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Resumo 
 

 

Nos últimos anos, o tema middleware para redes sociais móveis tem atraído a atenção 

do meio acadêmico, causando o projeto e desenvolvimento de diversas soluções por 

parte dos pesquisadores. Esse tipo de middleware facilita e torna mais eficiente o pro-

cesso de desenvolvimento de aplicações de redes sociais para o ambiente móvel. Além 

disso, essas soluções de middleware também abstraem o processo de comunicação entre 

parceiros e permitem a aquisição, persistência e reúso de informações de contexto social 

e de localização do usuário, além de disponibilizarem API para que os desenvolvedores 

possam acessar essas informações rapidamente e construir novas aplicações sociais. 

 Tendo em vista colaborar para esta nova tendência de pesquisa, esta dissertação 

propõe um middleware para redes sociais móveis, chamado de My-Direct, que faz uso 

da tecnologia Wi-Fi Direct em conjunto com o Bluetooth, visando proporcionar 

comunicação flexível entre os nós da rede social móvel. Junto ao My-Direct, também 

foi criado um mecanismo de privacidade para o usuário baseado em informações 

disponíveis no dispositivo móvel, de forma que a execução de atividades sociais ocorra 

apenas entre parceiros com algum grau de afinidade. 

Palavras-chaves: Middleware, Rede Social Móvel, Dispositivo Móvel, Par-a-Par. 
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Abstract 
 

 

 
In recent years, middleware for mobile social network has attracted the attention of 

academia, causing the design and development of various approaches by researchers. 

This type of middleware facilitates and makes more efficient the development process 

of mobile social networking applications. Furthermore, middleware solutions also 

abstract the communication process with others applications, allowing the acquisition, 

persistence and reuse of social context information and location of users, besides 

providing API so that developers can access this information quickly and build new 

social applications. 

With a view to supporting this new trend of research, this thesis proposes a 

middleware for mobile social networking, called My-Direct, which makes use of Wi-Fi 

Direct technology together with the Bluetooth, aiming to provide flexible 

communication between the nodes of the mobile social network. Along with My-Direct 

also was be created a mechanism for user privacy based on information available on 

mobile device, so that the execution of social activities occurs just between partners 

with some degree of affinity. 

Keywords: Middleware, Mobile Social Network, Mobile Devices, Peer-to-Peer. 
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CAPÍTULO 1  
 

Introdução 

Uma rede social, no contexto da Internet, pode ser descrita como um ambiente virtual 

no qual indivíduos que possuem interesses e atividades em comum podem associar-se 

uns aos outros, criando laços sociais, como a amizade, da mesma maneira que ocorre na 

vida real. Por meio de aplicações como o Facebook
1
, Twitter

2
 e LinkedIn

3
, esses usuá-

rios mantêm contato com amigos, colegas de trabalho e parentes, podendo também 

compartilhar informações, vincular-se a grupos, divulgar eventos, etc. Ao disponibiliza-

rem esses serviços agregados às interfaces amigáveis e sofisticadas providas pela Web 

2.0, as redes sociais têm conseguido um número cada vez maior de adeptos na Internet. 

Em paralelo ao aparecimento das redes sociais, tem ocorrido um aumento na 

aquisição de dispositivos móveis, em particular, smartphones (KARAM; MOHAMED, 

2012). Os smartphones possuem sistemas operacionais instalados, de modo que cada 

fabricante disponibiliza SDK (Software Development Toolkits) que permite o desen-

volvimento de diferentes aplicações. São exemplos de sistemas operacionais voltados 

para smartphones o Apple iOS
4
, Google Android

5
, Blackberry OS

6
 e o Windows 

Mobile
7
. 

Muitas características atribuídas aos smartphones também contribuíram para que 

esses dispositivos tivessem grande aceitação no mercado, dentre essas características 

estão: tela sensível ao toque, portabilidade, acesso a Internet (sendo o 3G e o Wi-Fi as 

tecnologias de acesso mais comuns) e uma infinidade de aplicações que atendem às 

necessidades específicas dos usuários, nas quais estão inseridas as redes sociais.  

                                                           
1
 http://www.facebook.com 

2
 http://www.twitter.com 

3
 http://www.linkedin.com 

4
 https://www.apple.com/br/ios 

5
 http://www.android.com 

6
http://br.blackberry.com/software/smartphones.html?LID=br:bb:software:smartphonesoftware&LPOS

=br:bb:software 
7
 http://www.windowsphone.com/pt-BR 
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Vários estudos provam o aumento no uso de dispositivos móveis. Um desses 

estudos foi realizado na Universidade de Ball State dos Estados Unidos e envolveu uma 

pesquisa junto a alunos, onde se mostrou que em fevereiro de 2009 apenas 27% deles 

possuía smartphones, já em Junho de 2010 essa percentagem subiu para 49% 

(SIEGFRIED, 2011). Além disso, em 2010, a Pyramid Research lançou um relatório 

onde se afirmava que os smartphones seriam responsáveis por um salto de 16% em 

2009 para 37% em 2014 no mercado mundial de telefonia móvel (PAN; XIAO; LUO, 

2010). 

O crescente interesse em redes sociais e smartphones deu origem a uma nova 

tendência chamada de MSN (Mobile Social Network). A MSN é uma subclasse das re-

des sociais, onde os usuários fazem uso de dispositivos móveis para acessar suas redes 

sociais. Dessa forma, um usuário, a partir do seu dispositivo móvel, pode ler, publicar e 

compartilhar conteúdo, visando suas relações sociais (TELES et al., 2013).  

Fazem parte das MSN, redes sociais que foram desenvolvidas para Web, mas 

que disponibilizam aplicativos móveis para acesso aos conteúdos como o Facebook e o 

Twitter, além de redes sociais que foram projetadas, desde o princípio, visando o ambi-

ente móvel como Google Latitude
8
, Path

9
, Instagram

10
.  

Visando dar suporte ao processo de desenvolvimento das MSN, surgiram os 

middlewares para MSN. Esse tipo de middleware tem atraído a atenção da academia, 

ocasionando o projeto e implementação de diversas abordagens por parte dos pesquisa-

dores, tais como as expostas em (KARAM; MOHAMED, 2012). MobiClique 

(PIETILAINEN, 2009), MagNet (BASUGA, 2009), Mynet (KALOFONOS et al., 2008) 

e MobiSoC (GUPTA et al., 2009) são algumas dessas soluções. Já em (HOLANDA et 

al., 2012) é descrito o MobiSN, que é uma solução desenvolvida por pesquisadores 

brasileiros. 

Middlewares para MSN devem levar em consideração as limitações dos disposi-

tivos móveis como energia limitada, baixa capacidade de memória, poder de processa-

mento limitado, escalabilidade e heterogeneidade (GUPTA et al., 2009). Além disso, 

middlewares para MSN precisam prover uma camada de serviços comuns a diferentes 

                                                           
8
 http://www.google.com/mobile/latitude 

9
 http://www.path.com 

10
 http://www.instagram.com 
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aplicações MSN e separar as preocupações de gerenciamento da rede social dos 

requerimentos da aplicação. O middleware também deve permitir operações eficientes 

aos aplicativos MSN como autoconfiguração, autoadaptação, auto-otimização e 

autoproteção. 

Dentre as soluções de middleware para MSN encontradas na literatura, a rede 

sem fio mais utilizada para comunicação entre os nós da rede social é o Bluetooth 

(TANEMBAUM, 2003). O uso dessa tecnologia, apesar de ter baixo consumo energé-

tico, necessita que os nós estejam próximos um do outro para que a troca de dados 

ocorra. Além disso, a velocidade de transmissão do Bluetooth é baixa, sendo um incon-

veniente na transmissão de arquivos muito grandes, por exemplo. Sendo assim, a efici-

ência da conectividade entre os nós de uma MSN está diretamente relacionada à tecno-

logia de comunicação provida pelo middleware. 

O fato de um middleware para MSN fazer uso de apenas uma tecnologia de rede 

para execução de seus serviços, também torna a solução restrita e inflexível. Se por 

algum motivo, a rede disponibilizada estiver indisponível ou com baixa conectividade, 

os nós da rede social ficarão incomunicáveis. Sabendo que um dispositivo móvel pos-

sui, geralmente, mais de uma tecnologia de rede embarcada, um middleware para MSN 

poderia tirar proveito dessa característica, a fim de flexibilizar a comunicação entre os 

nós.  

Tendo em vista colaborar para esta nova tendência de pesquisa, este trabalho 

propõe um middleware para MSN, chamado My-Direct, o qual faz uso da tecnologia 

Wi-Fi Direct (WI-FI ALLIANCE, 2010) em conjunto com o Bluetooth como solução 

para a flexibilização da conectividade entre os nós da MSN. Para isso, o My-Direct 

realiza o gerenciamento dessas duas tecnologias, de modo que, quando uma não estiver 

disponível a outra seja utilizada e vice-versa. A mudança entre as tecnologias é 

transparente para o usuário. 

 A escolha do Wi-Fi Direct se deu por ela ser uma tecnologia de rede P2P ainda 

pouco explorada no meio científico e que possui grandes possibilidades ascensão no 

mercado de dispositivos móveis nos próximos anos. Como o Wi-Fi Direct é uma exten-

são do Wi-Fi, a implementação dele junto ao My-Direct ocasiona ganhos com relação à 

área cobertura e taxa de transmissão em relação ao outros middlewares dispostos na 

literatura que fazem uso, exclusivamente, do Bluetooth.  
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Este trabalho também apresenta um mecanismo de privacidade para o usuário 

baseado nas informações presentes em seu dispositivo móvel como as chamadas telefô-

nicas e as mensagens de texto (SMS). A partir desses dados, o My-Direct constrói uma 

árvore de decisão, a qual é utilizada para classificar cada parceiro disponível entre um 

dos grupos pré-definidos (Família, Amigo, Trabalho, Conhecido e Outros). Além disso, 

a cada grupo de parceiros pode ser atribuído um conjunto de atividades sociais. Uma 

atividade social pode ser um chat, um compartilhamento de imagem ou um jogo em 

rede, por exemplo. Apesar da classificação dos parceiros ser automática, a atribuição 

das atividades sociais é livre e pode ser feita de acordo com as necessidades da rede 

social móvel a ser desenvolvida sobre o My-Direct. 

Para a validação da arquitetura do My-Direct foi desenvolvido um estudo de 

caso, o qual é um aplicativo para a plataforma Android. Nele, foi possível observar e 

avaliar o desempenho dos recursos do My-Direct quando aplicados no desenvolvimento 

de uma MSN. 

