteligentes e integram-se de forma transparente à vida das 

pessoas, auxiliando-as na realização de suas tarefas. Para conseguir essa interação 

transparente é necessária a utilização de interfaces naturais, mais próximas da forma de 

interação do ser humano, como a fala, gestos, presença no ambiente, dentre outras formas. 

Além disso, é necessária também a geração de uma computação sensível a contexto, tornando 

possível aos dispositivos capturar o contexto automaticamente. O contexto pode ser a 

presença de uma pessoa, um movimento corporal, e até movimentos faciais. 

Três elementos principais devem estar largamente disponíveis para que a computação 

pervasiva seja possível: dispositivos baratos e com baixo consumo de energia, infraestrutura 

de rede sem fio e sistemas que implementem aplicações pervasivas (Weiser, 1991). 

Segundo Endler et al., (2011), como a computação pervasiva constantemente se torna 

uma realidade através de aplicações sensíveis ao contexto, que ajudam a diminuir a distância 

entre o mundo físico e os mundos virtuais, e assim as pessoas se encontram cada vez mais 

conectadas, mesmo quando em movimento. Através da computação pervasiva o usuário deve 

ter acesso às informações e recursos computacionais em qualquer lugar, a qualquer hora e 

utilizando qualquer dispositivo (anywhere, anytime, any device) (Ranganathan e Cambell, 

2005). 

De acordo com Mokhtar e Capra (2009), o avanço da computação pervasiva, 

impulsionado pela popularização do acesso à Internet, motivou o surgimento de um domínio 

denominado redes sociais móveis ou redes sociais pervasivas. Redes sociais pervasivas 

representam um novo paradigma de computação derivado da convergência da computação 

pervasiva com os serviços de redes sociais da Web 2.0. 

2.2.1 Computação Sensível ao Contexto 

De acordo com Dey (2001), para que a computação pervasiva funcione plenamente é 

primordial que as aplicações sejam cientes de contexto, ou seja, possam recuperar as 

informações do ambiente em que se encontram, com o objetivo de prover serviços e executar 

                                                                                                                                                                                              
17 Fonte: http://www.vincos.it/world-map-of-social-networks/ 
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tarefas em favor do usuário. Para que uma aplicação possa utilizar os elementos do contexto 

ela deve ser programada para retirar essas informações diretamente ou através de um 

middleware que disponibilize tais informações. A situação dos atributos dos elementos 

presentes em um ambiente pode informar a situação de objetos, pessoas, dispositivos, etc. A 

conectividade e latência de rede, tipo de dispositivo usado, perfil do usuário, softwares 

disponíveis, a localização geográfica, são exemplos de atributos (Schilit; Adams e Want, 

1994).  Desses atributos, o que interessa a essa pesquisa é a localização geográfica. A 

localização geográfica de um indivíduo é um atributo dinâmico e devido a sua natureza 

variável pode ser mais custoso de ser adquirido. 

Para Akgu e Pahlavan (2009), um componente fundamental da computação pervasiva é 

o contexto de localização (location awareness). A ciência de contexto é composta por seis 

perguntas o quê, quem, onde, quando, por que e como, e a ciência de localização tenta 

responder a duas "onde" e "quem". 

2.2.2 Serviços Baseados em Localização 

De acordo com Perusco et al., (2006), os serviços que utilizam o posicionamento de um 

usuário final com base em um dispositivo móvel capaz de ser localizado, visando algum 

propósito específico, são chamados de serviços baseados em localização ou LBS (Location 

Based Service). 

Serviços baseados em localização (LBS) é uma instância específica de uma classe mais 

ampla de serviços de Internet que são os serviços sensíveis ao contexto (Riboni et al., 2009). 

Estar em um lugar desconhecido e encontrar um hotel, um ponto turístico, uma 

farmácia, sempre dependeu do auxílio de alguém que conhecesse a região, mas hoje, com um 

dispositivo móvel conectado à Internet isso não é mais um problema.  Alguns exemplos de 

serviços baseados em localização são: verificação das condições do tráfego, previsão do 

tempo; identificação de proximidade de pontos de interesses e de pessoas; localização 

geográfica de um indivíduo; dentre outros. 

A telefonia móvel é um mercado em potencial para uso desse tipo de serviços, dado que 

cada vez mais disponibiliza equipamentos com maior poder de processamento e vem tentando 

disponibilizar novas técnicas de comunicação e melhorias na comunicação com a Internet. O 

sistema tradicional de monitorar onde os filhos ou qualquer pessoa está ligando para o celular 
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não é tão ultrapassado, uma vez que hoje já é possível localizar o indivíduo através de alguma 

técnica de localização através do celular. 

Os serviços baseados em localização podem ser adquiridos pelo usuário através da 

solicitação direta do serviço, como por exemplo, solicitar informações referentes ao trânsito. 

O usuário pode também receber o serviço sem a necessidade da solicitação direta, como por 

exemplo, receber o preço do ingresso e o nome do espetáculo ao passar em frente a um teatro. 

Pode também obter a informação de localização de outros usuários.  

A Google oferece serviço baseado em localização tanto para usuários da Internet em 

ambientes fixos, bem como para usuário de ambientes móveis, através do Google Maps e do 

Google Maps Mobile respectivamente. Através desse aplicativo a Google disponibiliza 

serviço de localização de pontos de interesse mais próximo, determinação de rotas entre duas 

localidades e informações de condições de tráfego. 

As redes sociais móveis podem fornecer os serviços baseados em localização ou 

Location Based Service (LBS). De acordo com Nadesh, et al. (2011) LBS são serviços 

móveis que usam as informações de localização do usuário. A localização de um usuário 

através de seu dispositivo móvel é uma das informações contextuais que estão presentes na 

computação sensível ao contexto que, segundo Johansson (2008), com a informação 

contextual móvel podemos criar diversos serviços automatizados a fim de executar as tarefas 

desejadas pelos usuários. Através do contexto de localização podemos detectar a proximidade 

entre as pessoas. 

2.3 Sistemas de Localização 

De acordo com Hightower e Boriello (2001), um sistema de localização pode fornecer 

dois tipos de informações: físicas e simbólicas. A localização física de um objeto pode ser 

definida através de coordenadas espaciais (latitude, longitude e altitude). A localização 

simbólica é uma ideia abstrata de onde o objeto está com base na proximidade de outros 

objetos conhecidos como ruas, prédios, dentre outros pontos de referência. Outra 

característica das tecnologias de localização é o ambiente a que se destinam, podendo ser mais 

adequadas para ambientes exteriores (outdoor) ou interiores (indoor). 
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Segundo Christine Gallen da ABI Research
18

, uma vez que nenhuma tecnologia de 

posicionamento único pode proporcionar uma localização perfeita e transparente, 

independentemente da aplicação ou ambiente, o futuro será sobre os sistemas de 

posicionamento híbrido. Ela ainda afirma que A-GPS, Wi-Fi e Cell-ID será a combinação 

vencedora, oferecendo precisão, disponibilidade, interoperabilidade e correção em curto 

tempo a baixo custo. Há uma projeção de que irá representar 25% de todas as soluções de 

posicionamento em 2014. Cell-ID autônomo e/ou Wi-Fi continuarão a ser importantes em 

regiões de difícil posicionamento geográfico através de aparelhos com GPS. 

Na figura 2 está ilustrada um resumo das capacidades operacionais e de cobertura de 

diferentes tecnologias em termos de desempenho de localização, demonstrando que o ideal 

seria utilizar uma solução híbrida que possibilitasse, através da combinação de algumas 

tecnologias, uma cobertura mais eficaz e um melhor desempenho para serviços de localização 

(Akgu e Pahlavan, 2009). 

 
Figura 2: Análise das diferentes tecnologias de localização  

(Adaptado de Akgu e Pahlavan, 2009) 

2.3.1 Tecnologias que podem ser utilizadas para localização 

De acordo com Afonso et al., (2009), as principais técnicas de localização disponíveis 

no mercado são: 

a) Sistemas de rádio frequência (RF): utilizam normalmente processos de detecção de 

proximidade ou triangulação de sinais de emissores de ondas de rádio possibilitando a 

                                                             
18 Fonte: http://www.eepublishers.co.za/article/alternative-positioning-technologies.html 
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localização em lugares fechados e cobertos. Permite um alcance de mais de 20 metros, como 

ocorre com os controles de alarme. Os leitores de rádio frequência mais sofisticados 

apresentam funções de verificação de erro e correção de dados; 

b) Sonares e radares: enviam ondas acústicas ou eletromagnéticas e usam o sinal de 

eco, refletido pelos objetos alvo, para obter a sua localização. O radar é um sistema que 

permite detectar a existência de um objeto na atmosfera e determinar a sua posição, 

velocidade e direção de deslocamento. O sonar faz o mesmo que o radar, só que debaixo de 

água. Existem radares com alcance de até 300 km; 

c) Satélites: os satélites são a base do sistema GPS (Global Positioning System), 

utilizado por receptores móveis para fazer a trilateração bidimensional (recepção do sinal de 

três satélites). Estão a até 36 mil km de distância da Terra. Alguns dos motivos que podem 

resultar em atraso no envio do sinal pelo satélite são a temperatura, a umidade e a pressão. 

Um segundo de defasagem no envio do sinal pode gerar um erro de até 300.000 km; 

d) Infravermelhos (IR): a tecnologia de infravermelhos (Infra-Red) suporta 

normalmente comunicações de curto-alcance para ligações ad-hoc e pode, por isso, ser usada 

na determinação da localização por proximidade; 

e) Análise de imagens: tecnologias de manipulação de imagens normalmente gratuitas 

que se baseiam no reconhecimento de imagens e associam códigos de barras 2D a informação 

textual ou endereços URL (Uniform Resource Locator);  

f) Redes de sensores: baseiam-se em dispositivos autônomos distribuídos no espaço ou 

ambiente. Estes dispositivos utilizam sensores para monitorizar variáveis físicas ou 

ambientais, tais como a temperatura, o som, a vibração, a pressão, o movimento e também a 

posição. 

2.3.2 Método de Localização para Dispositivos Móveis 

2.3.2.1 Bluetooth, NFC e RFID 

O Bluetooth, NFC e RFID são três tecnologias que utilizam o método de localização 

através da proximidade. O Bluetooth é um padrão global de comunicação sem fio e de baixo 

consumo de energia que permite a transmissão de dados entre dispositivos compatíveis com a 

tecnologia. A transmissão de dados é feita através de radiofrequência, permitindo que um 

dispositivo detecte o outro independente de suas posições, desde que estejam dentro do limite 
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de proximidade. O alcance máximo do Bluetooth varia entre a Classe 3, com alcance de até 1 

metro, Classe 2, com alcance de até 10 metros, e classe 1 com alcance de até 100 metros.  

O RFID (Radio Frequency Identification) permite a comunicação entre dois aparelhos à 

longa distância, por meio de radiofrequência. Os sistemas RFID de baixa frequência (30 a 500 

KHz) são usados para curta distância de leitura e baixos custos, normalmente utilizado para 

controle de acesso, rastreabilidade e identificação de animais. Os sistemas RFID de alta 

frequência (850 a 950 MHz e 2.4 a 2.5GHz) são usados para leitura a médias e longas 

distâncias e a alta velocidade, normalmente utilizados para leitura de tags em veículos e coleta 

automática de dados. A distância de leitura varia ente 10 cm, quando em baixa frequência, até 

23.500 metros de distância, quando em uso nos sistemas de localização em tempo real. 

O NFC (Near Field Communication) é uma tecnologia que surgiu a partir do RFID. É 

um sistema bem simples e para funcionar basta apenas a proximidade de dois dispositivos 

eletrônicos compatíveis no campo de atuação de frequências dentro de uma distancia de até 

10 centímetros. A necessidade de estar bastante próximo ao objeto para que haja a troca de 

dados torna essa tecnologia bastante segura, sendo muito utilizada em transações bancárias. 

O grande problema dessas tecnologias é a necessidade de proximidade dos dispositivos, 

limitando assim o seu uso. 

2.3.2.2 Wi-Fi  

Tecnologia com padrão IEEE 802.11 que surgiu para prover os mesmos serviços 

disponibilizados pelas tecnologias cabeadas fazendo uso da conectividade sem fio. Para se ter 

acesso à Internet através de rede Wi-Fi deve-se usar algum dispositivo móvel e estar no raio 

de ação de um ponto de acesso (normalmente conhecido por hotspot) ou local público onde 

opere rede sem fios. O grande problema dessa tecnologia também é o alcance é limitado 

variando entre 10 metros e 500 metros, ou seja, o usuário necessita estar localizado próximo a 

área onde esse serviço é disponibilizado.  

2.3.2.3 WiMAX  

De acordo com Teo et al., (2007), a tecnologia WiMax surgiu com o mesmo objetivo da 

tecnologia Wi-Fi, com a vantagem de possuir o alcance semelhante ao das redes de telefonia 

celular. Baseada no padrão IEEE 802.16 essa tecnologia suporta uma área de cobertura muito 

maior do que as redes locais sem fio, com alcance de até 10 km, não necessita de linha para 
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conexão, é mais barata em comparação a telefonia 3G, possui altas taxa de transmissão, sendo 

uma boa solução para as áreas de difícil acesso e baixa densidade populacional, como áreas 

rurais.  

Apesar de muitas vantagens, alguns problemas podem ser encontrados por essa 

tecnologia, como a interferência devido às condições ambientais, o que prejudica a qualidade 

da transmissão de dados. Outro problema seria o grande consumo de energia, que é um 

problema para dispositivos móveis, que possuem reserva de energia limitada. A necessidade 

de grandes investimentos em infraestrutura seria mais um problema, uma vez que as redes 

WiMAX iriam competir com as redes celulares de terceira geração, que já estão instaladas e 

operando. Fala-se das redes de quarta geração que irão possuir velocidades acima do WiMAX 

representando uma verdadeira ameaça. E para finalizar vale lembrar que, ao contrário do Wi-

Fi, o WiMAX depende de licenças de uso por parte de agências reguladoras. 

 

2.3.2.4 GPS 

De acordo com o site TecMundo19, o GPS, ou Global Positioning System (Sistema de 

Posicionamento Global), foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e tem 

como função básica identificar a localização de um receptor que capte os sinais emitidos por 

seus satélites na superfície terrestre. O seu funcionamento baseia-se no processo de 

identificação de um ponto receptor a partir de sinais de satélite. O receptor capta os sinais de 

quatro satélites para determinar as suas próprias coordenadas, e ainda o tempo. Depois, 

calcula a distância entre os quatro satélites pelo intervalo de tempo entre o instante local e o 

instante em que os sinais foram enviados. 

A principal desvantagem dessa tecnologia é o fato de só funcionar em lugares abertos, 

onde não possuam obstáculos que impeçam a recepção do sinal enviado pelo satélite, como as 

vegetações densas, túneis, área interna de prédios, grandes centros urbanos, dentre outros 

locais isolados. Além disso, de acordo com o site da Teleco20, sua operação fica muito 

prejudicada quando o céu está parcialmente encoberto; oferece grande consumo de bateria e 

apresenta excessivo tempo de espera no instante inicial de ativação da função de localização. 

 

                                                             
19 Fonte: http://www.tecmundo.com.br/215-o-que-e-gps-.htm 
20 Fonte: http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutoriallbs/pagina_3.asp 
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2.3.2.5 A-GPS 

GPS assistido (A-GPS) é uma versão aprimorada do GPS que recebe informações 

através de uma conexão de dados (por exemplo, GPRS ou 3G). Foi desenvolvido para 

localizar satélites com mais rapidez e confiabilidade, reduzindo o tempo em que um aparelho 

com GPS leva para localizar a posição atual de um usuário.  

A conexão A-GPS é mais rápida que a GPS-satélite porque a conexão inicial não é feita 

diretamente com o satélite, mas sim com uma antena de telefonia celular que possui a 

localização destes satélites armazenada e as transmite para o GPS com uma velocidade até 40 

vezes maior. Este recurso só é possível em aparelhos com conexão GPRS (General Packet 

Radio Service). GPRS é um serviço que permite o envio e recepção de informações através de 

uma rede telefônica móvel, recurso mais comum em celulares com função GPS do que em 

aparelhos GPS puros. 

Apesar de ser uma versão melhorada da tecnologia GPS, ainda assim essa tecnologia 

encontra algumas restrições com relação a ambientes internos. 

2.3.2.6 CELL-ID 

O Cell-ID foi um dos primeiros métodos a serem adotados como tecnologia LBS. Como 

a rede tem sempre conhecimento da localização da célula em que o dispositivo se encontra, é 

uma tecnologia barata, porém de pouca precisão. Dentre muitas estações rádio base (ERBs) 

possíveis somente a que apresenta maior proximidade com o dispositivo será escolhida. Esta 

proximidade é detectada através da qualidade do sinal e do número das diferentes ERBs. 

Como principais vantagens temos um baixo custo de implementação, visto não serem 

necessárias modificações na rede nem no aparelho, e um tempo de resposta rápido, pois não 

são necessários cálculos para posicionar geograficamente o dispositivo móvel. 

Ao realizar uma chamada, a localização do terminal é atualizada em tempo real. No 

entanto, se este se encontra inativo, então a última localização detectada é armazenada pela 

rede no Home Location Register (HLR). Para atualizar a localização do aparelho, a rede pode 

questioná-lo para uma monitorização da qualidade do sinal recebido pelas diferentes células, 

em ordem a informar a rede da identificação da sua célula – Cell-ID. 

O problema encontrado nessa tecnologia é que, com o Cell-ID é possível saber a célula 

em que o usuário se encontra, porém não há nenhuma precisão do ponto aproximado, 



31 

podendo variar de alguns metros a alguns quilômetros. Já a técnica Cell-Sector possibilita a 

verificação do setor de uma determinada célula em que o usuário está localizado, diminuindo 

assim a imprecisão da cobertura. Entretanto, tal solução não é sólida e estável para os serviços 

baseados em localização. 

2.3.2.7 Triangulação de antenas  

De acordo com o site da Nextel
21

, o método de triangulação de antenas calcula a posição 

do aparelho móvel na rede de telefonia através de cálculos dos dados das três antenas mais 

próximas do aparelho. O método de triangulação é mais preciso que o método do Cell-ID e 

menos preciso que o GPS, porém sua grande vantagem é que as posições podem ser obtidas 

mesmo em lugares cobertos e sem vista para o céu. 

2.3.2.8 Localização por informação textual 

Através desse método o próprio usuário informa sua localização ao sistema. O usuário 

envia um texto, um código ou outro tipo de informação ao sistema de forma que sua 

localização é identificada. A vantagem dessa técnica é a segurança, uma vez que o dispositivo 

não é localizado automaticamente. A principal desvantagem é que seu funcionamento 

depende da informação que o usuário enviar, podendo nem sempre ser uma localização real. 

2.4 Web Service 

Atualmente existe uma variedade de plataformas de desenvolvimento e uma grande 

heterogeneidade de equipamentos e de tecnologia de localização disponíveis no mercado. 

Essa variedade tecnológica gera problemas quando se faz necessária a troca de informações 

entre um ou mais aplicativos heterogêneos. É necessária a padronização das tarefas a serem 

executadas pela aplicação para que haja integração. Essa padronização garante que o acesso a 

aplicação ocorra independentemente de quem use, graças à introdução de um padrão único de 

comunicação.  

Um padrão único de comunicação pode ser obtido com o uso de uma tecnologia 

chamada de Web Service, ou Serviços Web garantindo a interoperabilidade das aplicações 

envolvidas de modo que o fluxo de informações entre elas não dependa da tecnologia ou 

linguagem de programação em que cada aplicação foi desenvolvida. 

                                                             
21 Fonte: http://www.logikos.com.br/ptp/ajuda.asp?tip=1 
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Serviços Web é um sistema de software projetado para suportar a interoperabilidade em 

rede entre diferentes aplicações, rodando sobre uma variedade de plataformas e/ou 

frameworks (W3C, 2004). 

Os serviços Web possuem como seus padrões mais comuns o WSDL (Web Services 

Definition Language) (W3C, 2001), padrão para a definição da interface do serviço Web, o 

SOAP (Simple Object Access Protocol) (W3C, 2000), padrão para o envio de mensagens, 

baseado em XML, e o UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) (Mckee et 

al., 2001), padrão para descrição, descoberta e localização de serviços. 

2.4.1 eXtensible Markup Language (XML) 

A XML (Murray,2006) é uma linguagem de marcação definida e recomendada pela 

W3C para representação de dados. Segundo Benz et al., (2003), essa linguagem é usada para 

descrever os documentos e dados em um formato padronizado, é baseada em texto e pode ser 

facilmente transportada através de protocolos padrões da Internet. 

 

2.4.2 Web Services Definition Language (WSDL) 

A WSDL é uma especificação da W3C que disponibiliza uma linguagem baseada em 

XML (Murray et al.,2006) para a descrição de um serviço Web (W3C, 2001). Através dela 

pode-se definir as operações disponíveis, seus parâmetros, tipo destes parâmetros, descrição 

dos tipos e a localização do serviço. A descrição dos serviços por meio da WSDL fornece 

flexibilidade aos serviços Web por minimizar as dependências entre seus componentes, 

fazendo com que os detalhes internos, como linguagem de programação e plataforma, sejam 

abstraídos. 

2.4.3 Simple Object Access Protocol (SOAP) 

O SOAP (Murray et al.,2006) é um protocolo projetado para realizar o intercâmbio 

estruturado de informação em um ambiente distribuído (Newcomer, 2002). Esse protocolo é o 

responsável pela definição de como será feita a chamada a um serviço Web, fazendo uso da 

tecnologia RPC (Remote Procedure Call) (Coulouris, 2007) para descrever a forma da 

invocação das suas funcionalidades e o recebimento de repostas (Cunha, 2002). 
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O SOAP tem a habilidade de fornecer uma forma de comunicação entre aplicações que 

executam em diferentes plataformas, com diferentes tecnologias e linguagens de programação 

(Gomes, 2005) uma vez que ele é baseado em XML (Murray et al., 2006) e HTTP (Decio, 

2001). Ele utiliza o XML para formatação das mensagens, que é um padrão consolidado na 

troca de informações, e utiliza o HTTP como mecanismo de transporte, que é um protocolo 

bastante difundido e suportado por todos os navegadores e servidores. Além disso, o envio de 

mensagens SOAP sobre o HTTP garante que não haverá empecilhos, como por exemplo, a 

obstrução de portas através de firewalls na entrega ao destinatário (Silva, 2007). 

2.4.4 Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) 

O padrão UDDI (Walsh, 2002) define um modelo para a publicação e descoberta das 

informações relativas aos serviços Web. O UDDI tem um papel similar a um banco de dados 

de WSDL (Weerawarana et al., 2005). Ele funciona como um repositório que registra as 

informações que descrevem uma empresa, incluindo os serviços Web que ela oferece, e 

permite que as partes interessadas possam executar pesquisas online e realizar downloads das 

informações (Newcomer, 2002). 

Ao armazenar o WSDL de um serviço Web, o UDDI garante que as informações 

presentes neste documento possam ser acessadas por um ou mais clientes, de modo que a 

recuperação de dados como o URI do serviço possibilite a troca de mensagens entre as partes. 

Portanto, o relacionamento entre UDDI e WSDL é estratégico no modelo arquitetural dos 

serviços Web. 

2.4.5 Web Service Dinâmico 

De acordo com a especificação da Web Services Architecture (WSA), descoberta é ação 

de localizar a descrição de um serviço web que atende critérios funcionais (W3C, 2004). Um 

dos quesitos necessários aos serviços Web, de forma que satisfaça as necessidades de 

agilidade e eficiência em um negócio, é o de rapidamente identificar os serviços necessários 

para executar um determinado processo de negócios, e invocá-los, sempre que houver 

necessidade, de forma transparente e fácil para o usuário (Piazza, 2007). 

Martins (2007) afirma que as invocações a serviços disponíveis na Internet são 

construídas de forma estática, sempre referenciando o mesmo Web service e o mesmo Web 

method. Quando este serviço apresentar baixa disponibilidade o desempenho da aplicação 

será reduzido. Para evitar este problema é necessário que a aplicação tenha a habilidade de 
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identificar o melhor serviço disponibilizado e então possa invocá-lo. Geralmente quando 

usamos Web Service chamamos seus métodos estaticamente. Apesar de ter uma alta 

velocidade, não é muito flexível. A invocação dos serviços Web de forma dinâmica 

proporciona uma flexibilidade melhor. 

De acordo com Piazza (2007), existem duas formas de invocação de serviços Web: 

• Invocação Estática: Utiliza stubs que são gerados previamente à execução do cliente. 

• Invocação Dinâmica: Gera os stubs no momento da invocação do método, em tempo 

de execução do cliente. 

Na invocação estática, o desenvolvedor de um cliente para serviços Web primeiramente 

obtém o documento WSDL do serviço que deseja invocar, e então gera as classes stub 

referentes a esse serviço utilizando alguma ferramenta, que mapeia todos os bindings e 

portTypes necessários para o cliente. Após isso, utilizando as classes stub geradas, são criados 

então os procedimentos de invocação – chamado de Proxy – que serão utilizados pelo cliente 

para invocar o serviço (Buschmann et al., 1996). Uma desvantagem desse tipo de invocação 

está relacionado com a escolha dinâmica de serviços em um registro UDDI (YU et al., 2004), 

onde os serviços são descobertos e invocados em tempo de execução, de acordo com as 

necessidades do negócio, tornando esse tipo de invocação inviável. 

Piazza (2007) explica que, na invocação dinâmica, ao contrário da estática, o cliente não 

precisa criar previamente os stubs e o proxy para a invocação, que são gerados em tempo de 

execução, utilizando APIs de invocação dinâmica. Isso é feito através da análise do 

documento WSDL provido pelo serviço Web. A vantagem desse tipo de invocação é que 

mudanças no serviço – e na sua descrição – ou a sua exclusão não irão afetar a invocação do 

serviço Web, pois o WSDL é lido em tempo de execução. Uma questão importante também é 

que o cliente não precisa manter os stubs do serviço localmente. 

Complementando, de acordo com Chen et al. (2010), na invocação dinâmica não 

significa que os serviços da Web precisam ser compilados em tempo de desenvolvimento. Em 

vez disso, o serviço é descoberto e processado em tempo de execução. A invocação dinâmica 

é a melhor escolha para permitir que os provedores de serviços e consumidores de serviços 

permaneçam autônomos e flexíveis (baixo acoplamento) sem perda de desempenho. Isso é 

para dizer que é o mais adequado para a realização de SOA (Service-Oriented Architecture). 
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De acordo com Souza e Rabelo (2010) as abordagens estática e dinâmica não garantem 

a execução do serviço em si, pois o serviço escolhido pode estar inacessível no momento do 

seu uso. A dinâmica se destaca porque serviços são selecionados e vinculados (binding) às 

aplicações em tempo de execução (on demand). Isto requer do mecanismo de descoberta uma 

"inteligência" para capturar o que se deseja encontrar e selecionar provedores e seus serviços, 

e usualmente relaxar critérios até achar um que respeite o conjunto de requisitos da aplicação. 

2.5 Redes Sociais Móveis 

2.5.1 Classificação 

De acordo com Nguyen (2010), existem dois tipos de redes sociais móveis. Um tipo é a 

rede social móvel pura e o outro é a rede sócial móvel híbrida. As redes sociais móveis puras 

foram concebidas desde o primeiro momento para serem usadas em dispositivos móveis. Já as 

redes sociais híbridas foram primeiramente projetadas para trabalhar em uma plataforma Web 

e, em seguida, foram migradas para as plataformas móveis. 

Outra característica importante é a forma como as redes sociais móveis foram 

projetadas: se o software executa diretamente na Web ou se usa software cliente. Com uso de 

software cliente é mais fácil obter mais informações sobre o usuário e que estejam 

armazenadas no celular do que com o software executando diretamente na Web. A 

desvantagem do software cliente é que ele consome mais recursos do dispositivo móvel e é 

necessário ter versões compatíveis com várias plataformas móveis. 

2.5.2 Arquitetura 

Na figura 3 podemos ver um exemplo de arquitetura de uma rede social móvel com 

tecnologia de localização. Essa tecnologia é formada por quatro componentes principais: o 

dispositivo do cliente, o acesso a rede wireless, a Internet e seus hosts, e o servidor com o 

banco de dados e algumas aplicações específicas. 
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Figura 3: Arquitetura de um sistema de rede social móvel (Adaptado de Chang et al., 2007) 

2.5.3 Requisitos Funcionais 

A seguir estão resumidas algumas funcionalidades que utilizam o serviço de localização 

dos dispositivos móveis e que podem estar presentes nas redes sociais móveis. 

O PosicionamentoGeográfico é um serviço através do qual é possivel saber exatamente 

onde o dispositivo do usuário está. Pode-se também armazenar lugares favoritos e os lugares 

mais frequentados pelo usuário, além de possibilitar a identificação dessas localidades num 

mapa digital. 

O Friend Locator é um localizador de amigo que permite que o usuário localize amigos 

e amigos de amigos que estejam dentro de uma especificada distância e seja avisado pelo 

celular. A partir daí o usuário poderá verificar o perfil desse amigo para obter mais 

informações sobre ele ou iniciar uma conversa, se for o caso. 
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O Sticky Shadow é um serviço que permite ao usuário deixar mensagens para os amigos 

ou grupos de amigos receberem e poderem ler ao chegar a uma determinada localização e por 

um determinado período. Essa mensagem estará disponível em uma área especifica e apenas 

para os amigos selecionados. O conteudo pode ser texto, vídeo, audio, ou combinação destes. 

O Information Tagging é um serviço que tem a funcionalidade de perceber e usar a 

informação contextual para fornecer tags pré-definidas com base na localização e 

proximidade de usuários ou lugares. Um exemplo seria você ser fotografada na universidade e 

o telefone celular atribuir automaticamente a tag “universidade” para a localização de acordo 

com essa imagem. 

A Atualização automática do status pessoal é outro exemplo de serviço onde o 

dispositivo móvel pode perceber o ambiente e atualizar automaticamente o status do usuário 

dentro do perfil da rede social. Essas informações de status poderiam ser a localização do 

usuário, a música favorita, o que o usuário está fazendo naquele momento, dentre várias 

outras informações pessoais. Devido ao fato de expor a privacidade do usuário, esse serviço 

torna-se indesejável em muitas situações. O ideal é que o usuário tenha uma opção para 

decidir quando quer ou não compartilhar seus dados pessoais e se deseja compartilhar com 

todos ou com apenas alguns grupos específicos de amigos. 

A Publicidade, além de estar presente nas redes sociais desktop, é um serviço que 

explora o enorme potencial dos dispositivos móveis através da propaganda personalizada. Isso 

ocorre devido à grande quantidade de dispositivos móveis pessoais disponibilizados no 

mercado e ao fato dos usuários carregarem sempre consigo algum desses dispositivos 

tornando-os individualmente endereçáveis. Outra vantagem está no fato desses dispositivos 

possuírem capacidades multimídia e oferecerem interatividade. Através desse serviço o dono 

de um estabelecimento pode ser avisado da proximidade de um cliente e então enviar uma 

mensagem com algum produto do interesse do cliente convidando-o a entrar no 

estabelecimento. Alguns problemas encontrados por esse tipo de serviço são os spans, 

limitações da interface do usuário, preocupação com a privacidade e o custo com a 

comunicação móvel. 

A seguir estão resumidos mais alguns recursos de redes sociais desktop disponíveis 

também nas redes sociais móveis: 
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Encontrar Pessoas é um serviço que visa ajudar as pessoas a fazerem novas amizades 

com outras pessoas em sua atual localização. Estas aplicações tentar satisfazer os usuários que 

precisam encontrar colegas da empresa nova, as pessoas que compartilham os mesmos 

interesses ou um parceiro romântico. Serviço de namoro sempre foi um tipo de aplicação 

popular nas redes sociais. 

O Compartilhamento de Conteúdo é um serviço onde os usuários podem disponibilizar 

arquivos contendo áudio, vídeo, dados ou qualquer coisa em formato digital que eles queiram 

compartilhar com usuários próximos.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

3. TRABALHOS CORRELATOS  

Nesse capítulo apresentamos os trabalhos correlatos referentes a redes sociais móveis e 

referentes às aplicações sociais móveis. Relacionamos também alguns trabalhos correlatos 

que apresentam propostas de sistemas de localização híbridos para dispositivos móveis e 

propostas de redes sociais móveis que utilizam algum sistema de localização híbrido, além 

dos sistemas de localização baseados em Web Service. 

3.1 Redes Sociais Móveis 

3.1.1 Dodgeball 

O Dodgeball
22

 foi o primeiro serviço social móvel dos EUA. Criado em 2000 pelos 

mesmos criadores da rede social móvel Foursquare, foi implementado com PHP (Hypertext 

Preprocessor) (Dall'Oglio, 2009), MySQL (Milani, 2006) e Perl (Sanchez, 2012). De acordo 

com Ziv e Mullth (2006), Dodgeball é um serviço móvel que distribui informações baseadas 

na localização de usuários para que as pessoas possam se encontrar em locais dentro das 

cidades. Ainda, segundo Wang et al., (2010), o serviço é fornecido de forma simples através 

de mensagem de texto e podendo ser utilizado pelo celular com a mais simples tecnologia, 

não sendo necessário baixar nada da Internet nem comprar coisa alguma para usar o serviço. 

Quando um usuário chega a um estabelecimento ele faz um check-in enviando mensagem de 

texto para o Dodgeball, em seguida sua localização será transmitida através de mensagem 

para todas as pessoas da rede do usuário. Os usuários também podem ser alertados quando os 

amigos de amigos estivem próximos, situados em um raio de dez quadras, e fizerem um 

check-in no Dodgeball. 

O cadastro do usuário no Dodgeball é feito a partir do preenchimento do perfil, 

postagem de fotos, listagem de amigos e número de celular. Com relação ao envio de 

mensagens, os usuários são cobrados por suas operadoras de telefonia móvel para cada 

mensagem de texto que enviar e receber através de Dodgeball. Com relação ao sistema de 

localização, os usuários devem dizer onde eles estão enviando uma mensagem de texto para 

                                                             
22Fonte:  http://www.dodgeball.com/ 
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Dodgeball com a sua localização porque ele também não usa rastreamento de sinais como o 

GPS para determinar onde os seus membros estão. É possível também visualizar perfil de 

outros membros e selecionar alguém para conhecer. 

Essa rede social também não permitia que o usuário informasse a que distância do 

amigo desejaria ser notificado. Ela foi vendida ao Google em 2005, fechada em 2009 e 

substituída depois pelo Google Latitude. 

3.1.2 Socialight 

Socialight é uma rede social baseada em telefonia móvel que utiliza filtro social e um 

sistema de mensagem baseado em localização. De acordo com Melinger et al. (2004), usando 

sua localização anterior e a localização atual pessoas podem interagir uma com outras de 

forma expressiva. A rede social Socialight permite que os usuários descubram amigos e 

amigos de amigos em sua vizinhança. A Socialight disponibiliza serviços como o Friend 

Locator, o Tap and Tickle e o Sticky Shadow.  

A Socialight utiliza uma arquitetura cliente/servidor. Segundo Melinger, et al., (2004), o 

servidor é composto por alguns componentes, incluindo uma rede social de pequena escala, 

bancos de dados e aplicação lógica. Os clientes são compostos por uma interface Web e 

aplicações Java que executam nos celulares dos usuários. Um usuário da Socialight visita o 

site, preenche um formulário e então cadastra os amigos na rede social. Em seguida fazem o 

download de um aplicativo Java para o telefone móvel e registra seus celulares no servidor 

que vai fornecer informações sobre a localização e permitir o usuário ver a sua rede social e 

ter acesso às ferramentas de comunicação da Socialight. 

Para colher as informações do usuário a Socialight usa várias tecnologias diferentes 

como: Bluetooth, Global Positioning System (GPS) e informações da própria operadora da 

rede. O protótipo atual usa sinais Bluetooth para determinar a localização do dispositivo da 

seguinte forma: quando um dispositivo entra em uma área monitorada com um sinal, o cliente 

faz a varredura da área, recupera a localização do sinal e depois o transmite ao servidor 

através de uma rede General Packet Radio Service (GPRS). O servidor então verifica se 

algum amigo da rede social do usuário está na área.  