1.1. Problemática 

Existe um grande número de middlewares voltados para o desenvolvimento de redes 

sociais móveis e cada um deles propõe uma solução diferente. Dessa forma, é possível 

perceber que os pesquisadores ainda buscam soluções eficientes para problemas como 

heterogeneidade, privacidade, escalabilidade, arquitetura distribuída, eficiência 

energética e integração com sites de redes sociais (KARAM; MOHAMED, 2012). 

Dentro desse contexto, as soluções de middleware que são ad hoc têm apresen-

tado problemas relacionados à perda de conectividade entre os nós da rede social, uma 

vez que o Bluetooth não suporta grandes distâncias e transmite em baixa velocidade. 

Além disso, os middlewares com arquitetura centralizada, que fazem uso de tecnologias 

como Wi-Fi, têm a dificuldade de necessitarem de algum ponto de acesso para o uso 

efetivo dos serviços. 

Além das questões que envolvem a comunicação, é importante ressaltar que em 

um projeto de middleware para MSN também deve ser levado em consideração que tipo 

mecanismo de privacidade será utilizado. A especificação desse tipo de mecanismo é 

uma tarefa complexa, pois, em projetos de redes sociais, quanto maior a sociabilidade 

oferecida mais chances de haverem problemas de privacidade (TELES et al., 2013). O 
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mecanismo de privacidade deve evitar o vazamento de informações e, ao mesmo tempo, 

não pode restringir a socialização do usuário. Dessa forma, manter em harmonia a rela-

ção entre socialização e privacidade é a principal dificuldade no desenvolvimento desse 

tipo de mecanismo.  

1.2. Hipótese 

Seguindo esse raciocínio, este trabalho se propõe a responder as seguintes questões:  

 O uso do Wi-Fi Direct em conjunto com o Bluetooth na camada de comunicação 

de um middleware para MSN traria flexibilidade e ganhos em fatores de conec-

tividade como taxa de transmissão de dados e área de cobertura?  

o Como deixar o dispositivo do usuário acessível apenas para parceiros de 

seu interesse? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver o My-Direct, um middleware que, por 

meio da tecnologia Wi-Fi Direct em conjunto com o Bluetooth, visa proporcionar a 

comunicação flexível e privada entre os nós de uma rede social móvel. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Propor uma nova arquitetura de middleware chamada de My-Direct para re-

des sociais móveis baseada no uso do Wi-Fi Direct em conjunto com o 

Bluetooth na camada de comunicação.  

 Apresentar um mecanismo de privacidade baseado em informações contidas 

no dispositivo móvel.  

 Implementar a nova arquitetura, a princípio, visando à plataforma Android. 

 Disponibilizar uma API para o desenvolvimento de aplicações sobre o My-

Direct, visando à plataforma Android. 
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1.4. Metodologia 

Fazendo uso da definição de Appolinário (2004), o qual salienta que pesquisas 

aplicadas têm o objetivo de “resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas”, 

este trabalho pode ser classificado como de natureza aplicada, uma vez que tem como 

meta o desenvolvimento de um middleware voltado para solucionar problemas 

relacionados a redes sociais móveis. 

Para executar este trabalho e alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma 

pesquisa exploratória, segundo a abordagem de Hair et al. (2010). Através dessa 

pesquisa foi realizado um levantamento dos estados da arte relacionados à middlewares 

para MSN, a fim de proporcionar uma maior familiaridade com o objeto de estudo. 

Além disso, foi necessário também realizar uma pesquisa bibliográfica a respeito do 

Bluetooth e Wi-Fi Direct, já que estas redes são partes fundamentais da arquitetura do 

My-Direct. 

 É importante ressaltar que neste trabalho foi feita uma abordagem híbrida com 

relação pesquisa, ou seja, ela foi qualitativa e quantitativa, levando em consideração os 

conceitos apresentados em Moreira (2002). Isso é justificado pelo fato de que este 

trabalho expor o detalhamento do My-Direct, no que se refere a sua arquitetura e seus 

principais recursos, e apresentar um comparativo entre ele e as soluções de middleware 

para MSN presentes na literatura, levando em consideração as características citadas por 

Karan e Mohamed (2012). Além disso, este trabalho também apresenta um estudo de 

caso, o qual foi desenvolvido para ser utilizado na criação de cenários, visando à 

avaliação do My-Direct. Através dessa avaliação foram gerados dados estatísticos 

relacionados ao desempenho do My-Direct, os quais foram exibidos através de gráficos. 

1.5. Organização da Dissertação de Mestrado 

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

citados abaixo. Os tópicos a seguir descrevem o conteúdo de cada um destes capítulos: 

 No Capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica, onde são abordados 

conceitos relativos às redes sociais móveis, middleware para redes sociais mó-

veis, Bluetooth e Wi-Fi Direct; 
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 No Capítulo 3 estão relacionados os trabalhos correlatos referentes aos 

middlewares para redes sociais móveis, um breve comparativo entre eles e o 

My-Direct; 

 No Capítulo 4 está descrita a arquitetura do My-Direct, suas principais 

características e funcionalidades. 

 No Capítulo 5 está descrito um estudo de caso desenvolvido para a avaliação do 

My-Direct; 

 No Capítulo 6 estão expostos os resultados da avaliação de desempenho do My-

Direct; 

 Por fim, no Capítulo 7 está a conclusão, onde estão descritas as contribuições, os 

problemas encontrados, as sugestões de trabalhos futuros e as publicações reali-

zadas a partir desta dissertação. 
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CAPÍTULO 2 
 

Fundamentação Teórica 

Neste capítulo estão expostos os principais conceitos teóricos necessários ao 

desenvolvimento desta dissertação. Dentre esses conceitos estão: redes sociais móveis, 

middleware para redes sociais móveis, Bluetooth e Wi-Fi Direct. 

2.1. Redes Sociais Móveis (MSN) 

2.1.1. Contextualização 

Segundo Nguyen (2010), uma MSN é a rede social em que um ou mais indivíduos com 

interesses semelhantes ou em comum, conversam e se conectam através do uso de um 

dispositivo móvel. Além disso, de acordo com Nguyen (2010), a arquitetura comum 

para sistemas MSN é a arquitetura cliente-servidor. O servidor é composto de uma série 

de componentes, incluindo servidor HTTP (Hypertext Transfer Protocol), bancos de 

dados, repositório de perfis e a lógica da aplicação, já o cliente é composto pela 

interface Web e (ou) as aplicações em telefones móveis dos usuários. 

Ainda segundo Nguyen (2010), existem duas possibilidades de MSN. A primeira 

possibilidade é que a rede seja projetada desde o primeiro momento para ser usada em 

dispositivos móveis, por exemplo, o Instagram. A outra é uma possibilidade híbrida, ou 

seja, a rede foi primeiramente desenvolvida para o ambiente Web e, com o passar do 

tempo, passa a ser migrada para a plataforma móvel, por exemplo, o Facebook. 

Outra observação com relação ao projeto de uma MSN está relacionada à forma 

como ela será acessada pelo usuário. Basicamente, exitem duas abordagens sendo que 

cada uma tem seus pontos positivos e negativos. A primeira seria a disponibilização de 

um software cliente, esta abordagem tem o benefício de facilitar o acesso às informa-

ções persistidas no aparelho do usuário, porém ela acaba consumindo mais recursos e 

exige versões compatíveis com diversas plataformas móveis. A segunda abordagem é a 

disponibilização da rede via Web, onde o usuário utilizaria o browser para ter acesso ao 



9 

 

 
 

seu perfil. Contudo, apesar do acesso via browser estender o uso da rede em platafor-

mas distintas, as informações contextuais do usuário não serão extraídas com facilidade 

e o uso de recursos nativos de cada plataforma móvel, como a câmera fotográfica, fica 

restrito. 

As MSN também podem apresentar ciência de pelo menos duas informações de 

contexto relacionadas aos usuários: o contexto social e o contexto de localização 

(SANTOS, 2011). Através dessas informações os usuários têm a possibilidade de per-

ceber a proximidade dos amigos, membros de um grupo, ou perfis que possuam simila-

ridade ao do usuário, em tempo real. 

No projeto e implementação de uma MSN, também devem ser levados em con-

sideração aspectos de segurança e privacidade (TELES et al., 2013). Segundo Teles et 

al. (2013), os modelos de políticas de privacidade adotados pelas redes sociais não 

satisfazem a maior parte das necessidades de uma MSN. Esse tipo de rede social lida 

com informações de contexto em tempo real como a localização física do usuário, suas 

preferências, relações de amizade e interesses, as quais não devem ser publicadas sem a 

permissão do usuário. 

Com relação à segurança em MSN, é importante levar em consideração a inter-

mitência das conexões sem fio e a baixa largura de banda, de modo que, os mecanismos 

de segurança não tenham impacto no fluxo de dados e ofereçam artifícios para situações 

de desconexão e baixa conectividade (TELES et al., 2013). Os mecanismos de segu-

rança também devem atentar para a escalabilidade da MSN. 

2.1.2. Exemplos de Redes Sociais Móveis 

O Dodgeball (ZIV; MULLTH, 2006) foi o primeiro serviço geo-social móvel dos EUA, 

atuando em 22 cidades. Desenvolvido em 2000 pelos mesmos criadores da rede social 

móvel Foursquare
11

, sendo adquirido pela Google em 2005, o objetivo do Dodgeball 

era ajudar as pessoas a manterem contato com seus amigos por meio de tecnologias 

móveis. Em seu projeto foram utilizadas ferramentas livres como PHP (Hypertext 

Preprocessor), MySQL e Perl. Segundo Ziv e Mullth (2006), o serviço era fornecido 

através de mensagem de texto e podia ser utilizado em celulares simples, não sendo 

                                                           
11

 https://foursquare.com 
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necessário baixar nada da Internet nem pagar para usá-lo. Quando um usuário fazia 

check-in em um local, uma mensagem de texto era enviada para o Dodgeball, em 

seguida sua localização era transmitida através de mensagem para todas as pessoas da 

rede do usuário. Os usuários também podiam ser alertados quando os amigos de amigos 

estivessem próximos, situados em um raio de dez quadras, e fizessem um check-in no 

Dodgeball. 

O Foursquare é uma rede social baseada em localização, onde o local em que o 

usuário se encontra é usado como informação a ser compartilhada entre amigos 

(ROBLES; BENNER, 2012). A principal proposta do Foursquare é compartilhar a lo-

calização do usuário utilizando a latitude e longitude determinada pelo dispositivo mó-

vel através de check-ins. O check-in pode ser feito em qualquer local listado pelo 

Foursquare ou criado pelo próprio usuário. De acordo com Robles e Benner (2012) os 

usuários também podem enviar imagens de um local ou deixar dicas na página de um 

local, de modo que outras pessoas possam visualizá-las. O Foursquare permite ainda 

que o usuário compartilhe seu check-in em outras redes sociais como o Facebook e o 

Twitter. 