A grande vantagem dessa proposta está no suporte a várias tecnologias de localização. 

A desvantagem dessa rede social está na necessidade de se instalar um aplicativo Java no 
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dispositivo móvel e registrar seus celulares no servidor para fornecer informações sobre a 

localização. 

3.1.3 Serendipity 

Serendipity é uma aplicação de telefonia móvel que utiliza a tecnologia de comunicação 

Bluetooth e um banco de dados com os perfis dos usuários para recomendar interações entre 

usuários próximos e que possuem preferências comuns. Essa aplicação utiliza o BlueAware 

que é um aplicativo que executa em segundo plano em muitos celulares com a tecnologia 

Bluetooth. De acordo com Eagle e Pentland (2005), o aplicativo usa um único número 

identificador chamado BTID (BlueTooth IDentifier) que é único para cada telefone móvel 

com tecnologia Bluetooth. Quando o BlueAware identifica um BITD nas proximidades ele 

verifica o registro, se ele detectar um dispositivo que não foi recentemente registrado nas 

proximidades ele envia o BITD descoberto para o servidor Serendipity. A taxa de 

digitalização dos dados é padronizada de forma que os dados são enviados uma vez a cada 

cinco minutos para limitar o consumo de energia. 

O servidor Serendipity contém os perfis de usuário juntamente com as preferências. 

Além disso, os usuários do Serendipity fornecem pesos que determinam a importância de cada 

informação pessoal usado para calcular uma pontuação de similaridade. Se esta pontuação 

está acima do limite definido por ambos os usuários identificados, o servidor alerta 

informando que há alguém por perto que possam interessá-los. Para garantir a privacidade, 

caso o usuário queira ser alertado, é necessário que ele autorize receber o alerta, de forma que 

ele receberá apenas uma mensagem de texto anônima comunicando a presença de usuários 

compatíveis nas proximidades, mas para que qualquer informação pessoal seja divulgada é 

necessário que ambos os usuários aceitem o convite (Eagle e Pentland, 2005). 

A grande vantagem dessa proposta também é a simplicidade. A desvantagem está na 

utilização apenas da tecnologia Bluetooth e da necessidade de um aplicativo que executa em 

segundo plano nos dispositivo móveis para que o sistema funcione, consumindo dessa forma 

recursos do equipamento. 

3.1.4 SocialNet 

SocialNet é uma rede social que executa em dispositivo portátil com tecnologia 

Bluetooth. Cada dispositivo está associado a um único identificador ID que é transmitido para 

sinalizar a presença dos usuários. Esse mecanismo permite que os dispositivos detectem 
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quando os seus proprietários estão por perto. A duração dos encontros entre os usuários é 

registrada e com base nestas pesquisas de proximidade física entre as pessoas ao longo do 

tempo é medido o interesse comum entre os usuários. Portanto, a suposição básica é que os 

usuários que estão frequentemente no mesmo lugar podem ter interesses comuns. 

Quando um estranho é identificado como alguém interessante para compartilhar 

interesses comuns o ID desse usuário é copiado para uma lista de desconhecidos para futura 

análise Terry (2002). Ao mesmo tempo, o aplicativo mantém uma lista contendo nomes de 

amigo dos amigos e IDs. Quando dois desconhecidos possuem um amigo em comum esse 

amigo é utilizado para introduzir os dois estranhos. Amigos em comum também são utilizados 

como filtro adicional para medir interesses comuns entre usuários (Terry, 2002). 

Os dois pontos que diferenciam essa rede social de aplicações similares são o fato de 

não exigir que os usuários definam explicitamente seus interesses aumentando a privacidade e 

o fato de amigos em comum serem utilizados como intermediários para iniciar contato entre 

usuários. 

 Além disso, não ter que manter perfis de usuário armazenados globalmente permite 

uma distribuição da arquitetura, aliviando as preocupações do uso de servidores centrais. No 

entanto, a contínua difusão do ID do dispositivo pode ser usada para o rastreamento do 

usuário. O problema é que ela se limita ao uso da tecnologia de localização Bluetooth. 

Na tabela 1 apresentamos um resumo das redes sociais móveis estudadas com suas 

funcionalidades, tecnologia de localização e arquitetura. 

Tabela 1: Quadro comparativo das Redes Sociais Móveis 

Rede Social 

Móvel 
Funcionalidades 

Método  de 

Localização 
Arquitetura Vantagens Desvantagens 

Dodgeball  
Encontrar Pessoas, 

Localizar amigos 

Sinal do 

Celular 

Cliente-

Servidor  

Simpliciadade; 

Criado para 

funcionar em 

qualquer celular. 

O usuário é quem 
informa a 

localização; 

Distância de 

notificação 

predefinida 

Serendipity 
Encontrar Pessoas 

 
Bluetooth 

Cliente-

Servidor  
Simpliciadade. 

Apenas Bluetooth; 

Aplicação em 

segundo plano 

Social Net  Encontrar Pessoas Bluetooth P2P 
Perfil 

Distribuido 
Apenas Bluetooth 
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Rede Social 

Móvel 
Funcionalidades 

Método  de 

Localização 
Arquitetura Vantagens Desvantagens 

Socialight  
Friend Locator,  
Tap and Tickle e o 

Sticky Shadow 

Bluetooth, 

GPS e 
informações 

da própria 

operadora da 

rede 

Cliente-

Servidor 

Suporte as várias 
tecnologia de 

localização 

Aplicativo Java no 
cliente para 

localizar 

 

3.2 Aplicações Sociais Móveis 

São aplicações móveis por vezes confundidas com redes sociais móveis. Apesar de 

detectar proximidade e localizar pessoas, possibilitando, em alguns casos, um cadastro sob 

forma de perfil, esses aplicativos não possibilitam a construção de listas de amigos e dessa 

forma, o usuário não tem como gerenciar uma lista de contatos e nem navegar na lista de 

contatos dos amigos. Sendo assim, não se enquadram no conceito de rede social definido por 

Boyd e Ellison (2007).  

Como essa pesquisa trata de tecnologia de localização e detecção de proximidade de 

amigos, torna-se oportuno fazermos uma análise sobre como essas aplicações realizam essas 

tarefas, uma vez que algumas dessas aplicações podem interagir com determinadas redes 

sociais desktop para fornecerem serviços de localização, como acontece com o Google 

Latitude e com o ToothTag23, por exemplo. 

3.2.1 Jabberwockies 

Jabberwockies
24

 é um aplicativo para telefones móveis compatíveis com Bluetooth. Usa 

categorias como "família" ou "estranhos" para rotular as pessoas que estão frequentemente 

nas proximidades. De acordo com Paulos e Goodman (2004), ao chegar a um novo ambiente e 

descobrir alguém identificado como "estranho" (pessoas que frequentam o ambiente e o 

usuário não conhece) ou "família" (pessoas que frequentam o ambiente e o usuário conhece) 

os usuários podem se sentir em casa. E caso não haja nenhum contato (“estranho” ou 

“família”) nas proximidades significa que o usuário está em contato com as pessoas daquele 

lugar pela primeira vez, e assim os usuários podem realmente se sentir longe de tudo. 

Também pode ser implantado de forma imóvel em um determinado local para manter 

uma lista de frequentadores. Em seguida essa lista pode ser comparada com sua lista de 

pessoas e assim estabelecer uma noção de quanto nesta área podem ser tratada como sendo 

                                                             
23 Fonte: http://www.neuaer.com/users 
24 http://www.urban-atmospheres.net/Jabberwocky/info.htm 
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um bairro social, onde quase todos se conhecem. A grande desvantagem dessa aplicação é que 

é limitada a tecnologia Bluetooth. 

3.2.2 tunA 

tunA é uma aplicação peer-to-peer móvel que permite aos usuários compartilhar suas 

músicas com outras pessoas que por acaso estão em sua proximidade física. Bassoli et al., 

(2004) afirma que a aplicação tem como objetivo permitir a criação de ligações entre o mundo 

virtual da comunicação digital e da realidade física em que os usuários são confrontados todos 

os dias. Os principais aspectos de tunA são: 

 Compartilhamento de Música: Uma pessoa pode ouvir a música e também pode 

sintonizar e ouvir o que outras pessoas estão ouvindo no seu dispositivo tunA; 

 O dispositivo portátil: O aparelho em si (protótipo de um iPaq / Plataforma Pocket 

PC) é pequeno; 

 Conectividade Ad-hoc de rede Wi-Fi: os dispositivos tunA se comunicam e 

transmitem áudio MP3 codificados via conexões de rede sem fio 802.11b ad-hoc; 

 Sincronização de áudio: É permitida a reprodução de áudio sincronizado entre a 

fonte e os destinos, assim o dispositivo de destino de uma pessoa quando sintonizado 

pode ouvir exatamente o que a outra pessoa está ouvindo. Isto permite que as pessoas 

se sintam fazendo parte de uma comunidade, mesmo sendo estranhos uns aos outros; 

 Conectividade e sincronização múltipla: Uma pessoa (X) pode entrar em sintonia 

com outra pessoa (Y), que por sua vez está em sintonia com alguém (Z), que está 

fora do intervalo da pessoa original (X), e os três ficariam sincronizados; 

 Perfil pessoal: Os usuários podem armazenar informações sobre o perfil pessoal em 

seus dispositivos tunA e definir permissões para os parâmetros de compartilhamentos 

com outros dispositivos. 

A grande desvantagem dessa aplicação é que, apesar do usuário cadastrar um perfil, ela 

não é considerada uma rede social móvel, uma vez que não é possível o gerenciamento de 

lista de contatos e além disso, é limitado ao aparelho tnuA, que é um protótipo de um iPaq 

(assistente pessoal digital). 
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3.2.3 MobiTip 

A aplicação social móvel MobiTip é um serviço social móvel onde comentários ou dicas 

dadas por uma pessoa são disponibilizados para outras pessoas quando os dispositivos estão 

dentro da área de alcance da comunicação. Ela utiliza por padrão uma arquitetura peer-to-peer 

e utiliza a conectividade Bluetooth para formar um espaço social de dispositivos próximos 

(Rudstrom, 2004). 

Esta aplicação permite aos seus usuários expressar suas opiniões e comentários sobre 

qualquer coisa de interesse no ambiente. A implantação da infraestrutura não é um problema 

pois servidores hotspots podem também ser instalados em locais específicos (Rudstrom, 

2004). Um hotspot é um servidor com capacidade Bluetooth que é colocado em locais 

selecionados, e nele os usuários podem coletar informações. Desta forma, um hotspot mantém 

o histórico de todas as dicas e os torna disponível para os usuários MobiTips que estiverem 

nas proximidades (Rudstrom, 2004). Esta versão da rede MobiTip retorna ao design da 

infraestrutura típica da arquitetura cliente-servidor. 

A grande vantagem é que esse serviço se assemelha a funcionalidade Sticky Shadow das 

redes sociais móveis, porém o serviço é limitado à tecnologia Bluetooth, sendo essa a 

principal desvantagem. 

3.2.4 Junkola 

Jukola é uma aplicação social móvel que permite às pessoas escolher a música que está 

sendo tocada em locais públicos democraticamente através do voto, mudando assim a forma 

como a música é controlada em um bar.  

De acordo com O’Hara et al., (2004), essa aplicação é constituída por uma unidade 

principal que mantém um banco de dados com todas as músicas em formato MP3. Ela está 

conectada à Internet podendo recuperar informações sobre a canção, artista, nomes de álbuns 

e informações filtragem colaborativa resultante das preferências de pessoas que também 

gostaram desta canção.  

Os usuários podem indicar músicas a serem tocadas, selecionando músicas da coleção 

de música. Músicas indicadas não serão tocadas necessariamente. Depende do resultado da 

votação sobre a relação de músicas aleatórias. A votação é feita selecionando a canção em um 

dos handhelds. Cada um tem direito a um voto por rodada de votação. Um voto pode ser 
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alterado a qualquer momento durante a rodada de votação. O componente final do sistema é 

uma página Web. As pessoas podem usar essa página para acessar o histórico da música que 

está sendo tocada em um determinado dia e também fornece uma capacidade de upload de 

música dentro dos limites das leis de direitos autorais. A grande desvantagem é que é uma 

aplicação social móvel destinada apenas a lugares restritos limitada pelos handhelds.  

3.2.5 Hocman 

Hocman é uma aplicação HTTP móvel com arquitetura peer-to-peer que suporta a 

interação social entre os motociclistas. O sistema permite o compartilhamento de documentos 

HTML, reforçada com clipes de áudio e imagens, através de uma rede ad-hoc.  A aplicação 

suporta dois modos de manuseio: 

 Modo de cruzeiro: um usuário pode ativá-lo uma deixá-lo de forma autônoma, o que 

é apropriado quando o usuário não pode se concentrar na aplicação como, por 

exemplo, ao dirigir; 

 Modo de visualizar: é um browser HTML onde o usuário pode escolher 

manualmente as páginas que ele deseja fazer o download ou inspecionar o log e 

navegar nas páginas associadas. 

 Um requisito básico para realizar o compartilhamento entre pares no trânsito é a rápida 

descoberta mútua, porque a alta velocidade faz com que os encontros sejam breves. Para isso 

cada peer mantém uma lista de colegas conhecidos e cada entrada é associada a um 

temporizador. Quando o tempo acaba, a entrada é removida e seu respectivo par é 

considerado inacessível. Em intervalos regulares, um par anuncia sua presença transmitindo 

uma mensagem. Ao receber uma mensagem o temporizador correspondente é inicializado. 

Sempre que uma nova mensagem de entrada é feita uma mensagem de resposta é transmitida 

contendo a identificação do remetente e o ID do peer que foi inserido na lista. O aplicativo é 

Wi-Fi e está implementado em C / C + + sendo executado em dispositivos equipados com o 

módulo IEEE 802.11. A tecnologia bluetooth é inadequada porque a aplicação exige um 

alcance wireless de no mínimo 100 metros por se tratar de uma rede oportunista breve 

(Esbjornsson, 2002). Uma desvantagem dessa aplicação é que ela é apenas uma interação 

social ad-hoc limitada pela tecnologia wireless. 
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3.2.6 Proxy Lady 

Proxy Lady é um sistema móvel que suporta comunicação oportunista face-a-face que 

ocorre quando dois usuários pretendem conhecer um ao outro. Segundo Dahlberg et al., 

(2000), esse sistema é executado em um PDA (Personal Digital Assistant), equipado com um 

rádio transceptor e usa e-mails e tarefas como base para a interação oportunista permitindo ao 

usuário associar informação com outras pessoas, chamadas de "candidatos a interação”. 

Quando um candidato a interação está nas proximidades, o Proxy Lady notifica através 

de um alerta que pode ser um som, uma luz e uma caixa de diálogo e em seguida fornece 

informações ao usuário para que a comunicação face-a-face seja ou não autorizada.  

Quando o usuário, por algum motivo, quer trocar e-mail com uma pessoa então ele 

precisa cadastrar essa pessoa em uma pasta dedicada chamada "Proxy Lady" localizada em 

seu cliente de e-mail. O software desktop Proxy Lady transfere o cadastro para o cliente 

móvel assim que for conectado. O usuário também pode ativar o "Modo Invisível" e ficar 

oculto para os outros. O Proxy Lady precisa de um servidor IMAP
25

 para recuperar e-mails e 

um pequeno servidor Proxy Lady para a identificação de outros usuários. São utilizados 

transceptores de rádio para gerenciar a varredura da área de proximidade possibilitando hoje 

uma área de cobertura de 30 metros em um ambiente aberto. 

Essa proposta é bastante interessante, mas com tecnologia muito limitada a um modelo 

de equipamento com rádio transceptor, sendo essa a grande desvantagem, decorrente da 

limitação da solução. 

3.2.7 ToothTag 

É um aplicativo para celular que permite ao usuário saber quais são os lugares e quem 

são as pessoas que estão perto dele a qualquer momento sem a necessidade de check-in. De 

acordo com o site de notícias R7
26

, quando o usuário estiver em um evento ou em uma festa, o 

ToothTag indica quais dos seus amigos já estão no local: um amigo do Facebook, uma 

conexão do LinkedIn que queria encontrar. Ele avisa também quando há estabelecimentos 

próximos e onde o usuário deixou o carro estacionado, através do Google Maps. O aplicativo 

                                                             
25 Servidor para gerenciamento de correio eletrônico. 
26 Fonte: http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/aplicativo-para-celular-avisa-quando-amigos-estao-

por-perto-20110225.html 
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faz tocar, por exemplo, uma música personalizada quando alguém especial aparece no mesmo 

lugar onde o usuário está. O aplicativo permite marcar dispositivos comuns e dispositivos Wi-

Fi, como laptops, celulares e pontos de acesso e, em seguida, configurar ações automáticas 

(alertas de SMS ou por e-mail) para ser avisado quando estiver a certa distância dele.  

A grande vantagem é que faz tudo isso sem gastar muita bateria como fazem 

tecnologias como o GPS. Em vez do GPS, o programa usa Bluetooth, NFC (Near-Field-

Communication) e Wi-Fi. A desvantagem é que funciona apenas em celular com sistema 

operacional Android. 

Na tabela 2 apresentamos um resumo das aplicações sociais móveis estudadas com suas 

funcionalidades, tecnologia de localização e arquitetura. 

Tabela 2: Quadro comparativo das Aplicações Sociais Móveis 
Aplicações 

Sociais 

Móveis 

Funcionalidades 
Método  de 

Localização 
Arquitetura Vantagens Desvantagens 

Hocman  

Interação social 

entre os 

motociclistas  

Wi-Fi  P2P  
Conectividade 

Ad-hoc 

Limitada a 

interação no 

trânsito 

Jabberwockies 
Descobrir 

Frequentadores 
Bluetooth Cliente-Servidor  Simpliciadade; Apenas Bluetooth; 

Jukola  Escolher música  Wi-Fi  Cliente-Servidor  
Rodada de 

votação 

Aparelho 

handhelds 

MobiTip  
Deixar Opinião / 

Comentário 
Bluetooth  

P2P / Cliente-

Servidor  

Semelhante 

Sticky Shadow 
Apenas Bluetooth; 

Proxy Lady  Encontrar Pessoas  Rádio  Cliente-Servidor  
Interação 

oportunista 

Equipamento com 

rádio transceptor 

ToothTag  Encontrar Pessoas  
Bluetooth, 

NFC e Wi-Fi  
Cliente-Servidor  

Economia de 

energia 

Apenas S.O. 

Android 

tunA 
Compartilhar 

Música 
Wi-Fi P2P 

Conectividade 

Ad-hoc 
Aparelho tnuA 

 

3.3 Soluções de Localização Híbridas para Dispositivos Móveis 

A seguir estão descritas algumas soluções de localização híbridas para dispositivos 

móveis: 

3.3.1 Bluestar 

O Bluestar é um sistema sensível a localização híbrido (indoor-outdoor), que combina a 

localização com base em células GSM com detector (sniffing) de outras fontes de rádio 

frequencia, como o beacons Bluetooth e o Wi-Fi (Quigley et al., 2004). Com o BlueStar o 
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usuário final pode publicar, em diferentes níveis de granularidade, detalhes da sua localização 

para os serviços de informação ou de grupo.  

A aplicação reside no dispositivo móvel e transmite as informações apenas para o 

servidor BlueStar através de uma conexão GPRS. Uma vez que o módulo de localização 

residente no telefone faz a sua pesquisa inicial, o servidor BlueStar verifica o gateway local 

para determinar a localização aproximada do aparelho. Ao invés de armazenar todo o 

mapeamento, são armazenadas informações da localização aproximada permitindo ao 

servidor BlueStar extrair uma pequena parcela do modelo geral. Esta parte do modelo geral é 

entregue ao aplicativo residente no telefone e ainda é grande suficiente para garantir que o 

sistema BlueStar não possa micro localizar o usuário final garantindo assim a segurança da 

informação de localização do usuário. A grande vantagem é a segurança da informação de 

localização e a desvantagem é a necessidade de instalar a aplicação no dispositivo móvel para 

que a localização seja realizada. 

3.3.2 B-MAD 

O B-MAD, Bluetooth Mobile ADvertising, implementado por Aalto et al., (2004), é um 

sistema de alerta e notificação móvel sensível à localização e posicionamento com base na 

tecnologia Bluetooth e no protocolo WAP  (Wireless Application Protocol) voltado para 

publicidade. O sensor Bluetooth descobre vários dispositivos com Bluetooth ativo próximos e 

envia os endereços desses dispositivos através de uma conexão WAP ao servidor de anúncios. 

O servidor mapeia os endereços do telefone do usuário e verifica no banco de dados se há 

alguma publicidade associada ao endereço localizado que ainda não foi enviada ao usuário. 

As propagandas não entregues são enviados para Push Sender para a entrega que envia a 

publicidade como mensagens WAP Push SI (Service Indication). De acordo com o autor 

Aalto et al., (2004), a desvantagem da solução é que o sistema de posicionamento Bluetooth 

precisa ser mais confiável, não sendo possível localizar dispositivos distantes mais de 100 

metros. 

3.3.3 Cooltown 

O Cooltown é um sistema de proximidade híbrido que interliga recursos Web a objetos 

e lugares físicos (Kindberg e Barton, 2001). O objetivo do projeto é fornecer uma 

infraestrutura para a computação nômade, com base na computação móvel e ubíqua. O termo 

“Nômades” se refere aos seres humanos que se deslocam entre os lugares, tais como do 
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trabalho para casa. O termo “Computação” refere-se aqui aos serviços prestados aos usuários 

nômades. Esta associação é efetuada normalmente por tecnologias de localização específicas 

de proximidade, como os sinais infravermelhos, que permitem aos utilizadores interagir com 

os recursos através dos seus dispositivos móveis. A desvantagem desse projeto está no uso de 

tecnologias de proximidade, limitando assim sua aplicação. 

3.3.4 Place Lab 

O Place Lab é um sistema de localização híbrido baseado na análise de bases de dados 

com a identificação e localização de vários tipos de emissores de rádio como Wi-Fi, 

Bluetooth, GSM/UMTS (Lamarca et al., 2005).  O Place Lab utiliza a posição estimada pela 

torre de celular para fornecer a localização. Essa abordagem fornece uma excelente cobertura 

e precisão adequada para a detecção de algo como proximidade de amigos, mas requer uma 

varredura da área para obter a localização estimada das torres de celular na área. Isto pode ser 

muito caro, especialmente manter as informações atualizadas, como posições da torre, etc. 

3.3.5 Cell-ID/GPS 

Já no trabalho de Romsaiyud e Premchaisawasdi (2009), é apresentada uma solução 

alternativa para resolver o problema de falta de sinal de GPS através de uma comutação 

inteligente deste sistema para a utilização dos dados da rede de celular por meio do Cell-ID. 

Segundo os próprios autores, uma das desvantagens de se utilizar o sistema de Cell-ID é a 

precisão que depende do tamanho da célula e pode variar de 150m, nas micro células em 

núcleos urbanos, para 30 km, nas células em ambientes rurais, o que pode não ser aceitável 

para algumas aplicações.  

3.3.6 API de Geolocalização do HTML5 

De acordo com Vaughan-Nichols (2010), a World Wide Web Consortium (W3C) está 

desenvolvendo o HTML5 (Meyer, 2011) como um padrão único que oferece funcionalidades 

melhoradas aos usuários e desenvolvedores da Web, sem a utilização de tecnologias 

proprietárias que se tornaram populares nos últimos anos.  Além disso, Vaughan-Nichols 

(2010) ainda afirma que o HTML apoia novas tecnologias móveis, tais como localização 

geográfica através da API de Geolocalização do HTML5 e serviços baseados em localização 

(LBS), bem como novos formatos abertos, tais como gráficos vetoriais escaláveis.  
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A API de Geolocalização do HTML5 define uma interface de alto nível para as 

informações de localização como latitude e longitude, oferecendo suporte para navegadores 

móveis e aplicações LBS. Entre as fontes comuns para obter as informações de localização 

incluem-se o GPS e a localização inferida a partir de sinais de rede, como endereço IP, Wi-Fi 

e Cell-ID. Dessa forma, conforme Akgu e Pahlavan (2009), a API de Geolocalização do 

HTML5 utiliza uma tecnologia híbrida para obter a localização do cliente que possibilita uma 

cobertura mais eficaz e um melhor desempenho para serviços de localização.  

Na tabela 3 podemos ver uma tabela com os navegadores que já possuem suporte para 

API de Geolocalização do HTML5: 

Tabela 3: Navegadores com suporte para API de Geolocalização do HTML5 (Adaptado de Pejic et 

al., 2010) 

Navegador 

Suporte para API de 

Geolocalização do 

HTML5 

Android 2+ Sim 

Chrome 5+ Sim 

Firefox 3.5+ Sim 

Internet Explorer 9+ Sim 

Iphone 3+ Sim 

Opera 10.6+ Sim 

Safari 5+ Sim 

 

Também existe suporte para a API de Geolocalização do HTML5 em dispositivos 

móveis: Android 2.0 +; iPhone 3.0 +; Opera Mobile 10.1 +; Symbian (S60 3rd e 5 ª geração); 

Blackberry OS 6; Maemo 

Algumas vantagens e desvantagens das tecnologias de localização utilizadas pela API 

de Geolocalização do HTML5 são apresentadas por Pejic et al., (2010) e estão detalhadas na 

tabela 4. 

Tabela 4: Vantagens e desvantagens das tecnologias de localização utilizadas pela API de 

Geolocalização do HTML5 (Pejic et al., 2010) 

Tecnologia Vantagens Desvantagens 
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Tecnologia Vantagens Desvantagens 

Geolocation IP 
 

Amplamente disponível 

Detecção acontece do 

lado do servidor 

 

Precisão em nível do 

país/cidade 

Triangulação 

GPS (nível de precisão 

cerca de 10m) 

Altamente preciso na área 

rural 

Não funciona em 

ambientes fechados 

Dificuldade em cânions 

urbanos (entre prédios) 

 

Wi-Fi (20m) 
Funcionamento indoors e 

dentro de áreas urbanas 

Não funciona bem em 

áreas rurais 

Celular Tower (1000m) 

 

Funciona onde há 

cobertura celular 
Muito impreciso 

Na tabela 5 apresentamos um resumo dos sistemas de localização híbrido estudadas 

com suas tecnologias de localização. 

Tabela 5: Quadro comparativo das Soluções de Localização Híbrida 
Soluções de 

Localização 

Híbrida 

Funcionalidades 
Método  de 

Localização 
Arquitetura Vantagens Desvantagens 

BlueStar  Localizar Pessoas 

Células GSM, 

Bluetooth e 

Wi-Fi  

Cliente-Servidor  

Segurança – 

Níveis de 

granularidade de 

localização 

Aplicação Cliente 

B-MAD  
Localizar Pessoas 

e Publicidade 

Bluetooth e 

WAP  
Cliente-Servidor Publicidade Baixa Segurança 

Cooltown  
Computação 

Nômade 

Tecnologias 

de 

proximidade - 

Sinais infra-

vermelhos  

Cliente-Servidor 
Interligar 

recursos web 

Necessita 

Proximidade 

Place Lab  Posicionamento 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

GSM/UMTS  

Cliente-Servidor 

Excelente 

cobertura e 

precisão 

Custo elevado – 

Cobertura Torre 

de Celular 

Cell ID/GPS  Posicionamento Cell ID e GPS  Cliente-Servidor 
Suprir a falta de 

GPS 
Baixa Precisão 

API de 

Geolocalização  
Posicionamento 

IP e 

Trinagulação 

(GPS, Wi-Fi, 

Celular) 

Cliente-Servidor 

Cobertura mais 

eficaz e um 

melhor 

desempenho 

Necessita Internet 

3.4 Redes Sociais Móveis baseadas em Soluções de Localização Híbridas 

Agora vamos descrever alguns trabalhos correlatos referentes a redes sociais móveis 

que utilizam algum sistema de localização híbrido: 

3.4.1 MSNSS 

A construção de uma arquitetura geral para a disponibilização de serviços de rede social 

móvel (MSNSs - Mobile Social Network Services) capaz de suportar serviços baseados em 
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localização e serviços interativos de rede social móvel, usando principalmente as redes Wi-Fi 

metropolitanas no contexto dos serviços sociais é proposta por Chang et al., (2007). A 

pesquisa foi iniciada com o objetivo de usar o serviço de rede social móvel como uma medida 

para aumentar a conectividade social e melhorar a qualidade de vida para a maioria das 

pessoas sem emprego que permanecem desempregadas, que raramente tem acesso a serviços 

apropriado na comunidade, estando socialmente isoladas.  

Na figura 4 podemos verificar a arquitetura do dispositivo cliente proposto por Chang et 

al., (2007). Nessa arquitetura nenhum novo módulo de localização precisa ser implementado 

dentro da rede de distribuição Wi-Fi ou no núcleo da rede celular, além disso, mash-up de 

serviços Web é usado, o que torna a abordagem da arquitetura mais modular e fácil de 

aproveitar os serviços Web existentes. O módulo de localização instalado nos dispositivos 

clientes lida com o hardware do dispositivo e retorna a localização do usuário solicitando os 

dados para o aplicativo, independentemente do tipo de tecnologia ou de método de 

implementação que calcula a localização do usuário.  

 
Figura 4: Arquitetura do dispositivo cliente proposto em Chang et al., (2007) 

A vantagem da rede social proposta em Chang et al., (2007) é o fato de realizar a 

localização independente da tecnologia disponível no equipamento. A desvantagem é a 

necessidade de se instalar um módulo de localização no cliente para que o mesmo seja 

posicionado geograficamente e, devido ao fato dos serviços fornecidos por essa rede social 

utilizarem principalmente as redes Wi-Fi metropolitanas, segundo o autor, a precisão de 

posicionamento Wi-Fi é um fator crítico para o sucesso do protótipo. 

3.4.2 CAESAR 

O CAESAR é uma rede social móvel baseada em sistema de recomendação que foi 

projetada para funcionar mesmo com dispositivos que apenas suportem chamadas de telefone 
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e mensagens (SMS) (Ramaswamy et al., 2009). O sistema é impulsionado através do 

fornecimento de recomendações pelo usuário. Essas recomendações são recolhidas utilizando 

mecanismos simples, tais como envio de mensagens de texto para um determinado número, 

um endosso em uma loja, uma visita a um Website, dentre outras formas. As recomendações 

são enviadas e são armazenadas em um banco de dados de recomendação. Existe também o 

componente de mineração da influência social do usuário, que analisa a lista de contatos e as 

várias atividades realizadas pelo usuário (registros de chamadas, registro de mensagens, etc), 

em seguida calcula a afinidade social entre um determinado par de usuários. Maior afinidade 

social implica um maior grau de influência de um usuário sobre o outro, e vice-versa. O 

sistema é composto também pelo componente de mineração de contexto, que extrai 

informações de localização dos usuários. Esse componente analisa também os perfis dos 

usuários para determinar os seus gostos e preferências.   

A grande vantagem da rede social baseada em sistema de recomendação proposta em 

Ramaswamy et al., (2009) é que ela pode ser executada em qualquer dispositivo móvel, até 

mesmo os que apenas efetuam chamadas e troca de mensagens. A desvantagem é que, devido 

ao projeto ser desenvolvido principalmente para dispositivos móveis de tecnologia simples, a 

forma de localização fica restrita a disponibilização do serviço pelas operadoras de 

telecomunicação. 

3.4.3 Nokia Find & Connect 

De acordo com Wang et al., (2010) as redes sociais podem ser utilizadas e criadas no 

ambiente de escritório com o objetivo de melhorar a eficiência do trabalho e a eficiência do 

uso dos recursos disponíveis. Como solução é apresentada o Nokia Find & Connect, uma 

aplicação de rede social para celular que ajuda as pessoas gerir de forma eficiente os recursos 

de escritório, como salas de reuniões e mesas, além de facilitar a conexão entre colegas. O 

Nokia Find & Connect foi testado e implantado oficialmente no escritório de Pequim no final 

de maio de 2010. Se um usuário A deseja saber quem é o usuário B que está próximo, basta 

consultar a lista que aparece no “View Everyone” e verificar o nome de todos os usuários que 

estão perto de A, como podemos ver na figura 5. Para obter mais informações sobre o usuário 

B, o usuário A poderá em seguida acessar o “Meeting History” e verificar o histórico das 

reuniões em que ambos estiveram presentes ou reuniões em que o usuário B esteve com 

algum dos amigos do usuário A. Isso permite aos usuários adicionar novos amigos com base 

em informações como histórico de encontros, interesses similares e mensagens instantâneas.  



55 

 
Figura 5: Tela do Nokia Find & Connect usada para consulta de proximidade (Wang et al., 2010) 

A grande vantagem da rede social proposta por Wang et al., (2010) é que ela fornece 

funcionalidades que variam desde procurar salas de reunião disponíveis nas empresas até 

descobrir o perfil de uma pessoa que está próxima ao usuário. A grande desvantagem é que 

ela foi projetada apenas para ambientes internos, limitando assim o seu uso. 

3.4.4 Foursquare 

Foursquare é uma rede social móvel que foi criada em 2009 pelos mesmos criadores da 

rede social móvel Dodgeball. Segundo a Revista Época
27

 de maio de 2010, o Foursquare é 

uma rede social móvel baseada na localização física de seus usuários e que possui elementos 

que lembram games.  

Após o usuário fazer o cadastro ele pode importar automaticamente seus amigos do 

Facebook, Twitter e Gmail. Quando um usuário abre o aplicativo no celular ele reconhece a 

localização e traz uma lista de lugares próximos ao usuário. Existe também a possibilidade de 

deixar comentários nos lugares visitados, onde o usuário fez o check-in, podendo inclusive ver 

uma lista com os lugares onde os amigos fizeram check-in recentemente. Além disso, o 

Foursquare mostra quais amigos estão onde você está, ou perto, para que você possa 

encontrá-los tirando as pessoas da Internet e colocando-as em contato com o mundo real. Um 

cuidado que se deve ter é não tornar público o endereço da casa de um amigo ou de algum 

familiar. 

Com o objetivo de aumentar o interesse no aplicativo o Foursquare também funciona 

como um jogo. O jogo gira em torno dos check-ins. Com o Foursquare o dono de um 

estabelecimento comercial pode saber quem é o frequentador mais assíduo, ou seja, quem 

                                                             
27 http://revistaepoca.globo.com/revista/epoca/0,,emi137353-15228,00-foursquare+o+novo+queridinho+da+internet.html 
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fizer check-ins mais vezes no mesmo lugar ganha uma coroa e recebe o título de Mayor 

(Prefeito), podendo até ganhar brindes do estabelecimento. Quando um usuário faz check-ins, 

ele ganha pontos e pode ganhar badges, que são prêmios engraçados que se referem aos 

lugares que você visitou. São fornecidos mais de 150 badges diferentes. Existe badges até 

para quem fez check-in pela primeira vez. Na figura 6 temos exemplo de três badges: 1) o 

Last Degree é para quem fizer check-in no Pólo Norte; 2) o I'm on a boat é para quem fizer 

check-in dentro de um barco; 3) Pizzaiolo é para quem passar por 20 pizzarias diferentes. 

 
Figura 6: Exemplo de badges usados pelo Foursquare

28
 

Além de localizar amigos o Foursquare localiza também os inimigos. O Avoidr
29

 é um 

aplicativo do Foursquare que avisa onde estão seus "inimigos", para que você os evite. 

Inicialmente você precisa autorizar o serviço a acessar sua conta Foursquare e criar uma lista 

de todas as pessoas que você deseja evitar, escolhe a característica negativa que mais se 

encaixa no seu inimigo e o aplicativo mapeia os lugares que você não deve frequentar. 

Apesar de fornecer vários serviços, essa rede social não permite que o usuário informe a 

que distância do amigo deseja ser notificado, além de ser uma rede social comercial, não 

disponível para pesquisas. 