O Google Latitude é um serviço que permite encontrar amigos e visualizar suas 

localizações através dos mapas do Google Maps. Ele foi concebido para ser utilizado 

em dispositivos móveis e seu acesso é permitido somente a usuários que possuam conta 

junto ao Google. Através dele o usuário tem a opção de detectar a sua localidade auto-

maticamente, colocar manualmente ou ocultá-la. Os amigos do usuário são identificados 

através da lista de contatos do dispositivo ou pelo e-mail. Dessa forma, o usuário tam-

bém pode ver a localização dos seus amigos em um mapa e entrar em contato rapida-

mente com eles enviando mensagens de texto, mensagens instantâneas via Google Talk 

ou fazendo ligações. O Google Latitude também disponibiliza mecanismos de 

privacidade ao usuário, de modo que seja possível controlar quem pode ver a sua locali-

zação e em qual nível de detalhamento. Da mesma maneira, um usuário só irá visualizar 

a localização dos seus amigos se estes permitirem. 

A Path, lançada em 2010, é uma MSN para o compartilhamento de fotos e men-

sagens. Sua primeira versão foi disponibilizada para iOS, porém, atualmente, já existe 

também versão para o sistema operacional Android. Os usuários dessa rede podem 

atualizar seus status com fotos, marcação de pessoas, lugares, músicas, entre outras coi-
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sas. Ao contrário do Facebook que usa o botão “curtir”, a Path disponibiliza ao usuário 

botões na forma de emoticons que representam emoções como sorrindo, franzindo a 

testa, rindo, surpresa e amor, para marcar as postagens (NEWTON, 2012). A Path li-

mita a rede social dos usuários em 150 amigos, a fim de incentivar os usuários a seleci-

onar apenas conexões de alta qualidade. Dessa maneira, um usuário compartilha as coi-

sas que está fazendo sem transmiti-las para o mundo inteiro (como no Twitter) ou um 

grupo de pessoas que ele provavelmente não se preocupa (como no Facebook). Essa 

limitação do número de amigos é inspirada em uma pesquisa de Robin Dunbar
12

 na área 

de psicologia, onde ele sugere que uma pessoa deve ter um número máximo de contatos 

sociais.  

O Instagram é uma MSN para o compartilhamento de fotos que tem atraído não 

só pessoas, mas também empresas que querem melhorar a sua imagem perante os con-

sumidores (MCNELY, 2012). O Instagram permite aos usuários tirar uma foto, proces-

sar rapidamente a imagem, adicionar um dos vários filtros pré-definidos e bordas, e em 

seguida, compartilhar a imagem para a comunidade Instagram e em outras redes sociais 

(como Facebook, Twitter e Flickr
13

). Assim como a Path, o Instagram foi desenvolvido, 

inicialmente, para a plataforma da Apple, e em 2012 ganhou uma versão para o 

Android. Segundo Mcnely (2012), existem estimativas que sugerem que essa rede social 

possui 30 milhões de usuários registrados, vindo a ser adqirida pelo Facebook no ano de 

2012 por US$ 1 bilhão de dolares. Ainda de acordo com Mcnely (2012), o Instagram 

aproveita muitos dos recursos-chave de outros gêneros de softwares sociais populares, 

incluindo uma linha do tempo, botão “curtir” e comentários, e as relações assimétricas 

entre os seguidores. Como tweets ou atualizações de status, as fotos do Instagram 

muitas vezes agem como pivôs para a interação social entre os usuários. É importante 

ressaltar que o Instagram depende fortemente de recursos de computação móvel e 

ubíqua. Além disso, ele não é um aplicativo baseado na Web, e está projetado para ser 

usado somente a partir de dispositivos móveis. 

                                                           
12

 http://www.neuroscience.ox.ac.uk/directory/robin-i-m-dunbar 
13

 http://www.flickr.com 



12 

 

 
 

2.2. Middlewares para MSN 

2.2.1. Contextualização 

De acordo com Karam e Mohamed (2012), middlewares para MSN devem prover uma 

camada de serviços comuns a diferentes aplicações MSN. Além disso, esse tipo de 

middleware deve levar em consideração as limitações dos dispositivos móveis como 

energia limitada, baixa capacidade de memória, poder de processamento limitado, 

escalabilidade e heterogeneidade. 

As soluções de middleware para MSN também devem abstrair o processo de 

comunicação entre os nós e permitir a aquisição, persistência e reutilização das infor-

mações de contexto social e de localização dos usuários, além de disponibilizar API 

para que os desenvolvedores possam acessar essas informações e construir rapidamente 

novas aplicações sociais (SANTOS, 2011). 

Diante das questões mencionadas anteriormente, nos últimos anos, middlewares 

para MSN têm atraído a atenção da academia, ocasionando o projeto e desenvolvimento 

de diversas abordagens por parte dos pesquisadores. São alguns dos estados da arte de 

projetos de middlewares voltados para redes sociais móveis o MagNet (BASUGA, 

2009), o MobiClique (PIETILAINEN, 2009), o MobiSoft (KERN; BRAUN; ROSSAK, 

2006), a MyNet (KALOFONOS et al., 2008), o MobiSoC (GUPTA et al., 2009), o 

SAMOA (BOTTAZZI; MONTANARI; TONINELLI, 2007) e o CAMEO 

(ARNABOLDI; CONTI; DELMASTRO, 2011). Os comentários a respeito desses 

middlewares e de outros estão no Capítulo 3 deste trabalho. 

Enquanto alguns middlewares, como o MobiSoC, apresentam arquiteturas cen-

tralizadas, outros possuem arquiteturas totalmente P2P, como o MobiClique. Existem 

também middlewares onde há a preocupação com a privacidade dos dados do usuário e 

a implantação de mecanismos de inferência de informações baseados em dados de con-

texto social, como é o caso do MagNet. Além disso, algumas soluções de middleware 

para MSN apresentam precauções quanto ao ingresso de novos nós a rede social, como 

a MyNet, e também levam em consideração o consumo energético, como é o caso do 

MobiSoC.  
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Com a diversidade de arquiteturas e recursos apresentados por cada estado da 

arte, é complexo determinar qual delas é a solução mais eficiente. Dessa forma, foi ne-

cessária uma catalogação e avaliação de quais das características presentes nos estados 

da arte se adéquam melhor ao desenvolvimento de aplicações sociais móveis. Esta aná-

lise é apresentada em (KARAM; MOHAMED, 2012), o qual expõe como resultado um 

conjunto de características que devem ser levadas em consideração no projeto e desen-

volvimento de um middleware para MSN. Essas características estão descritas na seção 

a seguir. 

2.2.2. Características 

A introdução dos middlewares facilita e torna mais eficiente o processo de de-

senvolvimento de aplicações MSN. Além disso, o middleware também flexibiliza o 

acesso a dados, de modo que aplicações heterogêneas tenham acesso a eles. Porém, de-

senvolver uma camada de middleware para aplicações sociais móveis não é uma tarefa 

fácil, pois apresenta uma série de questões e desafios que precisam ser levados em con-

sideração, os quais, segundo Karam e Mohamed (2012), são os seguintes: 

 Simplificação do processo de desenvolvimento: O middleware deve ser 

responsável por simplificar o processo de desenvolvimento de uma 

aplicação MSN. A simplificação desse processo pode ser obtida através do 

fornecimento de abstrações de alto nível com interfaces leves para os 

desenvolvedores de aplicações móveis. Facilitar a integração de aplicações e 

o reúso também devem ser funções do middleware. 

 Eficiência Energética: Normalmente, desenvolvedores precisam entender 

as características de consumo de bateria de cada dispositivo móvel, de modo 

que eles possam projetar protocolos e aplicações com eficiência energética. 

Aplicações que fazem uso de recursos de rede como Wi-Fi, 3G e Bluetooth, 

geralmente drenam a bateria rapidamente. Visando auxiliar o desenvolvedor 

de aplicações MSN, o middleware deve prover mecanismos para usar de 

forma eficiente os recursos da bateria e garantir que a aplicação execute bem 

em dispositivos móveis com recursos escassos. 

 Privacidade: Aplicações MSN lidam com dados confidenciais, como 

relacionamentos sociais, atividades e preferências do usuário, que podem ser 
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usados para inferir outras informações confidenciais sobre o usuário ao 

longo do tempo. Além disso, também é preciso gerenciar cuidadosamente a 

privacidade, de modo que os dados de um usuário não interfiram em outro. 

Dessa forma, o middleware deve proporcionar uma técnica simples e que 

consuma poucos recursos para aplicar políticas de controle adequadas sobre 

a troca de dados sociais, a fim de garantir a privacidade do usuário. 

 Escalabilidade: Aplicações MSN sofrem aumento no número de usuários 

constantemente. Esse ingresso no número de nós não deve afetar o 

desempenho da aplicação. Dessa forma, o middleware deve ser flexível, de 

modo que seja possível gerenciar o aumento no número de nós sem 

comprometer a performance do sistema. 

 Arquitetura completamente distribuída: As abordagens atuais de 

aplicações MSN são baseadas em arquiteturas centralizadas, porém as 

aplicações móveis são de natureza distribuída. Além disso, os usuários 

dessas aplicações devem ter acesso aos dados de qualquer lugar e a qualquer 

hora. Dessa forma, o middleware deve ser projetado para ser totalmente 

distribuído sem controle central e ser capaz de disponibilizar seus serviços 

mesmo na ausência de infraestrutura de acesso. 

 Heterogeneidade e natureza dinâmica dos dispositivos móveis: O 

ambiente móvel consiste de um conjunto de dispositivos móveis que 

possuem diferentes poderes de processamento, níveis de bateria, interfaces 

de rede e sistemas operacionais. O dinamismo do ambiente móvel somado à 

necessidade da construção de um contexto social, a busca e o acesso à 

informação tornam o gerenciamento de MSN desafiador. Segurança e 

privacidade no ambiente dinâmico e heterogêneo também não são tarefas 

fáceis, pois soluções tradicionais de segurança e privacidade não são 

projetadas para enfrentar as questões de mobilidade. Sendo assim, um 

middleware para MSN deve levar em conta a heterogeneidade das 

plataformas móveis atuais e a natureza dinâmica dos dispositivos móveis, 

bem como preocupações de privacidade. O middleware também deve 

esconder a heterogeneidade de aplicações e permitir a adaptação a 

ambientes dinâmicos. 
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2.3. Redes Sem Fio 

Uma das principais características dos dispositivos móveis está na possibilidade do 

usuário ter acesso a serviços a qualquer hora de qualquer lugar. Para que isso possa ser 

viável, esses equipamentos fazem uso de um tipo especial de rede, onde não existe a 

necessidade de cabos, a qual é conhecida como rede sem fio. Apesar de existirem mui-

tos padrões de redes sem fio na literatura como o Bluetooth, o 3G, o LTE e o Wi-Fi, esta 

seção foca nas tecnologias que foram utilizadas no desenvolvimento do My-Direct, ou 

seja, no Bluetooth, no Wi-Fi e na sua mais nova vertente, o Wi-Fi Direct. 