3.4.5 Whoz That 

A rede social Whoz That tem o objetivo de facilitar a comunicação pessoa-a-pessoa 

trazendo as redes sociais desktop para o mundo real. De acordo com Santos (2011) é um 

sistema que utiliza as informações das redes sociais desktop para enriquecer o contexto social 

e auxiliar os usuários para que eles descubram informações a priori sobre as pessoas que 

estão próximas e que possuam interesses em comum. É um sistema que une as redes sociais 

                                                             
28 Fonte: Figura criada para essa pesquisa. As imagens foram retiradas de http://www.4squarebadges.com/ 

foursquare-badge-list/ 
29 Fonte: http://www.avoidr.org/ 
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desktop aos smartphones. Ela fornece serviços sensíveis ao contexto local e trás informações 

pessoais armazenadas em redes sociais desktop para serem utilizadas no mundo real. Para 

alcançar essa visão de interação social essa rede social móvel faz uso da tecnologia Mobile 

Social Networking (MoSoNet) através da implementação de dois passos: primeiro 

compartilha os identificadores entre as pessoas com celular smartphones próximos (via 

Bluetooth ou Wi-Fi) e, em seguida, consulta uma rede social desktop importando o perfil dos 

usuários e verificando a relevância do contexto social para enriquecer interação humana local 

(Beach et al., 2008). Por exemplo, quando usuários chegam a um bar é possível consultar a 

rede social através das identidades apresentadas pelos smartphones e verificar o tipo de 

música que as pessoas gostam de ouvir e adaptar as músicas do bar ao gosto dos clientes. 

Grande parte das redes sociais móveis ajuda a acompanhar os amigos, mas não 

identifica pessoas estranhas no ambiente. O sistema Whoz That, através do uso da tecnologia 

de computação móvel, importa as informações contextuais dos sites de redes sociais, como o 

MySpace, LinkedIn e Facebook, por exemplo,  e trás para o contexto local.  

Essa proposta é vantajosa por sua simplicidade, por seu uso eficiente da energia e da 

largura de banda. Outra vantagem é a extensibilidade. O grande problema é que não prevê a 

possibilidade dos usuários possuírem vários perfis em redes sociais diferentes, que podem 

conter informações incompletas e contraditórias entre si. Além disso, sempre necessita da 

disponibilidade dos servidores Web onde os perfis estão armazenados podendo ter problemas 

de privacidade, ter informações trocadas e até mesmo interceptação dos dados. 

3.4.6 Google Latitude 

O Google Latitude iniciou como sendo uma aplicação do Google para celular. Era 

apenas um serviço que permitia disponibilizar, para determinados amigos, sua localização. De 

acordo com o site oficial do Google Latitude
30

, esse serviço está disponível para a maioria dos 

telefones.  Já para Santos (2011), a principal funcionalidade do Google Latitude é indicar a 

localização do usuário para seus contatos, no momento em que este escreve uma mensagem 

(e-mail), inicia uma sessão de bate papo (Google Talk), ou simplesmente, define a melhor rota 

para uma determinada localidade (Google Maps). O serviço também se integra com a rede 

social Orkut, onde é possível que um usuário realize o acompanhamento da localização de 

seus amigos em tempo real.  

                                                             
30 Fonte: http://www.google.com/mobile/latitude/ 
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Agora o Google Latitude permite também a realização de 'check-ins', registrando 

quando o usuário chega a um determinado local, dessa forma ele pode concorrer com outras 

redes sociais móveis, como a rede social Foursquare. Um dos diferenciais do Latitude em 

relação aos seus concorrentes é a possibilidade de realizar um check-in automático. A 

desvantagem é que a nova funcionalidade está disponível apenas a versão 5.1 do aplicativo 

para Android. 

Na tabela 6 apresentamos um resumo das redes sociais móveis híbridas estudadas com 

suas funcionalidades, tecnologia de localização e arquitetura. 

Tabela 6: Quadro comparativo das Redes Sociais Móveis Híbridas 
Redes Sociais 

Móveis 

Híbridas 

Funcionalidades 

Tecnologia  

de 

Localização 

Arquitetura Vantagens Desvantagens 

MSNSs 

Sistema de 

Localização 

Híbrido  

Wi-Fi, GPS, 

GPRS  
Cliente-Servidor  

Independe de 

Tecnologia. 

Módulo de 

localização no 

cliente; 

Precisão de 

posicionamento 

Wi-Fi. 

CAESAR  
Sistema de 

Recomendação  

Celular e 

Mensagens de 

texto  

Cliente-Servidor 

Qualquer 

dispositivo 

móvel. 

Localização 

restrita a 

disponibilização 

das operadoras de 
telecomunicação. 

Nokia Find & 

Connect  

Gerenciar recursos 

de escritório  

Tecnologia 

Indoor  
Cliente-Servidor 

Localiza salas e 

pessoas 

Ambientes 

Interno. 

FourSquare  
Encontrar Pessoas, 

Localizar amigos  

Rede 3G e 

GPS  
Cliente-Servidor 

Atrativa – 

funciona como 
um jogo. 

Check-in; 

Não personaliza 
distância de 

notificação 

Whoz That  

Encontrar Pessoas, 

Compartilhar 

Opinião  

Bluetooth e 

WiFi  
Cliente-Servidor 

Simplicidade, 

uso eficiente da 

energia; 

Integração com 

redes sociais on-

line. 

Problema de 

Segurança – 

informações 

trocadas; 

Ambiguidade de 

perfis. 

Google 

Latitude  
Encontrar Pessoas,  Cell-ID, GPS  Cliente-Servidor  

Mostrar a 

localização dos 

usuários 

Check-in; 

Disponível apenas 

para a versão 

Android 5.1  

3.5 Soluções de Localização baseadas em Web Service 

Após as pesquisas bibliográficas não encontramos nenhum trabalhos que utilize 

serviços baseados em tecnologia de localização geográfica através de Web Service Dinâmico.  

Apresentamos abaixo algumas soluções que utilizam serviços baseados em tecnologia de 

localização geográfica através de Web Service. 
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3.5.1 MYSOCIAL 

MySocial é uma rede social móvel baseada em localização. Ela utiliza uma 

infraestrutura que foi implementada para o desenvolvimento de aplicações para redes sociais 

móveis (Santos, 2011). A MySocial possui como objetivos indicar a localização dos usuários 

para seus contatos das redes sociais desktop e possibilitar que os usuários realizem o 

acompanhamento da localização dos contatos que estão próximos em tempo real. Ela utiliza 

as informações de contexto social e de localização dos usuários compartilhada a partir da API 

(Application Programming Interface) de Web Service da infraestrutura, e apresenta através de 

listas de contatos os amigos diretos e indiretos das redes sociais desktop que os usuários 

participam e informam aos usuários quando esses contatos estão próximos (Santos, 2011).  

A infraestrutura para o desenvolvimento de aplicações para redes sociais móveis foi 

desenvolvida com base em uma arquitetura orientada a serviços, sendo implantada através de 

um servidor centralizado, integrando-se através de plugins31 com as redes sociais Orkut e 

MySpace. Para enviar a informação sobre a localização dos usuários inicialmente é feita a 

configuração do provedor de localização (GPS do dispositivo, triangulação das antenas da 

rede móvel celular ou triangulação das antenas de pontos de acesso Wi-Fi), e em seguida as 

informações sobre a localização do usuário (latitude e longitude obtidas a partir do GPS do 

dispositivo móvel) são atualizadas a cada minuto e enviadas através do Web Service da 

infraestrutura. Essa solução informa visualmente aos usuários sobre os contatos que estão 

próximos e exibe a localização geográfica dos usuários através de mapa. 

A desvantagem da MySocial é que para a infraestrutura extrair as informações de 

contexto social e de localização das redes sociais, o usuário deve instalar e configurar os 

plugins disponibilizados pela infraestrutura em cada rede social desktop da qual faça parte, 

dessa forma, pode gerar um problema de ambiguidade, ou mesmo, conflitos sobre as 

informações de contexto dos usuários, visto que essas informações podem estar espalhadas 

entre as diversas redes sociais desktop das quais os usuários sejam membros. Outra 

desvantagem é que essa solução se integra apenas às redes sociais Orkut e MySpace, que são 

pouco utilizadas mundialmente. Outro detalhe é que a tecnologia Web Service utilizada por 

essa infraestrutura não faz a localização do usuário de forma dinâmica, servindo apenas para 

compartilhar a localização obtida pela MySpace. 

                                                             
31 Um plugin é um programa instalado no navegador que permite a utilização de recursos não presentes na 

linguagem HTML 
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3.5.2 LOCUS 

De acordo com Souza (2007), Locus é um sistema de localização através de referências 

espaciais indiretas. Uma referência espacial indireta é qualquer elemento textual capaz de 

identificar um lugar sem fazer uso explícito de suas coordenadas geográficas. O Locus é 

fundamentado em um gazetteer digital, cuja modelagem seguiu os conceitos definidos em 

uma ontologia, a ontologia de lugar. Um gazetteer é um dicionário de nomes de lugares. O 

trabalho de Souza (2005) inclui uma avaliação do potencial de uso do Locus em uma 

aplicação de recuperação de informação geográfica, e propõe aplicações do localizador em 

diferentes áreas, tanto por meio de uma interface interativa quanto através de Web Services. 

A desvantagem do Locus é que a localização é espacial e não geográfica, dependendo 

das referências textuais. 

3.5.3 SAM 

SAM é o Projeto Serviços e Aplicações Móveis que utiliza a especificação OpenLS 

(Open Location Services) do OpenGIS Consortium, combinada com tecnologias emergentes 

como Web Services, para o desenvolvimento de aplicações LBS. 

De acordo com Brunozi et al., (2005), no Projeto SAM, optou-se por uma arquitetura 

orientada a serviços utilizando Web Services porque, dessa forma, os sistemas de mobilidade 

e o sistema de geoposicionamento mantêm baixo acoplamento entre si, permitindo que sejam 

desenvolvidos em paralelo e integrados posteriormente como componentes da arquitetura 

SAM. A arquitetura proposta para desenvolvimento do protótipo prevê a adoção da tecnologia 

Web Services a fim de garantir a interoperabilidade e a ubiquidade dos serviços envolvidos 

O protótipo implementado está restrito aos seguintes casos de uso: 

– Autenticação de usuário no cliente Web e no cliente móvel; 

– Visualização da localização de um determinado terminal móvel; 

– Visualização do histórico da localização de um determinado terminal móvel. 

Após a autenticação de um usuário utilizando o protocolo Kerberos, o protótipo permite 

a visualização de um mapa com a localização do terminal móvel que se encontra em uma 

dada posição (X, Y). Essa posição é obtida por meio do Serviço de Localização, 

implementado para um terminal móvel GSM/GPRS acoplado a um GPS (Global Positioning 

System) externo via Bluetooth. O conjunto dessas posições em um determinado espaço de 
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tempo permite gerar uma lista de posições (X, Y), formando o histórico da localização de um 

determinado terminal móvel. 

A posição (latitude, longitude) é capturada do GPS (Global Positioning System) pelo 

terminal móvel via interface Bluetooth e enviada via HTTP a um servidor de localização que 

armazena e gerencia os dados de localização.  

A desvantagem desse protótipo é que a localização geográfica ocorre apenas de um 

terminal móvel GSM/GPRS acoplado a um GPS (Global Positioning System) externo via 

Bluetooth.. 

Tabela 7: Quadro comparativo das Soluções de Localização baseadas em Web Service 

Soluções de 

Localização 
Funcionalidades 

Tecnologia  de 

Localização 
Arquitetura Vantagens Desvantagens 

MySocial 

Sistema de 

Localização 

Híbrido 

Wi-Fi, GPS 
Cliente-

Servidor 

Integração com 

redes sociais on-

line. 

Necessidade de 

Plugins; 

Ambiguidade 

de perfis. 

Locus 
Sistema de 

localização 

Referências 

espaciais indiretas 

Cliente-

Servidor 

Aplicações do 

localizador em 

diferentes áreas. 
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3.6 Comparação dos Trabalhos Correlatos 

Com exceção do aplicativo ToothTag, as redes sociais móveis e as aplicações sociais 

móveis apresentadas na seção 3.1 e na seção 3.2 utilizam apenas um tipo de tecnologia de 

localização limitando assim o seu uso. O aplicativo ToothTag, apesar de possuir mais de uma 

tecnologia de localização, funciona apenas em celular com sistema operacional Android, 

limitando-o do mesmo jeito. 

As soluções de localização e as redes sociais móveis baseadas em tecnologia de 

localização híbrida, apresentadas na seção 3.3 e na seção 3.4, apesar de utilizarem mais de 

uma tecnologia de localização, estão limitadas apenas a essas tecnologias já implantadas na 
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solução, não sendo mencionada em lugar algum a possibilidade de inclusão de uma nova 

tecnologia de localização. Além disso, essas soluções não fornecem recursos de notificação de 

proximidade de amigos, nem de configuração de distância para que essa notificação seja 

enviada.  

Relacionamos também alguns trabalhos sobre soluções de localização baseadas em Web 

Service, o detalhe é que nenhuma das soluções analisadas utiliza Web Service Dinâmico, 

sendo esse um fator diferenciador em relação a essa pesquisa. 

As redes sociais móveis Google Latitude, MSNSs e MySocial são as soluções que mais 

se assemelham a proposta dessa pesquisa.  O Google Latitude se assemelha devido a 

possibilidade de localizar exibir a posição geográfica do usuário num mapa, mas não calcula a 

distância entre os usuários, nem notifica a proximidade de amigos. O MSNSs se assemelha 

devido ao fato de localizar usuários independente da tecnologia de localização disponível no 

equipamento, mas há necessidade de se instalar, no cliente, um módulo de localização que 

utiliza como padrão de localização principal as redes Wi-Fi, sendo esse um fator crítico. O 

MySocial se assemelha por detectar proximidade entre os contatos da rede social e utilizar 

uma API de Web Service para compartilhar as informações de contexto social e de 

localização dos usuários, mas a desvantagem é a grande quantidade de plugins que deve ser 

instalado no cliente e o fato das informações não estarem no mesmo banco de dados, gerando 

problemas de ambiguidade de informação. 

A proposta apresentada nessa pesquisa se diferencia das demais porque pode ser 

executada em qualquer dispositivo (móvel ou desktop) e em qualquer ambiente (interno e 

externo), tornando possível o posicionamento geográfico do usuário independente da 

tecnologia de localização disponível no equipamento. Além disso, a nossa proposta calcula a 

distância entre os amigos e permite, ao usuário, configurar a distância que o mesmo deseja ser 

notificado da proximidade do amigo. 

A principal contribuição dessa pesquisa é apresentar uma solução de localização que, 

quando implantada em uma rede social móvel, o usuário e seus amigos possam ser localizados 

geograficamente, independente da tecnologia de localização disponível no equipamento 

utilizado. Existe também a possibilidade dessa localização poder ser vista em um mapa. 

Além dessa contribuição, esperamos também que, depois de realizada a localização 

geográfica, o usuário seja capaz de verificar a distância que o mesmo se encontra em relação 
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aos amigos, bem como definir a distância que deseja ser notificado da proximidade dos 

mesmos. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. SOCIALNETLAB 

Dentre as diversas soluções de localização estudadas, concluímos que a solução mais 

adequada seria a API de Geolocalização que vem incorporada ao HTML5. Essa escolha 

ocorreu devido ao fato dessa solução usar uma tecnologia híbrida de localização e oferecer 

funcionalidades melhoradas aos usuários e desenvolvedores da Web. Como exemplo dessas 

funcionalidades citamos o apoio às novas tecnologias móveis como a localização geográfica e 

os serviços baseados em localização (LBS). Outra vantagem é que essa solução oferece essas 

funcionalidades sem a utilização de tecnologias proprietárias. Além disso, é uma solução que 

vem incorporada ao HTML5 e por esse motivo pode ser executada praticamente em todos os 

browsers, dispensando a instalação de aplicações no cliente. 

Apesar das vantagens do uso da API de Geolocalização do HTML5, percebemos que ela 

atende a uma quantidade limitada de tecnologia de localização. Após essa constatação 

resolvemos implementar outro serviço de localização fazendo uso da tecnologia Web Service 

Dinâmico para tentar atender ao maior número de tecnologia de localização que estivessem 

disponível no mercado, bem como poder implementar serviços para tecnologias que vão 

surgir no futuro. A principal vantagem dessa solução é que ela busca automaticamente o 

serviço de localização adequado de acordo com a tecnologia disponível no equipamento.  

Após a definição dos serviços de localização, percebemos a necessidade de utilizarmos 

uma rede social móvel para implementarmos e testarmos esses serviços. Pesquisamos várias 

redes sociais, pois a ideia inicial era utilizar uma rede social móvel já implementada e com 

código aberto, para implantar e testar os serviços de localização que seriam utilizados para 

validar a pesquisa.  Apesar da vasta gama de soluções encontradas nos deparamos com 

tecnologias proprietárias e comerciais, não sendo possível a sua utilização na pesquisa. Além 

disso, algumas soluções apresentavam limitações de tecnologia de localização e também não 

estavam disponíveis para possíveis alterações no código-fonte, de forma que não era possível 

fazermos nenhuma adaptação ou implantação de qualquer serviço de localização para 

realizarmos testes previstos nessa pesquisa. 

Como não encontramos nenhuma rede social móvel que pudéssemos utilizar para 

adaptar e testar as funcionalidades de localização e notificação da proximidade de um amigo 
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de acordo com a distância definida pelo usuário, surgindo assim a necessidade de 

implementarmos nossa própria rede social móvel, que chamamos de SocialNetLab (Social 

Network Laboratory - Laboratório de Rede Social). 

A SocialNetLab foi implementada durante esse trabalho com o objetivo de validar os 

serviços de localização dessa pesquisa, servir de laboratório para futuras pesquisas em redes 

sociais e ficar disponível para uso do Departamento de Computação da Universidade Federal 

de Sergipe. Através da implementação dos serviços de localização implantados durante essa 

pesquisa na SocialNetLab, será possível que os usuários localizem e sejam notificados da 

proximidade de amigos através um dispositivo móvel ou não, independente da tecnologia de 

localização disponível no mesmo.    

4.1 Arquitetura 

A SocialNetLab foi desenvolvida em uma arquitetura cliente-servidor. Na figura 7 

podemos ver a arquitetura geral da SocialNetLab. Nessa arquitetura, um cliente com acesso a 

Internet acessa a SocialNetLab, em seguida a localização dos usuários cadastrados na 

aplicação será feita via API de Geolocalização da HTML5 ou via Web Service Dinâmico, 

dependendo do cliente e da disponibilidade do serviço.  

 
Figura 7: Arquitetura geral da SocialNetLab  

Uma arquitetura mais detalhada, mostrando os dois serviços de localização 

implementados na SocialNetLab, pode ser vista na figura 8. O que diferencia um serviço do 

outro é a forma como a SocialnetLab localiza geograficamente o dispositivo móvel. De 

acordo com a figura 8, o serviço de localização 01 representa o acesso a SocialNetLab através 

de qualquer browser compatível com o HTML5 (Meyer, 2011) fazendo uso da API de 

Geolocalização do HTML5; e o serviço de localização 02 representa o acesso a SocialNetLab 

através da instalação de uma aplicação cliente para Android com serviço de localização via 

Web Service Dinâmico. Na figura 8 podemos ver também que a SocialNetLab possui um 

único banco de dados onde todas as informações estão armazenadas, compondo dessa forma 

uma única rede social, onde os usuários utilizam o mesmo login e senha, independente do 

acesso ser através de um browser ou da aplicação cliente para Android. 
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Figura 8: Serviços de Localização implementados na SocialNetLab 

Nos dois serviços de localização implementados na SocialNetLab, a localização do 

usuário é representada por uma coordenada, formada pela latitude e longitude. Após a 

obtenção da coordenada (latitude e longitude) do usuário e dos amigos, é realizado o cálculo 

da distância entre eles. A distância é calculada em linha reta.  

Na implementação do cálculo da distância entre dois usuários nos dois serviços de 

localização implementados na SocialNetLab foi utilizada a Fórmula de Haversine (Rider e 

Hutchinson, 1943). A Fórmula de Haversine é um caso especial da uma fórmula mais geral da 

trigonometria esférica (Silva e Sucena, 2009).  

Abaixo podemos ver a Fórmula de Haversine, onde φ é a latitude, λ é a longitude, R é o 

raio da terra em radianos (6.371km) (Veness, 2010). 

a = sin²(Δφ/2) + cos(φ1).cos(φ2).sin²(Δλ/2) 

c = 2.atan2(√a, √(1−a)) 

d = R.c 
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Segundo Rider e Hutchinson (1943), a fórmula de Haversine é uma função 

trigonométrica muito utilizada em navegações náuticas. Haversine é a abreviação de "half 

versed sine", ou metade do inverso do cosseno. Essa fórmula é usada para relacionar a 

posição de dois pontos com latitudes L1 e L2 pertencentes ao círculo maior de uma esfera de 

raio R e a distancia d entre ambos. No caso do cálculo da distância entre pontos na terra, R é o 

raio médio do planeta com valor de aproximadamente 6.371 Km.  

De posse da distância entre os usuários é verificado se esse valor é menor ou igual a 

distância definida pelo usuário para ser notificado da proximidade dos amigos. 

4.2 Metodologia da Pesquisa 

A metodologia usada foi a pesquisa exploratória para o aprimoramento da ideia 

fazendo uso de um estudo de caso. A metodologia de pesquisa exploratória foi escolhida 

porque tem o objetivo de aprimorar as ideias e proporcionar maior familiaridade com o 

problema. Segundo Gil (2007), seu planejamento é flexível, podendo assumir a forma de 

pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso. A metodologia de estudo de caso foi escolhido 

porque consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou pouco objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento (Gil, 2007). Nessa pesquisa analisamos os dois 

serviços de localização da SocialNetLab.  

Na pesquisa exploratória fizemos um estudo e um levantamento comparativo das 

tecnologias e soluções de localização disponíveis e das redes sociais móveis providas de 

sistemas de localização. Em seguida apresentamos as vantagens e desvantagens de cada um 

desses objetos estudados em comparação com a nossa proposta de pesquisa. 

Como estudo de caso, nesse trabalho validamos os serviços de localização, detecção 

de proximidade e notificação implantados na SocialNetLab em um ambiente real. 

 Com relação aos equipamentos, frente a pouco recurso financeiro, optamos pelo uso 

de aparelhos do tipo smartphones com e sem GPS integrado, preferencialmente com sistema 

operacional Android. Uso de tablet sem GPS e com sistema operacional Android. Usamos 

também notebook/netbook sem GPS com sistema operacional Windows 7, além dos desktops.  

Com relação aos recursos humanos contamos com a colaboração voluntária de 

algumas pessoas que se dispuseram a realizar o cadastro na rede social e disponibilizaram 

seus equipamentos para que os testes acontecessem.  
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Nessa pesquisa utilizamos a localização física (latitude e longitude), ao invés da 

localização simbólica, que é a proximidade a um determinado ponto de referência conhecido.  

Outra característica utilizada foi o ambiente de forma que os testes foram realizados tanto em 

ambientes exteriores (outdoor) como em interiores (indoor).   

4.3 Plano de Teste 

Após a escolha do serviço de localização que seria utilizado para teste, iniciamos a 

implementação da SocialNetLab, uma vez que não foi encontrada nenhuma rede social móvel 

já em funcionamento e que fosse possível realizar os testes previstos. Paralelamente a 

implementação da SocialNetLab, iniciamos a implementação e integração dos serviços de 

localização que seriam testados. 

Os testes foram realizados num período de 30 dias, no campus da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), localizada no Município de São Cristóvão/SE e em outros lugares 

específicos como área rural, dentro de prédios, em outros Estados, prevendo as diversas 

situações prováveis que dificultariam a localização do usuário cadastrados na SocialNetLab. 

A primeira bateria de testes visou validar o mecanismo de obtenção da localização dos 

usuários através do dispositivo móvel. A segunda bateria de testes objetivou validar a fórmula 

de cálculo da distância entre o usuário e seus amigos. A fase final dos testes serviu para 

validar o envio da notificação, o funcionamento e comportamento do sistema. 

Para a realização dos testes foram cadastrados alguns usuários para que interagissem na 

rede social de forma que, cada usuário cadastrado tivesse pelo menos dois amigos vinculados. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. SERVIÇO DE LOCALIZAÇÃO VIA API DE GEOLOCALIZAÇÃO DO HTML5 

Esse serviço de localização usa a API de Geolocalização do HTML5 (o geolocation do 

browser) que vem implementado no HTML5 (Meyer, 2011) e utiliza também a linguagem de 

programação JavaScript (Silva, 2010). Esse serviço está pronto para ser executado por 

qualquer dispositivo (móvel ou desktop) que possua acesso a Internet através de um browser 

que suporte HTML5. Além do browser, não é necessária a instalação e execução de nenhum 

outro aplicativo no cliente. 

5.1 Localização Geográfica 

O serviço de localização através da API de Geolocalização do HTML5 foi o primeiro 

serviço de localização implantado na SocialNetLab. É uma tecnologia de localização híbrida 

proposta pelo grupo de trabalho Ubiquitous Web Applications
32

 do consórcio W3C. A ideia é 

que a obtenção das coordenadas (latitude e longitude) ocorra no momento em que o usuário 

acessar o site da SocialNetLab via browser. O browser é que tem acesso as tecnologias que 

podem indicar o posicionamento geográfico do dispositivo. O browser também fornece ao 

usuário a opção de compartilhar ou não a localização.  

Para identificar a localização, a API de Geolocalização do HTML5 utiliza três métodos: 

o GPS integrado ao dispositivo, que é o método mais preciso; a localização baseada na 

triangulação das antenas GPRS próximas, utilizado para os dispositivos conectados a uma 

rede de celulares e sem um GPS, ou com o GPS desligado; ou ainda através da 

Geolocalização IP baseado em consultas whois e serviços de localização de IP que 

determinarão a cidade ou região em que você está (Guia de Referência do HTML5, 2010).  

Na API de Geolocalização do HTML5 a localização do usuário é representada por uma 

coordenada, formada pela latitude e longitude. O objeto recebido por essa API é do tipo 

Position e possui um atributo do tipo Coordinates com uma série de informações como: a 

latitude (posicionamento horizontal no mapa); longitude (posicionamento vertical no mapa); 

accuracy (precisão em metros das coordenadas de localização); altitude (altitude em metros 

                                                             
32 http://www.w3.org/2007/uwa/ 
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em relação ao nível do mar);  altitudeAccuracy (precisão em metros da altitude); heading 

(direção da viagem, definida em graus (0º, 360º), contando no sentido horário em relação ao 

norte geográfico) e speed: (velocidade de terra do usuário em metros/segundo) (Popescu, 

2011).  

Essa API de Geolocalização é um script que vem implementado no HTML5. Esse script 

é responsável por obter as coordenadas (latitude e longitude) do usuário e é chamado na 

função getCurrentPosition. A função getCurrentPosition foi implementada com o objetivo de 

chamar o script  de geolocalização dessa API.  

Quando a função getCurrentPosition é chamada, ela deve retornar imediatamente a 

localização atual do dispositivo. Se a tentativa for bem sucedida, o successCallback é 

invocado mostrando a localização atual do dispositivo. Se a tentativa falhar, o errorCallback é 

invocado informando a razão para o fracasso. 

Alguns erros de localização são detectados pela própria função getCurrentPosition. 

Exemplo de falhas notificadas são: a não detecção da localização do usuário; falha do 

navegador não suportar a API de Geolocalização do HTML5; falha ao enviar sua localização 

aos seus amigos e o não recebimento da informação da localização dos amigos. Por fim temos 

também a notificação de falhas não identificadas.  

O serviço de localização via API de Geolocalização do HTML5, além do 

posicionamento geográfico (latitude e longitude), também fornece ao usuário a opção de ver a 

localização do mesmo em um mapa.  

5.2 Cálculo da distância entres os usuários 

Para o cálculo da distância entre os usuários implementamos a função  

calculateDistance. Essa função foi construída com base na Fórmula de Haversine (Rider e 

Hutchinson, 1943).  

A função  calculateDistance utiliza as coordenadas (latitude e longitude) de dois 

usuários: A ($lat1, $lng1) e B (($lat2, $lng2). De posse das coordenadas é feita a subtração da 

latitude de um usuário com a do outro usuário. O mesmo é feito com as longitudes.  

 

Em seguida as latitudes dos dois usuários (A e B) são convertidas para radianos e o 

resultado obtido após esse cálculo é utilizado para encontrar o valor de $a. O valor de $b é 

obtido após a subtração de 1 por $a.  As variáveis $a e $b são utilizadas para encontrar $c.  
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O valor encontrado em $c é multiplicado pelo raio da terra em metros e assim obtemos 

o resultado final da distância entre os usuários A e B. O raio da terra utilizado para esse 

cálculo tem o valor igual a 6.371 metros (conforme a fórmula de Haversine).  

5.3 Notificação de proximidade entre usuários  

A distância entre o usuário e seu amigo é calculada pelo código calculateDistance. Caso 

a distância calculada pela função calculateDistance seja inferior ou igual a definida pelo 

usuário no sistema, a função makeAlert é chamada e uma notificação é exibida para o usuário 

avisando da proximidade do seu amigo. Para notificarmos a proximidade entre dois amigos, 

bem como para notificação de falhas, utilizamos os alerts do Twitter Bootstrap
33

 na 

implementação do Serviço de Localização via API de Geolocalização do HTML5.  

O Twitter Bootstrap é um framework front-end utilizado para implementações de 

projetos Web. São componentes e interações simples e flexível em HTML (Meyer, 2011), 

CSS (Cascading Style Sheets - Folhas de Estilos em Cascata) e JavaScrip (Silva, 2010) para 

implementação de projetos de interface do usuário. Esse framework vem com vários recursos 

de grades, formulários, tabelas, botões, etiquetas, alertas e barras de progresso, apenas para 

citar alguns exemplos.  Os alertas do Twitter Bootstrap (alerts) são caixas de mensagens 

usadas para exibir uma pequena mensagem na tela para diferentes cenários. Essas mensagens 

podem ser erro, sucesso ou outras informações. 

A função makeAddAlertCallback evita o envio de notificações repetidas e a função 

makeAlert envia uma mensagem informando quantos metros de distância um usuário está do 

outro, de acordo a distância de notificação definida pelo mesmo. 

5.4 Ambiente da SocialNetLab 

Na figura 9 podemos ver a tela de login da SocialNetLab sendo acessada na Web. Essa 

tela possui um link para cadastro de usuários ainda não cadastrados.  

                                                             
33 Fonte: http://twitter.github.com/bootstrap/javascript.html 
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Figura 9: Tela de Login da SocialNetLab 

Na figura 10 podemos ver a página inicial da rede social móvel SocialNetLab sendo 

executa em um browser. Nela podemos ver os links Home, Pessoas, Sobre, Ferramentas e 

uma caixa de seleção com o nome do usuário ativo. 

 
Figura 10: Página inicial da SocialNetLab 

Através do link Home o usuário acessa a tela inicial do site. Através do link Pessoas o 

usuário acessa a lista com o nome de todos os usuários cadastrados na rede social, podendo 

então adicionar qualquer usuário a sua lista de amigos, bem como remover da lista de amigos 
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qualquer usuário adicionado, além disso, ele pode também ver a que distância em metros os 

amigos estão. A tela do link Pessoas pode ser vista na figura 11.   

 
Figura 11: Página Pessoas da SocialNetLab 

Através do link Amigos o usuário poderá ver a lista de todos os usuários do sistema que 

são considerados amigos, bem como remover da lista de amigos qualquer usuário adicionado. 

Poderá também determinar a que distância, em metros, quer ser notificados da proximidade 

dos amigos. Na figura 12 podemos ver dois amigos de um usuário conectado. Quando 

qualquer um desses amigos estiverem a 1.000 metros do usuário, o mesmo receberá uma 

mensagem do browser notificando a proximidade do amigo.  

 
Figura 12: Página Amigos do SocialNetLab 

O link Ferramentas, que aparece apenas na página inicial (figura 19), ainda está 

desabilitado. Através dele serão disponibilizadas as ferramentas educacionais LEW, ERLab,  

ProgWeb e JOnline. O objetivo dessas ferramentas é disponibilizar em tempo integral 
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serviços e recursos tecnológicos e de ensino do Departamento de Computação da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS). A ferramenta LEW (Laboratório de Engenharia Web) 

irá disponibilizar um ambiente para gerenciamento de informações relacionadas às atividades 

de ensino, pesquisa e extensão; a ferramenta ERLab (Electronic Remote Laboratory) irá 

disponibilizar um laboratório de eletrônica remoto; a ferramenta ProgWeb irá promover o 

ensino de programação através de jogos e a ferramenta JOnline é um juiz on-line que irá 

analisar código-fonte na linguagem C/C++. Essas ferramentas já estão implementadas e serão 

futuramente integradas ao SocialNetLab. Outras ferramentas a serem desenvolvidas para o 

SocialNetLab também serão disponibilizadas nesse link. 

Quando o usuário faz o login, no canto superior direito da homepage é exibido uma 

caixa de seleção com o nome do usuário. Nesse caixa de seleção o usuário pode acessar e 

editar o seu perfil, bem como verificar a lista de amigos e a localização de cada um deles em 

um mapa. Podemos ver a caixa de seleção do usuário na figura 13. 

 
Figura 13: Caixa de seleção do usuário do SocialNetLab 

Através do link Perfil o usuário poderá consultar suas informações e verificar sua 

localização num mapa. Através do link Editar Perfil o usuário poderá alterar os dados e a 

senha. Através do link Mapa de Amigos o usuário pode verificar a localização dele e dos 

amigos em um mapa. 

5.5 Testes e Resultados Encontrados  

Os testes do serviço de localização através da API de Geolocalização do HTML5 foram 

realizados em desktop, notebooks, netbooks, tablets e smartphones. A limitação do modelo de 

equipamentos usado nos testes se deve ao fato de necessitarmos da colaboração de voluntários 

que disponibilizassem seus equipamentos para o teste. 
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5.5.1 Quanto a Localização 

Na SocialNetLab, antes do dispositivo ser localizado, o browser solicita autorização de 

localização ao usuário, que pode ou não autorizar o rastreamento. Na figura 14 podemos ver 

três exemplos da aplicação sendo executada em um desktop, em um celular smartphone e em 

um notebook, consecutivamente.  

 
Figura 14: Exibição na tela da solicitação de permissão para rastrear a localização do usuário 
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Nessa figura podemos ver o browser solicitando permissão ao usuário para que a 

localização física do mesmo seja rastreada. O usuário tem a opção de permitir ou não permitir 

o rastreamento.  

Assim que o rastreamento é autorizado, o usuário tem a opção de, ao clicar no link 

Amigos, ver a lista de amigos e a distância que cada um se encontra do usuário, bem como 

poder configurar a que distância do amigo deseja ser notificado. Essa informação pode ser 

vista na figura 15. 

 
Figura 15: Exibição da lista de amigos e suas respectivas distâncias do usuário 

Nessa figura o usuário Maria pode verificar a distância dos dois amigos. Além disso, 

Maria configurou para ser notificada quando os amigos estivessem próximos a ela a partir de 

5.000 metros de distância. 

Através do link Mapa de Amigos, o usuário pode ver a localização dele e dos amigos 

em um mapa, como mostrado na figura 16. Nesse teste, podemos ver o usuário Maria, que 

estava na UFS, e através do mapa ela localizou o amigo Luiz estava no bairro Coroa do Meio 

e o amigo Ana estava no bairro Aruana. Todos na cidade de Aracaju/SE. 
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Figura 16: Exibição da lista de amigos num mapa 

O mesmo teste de localização foi realizado em outros Estados: Natal/RN, Recife/PE, 

Curitiba/PR. Na figura 17 podemos ver o usuário Sandra e seus amigos.  

 
Figura 17: Exibição da lista de amigos e suas respectivas distâncias do usuário 

Nessa figura percebemos que a distância dos amigos Lucas e Felipe em relação ao 

usuário Sandra é de mais de 600 quilômetros e o amigo Ana está apenas a 26 metros. Isso 
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aconteceu porque o usuário Sandra e o amigo Ana agora estão na cidade de Natal/RN, 

conforme figura 18. 