2.3.1. Wi-Fi (IEEE 802.11) 

2.3.1.1. Arquitetura 

A partir da necessidade de prover conexão com a Internet em locais onde a rede cabeada 

estivesse inacessível ou indisponível, diversos grupos de pesquisadores começaram a 

trabalhar em soluções baseadas em transmissores e receptores de rádio de ondas curtas e 

na comunicação entre esses equipamentos (TANEMBAUM, 2003). Dentre os muitos 

padrões que surgiram na década de 1990 como resultado dessas pesquisas está o 

protocolo 802.11, também conhecido como Wi-Fi, o qual, hoje, está presente em 

residências, instituições educacionais, aeroportos e escritórios.  

As redes sem fios podem operar em duas configurações, com e sem a presença 

de um AP (Access Point). Consequentemente, o padrão 802.11 leva em conta esse fato e 

prevê ambas as organizações, como mostra a Figura 1.  

 

Figura 1: Arquitetura da rede Wi-Fi (TANEMBAUM, 2003). 

A configuração de rede sem fio apresentada na figura 1(a) é denominada de 

LAN com infraestrutura. Nela, o AP e cada estação de trabalho possui um endereço 
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MAC de 6 bytes armazenado na sua placa de interface de rede 802.11. A esse conjunto 

de AP e estações de trabalho se dá o nome de BSS (Basic Service Set). Toda a 

comunicação realizada entre as estações presentes na BSS passa pelo AP. Porém, para 

ter acesso ao AP a estação deve procurá-lo pelo seu SSID (Service Set Identifier) e 

associar-se a ele. É importante lembrar que o AP deve estar conectado a um dispositivo 

de interconexão como um hub ou um roteador para prover a ligação entre a BSS e a 

Internet. 

A Figura 1(b) mostra a configuração denominada ad hoc. Nesse tipo de 

organização não existe controle central nem comunicação com o mundo externo. A rede 

é formada por dispositivos móveis próximos uns dos outros que tenham necessidade de 

se comunicar. É neste tipo de configuração que este trabalho irá focar. 

2.3.1.2. Wi-Fi Direct 

A especificação Wi-Fi Direct foi desenvolvida pela Wi-Fi Alliance e opera em 

dispositivos 802.11, tanto na faixa de 2,4 GHz quanto em 5 GHz, mas não está ligada a 

nenhum padrão 802.11 específico. Essa especificação possui alcance de transmissão de, 

aproximadamente, 200 metros e visa introduzir a capacidade de conexão direta a milha-

res de dispositivos que já possuem Wi-Fi implantado (WI-FI ALLIANCE, 2010).  

Segundo Wi-Fi Alliance (2010), a introdução do Wi-Fi Direct nos dispositivos 

estende o Wi-Fi a fim de prover uma nova experiência de conectividade. Essa tec-

nologia aumenta a portabilidade de conteúdos e aplicações em todos os dispositivos de 

um usuário por meio de uma única e comum especificação, permitindo aos usuários 

acessar filmes, músicas e fotos ponto-a-ponto. Fornecedores de equipamentos e prove-

dores de conteúdo também se beneficiam com o desenvolvimento de múltiplas aplica-

ções, que podem ser interligadas de forma transparente onde quer que o usuário vá. 

É importante ressaltar que o Wi-Fi Direct baseia-se também nos pontos fortes do 

Wi-Fi como desempenho, segurança, facilidade de uso e ubiquidade, e adiciona a ele 

recursos como a não necessidade de acesso a uma rede de infraestrutura (WI-FI 

ALLIANCE, 2010). Em vez de se ligar primeiro a uma rede de infraestrutura e, em se-

guida, conectar a outro dispositivo da rede, os usuários podem se ligar diretamente aos 

dispositivos que oferecem os serviços de que necessitam. Isso permite, por exemplo, 

que um usuário mostre aos seus amigos as fotos em seu smartphone conectando-se a 
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uma televisão e exibindo as imagens, independentemente da presença de uma rede de 

infraestrutura que esteja disponível para ambos os dispositivos. 

De acordo com Wi-Fi Alliance (2010), alguns dos benefícios dos dispositivos 

Wi-Fi Direct são: 

 Mobilidade e Portabilidade: Os dispositivos Wi-Fi Direct podem se 

conectar a qualquer momento de qualquer lugar. Uma vez que um roteador 

Wi-Fi não é necessário, os dispositivos Wi-Fi Direct podem se conectar em 

qualquer lugar. 

 Uso Imediato: Usuários tem a possibilidade de criar conexões com vários 

dispositivos certificados para Wi-Fi Direct que eles levem para casa.  

 Facilidade de Uso: As caracteristicas do serviço de descoberta de 

dispositivos do Wi-Fi Direct permite que usuários idetifiquem dispositivos e 

serviços disponíveis antes de estabelecer uma conexão. 

 Conexões Seguras: Os dispositivos Wi-Fi Direct usam o Wi-Fi Protected 

Setup™ para simplificar a criação de conexões seguras entre dispositivos. O 

usuário pode apertar um botão em ambos os dispositivos ou digitar um PIN 

para criar a conexão segura. 

Os dispositivos Wi-Fi Direct também podem se conectar formando grupos (em 

uma topologia de um-para-um ou um-para-muitos) que funcionam de uma maneira se-

melhante a uma infraestrutura BSS (WI-FI ALLIANCE, 2010). Um único dispositivo 

Wi-Fi Direct fica no comando do grupo, o qual controla quais dispositivos estão autori-

zados a entrar e quando o grupo é iniciado e encerrado. Esse dispositivo provê serviços 

semelhantes ao um AP em uma rede de infraestrutura (WI-FI ALLIANCE, 2010).  

Para interconectar os dispositivos e para a formação de grupos, a especificação 

Wi-Fi Direct possui alguns mecanismos chave, são eles (WI-FI ALLIANCE, 2010, tra-

dução nossa): 

 Descoberta do dispositivo: É utilizado para identificar outros dispositivos 

Wi-Fi Direct e estabelecer uma conexão. Isto é feito utilizando uma 

verificação semelhante à usada para descobrir AP em uma infraestrutura. Os 

usuários podem selecionar um aparelho encontrado para conexão. Se o alvo 

não faz parte de um grupo, um novo grupo é formado. Se o alvo já faz parte 
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de um grupo, o dispositivo Wi-Fi Direct pode tentar se juntar ao grupo já 

existente.  

 Descoberta do serviço: É um recurso opcional que permite a publicação de 

serviços suportados por aplicações de camada superior (ou seja, Bonjour, 

UPnP, Web Service Discovery) para outros dispositivos Wi-Fi Direct. A 

descoberta do serviço pode ser realizada em qualquer momento. 

 Formação do grupo: Um grupo pode ser criado por um único dispositivo 

Wi-Fi Direct. Este é necessário quando é preciso se conectar a um 

dispositivo legado e pode ser desejável quando a criação do grupo visar 

oferecer um serviço específico, por exemplo, compartilhamento de conexão 

com a Internet. Quando uma conexão entre dois dispositivos Wi-Fi Direct é 

formada, um grupo pode ser formado automaticamente, neste caso, os 

dispositivos vão negociar para determinar qual dispositivo gerenciará o 

grupo. O dispositivo responsável pelo grupo sempre decide se este é 

temporário (única instância) ou persistente (uso recorrente). Depois que um 

grupo é formado, um dispositivo Wi-Fi Direct pode convidar outro 

dispositivo Wi-Fi Direct para se juntar ao grupo (Figura 2). Um mecanismo 

opcional de convite também pode ser usado para solicitar que um grupo 

persistente previamente utilizado seja reagrupado. A decisão se deve ou não 

aceitar um convite é deixada para os dispositivos convidados. 

 Gerenciamento de energia: Uso eficiente da energia é fundamental para 

dispositivos portáteis. A especificação Wi-Fi Direct inclui mecanismos de 

gerenciamento de energia que podem reduzir o consumo de energia para os 

dispositivos, independentemente do papel dentro de um grupo, mantendo 

sua capacidade de descoberta. Enquanto todos os dispositivos Wi-Fi Direct 

implementarem esses mecanismos, a realização de economia de energia 

dependerá das configurações e da interação entre os dispositivos em um 

determinado ambiente. 
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Figura 2: Adicionando um dispositivo por convite. O procedimento de convite permite 

que um dispositivo Wi-Fi Direct se torne um cliente de um grupo existente (WI-FI 

ALLIANCE, 2010). 

2.3.2. Bluetooth (IEEE 802.15.1) 

Segundo Tanenbaum (2003), o padrão IEEE 802.15.1, mais conhecido como Bluetooth, 

teve seu desenvolvimento iniciado em 1994 pelo consórcio SIG (Special Interest 

Group), o qual foi formado por empresas como Ericsson, IBM, Intel, Nokia e Toshiba. 

A meta desse consórcio era desenvolver um padrão para interconectar dispositivos de 

computação e seus acessórios, fazendo uso de rádio sem fio com alcance curto, baixa 

potência e baixo custo (TANENBAUM, 2003). 

 Em 1999, o SIG emitiu a primeira versão da especificação do Bluetooth, a qual 

foi adotada pelo IEEE (TANENBAUM, 2003). Um ano depois, o primeiro telefone mó-

vel que portava essa rede foi lançado (BLUETOOTH SIG, 2013).  

 

2.3.2.1. Arquitetura 

O Bluetooth é uma tecnologia que visa à substituição de cabos na interconexão entre 

laptops, aparelhos periféricos, PDA e telefones celulares. Além disso, ele opera em 

faixa curta (2,4 GHz), baixa potência e a um custo baixo. Por causa dessas característi-

cas, a rede de dispositivos constituída a partir dessa tecnologia é denominada Rede Pes-

soal sem Fio (WPAN) e sua taxa de transmissão pode atingir até 4 Mbps (KUROSE; 

ROSS, 2010).  
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 As redes Bluetooth são do tipo ad hoc, ou seja, não necessitam de infraestrutura 

de acesso para interconectar os dispositivos. Em uma rede Bluetooth, os dispositivos 

ficam organizados em uma piconet (pequena rede). Um desses dispositivos torna-se o 

nó mestre e um número de até sete nós podem ser seus escravos (KUROSE; ROSS, 

2010). Esses nós devem estar posicionados a uma distância de no máximo 10 metros um 

do outro (TANENBAUM, 2003). 