Na figura 18 podemos ver no mapa que o usuário Sandra e seu amigo Ana estão na 

cidade de Natal/RN, distantes apenas 26 metros um do outro. Sandra verificou a localização 

de Ana através de um smartphone com GPS e Ana verificou a localização de Sandra em um 

notebook sem GPS utilizando a rede Wi-Fi do hotel. Percebemos que a distância de 

localização encontrada pelos dois usuários foi a mesma, independente do equipamento 

utilizado. 

 
Figura 18: Exibição do posicionamento do usuário no mapa 

No teste seguinte o usuário Ana se desloca para Recife/PE e verifica a localização dela 

em relação ao amigo Sandra, que permanece em Natal/RN. Na figura 19 podemos ver a tela 

de um smartphone exibindo que a distância entre Ana e Sandra aumentou para 261.769 

metros. 
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Figura 19: Tela do smartphone de Ana verificando a localização do amigo Sandra 

Na figura 20 podemos ver a tela de um celular smartphone com GPS exibido a distância 

e a localização do usuário Sandra, ainda em Natal/RN, em relação ao amigo Lucas, que está 

em Aracaju/SE. A distância entre Lucas e Sandra é de 608.687 metros. 

 
Figura 20: Exibição localização do usuário Sandra e Lucas 
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Na figura 21 podemos ver um mapa da aplicação com um resumo das localizações dos 

amigos de Maria em Estados diferentes: Sandra em Natal/RN, Ana em Recife/PE, Felipe em 

Aracaju/SE, e Maikon em Curitiba/PR, exibido a partir do login do usuário Maria, que estava 

em Aracaju/SE.  

 
Figura 21: Localização geográfica em Estados diferentes 
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O detalhe desse teste é que, no primeiro mapa não aparecem as distâncias dos usuários 

em relação a Maria, que nesse momento estava no campus da UFS no Município de São 

Cristóvão/SE, conectada num desktop com acesso a Internet via cabo. A distância entre Maria 

e os amigos não foi calculada ou apenas não foi exibida. Nenhuma mensagem de erro foi 

exibida na tela. Um estudo mais aprofundado terá que ser feito para analisar o porquê isso 

aconteceu. O segundo mapa da figura 21 foi capturado em outro momento, quando Maria já 

estava em casa e através do notebook com acesso Wi-Fi tentou localizar o amigo Maikon. No 

segundo mapa podemos ver que a distância entre o usuário Maria e o amigo Maikon é 

exibida. 

Foi feito também um teste de localização geográfica entre usuários na capital e no 

interior de Sergipe. Na figura 22, o usuário Maria verifica a localização do amigo Felipe 

através do notebook via Wi-Fi e sem GPS. Verificamos que o usuário Felipe havia se 

deslocado para Itabaiana, zona rural de Sergipe. Mesmo estando em Itabaiana/SE, Felipe 

também foi localizado sem nenhum problema. 

 
Figura 22: Localização geográfica no Interior do Estado 

Maria, utilizando um smartphone sem GPS e com acesso a Internet da operadora de 

telefonia móvel, atualizou sua localização assim que chegou ao Departamento de Computação 

da UFS. Pela imagem da figura 23 (satélite e mapa), ao consultarmos a localização de Maria 
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em um desktop, por ser melhor de visualizar o mapa, percebemos que existe uma falha na 

precisão da localização do usuário, pois, apesar de fisicamente estar no DCOMP, o sistema 

mostra o usuário próximo, mas numa região fora da UFS. Um estudo mais aprofundado terá 

que ser feito para analisar o porquê isso aconteceu. 

 
Figura 23: Localização geográfica do usuário via Operadora de Celular 
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Em outro momento o usuário Sandra, ao chegar a UFS, também se conectou a 

SocialNetLab utilizando um smartphone com GPS acessando a rede Wi-Fi da UFS e atualizou 

a sua localização. Em seguida, na figura 24, podemos ver que o usuário Ana tentou localizar o 

amigo Sandra, acessando a rede social através de um notebook via Wi-Fi e sem GPS, e 

conseguiu localizá-la dentro da UFS, com uma precisão bem maior do que a localização do 

usuário Maria, que no teste anterior utilizou um smartphone sem GPS e com acesso a Internet 

da operadora de telefonia móvel e, apesar de estar na UFS, sua localização no mapa foi 

exibida alguns metros fora da UFS (figura 23). 

 
Figura 24: Localização geográfica do usuário via Wi-Fi com GPS da UFS 

Outro teste foi realizado no litoral de Aracaju/SE. Nesse teste os usuários Ana e Sandra 

estavam no mesmo local, uma ao lado da outra. Na tela 01 da figura 25, Ana conectou-se a 

rede social utilizando um celular smartphone com GPS através da rede Wi-Fi, e o usuário 

Sandra também utilizou um celular smartphone com GPS através da rede Wi-Fi do 

condomínio, e apesar de estar uma ao lado da outra, o sistema exibiu que Sandra estava a 50 

metros de Ana.   

Na tela 02 da figura 25, Ana manteve a mesma conexão e Sandra manteve o GPS e 

acessou o sistema utilizando a Internet da operadora do celular. Nesse ultimo caso, apesar de 

estar lado a lado, o usuário Sandra ficou 1.578 metros de distância do amigo Ana.  
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Na tela 03 da figura 25, o usuário Ana se conectou a SocialNetLab utilizando a Internet 

da operadora de telefonia móvel, e o mesmo ocorreu com ela, de forma que apesar de estar 

lado a lado, o usuário Ana ficou 1.540 metros de distância do amigo Sandra. 

 
Figura 25: Localização geográfica do usuário via Wi-Fi e Operadora de Celular 

Após os testes, isso que aconteceu é explicável pela seguinte teoria: percebemos que o 

acesso a Internet através da operadora de telefonia celular, em nossos testes, sempre posiciona 

o usuário em uma área fora da sua localização geográfica real, com um erro em metros no 

valor da distância entre os usuários, podendo até passar de 1.000 metros. Se o amigo estivesse 

conectado a Internet através da operadora de telefonia móvel e caso o usuário pedisse para ser 

notificado quando o amigo estivesse a 100 metros dele, essa notificação não seria enviada, 

mesmo que estivessem um ao lado do outro. Isso aconteceria devido ao erro de cálculo da 

distância ao capturar a latitude e a longitude do amigo. 
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5.5.2 Quanto ao cálculo da distância 

Enquanto realizávamos os testes de posicionamento geográfico, percebemos que o 

cálculo da distância entre os usuários amigos era realizado e exibido na tela sem problema 

algum.  

Um problema encontrado foi quando o usuário Maria se conectou pela primeira vez a 

SocialNetLab utilizando um desktop da Universidade Federal de Sergipe com acesso a 

Internet via cabo (primeiro mapa da figura 21). Apesar da localização dos amigos ser vista no 

mapa, a distância entre eles e Maria não foi exibida, fato já mencionando anteriormente.  

Outra forma de visualizar o mesmo problema anterior pode ser verificada na figura 26, 

onde, na tela 01, ao lado do nome do amigo, deveria aparecer a distância que o mesmo se 

encontra do usuário, como acontece na tela 02. No primeiro caso, mesmo não exibindo na tela 

a distância entre os amigos, o browser não exibiu nenhuma mensagem de erro. 

 
Figura 26: Exemplo das telas da SocialNetLab sem e com a exibição da distância entre os amigos 



86 

Outra situação de falha no cálculo da distância entre os amigos ocorreu quando o 

usuário Ana chegou a Recife/PE e tentou verificar se algum amigo dela estava por perto. O 

acesso à SocialNetLab foi realizado através da Internet da operadora de telefonia móvel. 

Nesse teste, o usuário Ana foi localizado mas seus amigos não. O sistema enviou uma 

mensagem de erro informando que estava incapaz de ler a distância dos amigos, como 

podemos verificar na figura 27. 

 
Figura 27: Mensagem de erro do cálculo da distância entre os amigos 

Nesse segundo teste, apresentado na figura 27, o browser notificou o usuário do erro, o 

que não aconteceu com o teste apresentado na figura 26. 

5.5.3 Quanto ao envio de notificação de proximidade 

Assim que o usuário e seus amigos eram localizados, o sistema imediatamente faz o 

cálculo da distância entre eles e compara com a distância de notificação definida pelo usuário. 

Sempre que a distância entre o usuário e o amigo for igual ou menor que a distancia de 

notificação definida no sistema pelo usuário, o mesmo será notificado da proximidade desse 

amigo. Na figura 28 podemos ver a tela onde o usuário define a distância que deseja ser 

notificado da proximidade de cada amigo. 
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Figura 28: Tela de configuração da distância de notificação da proximidade 

Na figura 29 podemos ver as telas do browser notificando dois usuários da 

proximidade de seus amigos em um celular smartphone e em um notebook. Percebemos que a 

distância calculada foi a mesma. Os dois usuários estão na cidade de Natal/RN. O usuário do 

celular é “Sandra” e o usuário do Notebook é “Ana”. Isso acontece porque, uma vez calculada 

e atualizada a distância entre os amigos, essa informação fica armazenada no banco de dados 

da rede social, dessa forma, no exato momento da consulta o sistema sempre encontrará a 

mesma distância entre os dois usuários, podendo mudar logo em seguida, uma vez que essa 

informação é dinâmica, pois as pessoas estão sempre em movimento. 

 
Figura 29: Notificação de proximidade de usuário no celular e no notebook 

Após analise percebemos que a localização do usuário é de fundamental importância 

para que não ocorra nenhum problema com o cálculo da distância, nem com o envio da 

notificação de proximidade.  
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CAPÍTULO 6 

 

6. SERVIÇO DE LOCALIZAÇÃO VIA WEB SERVICE DINÂMICO 

O serviço de localização através do Web Service Dinâmico foi implementado para ser 

executado em dispositivos móveis com sistema operacional Android.  Esse serviço utiliza 

Web Service dinâmico para fazer a localização geográfica do usuário (latitude e longitude). 

Na SocialNetLab foram implementados os serviços de localização para as tecnologias IP, 

GPS, Wi-Fi, 3G. Os serviços de localização para outras tecnologias poderão ser 

implementados em outra pesquisa. Para que a aplicação funcione é necessária a instalação e 

execução da aplicação cliente para Android no dispositivo móvel. O serviço de localização 

através do Web Service Dinâmico foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação 

Java (Murray, 2006) o protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) (Murray, 2006), a 

linguagem de marcação de texto XML (eXtensible Markup Language) (Murray, 2006) e o 

banco de dados utilizado foi o MySQL (Milani, 2006).  

6.1 Localização Geográfica  

A segunda solução de localização utilizada como serviço de localização foi a tecnologia 

Web Service Dinâmico. Nesse serviço, a obtenção das coordenadas (latitude e longitude) 

ocorre no momento em que o usuário acessa a SocialNetLab através da aplicação cliente para 

Android (Lecheta, 2010). A localização geográfica do usuário é feita de acordo com a 

tecnologia de localização disponível no equipamento. A vantagem dessa solução é que se 

pode localizar qualquer dispositivo independente da tecnologia de localização que esteja 

disponível no equipamento, bastando para isso disponibilizar o serviço adequado via Web 

Service. Lembrando que para que o sistema funcione é necessária a conexão com a Internet. 

Ao acessar a SocialNetLab, o serviço verifica inicialmente qual é a tecnologia de 

localização que está disponível no dispositivo para a obtenção das coordenadas.  

Primeiro o serviço de localização verifica se a tecnologia GPS está disponível. Quando 

utilizamos a tecnologia de localização via GPS, a posição do usuário será obtida através da 

latitude e longitude encontrada pelo módulo GPS nativo do Android.  Caso o equipamento 

não possua GPS ativo, o serviço de localização fará a localização via IP, que pode ser 

realizada através de rede Wi-Fi ou através da tecnologia 3G. Quando utilizamos a tecnologia 
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de localização via IP, a posição do usuário será obtida através do provedor de Internet ISP 

(Internet Service Provider).  

6.2 Cálculo da distância entres os usuários  

A distância entre os usuários é calculada através do código getDistancia. Esse código 

foi implementado com base na Fórmula de Haversine. 

O código getDistancia utiliza as coordenadas resultantes da localização de dois usuários 

A (latitude, longitude) e B (latitudePto, longitudePto). De posse das coordenadas é feita a 

subtração da latitude de um usuário com a do outro usuário. O mesmo é feito com as 

logitudes. O resultado obtido após esse cálculo é utilizado para encontrar o valor de a.  

O valor da variável “a” é utilizado para encontrar o valor da variável “distancia”. O 

resultado final do valor da distância entre os usuários A e B é encontrado através da 

multiplicação do valor da variável “distancia” pelo raio da terra em metros. O raio da terra 

utilizado nesse cálculo tem o valor igual a 6.371 metros (conforme a fórmula de Haversine).  

6.3 Notificação de proximidade entre usuários  

A distância entre o usuário e seu amigo é calculada pelo método getDistancia. Caso a 

distância calculada pelo método getDistancia seja inferior ou igual a definida pelo usuário no 

sistema, o método sendNotification é chamado e uma notificação é exibida para o usuário 

avisando da proximidade do seu amigo.  

6.4 Ambiente da SocialNetLab  

Na figura 30 podemos ver o ícone do aplicativo, a tela de login e a tela inicial 

aplicação cliente para Android sendo executado em um dispositivo móvel modelo smartphone 

com sistema operacional Android.  
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Figura 30: Telas da rede social móvel SocialNetLab para Android 

Na tela inicial o usuário pode verificar a localização geográfica do mesmo (latitude e 

longitude), bem como a lista dos amigos. No menu localizado na parte inferior da tela inicial 

o usuário tem acesso aos links Atualizar, Amigos e Configurações. O link Atualizar serve 

para atualizar as informações que são exibidas na tela, como a localização do usuário e a lista 

de amigos. 

Na figura 31 podemos ver as telas que são acessadas através dos links Amigos e 

Configurações. Através do link Amigos o usuário acessa a lista com o nome de todos os 

usuários cadastrados na rede social (tela 01), podendo então adicionar qualquer usuário a sua 

lista de amigos, bastando clicar em cima do nome do usuário escolhido e em seguida 

confirmar ou não a amizade (tela 02). Através do link Configurações o usuário pode 

configurar a distância que deseja ser notificado da proximidade dos amigos (tela 03).  

 
Figura 31: Tela com a lista de usuários disponíveis, tela com a confirmação de amizade e tela e com a 

configuração da distância de notificação 
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6.5 Testes e Resultados Encontrados  

Os testes do serviço de localização através do Web Service Dinâmico foram realizados 

apenas em tablets e smartphones com sistema operacional Android devido a necessidade de se 

instalar a aplicação cliente para Android.  

6.5.1 Quanto à localização 

No serviço de localização através do Web Service Dinâmico, o usuário acessa a 

aplicação cliente para Android através de qualquer dispositivo que possua sistema operacional 

Android para se conectar a SocialNetLab. Assim que o usuário se conecta a SocialNetLab, o 

serviço Web Service verifica a tecnologia de localização que está disponível no equipamento, 

faz o rastreamento e exibe o posicionamento geográfico do usuário (latitude e longitude) na 

tela inicial. Além da localização, a tela inicial exibe também os amigos do usuário. 

Na figura 32 podemos ver a tela inicial da SocialNetLab sendo executada em um tablet 

com Android.  

 
Figura 32: Localização do usuário Ana e Maria em um Tablet com Android 

Na figura 33 podemos ver a tela incial da SocialNetLab sendo executada em um 

smartphone com Android.  
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Figura 33: Localização do usuário Ana e Maria em um smartphone com Android 

Verificando essas duas figuras, percebemos que na tela inicial é exibida a latitude e a 

longitude dos usuários Ana e Maria, bem como a lista dos amigos de cada um dos usuários. 

Após análise observamos que, apesar de serem os mesmos usuários acessando do mesmo 

local, existe uma diferença nos valores da latitude e longitude dos usuários. Isso se deve ao 

fato do acesso ao serviço de localização no tablet (figura 32) ter sido feito sem GPS e o 

acesso realizado através do smartphone (figura 33) utilizou GPS, isso ocorre porque o GPS 

retorna uma localização mais precisa, uma vez que esse é o seu objetivo. 

Com relação à velocidade de localização, o posicionamento geográfico via GPS se 

mostrou mais lento do que quando realizado via Wi-Fi. No primeiro caso o usuário fica alguns 

minutos sem saber a sua posição (latitude e longitude), como vemos nas duas telas exibidas na 

figura 34. Somente após um tempo a localização é exibida. Quando o acesso é via Wi-Fi a 

posição geográfica é apresentada imediatamente. 
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Figura 34: Localização do usuário Ana e Maria em um smartphone com Android via GPS 

Com relação à solicitação de autorização para que o dispositivo móvel seja rastreado, o 

serviço de localização através do Web Service Dinâmico não oferece esse recurso, de forma 

que toda vez que o usuário se conecta sua localização é imediatamente rastreada. 

O serviço de localização através do Web Service Dinâmico também não oferece o 

recurso de exibir a posição geográfica do usuário e dos amigos em um mapa, de forma que, 

toda vez que o usuário desejar verificar a localização do mesmo em um mapa, ele deverá 

acessar a aplicação através do browser, e acessar o link Mapa de Amigos através do serviço 

de localização via API de Geolocalização do HTML5. 

6.5.2 Quanto ao Cálculo da Distância 

Em ambos os serviços de localização implementados na SocialNetLab, a distância entre 

os usuários é calculada em linha reta, independentemente do percurso que deve ser feito entre 

os usuários.  

Para saber a localização e a distância aproximada do amigo, basta o usuário clicar em 

cima do nome do amigo. Na figura 35 podemos ver o posicionamento geográfico de Ana e a 

distância que a mesma se encontra dos seus amigos. Na mesma figura vemos o 

posicionamento geográfico de Maria e a distância que a mesma se encontra dos seus amigos. 
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Figura 35: Localização e distância entre um usuário e os amigos visto em um tablet com Android 
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Após analise da figura 35 percebemos que Ana e Maria são amigas e que a distância 

encontrada entre o usuário Ana e Maria é a mesma nas duas telas  

Na figura 36 podemos ver a localização e o cálculo da distância entre Ana e Maria, em 

um smartphone sem o uso do GPS, e percebemos que há um erro mínimo no cálculo da 

distância entre os dois usuários. O detalhe é que os dois usuários acessaram a SocialNetLab 

ao mesmo tempo, de dois smarthphones. O erro no cálculo da distância entre os dois usuários 

ocorre devido a localização da latitude do usuário Ana ser exibida com um valor diferente no 

smartphone do usuário Maria. 