 Em uma piconet, o mestre pode se comunicar com os escravos em qualquer 

intervalo de tempo. Um nó escravo pode apenas transmitir para o mestre e, somente se, 

este já tiver se comunicado com ele anteriormente (KUROSE; ROSS, 2010).  

 Em um ambiente podem existir muitas piconets e elas podem ser conectadas por 

um nó ponte. Essa coleção de piconets interconectadas é chamada de scatternet, como 

mostra a Figura 3.  

 

Figura 3: Interconexão entre duas piconets formando uma scatternet (TANEMBAUM, 

2003). 

 Na Figura 3, os nós mestres são representados pela letra “M”, enquanto os escra-

vos são representados por um “S”. Nela também é possível observar que existem alguns 

nós escravos na cor cinza. Esses nós são denominados estacionados (inativos) 

(TANEMBAUM, 2003).  

 Podem existir até 255 nós estacionados em uma piconet. Esse tipo de nó repre-

senta dispositivos que o mestre comutou para um estado de baixa energia, visando redu-
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zir seu consumo energético. Quando está no estado estacionado, o dispositivo não pode 

fazer nada, somente responder aos sinais emitidos pelo mestre (TANEMBAUM, 2003). 

Sendo assim, os dispositivos estacionados não podem se comunicar até que o nó mestre 

tenha mudado seus estados para ativo. 
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CAPÍTULO 3 
 

Trabalhos Correlatos 

Neste capítulo estão catalogados os trabalhos correlatos referentes aos middlewares para 

redes sociais móveis. Neste capítulo também é apresentado um comparativo entre os 

trabalhos correlatos e o My-Direct. 

3.1. Middlewares para Redes Sociais Móveis 

3.1.1. Mobisoft 

O middleware Mobisoft (KERN; BRAUN; ROSSAK, 2006) foi um projeto de 

colaboração entre a Universidade Friedrich Schiller de Jena, sociedade comercial 

GmbH e a GODYO AG. O Mobisoft é um middleware peer-to-peer baseado em 

agentes que atua em MANET (Mobile Ad hoc Network). Os agentes atuam como 

representações pessoais e buscam por possíveis parceiros para a comunicação (troca de 

perfis pessoais e listas de tarefas) no espaço digital criado por uma área de rede pessoal 

baseada em Bluetooth ao redor dos dispositivos móveis. Dessa forma, o projeto 

Mobisoft visa facilitar e promover a interação social humana por meio de dispositivos 

móveis durante encontros físicos. O middleware propôs a união de três diferentes 

técnicas: o uso de agentes móveis, redes peer-to-peer e a descrição semântica dos perfis 

dos usuários e suas preferências. 

O middleware Mobisoft foi organizado em três camadas. A camada mais baixa 

contém o micro kernel do sistema de agentes. A camada intermediária é formada por 

vários plugins que atendem as exigências de uma ou mais funcionalidades específicas 

exigidas pelo sistema de agentes. Por fim, a camada mais alta contém os assistentes 

sociais móveis, os quais proveem a lógica de negócio do middleware, sendo 

responsáveis pelo estabelecimento de grupos baseados em interesses comuns e a troca 

de informações com parceiros em potencial nas redes sociais. 
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O toolkit de agentes Tracy2, baseado em Java, foi usado na construção do 

Mobisoft. Além disso, o padrão de rede peer-to-peer usado pelo middleware é o JXTA
14

 

baseado em Java. Para tratar o compartilhamento das informações dos usuários o 

Mobisoft adota o padrão Friend of a Friend Finder
15

 (FOAF). O uso de FOAF permite 

que o agente do usuário compare as informações recebidas do agente móvel com os 

interesses do usuário a nível semântico. 

As principais vantagens do Mobisoft são a facilidade de configuração, a descen-

tralização e funcionar em áreas de rede pessoal, utilizando técnicas de transmissão sem 

fio sem a necessidade de conectividade com a Internet. Porém, além dessas vantagens, o 

middleware apresenta limitações como restrição da conectividade sem fio apenas para 

Bluetooth e falta de mecanismos de controle de privacidade. 

3.1.2. SAMOA 

Socially Aware and Mobile Architecture (SAMOA) (BOTTAZZI; MONTANAR; 

TONINELLI, 2007) é um projeto iniciado na Universidade de Bologna na Itália, que 

visa integrar um conjunto de facilidades de gerenciamento de redes sociais baseadas em 

localização e propagar a visibilidade das redes sociais para o nível de aplicação. Para 

alcançar esse objetivo o projeto propôs um framework de middleware semântico 

orientado a contexto que permite aos usuários móveis criarem a qualquer momento, em 

qualquer lugar redes sociais cientes de contexto. Especificamente, o middleware fornece 

abstrações lógicas que agrupam usuários móveis que são social e fisicamente próximos 

e compartilham interesses comuns.  

O SAMOA tem como foco o usuário e é baseado em dois tipos de visibilidade, a 

visibilidade local (visibilidade do local físico do usuário) e a visibilidade de perfil (vi-

sibilidade focada nos requisitos do usuário e suas características). Mais especificamente, 

a visibilidade local limita o escopo de descoberta para a extração da rede social para 

usuários de um mesmo lugar, já a visibilidade de perfis de usuário refina ainda mais o 

escopo de descoberta para criar redes sociais personalizadas. Além disso, o SAMOA 

utiliza algoritmos semânticos de correspondência para analisar os perfis dos usuários e 

inferir a compatibilidade semântica em potencial. O middleware define, basicamente, 

                                                           
14

 https://java.net/projects/jxta 
15

 http://www.foaf-project.org/ 
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três funções de gerenciamento, o gestor, o cliente e o membro. Os gestores são os usuá-

rios móveis interessados na criação de redes sociais e que são responsáveis pela defini-

ção dos limites de descoberta de escopo de sua rede social e os critérios que orientam a 

sua extração. Os clientes são usuários localizados dentro dos limites escopo de desco-

berta e são elegíveis para se tornarem membros da rede social do gestor. Por sua vez, os 

membros são usuários afiliados a uma rede social. Cada usuário móvel pode executar 

todas as funções.  

A arquitetura do middleware é multicamada. A camada de serviços básicos 

provê facilidades de suporte à nomeação, detecção de entidades e comunicação. Por sua 

vez, a camada de gerenciamento de redes sociais inclui facilidades para extração e 

gestão de rede sociais baseando-se em semântica. O SAMOA não garante a privacidade 

dos usuários em ambientes não confiáveis. 

3.1.3. MobiSoC 

O MobiSoC (GUPTA et al., 2009) é um middleware que provê suporte a programação 

para o desenvolvimento de Mobile Social Computing Applications (MSCA). O 

middleware oferece uma plataforma comum para captura, gerenciamento e compar-

tilhamento de estados sociais (perfis pessoais, perfis de lugares, afinidades) de comuni-

dades físicas. A visão consistente do estado social provida pelo MobiSoC permite que 

algoritmos de aprendizagem descubram padrões geo-sociais desconhecidos (pessoa-a-

pessoa, pessoa-a-lugar) para ampliar o estado social com as informações recém-desco-

bertas. Sendo assim, o middleware MobiSoC tem por objetivo atender a cinco objetivos, 

são eles: coleta e gerenciamento de dados sociais, coleta e gerenciamento de localiza-

ção, aprendizado de padrões geo-sociais emergentes, além da privacidade desses dados 

e eficiência energética. 

O MobiSoC foi implementado utilizando uma arquitetura orientada a serviços. 

Um servidor centralizado confiável coleta e gerencia todos os dados e se comunica com 

os usuários do middleware através de conexões Wi-Fi. Uma solução centralizada foi 

feita porque é mais simples manter uma visão consistente de um estado social e prover 

controle de acesso a dados privados. Além disso, isso ajuda no melhoramento do con-

sumo da bateria, pois a maior parte dos recursos é processada no lado do servidor. 

Dessa forma, o cliente consome consideravelmente menos energia e recebe repostas 
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rápidas do servidor quando interage com o middleware. No entanto, devido a sua 

arquitetura cliente-servidor, o MobiSoC deve adotar mecanismos que propocionem 

tolerância a falhas e escalabilidade à MSN construída em seu topo. Outra limitação do 

MobiSoC está no fato de ele modelar os perfis de pessoas e lugares e não levar em 

consideração o conteúdo e os eventos para as interações sociais. 

3.1.4. MyNet 

A Mynet (KALOFONOS et al., 2008) é uma plataforma P2P pessoal segura e de 

serviços de rede sociais. Ela permite que usuários pouco experientes possam facilmente 

organizar e compartilhar seus recursos na sua vizinhança social sem a necessidade de 

um repositório central.  Além disso, ela permite que dados sociais dos usuários e os ser-

viços distribuídos sejam acessados e compartilhados entre amigos e dispositivos em 

tempo real sem atrasos, diretamente do próprio dispositivo pessoal do usuário.  

A MyNet está construída no topo da Unmanaged Internet Architecture
16

 (UIA), 

embora outras redes de sobreposição P2P possam ser usadas. A UIA fornece recursos 

em duas áreas que atendem aos requisitos de rede de sobreposiçao do MyNet: conecti-

vidade ubíqua e gerenciamento de grupos de dispositivos distribuídos. A UIA permite 

aos usuários imprimir de forma segura os seus perfis e dados pessoais em seus 

dispositivos. Cada dispositivo é representado por um endereço permanente, o 

indentificador endpoint (EID), o qual permite autenticação e conexões criptografadas. O 

controle de acesso é baseado em Passlets, os quais se assemelham a metáforas do 

mundo real de passes ou tickets. Um Passlet contém as permissões de nível de acesso do 

usuário. 

O Personal Device Cluster (PDC) é a unidade básica do MyNet. Ele é a rede 

pessoal de um usuário e todos os dispositivos podem autenticar-se para fazer parte de 

um mesmo PDC. Cada dispositivo do PDC pode executar um ou mais serviços de usuá-

rios. A MyNet permite a criação de grupos tanto de dispositivos quanto de usuários.   

Por ser uma plataforma P2P social baseada em dispositivos móveis, a 

disponibilidade do conteúdo e dos serviços pode não ser garantida devido à 

possibilidade de os aparelhos estarem desligados em algum momento.  