 
Figura 36: Localização e distância entre Maria e Ana visto em um smartphone com Android 

6.5.3 Quanto ao Envio de Notificação 

Semelhante ao que acontece com o serviço de localização através da API de 

Geolocalização do HTML5, o envio de notificação no serviço de localização através do Web 

Service Dinâmico ocorre sem problema algum, basta o amigo ser localizado dentro da 

distância estabelecida pelo usuário, que a notificação é imediatamente disparada.  

Na figura 37 podemos ver a tela da aplicação cliente para Android onde é configurada a 

distância usada para o usuário ser notificado da proximidade do amigo. 
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Figura 37: Configuração da distância de notificação da proximidade de um amigo 

Na figura 38 podemos ver a tela de um smartphone com Android, onde a aplicação 

cliente para Android está notificando um usuário da proximidade de seu amigo. Nesse 

exemplo, nas duas primeiras telas, o usuário configurou para ser notificado quando um amigo 

estiver a menos de 5.000 metros do mesmo. Já na terceira tela da figura 50, o usuário 

configurou para ser notificado quando um amigo estiver a menos de 1.000 metros do mesmo.  

Outro detalhe que podemos verificar na figura 38 é que o usuário é notificado 

independentemente do GPS ou da rede Wi-Fi estarem ou não ativos, bastando para isso que o 

amigo esteja dentro da distância especificada pelo usuário. 

 
Figura 38: SocialNetLab notificando a proximidade de um amigo em um smartphone 

Na figura 39 podemos ver que a notificação aparece também na parte superior da tela 

inicial da SocialNetLab, e não apenas na área de notificação do dispositivo móvel. 
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Figura 39: SocialNetLab notificando a proximidade de um amigo na tela inicial 

O mesmo acontece com um tablet ou qualquer outro dispositivo que utilize o sistema 

operacional Android. A notificação tanto aparece na área de notificação do dispositivo móvel 

quanto na tela inicial da SocialNetLab. Na figura 40 podemos ver a notificação de 

proximidade na tela de um tablet. 

 
Figura 40: SocialNetLab notificando a proximidade de um amigo em um tablet 
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CAPÍTULO 7 

 

7. CONCLUSÕES 

Durante a fase de execução e testes do serviço de localização através da API de 

Geolocalização do HTML5 e do serviço de localização através do Web Service Dinâmico, 

ambos integrados a SocialNetLab, foram realizadas observações de campo em diversos 

ambientes.  

Os testes do serviço de localização através da API de Geolocalização do HTML5 foram 

realizados em equipamentos tipo smartphones, tablets, netbook, notebook e desktops. Os 

testes do serviço de localização através do Web Service Dinâmico foi realizado apenas em 

smartphones e tablets com sistema operacional Android. Obteve-se um bom resultado em 

ambos os testes. 

Iniciamos com o teste de configuração para verificar se os serviços de localização 

fornecidos pela SocialNetLab funciona corretamente nos ambientes de hardware e de 

software definidos para cada serviço de localização. Realizamos também o teste operacional e 

de carga para garantir que a aplicação possa estar em execução por muito tempo sem falhar. 

Fizemos o teste funcional para testar e validar as funcionalidades implementadas nas duas 

soluções de localização. Por fim fizemos o teste de desempenho para verificarmos se o tempo 

de resposta, se a precisão da localização e se o tempo de envio da notificação de proximidade 

entre os amigos é o esperado para a aplicação em execução. Ao término dos testes obtivemos 

resultados satisfatórios nos dois serviços de localização testados. Na tabela 8 podemos 

verificar o resumo dos resultados obtidos após os testes. 

Tabela 8: Resumo dos resultados obtidos após os testes 

TESTES 
Serviço de localização através da 

API de Geolocalização do HTML5 

Serviço de localização através do 

Web Service Dinâmico 

Teste de 

configuração 

(hardware e 

software) 

O serviço pode ser acessado por 

qualquer dispositivo que suporte 

HTML5. 

O serviço pode ser acessado apenas 

por dispositivos com sistema 

operacional Android. 

Teste 

operacional e de 

carga 

Dentro da normalidade. A exceção 

ocorreu quando, em uma situação, o 

serviço não apresentou a localização 

do usuário e amigos na tela. 

Dentro da normalidade. A exceção 

ocorreu quando o serviço parou 

inesperadamente algumas vezes. 
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TESTES 
Serviço de localização através da 

API de Geolocalização do HTML5 

Serviço de localização através do 

Web Service Dinâmico 

Teste funcional 

Todas as funcionalidades 

implementadas atenderam ao 

esperado (localizar, calcular a 

distância e notificar proximidade). 

Todas as funcionalidades 

implementadas atenderam ao 

esperado (localizar, calcular a 

distância e notificar proximidade). 

Teste de 

desempenho 

O tempo de resposta, a precisão da 

localização, o tempo de envio da 

notificação de proximidade entre os 

amigos atenderam ao esperado.  

O tempo de resposta, a precisão da 

localização, o tempo de envio da 

notificação de proximidade entre os 

amigos atenderam ao esperado.  

Teste de 

localização 

Todos usuários foram localizados. 

Apresentou erro de localização 

quando o acesso a Internet era feito 

através da operadora de telefonia 

móvel. 

Todos usuários foram localizados. 

Apresentou lentidão para apresentar o 

posicionamento geográfico do 

usuário apenas no tempo de 

localização via GPS. 

Teste de cálculo 

de distância 

Em uma situação não apresentou a 

distância dos amigos do usuário na 

tela e em um único caso apresentou o 

erro de estar incapaz de ler a 

distância dos amigos. 

Em uma situação apresentou um erro 

mínimo no cálculo do valor da 

distância apresentado na tela de dois 

usuários, quando o valor deveria ser 

o mesmo para os dois. 

Teste de 

notificação de 

proximidade 

Não foi verificado nenhum problema. Não foi verificado nenhum problema. 

A maior dificuldade encontrada foi o curto espaço de tempo para a implementação e 

para a realização dos testes, bem como a necessidade de encontrar pessoas dispostas a 

colaborar de forma voluntária na pesquisa. Outro problema foi conseguir uma grande 

variedade de equipamentos disponíveis e que pudessem ser utilizados nos testes, deixando a 

pesquisa dependente, mais uma vez, da colaboração limitada de voluntários. 

Uma situação complicada encontrada na fase de testes do serviço de localização através 

da API de Geolocalização do HTML5, que não chegou a ser um problema, mas sim uma 

dificuldade foi o funcionamento do HTML5 em alguns dispositivos utilizados. Inicialmente, 

em alguns dispositivos a função getCurrentPosition que foi utilizada para obter a localização 

do usuário não apresentava nenhuma informação. Descobriu-se que este problema era 

causado porque o navegador presente nos dispositivos encontrava-se com versões que não 

suportavam a API de Geolocalização do HTML5. Dessa forma bastou atualizar os 

dispositivos para utilizar novas versões dos navegadores para que a essa funcionalidade fosse 

ativada. Dentre os aparelhos que foram utilizados apenas um desktop não suportou a função e 

todas as tentativas de se obter a localização eram capturadas pela exceção, não sendo possível 

a atualização. 
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Na figura 41 podemos ver um exemplo de um mensagem de erro ao tentar acessar a 

SocialNetLab utilizando um browser que não suporta a API de Geolocalização do HTML5. 

 
Figura 41: Browser notificando a incompatibilidade com o navegador 

Uma situação complicada encontrada na fase de testes do serviço de localização através 

do Web Service Dinâmico, que também não chegou a ser um problema, mas sim uma 

dificuldade, foi as diversas paradas inesperada aplicação cliente para Android em alguns 

dispositivos. A solução era reiniciar o dispositivo móvel para que aplicação cliente para 

Android voltasse ao normal. Na figura 42 podemos ver a mensagem de erro quando aplicação 

cliente para Android parava de funcionar. 

 
Figura 42: SocialNetLab notificando que a aplicação parou de funcionar 
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7.1 Serviço de localização através da API de Geolocalização do HTML5 X Serviço de 

localização através do Web Service Dinâmico 

Os dois serviços de localização estão implementados na SocialNetLab e acessam o 

mesmo banco de dados, de forma que os usuários se conectam aos dois serviços utilizando o 

mesmo login e senha. Na figura 43 podemos ver duas telas: a tela 01 exibe o resultado da 

consulta à lista de amigos do usuário Maria realizada através do serviço de localização via 

API de Geolocalização do HTML5; a tela 02 exibe o resultado da consulta à lista de amigos 

do usuário Maria realizada através do serviço de localização via Web Service Dinâmico. 

Podemos perceber que a lista de amigos de Maria é a mesma, independente da forma como 

Maria acessa o serviço de localização. 

 
Figura 43: Lista de amigos do usuário Maria cadastrados na SocialNetLab  
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Apesar dos dois serviços de localização possuírem as mesmas funcionalidades básicas 

(localizar, calcular distância e notificar proximidade) e estarem implementados na  

SocialNetLab, existem algumas diferenças entre esses dois serviços.  

No serviço de localização através da API de Geolocalização do HTML5, caso o usuário 

não deseje compartilhar a sua posição, as coordenadas não serão enviadas ao browser e o 

acesso ao serviço será negado. Uma vez permitido o acesso às coordenadas do usuário, o 

serviço receberá os valores de longitude e latitude do usuário. Para que a solicitação de 

autorização do usuário não ocorra a cada novo acesso, alguns aparelhos fornecem a opção de 

salvar a permissão para o site. Essa funcionalidade não está disponível no serviço de 

localização através do Web Service Dinâmico. 

Outra diferença entre o serviço de localização através da API de Geolocalização do 

HTML5 e o serviço de localização através do Web Service Dinâmico é que no segundo, a 

aplicação cliente para Android não fornece ao usuário a opção de ver sua localização em um 

mapa. Apenas o acesso a SocialNetLab através do serviço de localização via API de 

Geolocalização do HTML5, disponibiliza essa funcionalidade, que pode ser vista no browser. 

Percebemos também que o serviço de localização através da API de Geolocalização do 

HTML5 apresenta uma interface mais amigável e pode ser executado em uma maior 

quantidade de equipamentos, que o serviço de localização através do Web Service Dinâmico. 

Isso acontece devido ao fato desse serviço ser executado apenas em dispositivos que possuem 

sistema operacional Android.  

Apesar da limitação de dispositivos que podem utilizar o serviço de localização 

através do Web Service Dinâmico, a maior vantagem desse serviço está em poder fazer o 

posicionamento geográfico em qualquer tecnologia de localização disponível no equipamento, 

bastando para isso a implementação do serviço adequado. Já o serviço de localização através 

da API de Geolocalização do HTML5 atende apenas a uma determinada quantidade de 

tecnologia de localização sem possibilidade de implementação de novas tecnologias, sendo 

essa sua principal limitação. 

Na tabela 9 apresentamos um resumo de algumas características encontradas no serviço 

de localização através da API de Geolocalização do HTML5 com as características 

encontradas no serviço de localização através do Web Service Dinâmico. 
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Tabela 9: Quadro comparativo do serviço de localização através da API de Geolocalização do HTML5 
e do serviço de localização através do Web Service Dinâmico 

Características 

Serviço de localização através 

da API de Geolocalização do 

HTML5 

Serviço de localização através 

do Web Service Dinâmico 

Solução de Localização 

utilizada 
API de Geolocalização. 

Serviços que utilizam 

tecnologias de localização 

via Web Service Dinâmico. 

Limitação da Quantidade de 

Tecnologia de Localização 

que atende 

Limitada. 

Qualquer tecnologia de 

localização pode ser 

implementadas. 

Tecnologia de Localização 

da solução implementada 

Geolocation IP e 

triangulação (GPS, Wi-Fi e 

Celular Tower) apenas. 

Geolocation IP, GPS, Wi-Fi, 

3G, outras podem ser 

implementadas. 

Permissão de Rastreamento 
O usuário pode autorizar ou 

não o rastreamento. 

O usuário não tem essa 

opção. 

Localização no Mapa 

O usuário pode ver a sua 

localização e dos amigos no 

mapa. 

Não tem a opção de 

visualizar a localização no 

mapa. 

Forma de Acesso 
Navegador (Browser) com 

suporte ao HTML5. 

Aplicação Cliente para 

Android 

Calculo da Distância 
Fórmula de Haversine 

(Trigonometria Esférica). 

Fórmula de Haversine 

(Trigonometria Esférica). 

Envio de Notificação Bootstrap do Facebook. Implementado no Serviço. 

Após todos os testes e análises concluímos que o ideal seria a implementação do 

serviço de localização através do Web Service Dinâmico que pudesse ser executado em um 

browser, complementando o serviço de localização através da API de Geolocalização do 

HTML5. Dessa forma, a SocialNetLab seria acessada apenas pelo browser e sem a 

necessidade de instalar nenhum cliente no equipamento do usuário. A vantagem seria que esse 

serviço estaria disponível para qualquer equipamento com acesso a Internet e poderia 

trabalhar juntamente com a API de Geolocalização do HTML5. Ou seja, quando a API de 

Geolocalização do HTML5 não tivesse capacidade tecnológica de localizar o usuário, o Web 

Service Dinâmico automaticamente buscaria por um serviço para tentar atender a solicitação 
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de localização de acordo com a tecnologia de localização disponível no momento. Na figura 

44 podemos verificar uma sugestão de como poderia ser a nova arquitetura da SocialNetLab.  

 
Figura 44: Sugestão da arquitetura da nova SocialNetLab  

 

7.2 Principais Contribuições 

Com o intuito de criar oportunidades para que o indivíduo socialize-se não apenas de 

forma virtual, mas também presencial, apresentamos as seguintes contribuições geradas a 

partir essa pesquisa:  

 Um survey das redes sociais móveis e dos sistemas de localização com suas principais 

vantagens e desvantagens; 

 Uma rede social móvel, SocialNetLab, disponível para o Departamento de Computação 

da UFS para servir de laboratório de pesquisas. 
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 Implementar e implantar o serviço de localização que utiliza API de Geolocalização do 

HTML5 na SocialNetLab, com o cálculo da distância entre dois usuários e envio de 

notificação de proximidade. 

 Implementar e implantar o serviço de localização que utiliza Web Service Dinâmico na 

SocialNetLab, com o cálculo da distância entre dois usuários e envio de notificação de 

proximidade. 

 Integrar as dois serviços de localização num mesmo banco de dados para compor a 

SocialNetLab e apresentar o resultado dos testes dos dois serviços integrados; 

 Deixar disponível e implantada a SocialNetLab com detecção de proximidade onde o 

usuário pode escolher a distância que deseja ser notificado da proximidade de um 

amigo, independente da tecnologia de localização disponível no equipamento. 

7.3 Publicações 

Diante das contribuições, foram várias as oportunidades de publicação dos trabalhos 

resultantes dessa pesquisa em encontros nacionais, conferências internacionais, workshops e 

revista.  Segue abaixo as publicações geradas a partir dessa pesquisa:  

II ENINED: SocialNetLab – Uma Proposta de Site de Rede Social para Educação. In: 

Encontro Nacional de Informática e Educação – UNIOESTE Campus Cascavel. ISSN 2175-

5876. Cascavel/ PR. Outubro/2011. 

WTICEE: Uma Proposta de Rede Social Móvel Ciente de Contexto de Localização. In: 

Workshop de Tecnologia da Informação e Comunicação nos Grandes Eventos Esportivos. 

ISBN: 978-85-60075-83-6. Editora J Andrade. Aracaju/SE. Abril/2012. 

ERBASE 2012: Uma Proposta de Site de Rede Social Móvel para Pesquisa e Educação.  

In: X Workshop de Educação e Informática Bahia-Alagoas-Sergipe (X WEIBASE). XII 

Escola Regional de Computação Bahia Alagoas e Sergipe. Complexo Multieventos da 

UNIVASF – Campus Juazeiro/BA. Abril/2012. 

IADIS CELDA 2012: Prototype of a Mobile Social Network for Education Using 

Dynamic Web Service. In: IADIS International Association for Development of the 

Information Society - International Conference IADIS CELDA - Conference on Cognition 

and Exploratory Learning in Digital Age 2012. Madrid, Spain. Outubro/2012. 



106 

IADIS CIAWI 2012: Serviço de Localização Utilizando Web Service Dinâmico. In: 

IADIS International Association for Development of the Information Society - International 

Conference IADIS CIAWI - Conferência IADIS Ibero Americana WWW/INTERNET 2012. 

Madrid, Spain. Outubro/2012. 

REVISTA RSC: Uma Proposta de Rede Social Móvel Ciente de Contexto de 

Localização. In: Revista de Sistemas e Computação, UNIFACS. ISSN 2237-2903. Salvador, 

jul./dez. 2012. 

7.4 Trabalhos Futuros 

Diante da limitação do tempo e escopo da pesquisa, relacionamos a seguir alguns 

trabalhos que podem ser implementados e testados em projetos futuros:  

 Implementar outras tecnologias de localização para o serviço de localização via 

Web Service Dinâmico; 

 Implementar o serviço de localização via Web Service Dinâmico para ser 

executado através de um browser. Dessa forma a SocialNetLab teria a opção 

localizar geograficamente um usuário através da API de Geoloclaização ou do 

Web Service Dinâmico, a depender do que estivesse disponível no momento, 

permitindo assim que todos dispositivos pudessem ter acesso aos dois serviços, 

independente do sistema operacional e sem a necessidade de instalar nenhum 

cliente no equipamento do usuário; 

 Realizar os testes fazendo uso de simuladores; 

 Disponibilizar as ferramentas educacionais LEW, ERLab,  ProgWeb e JOnline 

através da SocialNetLab. Essas ferramentas já estão implementadas e em uso no 

Departamento de Ciência da Computação da UFS. O que precisa ser feito é a 

integração das mesmas a disponibilização através da SocialNetLab; 

 Implementar e avaliar questões de segurança, privacidade e confiança na 

SocialNetLab. 
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