                                                           
16

 http://pdos.csail.mit.edu/uia/ 
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3.1.5. Hybrid Mynet 

A Hybrid MyNet (KALOFONOS; ANTONIOU, 2008) é um projeto que propõe uma 

plataforma híbrida baseada no MyNet que oferece serviços de Internet pessoais e redes 

sociais. Essa plataforma teve como objetivo a resolução das limitações do uso de uma 

arquitetura P2P pura, como a não garantia de conectividade e disponibilidade dos 

serviços. A Hybrid MyNet complementa o aspecto P2P da MyNet com a introdução de 

um componente de infraestrutura centralizado fornecido por um MyNet Service 

Provider (MSP). Esse componente garante a conectividade e a disponibilidade do ser-

viço, e oferece integração como serviços consumidores do Internet sem a necessidade 

de modificar a maneira de utilizar a MyNet. O uso desse componente central fica a 

moda do usuário. Quando esse componente não é exigido a arquitetura volta a ser a do 

MyNet original.  

A integração entre a MyNet e a infraestrutura MSP é feita através dos MyNet 

Virtual Devices (MVDs). Os MVDs ficam disponíveis e acessíveis todo o tempo e ga-

rantem a conectividade entre todos os dispositivos no PDC. Eles também podem hospe-

dar conteúdo pessoal, executar aplicações distribuídas, compartilhar recursos via 

Passlets, sendo que o usuário é que define a agregação ou não de um MVD ao seu PDC. 

Um dos problemas apresentados pela arquitetura híbrida está na necessidade de hospe-

dagem dos MVD o que acarreta custos para a implantação do sistema. Além disso, o 

nível de escalabilidade dos MVD não foi bem definido. 

3.1.6. MobiClique 

O MobiClique (PIETILAINEN et al., 2009) é um software social móvel que visa dar às 

pessoas a possibilidade de se corresponderem e estenderem as suas redes sociais. Para 

alcançar esse objetivo o MobiClique foi desenvolvido de forma descentralizada e faz 

uso de uma rede ad hoc móvel onde a comunicação é feita via Bluetooth, de modo que 

conexões oportunísticas sejam criadas entre dispositivos vizinhos. Quando uma conexão 

oportunística entre dois usuário é feita, se eles compartilham os mesmos amigos ou 

interesses, eles são alertados e a partir daí podem começar a troca de conteúdo, ou seja, 

links e outros objetos como atualizações de status. 
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O MobiClique foi implementado usando C++ e C# e roda na plataforma 

Windows Mobile. A comunicação oportunística é baseada na arquitetura de rede Haggle. 

O perfil social do MobiClique é representado por um identificador único para o usuário, 

um nome de usuário, uma pequena descrição uma lista de amigos e uma lista de grupos 

de interesse. A inicialização dos perfis é feita através do uso da API do Facebook. O 

MobiClique fornece uma estrutura genérica para o desenvolvimento de novos aplicati-

vos de MSN sobre o middleware. 

3.1.7. MAgNet 

O MAgNet (BASUGA et al., 2009) é um middleware baseado em agentes desenvolvido 

na universidade de Zagreb na Croácia que permite serviços de redes sociais para 

usuários do domínio de redes móveis. O MAgNet foi implementado usando o 

framework de desenvolvimento de agentes Java conhecido como JADE. JADE foi utili-

zado porque simplifica a implementação de sistemas multiagentes e por Java estar 

implantado em uma grande variedade de dispositivos finais. Os perfis gerenciados pelo 

middleware MAgNet são descritos através do uso de RDF (Resource Description 

Framework) e do vocabulário FOAF.  

Os serviços providos pelo MAgNet podem ser divididos em dois grupos: o que 

cria e gerencia grupos de usuários e o que planeja eventos em grupo. O middleware 

permite que os usuários criem e gerenciem os seus relacionamentos sociais e utilizem 

estes relacionamentos para planejarem e gerenciarem eventos em grupo. A arquitetura 

proposta pelo MAgNet está desenhada como um sistema multiagente o qual contém 3 

tipos de agentes: Graphical User Interface Agent (GA), User Agent (UA) e Social 

Agent (SA). O UA foi projetado para representar o usuário no MAgNet. O GA prove 

uma interface entre o usuário e o UA dele. Isto permite, basicamente, que o usuário 

acesse todas as funcionalidades do middleware e se comunique com outros usuários 

apresentando todas as informações relevantes e mensagens pessoais para o usuário via 

interface gráfica. O SA prove o suporte e a coordenação necessária para fornecer servi-

ços de redes sociais desenvolvidos sobre o MAgNet. O SA também é responsável por 

armazenar e gerenciar grupos de usuários e coordenar a troca de mensagens entre UA 

no sistema. Todos os agentes se comunicam através de mensagens ACL (Agent 

Communication Language). 
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Apesar de o MagNet focar na interação entre o agente de software e o usuário, 

tratando questões de privacidade, ele não aborda questões importantes como eficiência 

energética e escalabilidade. Além disso, o middleware não apresenta nenhum tipo de 

integração com serviços de rede sociais disponíveis na Internet como o Facebook e o 

Twitter. 

3.1.8. Middleware Semi-distribuído para Rede Social Pervasiva 

(Projeto 1) 

Este middleware (MOKHTAR; MCNAMARA; CAPRA, 2009) para redes sociais teve 

como objetivo permitir a construção de uma Pervasive Social Networking (PSN) semi-

distribuída. Em uma PSN típica, usuários descrevem seus interesses para a realização de 

atividades junto com suas preferências sociais, indicando com quem, entre os seus 

relacionamentos sociais, eles gostariam de realizar tais atividades. Ao receber essas 

informações, a aplicação PSN hospedada no dispositivo dele, retorna recomendações 

sobre os usuários com interesses similares, com quem eles são direta ou indiretamente 

ligados na rede social, e que são fisicamente próximos. A tecnologia usada por cada 

usuário para descobrir outros dispositivos móveis é o Bluetooth. 

O middleware consiste em dois tipos de nós: os Clientes e os Brokers. Os Cli-

entes gerenciam a atualização das informações sobre quais atividades os usuários têm 

realizado, com quem, e com qual preferência social. Em contrapartida, os Brokers são 

os nós responsáveis por coletar as preferências sociais e a informação da proximidade, a 

fim de calcular recomendações para os usuários móveis. O middleware utiliza o algo-

ritmo Personalised Page Rank (PPR). O PPR caminha aleatoriamente sobre um grafo 

de usuários com precisão para inferir a falta de ligações sociais no grafo social. 

A arquitetura do middleware também foi avaliada nos formatos totalmente cen-

tralizado e totalmente distribuído, além da sua arquitetura padrão semi-distribuida. Ape-

sar de prover escalabilidade devido a sua arquitetura pervasiva, o middleware não leva 

em consideração a privacidade dos usuários. Outra desvantagem está relacionada à so-

brecarga causada no middleware pelo tráfego gerado pela troca das preferências sociais 

entre os Brokers. 
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3.1.9. Middleware Social de Alto Nível de Abstração (Projeto 2) 

Este middleware (BROOKER; CAREY; WARREN, 2010) foi desenvolvido na 

Universidade de Auckland na Nova Zelândia e tinha como objetivo permitir que 

smartphones executassem aplicações no estilo de redes sociais. O middleware inclui 

uma infraestrutura de comunicação e hospedagem de serviço, e um framework orientado 

a contexto. A infraestrutura provê soluções aos desafios relacionados à hospedagem de 

serviços em redes 3G como baixa largura de banda, limitação de recursos e limites 

energéticos. O framework é extensível e permite que dados contextuais como a localiza-

ção e a atividade fossem propagados na comunidade do usuário. Além disso, o 

middleware inclui mecanismos para promover a escalabilidade, disponibilidade e capa-

cidade de resposta. 

O middleware faz uso da Jini Surrogate Architecture
17

 (JSA). A JSA permite 

que dispositivos com recursos limitados participem de um sistema de serviços e clientes 

em uma rede distribuída chamada de federação Jini. O Jini é um middleware Java 

orientado a serviços que provê uma infraestrutura para registro, descoberta e consumo 

de serviços. Para participar de uma federação Jini, dispositivos móveis devem ter 

recursos suficientes para executar o software Jini. Um host que atende a todos os 

requisitos de uma federação Jini é chamado de Surrogate Host (SH). Sem a JSA, os 

dispositivos móveis com recursos limitados são incapazes de participar de uma 

federação Jini, uma vez que não atendam as suas exigências. O middleware provia 

HTTP e interconexão baseada em Bluetooth para ativar a comunicação dos dispositivos 

com seus respectivos SH. Contudo, o middleware não trata a sobrecarga na 

comunicação, além de não aplicar nenhum tipo de solução para a privacidade e 

segurança no decorrer dessa comunicação.  

3.1.10. CAMEO 

O Context-Aware Middleware for Opportunistic MSN (CAMEO) (ARNABOLDI; 

CONTI; DELMASTRO, 2011) é um middleware que focava o gerenciamento e a 

elaboração de informação contextual para implementar um conjunto de serviços 

otimizados para redes oportunistas e para apoiar o desenvolvimento otimizado de 

                                                           
17

 http://user.it.uu.se/~hsander/Courses/DistributedSystems/Reports/Jini.pdf 
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aplicativos sensíveis ao contexto. O CAMEO é representado por dois pacotes, o Local 

Resource Management Framework (LRM-Fw) e o Context-Aware Framework (CA-

Fw). O LRM-Fw implementa características relacionadas estritamente a interação com 

os recursos locais dos dispositivos, tanto de hardware (sensores embutidos, capacidade, 

bateria, interfaces wireless) quanto de software (primitivas de comunicação e 

bibliotecas de programação). Por sua vez, o CA-Fw armazena, elabora e dissemina a 

informação contextual além de definir protocolos de encaminhamentos otimizados. 

Para otimizar e facilitar o desenvolvimento de aplicações MSN oportunisticas 

orientadas a contextos sociais, o middleware fornece uma API que interage com cada 

aplicação desenvolvida. A comunicação entre o CAMEO e as aplicações está imple-

mentada em uma classe proxy em Java para Android. Além disso, a AIDL (Android 

Interface Definition Language) é usada para definir a interface de chamada de cada 

aplicação para notificações de eventos. 

É importante ressaltar que no desenvolvimento do CAMEO não foram 

abordadas questões de privacidade e de segurança relacionadas às informações pessoais 

dos usuários. 

3.1.11. SAPERE 

O SAPERE
18

 é um projeto realizado através de um consórcio entre diversas instituições 

de ensino superior da Europa (Itália, Rússia, Suíça e Áustria), cujo objetivo é o 

desenvolvimento de um framework teórico e prático para a implantação descentralizada 

e execução de serviços de autoconhecimento e adaptáveis para cenários futuros de redes 

pervasivas. Ele modela serviços, dados e dispositivos como uma espécie de ecossistema 

computacional distribuído. 

O trabalho de (CASTELLI; ROSI; ZAMBONELLI, 2012) descreve a solução de 

arquitetura que foi adotada pelo middleware SAPERE. Essa solução foi construída a fim 

de suportar serviços e atividades dos usuários, onde existe a necessidade de iterações 

tanto espaciais quanto sociais. Ela foi baseada na utilização de um grafo de rede social 

(Facebook) combinada com a proximidade espacial para conduzir as interações entre 

usuários, dispositivos e serviços.  

                                                           
18

 http://www.sapere-project.eu 
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Em sua solução, Castelli et al. (2012) assume que todos os nós do SAPERE 

estão associados a um perfil de uma rede social. Além disso, as iterações entre os nós 

são feitas por meio de conexões de rede sem fio Wi-Fi e Bluetooth. Quando o 

dispositivo do usuário se movimenta, o middleware verifica o estado do Bluetooth. Caso 

algum dispositivo esteja na vizinhaça, o vínculo de amizade entre os dois usuários é 

verificado na rede social. Com a comprovação da amizade, inicia-se a composição e 

orquestração das atividades dos serviços distribuídos. 

A implementação do middleware SAPERE foi direcionada para a plataforma 

Android. Sua arquitetura era composta por duas partes principais. A primeira era a 

Local Tuple Space, considerada o core do sistema, onde ficavam as LSA (Live 

Semantics Annotations), que são representações semânticas e auto-descritivas dos com-

ponentes da rede, e as eco-laws, que eram as regras de como os componentes poderiam 

se combinar e interagir no ecossistema. A segunda era composta pelo gerenciador de 

topologia de rede, o qual era responsável por gerenciar periodicamente verificar a pre-

sença de novos dispositivos no espaço e por acessar e verificar as informações do usuá-

rio no grafo social. 

3.1.12. MobiSN 

O MobiSN (HOLANDA, 2012) é um framework que visa auxiliar no desenvolvimento 

de diferentes redes sociais móveis sobre MANET. Para facilitar a construção dessas 

redes, esse framework tem como objetivo criar um conjunto de módulos com interface 

gráfica, métodos de comunicação entre dispositivos e armazenamento de dados. 

 O framework MobiSN fornece sua estrutura básica de módulos em forma de 

classes Java, as quais são executadas na plataforma J2ME. A sua arquitetura é composta 

de três camadas. Na primeira está definido o conjunto de classes para a construção da 

interface gráfica com o usuário. A segunda camada é camada responsável pela comuni-

cação, nela o Bluetooth é usado para conectar diferentes dispositivos.  

A terceira, por sua vez, é a camada de persistência responsável pelo armazena-

mento dos dados e manutenção da rede social. Nessa camada, os dados são armazena-

dos em uma estrutura de arquivos baseada no padrão de codificação CSV (Comma-

Separated Values). 
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3.2. Comparação dos Trabalhos Correlatos 

Como ficou evidenciado na seção anterior, existem, na literatura, diversas soluções cuja 

meta é auxiliar no processo de desenvolvimento de aplicações sociais voltadas para o 

ambiente móvel. Essas soluções fazem uso de diferentes arquiteturas, tecnologias de 

rede, metodologias de privacidade, entre outras características. Sendo assim, diante 

dessa diversidade de soluções, nesta seção, será realizado um comparativo, levando em 

consideração as características apresentadas em (KARAN; MOHAMED, 2012). 

No ambiente móvel, o usuário deseja ter acesso à informação a qualquer mo-

mento em qualquer lugar (KARAN; MOHAMED, 2012). Sendo assim, mesmo em 

ambientes em que o usuário não tenha a acesso a roteadores ou torres de transmissão 

para se conectar a Internet, um middleware para MSN deve prover a ele alternativas 

para a comunicação com as pessoas de seu interesse. 

Middlewares, como o MobiSoC, que possuem arquitetura centralizada, 

dependem da infraestrutura de acesso para a execução dos seus serviços. Além disso, 

em middlewares com esse tipo de arquitetura, faz-se necessária a adoção de medidas 

para minimizar problemas relacionados à tolerância a falhas e escalabilidade. No projeto 

de middlewares como o MobiSoC, também é importante levar em consideração os 

custos financeiros envolvidos no gerenciamento e na manutenção dos servidores que 

hospedam o serviço.  

O Hybrid Mynet faz uso de uma arquitetura híbrida com recursos centralizados e 

comunicação P2P entre os nós. Ao analisar essa solução, fica claro que apesar de pos-

suir uma arquitetura diferente, em alguns momentos, ainda é necessário o acesso ao 

servidor central. Segundo Karan e Mohamed (2012), a melhor opção de arquitetura para 

middlewares que visam o ambiente móvel é a P2P, onde não existe controle 

centralizado e a comunicação é feita diretamente entre os dispositivos. Ademais, de 

acordo com Baccelli et al. (2013), a arquitetura P2P é incontestável no que se refere ao 

desenvolvimento de aplicações escaláveis e de baixo custo. 

 A descentralização da arquitetura exige tecnologias de rede que suportem a 

interação P2P. A maioria dos trabalhos apresentados na Seção 3.1 faz uso do Bluetooth 

para a comunicação entre os nós da rede social móvel. Porém, o uso do Bluetooth exige 

que os dispositivos estejam relativamente próximos para que a comunicação aconteça. 
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Além disso, a taxa de transmissão dessa tecnologia é baixa, se comparadas às velocida-

des alcançadas pelo Wi-Fi, por exemplo (KUROSE; ROSS, 2010).  

Os middlewares que fazem uso do Wi-Fi, como o MobiSoC, apresentam maiores 

taxas de transmissão, porém precisam se associar a um ponto de acesso antes de iniciar 

seus serviços.  

Na literatura também existem middlewares em que são utilizadas em conjunto 

duas tecnologias de rede. No caso do SAPERE, por exemplo, o Bluetooth é usado para a 

interatividade entre os nós, enquanto que o Wi-Fi (modo infraestrutura) é utilizado para 

obter informações do Facebook a respeito da afinidade entre esses nós. Nessa modali-

dade de comunicação existem dois problemas: a dependência do site de rede social para 

obter informações sobre o parceiro e a necessidade da infraestrutura de acesso. Com 

relação às informações pessoais dos parceiros, elas poderiam ser retiradas do próprio 

dispositivo móvel através da leitura da agenda telefônica, por exemplo. Ademais, vi-

sando dar flexibilidade de comunicação entre o nós, seria interessante que a solução de 

middleware desse suporte ao uso de duas ou mais tecnologias de rede P2P disponíveis 

no dispositivo, de forma que fosse eliminada a obrigatoriedade de acesso a roteadores e, 

ao mesmo tempo, ocorresse a troca automática entre elas, com o intuito de amenizar 

perdas de conectividade, tornando o serviço mais eficiente. Porém, nenhuma das solu-

ções descritas na Seção 3.1 dá suporte à comunicação flexível entre os nós. 

As escolhas das tecnologias de rede do middleware também influenciam no con-

sumo de energia do dispositivo em que a MSN será executada. Em middlewares como o 

MobiSoC, que fazem uso do Wi-Fi, o consumo energético é superior a soluções como o 

MobiClique, que fazem uso do Bluetooth. Dessa maneira, o consumo energético tam-

bém deve ser levado em consideração pelo middleware, uma vez que os dispositivos 

móveis atuais possuem baterias com tempo de uso limitado (KARAN; MOHAMED, 

2012). 

 Outra característica importante relacionada às redes sociais, sejam elas móveis 

ou não, é a privacidade sobre os dados do usuário. Essas redes lidam com dados confi-

denciais, como relacionamentos sociais, atividades e preferências do usuário, que po-

dem ser usados para inferir outras informações sigilosas sobre ele ao longo do tempo. 

Sendo o middleware o gerenciador dos dados do usuário e mediador da comunicação na 

rede, ele deve possuir políticas de controle adequadas sobre a troca de dados sociais, a 
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fim de garantir a privacidade do usuário (KARAN; MOHAMED, 2012). Soluções como 

o MagNet, MyNet, Hybrid Mynet, MobiSoC, SAPERE e MobiSN apresentam meca-

nismos de privacidade. 

 Por fim, um middleware para MSN deve simplificar o processo de desenvolvi-

mento através do forncecimento de abstrações de alto nível de seus recursos (KARAN; 

MOHAMED, 2012). Assim como no CAMEO e no MobiSoC que disponibilizam API, 

um middleware para MSN deve proporcionar a construção de diferentes tipos de redes 

sociais em seu topo, provendo interfaces de fácil integração e reúso.  

 

Como resultado da análise das soluções de middleware apresentadas nesta seção, 

a Tabela 1 foi contruída. Nela, está exposto um comparativo entre os middlewares, evi-

denciando quais características cada um possui. Os middlewares que apresentam a ca-

racterística de forma parcial receberam a palavra “Alguma”.  

 

É importante destacar que na Tabela 1 também está inserido o middleware pro-

posto neste trabalho, o My-Direct. O My-Direct possui arquitetura descentralizada e tem 

como objetivo tornar flexível a comunicação entre os nós, visando amenizar problemas 

como perda de conectividade e dependência de infraestrutura de acesso. Para isso, ele 

faz uso do Wi-Fi Direct em conjunto com o Bluetooth, de modo que a comunicação 

entre os nós seja feita de acordo com a tecnologia que estiver disponível no momento.  

Tabela 1: Quadro comparativo das soluções de middlewares para MSN. 

 
Características 
/ Middleware 

     

Privacidade Arquitetura 

Descentralizada 
Eficiência 

Energética 
Disponibiliza 

API 
Comunicação 

Flexível 

MagNet Sim Sim Não Não Não 

MobiClique Não Sim Não Sim Não 

Mobisoft Não Sim Não Não Não 

Mynet Sim Sim Não Não Não 

H. Mynet Sim Alguma Não Não Não 

SAMOA Não Sim Não Não Não 

MobiSoC Sim Não Sim Sim Não 

Projeto 1 Não Alguma Não Não Não 

Projeto 2 Não Alguma Não Não Não 

CAMEO Não Sim Não Sim Não 

SAPERE Sim Alguma Não Sim Não 

MobiSN Sim Sim Não Não Não 

My-Direct Sim Sim Não Sim Sim 
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O My-Direct também possui mecanismo de privacidade baseado em informa-

ções contidas no dispositivo móvel, a fim de assegurar que a troca de informações 

ocorra apenas entre nós que permitiram a comunicação. Uma API também foi especifi-

cada visando facilitar o uso do My-Direct pelos desenvolvedores. Dessa forma, como 

pode ser visto na última linha da Tabela 1, o My-Direct dá suporte a todas as caracterís-

ticas apresentadas, exceto à eficiência energética.   
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CAPÍTULO 4 
 

O My-Direct 

Neste capítulo é descrito o middleware proposto por esta dissertação, o My-Direct. 

Inicialmente, é feita uma breve introdução a respeito do My-Direct. Em seguida, a 

arquitetura do My-Direct é apresentada, evidenciando cada módulo que a compõe. 

Além disso, neste capítulo, também é exposto o funcionamento desse middleware e 

como a sua implementação foi realizada. 

4.1. Introdução 

A introdução dos middlewares no campo das redes sociais móveis tem como propósito 

facilitar o desenvolvimento deste tipo de rede através da disponibilização de 

funcionalidades que auxiliem os desenvolvedores no gerenciamento dos usuários, na 

manutenção das relações sociais, na privacidade dos dados sociais e na comunicação 

entre os dispositivos da rede.  

Como foi discutido na Seção 3.2 do Capítulo 3, um dos problemas apresentados 

pelos middlewares para MSN presentes na literatura é a perda de conectividade em 

arquiteturas P2P que fazem uso da tecnologia Bluetooth. Outro problema encontrado foi 

que, em soluções centralizadas de middleware, há sempre a necessidade de associação à 

infraestrutura de acesso, como roteadores Wi-Fi, para que o usuário pudesse acessar a 

MSN. 

Pensando em resolver esses problemas, este trabalho apresenta como solução 

uma arquitetura de middleware P2P, chamada de My-Direct, onde a comunicação entre 

os nós é realizada através da combinação de duas tecnologias de rede ad hoc. Uma des-

sas tecnologias é o Bluetooth, uma vez que ele já é utilizado por grande parte dos 

middlewares para MSN. A outra é o Wi-Fi Direct, uma especificação recente para co-

municação P2P, pouco discutida pela literatura e que ainda é pouco aplicada no desen-

volvimento de redes sociais.  
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Ao prover suporte a duas tecnologias de rede, o My-Direct torna mais flexível a 

comunicação entre os nós da MSN, uma vez que a troca de informações entre eles pode 

ser realizada através da rede que estiver disponível no momento. Dessa forma, se um 

usuário de uma rede social, construída sobre o My-Direct, estiver realizando uma ativi-

dade social com seu parceiro via Bluetooth e houver uma falha na conectividade, o ser-

viço irá continuar, porém, via Wi-Fi Direct. 

O My-Direct também apresenta um mecanismo de privacidade para os usuários, 

já que, segundo Karan e Mohamed (2012), um middleware para MSN deve ser 

responsável pelo gerenciamento das informações do usuário e prover políticas de con-

trole para a troca desses dados. Esse mecanismo é baseado na análise das chamadas 

telefônicas e SMS contidas no dispositivo móvel do usuário, de forma que as informa-

ções extraídas sejam utilizadas para identificar o grau de afinidade relativo a cada par-

ceiro. 

4.2. Arquitetura 

A arquitetura do My-Direct foi projetada de forma descentralizada tendo como objetivo 

principal dar suporte a comunicação P2P privada entre dispositivos móveis através das 

tecnologias Bluetooth e Wi-Fi Direct (Figura 4). Para atingir essa meta, a arquitetura foi 

dividida em módulos, como mostra a Figura 5, onde cada um é responsável por 

gerenciar uma parte dos recursos do middleware. Os módulos que compõem o My-

Direct são: Módulo de Comunicação (seção 4.1.1), Módulo de Privacidade (seção 

4.1.2), Módulo de Persistência (seção 4.1.3) e Módulo da API (seção 4.1.4). 
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Figura 4: Arquitetura geral do middleware My-Direct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Arquitetura do middleware My-Direct. 

Na Figura 5 também é possível perceber que o My-Direct se posiciona entre o SO 

móvel e a MSN. A adoção desse modelo permite a ele ter acesso aos artifícios que um 

SO móvel geralmente provê como acesso ao hardware e dados do dispositivo.  Dessa 
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forma, ao acessar esses recursos, o My-Direct faz o monitoramento e gerenciamento 

deles, a fim de utilizá-los em rotinas internas e disponibilizar métodos a serem usados 

no desenvolvimento de MSN.  

4.2.1. Módulo de Comunicação 

O Módulo de Comunicação é responsável por detectar os dispositivos móveis próximos, 

viabilizar a associação e efetuar a comunicação entre os nós da rede social. Para realizar 

essas atividades, esse módulo faz uso de artifícios disponibilizados pelo SO com o 

objetivo de manipular as tecnologias de rede, nesse caso, Bluetooth e Wi-Fi Direct.  

Para uma melhor coordenação das tecnologias de rede providas pelo My-Direct, 

o gerenciamento delas foi dividido entre os sub-módulos Wi-Fi Direct Manager e o 

Bluetooth Manager.  

O Wi-Fi Direct Manager é responsável por acessar os recursos do Wi-Fi Direct 

presentes no dispositivo móvel, a fim de monitorar os estados dessa rede. Esses estados 

podem variar entre ativo ou inativo, conectado ou desconectado, disponível ou indispo-

nível. Esse monitoramento também é utilizado para obter a lista de parceiros disponí-

veis.  

O Wi-Fi Direct Manager também é utilizado para manipular o Wi-Fi Direct, de 

modo que o usuário possa tanto estabelecer uma conexão quanto encerrá-la quando al-

gum parceiro estiver nas proximidades.  

O Bluetooth Manager é o sub-módulo responsável por monitorar e operar os re-

cursos relacionados à tecnologia Bluetooth. Ele funciona da mesma forma que o Wi-Fi 

Direct Manager, monitorando o estado da rede e possibilitando a comunicação entre 

nós via Bluetooth. 

A partir das funcionalidades providas pelo Wi-Fi Direct Manager e Bluetooth 

Manager, o Módulo de Comunicação é capaz de saber se, por exemplo, o Wi-Fi Direct 

não está mais disponível e, logo em seguida, ativar uma conexão Bluetooth, visando 

manter a conectividade entre os nós.  
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4.2.2. Módulo de Privacidade 

Como o objetivo do My-Direct é proporcionar a comunicação entre nós de uma MSN, 

em seu projeto é preciso levar em consideração que a associação entre dispositivos 

móveis deve ser efetuada se seus proprietários possuírem algum grau de afinidade.  

Existem diversos trabalhos na literatura que abordam a questão de como inferir 

relacionamentos sociais no ambiente móvel. Em (ENDLER et al., 2011) foram descritas 

várias abordagens onde há a inferência de afinidade entre usuários. Uma delas era reali-

zada a partir dos contatos presentes na agenda telefônica do equipamento móvel. 

Quando dois dispositivos móveis estavam ao alcance um do outro, era verificado se nos 

contatos deles existia algum registro em comum, caso houvesse eles se tornavam parcei-

ros em potencial para relações sociais.  

Em (CASTELLI; ROSI; ZAMBONELLI, 2012), a relação de afinidade era veri-

ficada de acordo com o perfil do usuário no Facebook. Assim, quando era solicitada a 

troca de informação entre dois dispositivos móveis, o perfil de um deles era analisado, 

caso existisse algum vínculo de amizade na página da rede social, a interação era per-

mitida. Por sua vez, em (PIETILAINEN, 2009) os perfis dos usuários na MSN eram 

inicializados com as informações do Facebook, porém ao ocorrer à associação dos dis-

positivos, os perfis dos usuários envolvidos eram trocados e armazenados localmente 

para uma futura verificação de afinidade. 

No caso do My-Direct, a independência com relação à infraestrutura de acesso 

não permite a comunicação com serviços de redes sociais online. Dessa forma, o mais 

sensato é avaliar a afinidade entre os usuários através de informações já contidas no 

aparelho móvel. Para isso, o Módulo de Privacidade trabalha em duas fases: identifica-

ção e classificação do usuário. 

4.2.2.1. Identificação dos usuários 

Para identificar os usuários, o Módulo de Privacidade faz uso de duas informações. A 

primeira informação é o endereço MAC do dispositivo móvel. O MAC foi escolhido 

pelo fato de ser um identificador único, o que evitará repetições de informações 

associadas a um determinado aparelho móvel. Sendo assim, o My-Direct pode comparar 
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o MAC obtido com os endereços já armazenados e avaliar se o dispositivo na vizi-

nhança pertence a algum conhecido.  

A segunda informação utilizada para identificar o usuário é o número de tele-

fone. O número de telefone é usado quando o dispositivo móvel não é identificado a 

partir do MAC. Dessa forma, o Módulo de Privacidade acessa a agenda do aparelho do 

usuário, a fim de descobrir se o número recebido pertence a algum contato contido nela. 

É importante ressaltar que o fato de o número de telefone ser uma informação 

pessoal exige cuidados. Assim sendo, para ser utilizado na fase de identificação, o nú-

mero de telefone é criptografado. O algoritmo de criptografia escolhido para essa finali-

dade foi o SHA-1 (Secure Hash Algorithm) (KUROSE; ROSS, 2010). 

4.2.2.2. Classificação dos usuários 

O objetivo da classificação é obter o vínculo entre os usuários que querem se 

comunicar. O vínculo nada mais é do que o grau de afinidade entre dois indivíduos. 

Para inferir esse vínculo, o Módulo de Privacidade do My-Direct analisa informações 

persistidas no dispositivo móvel do usuário.  

O modelo de classificação automática de contatos baseado em informações ar-

mazenadas em smartphones foi investigado em (SAHAMI et al., 2013). Nesse trabalho, 

foi realizada uma pesquisa com usuários de dispositivos móveis para descobrir quais 

grupos eram normalmente atribuídos aos contatos desses participantes. Com base nos 

resultados foram definidos cinco grupos: Família, Amigo, Conhecido, Trabalho e Ou-

tros. De posse desses grupos, nesse mesmo estudo, foram recrutadas 20 pessoas, as 

quais disponibilizaram os dados das chamadas e SMS de seus smartphones. Esses dados 

foram utilizados na construção de um classificador multicamada baseado em árvores de 

decisão. Dessa maneira, ao inserir no classificador os dados de um contato como nú-

mero de chamadas e SMS recebidas, tempo das chamadas e tamanho das SMS, era pos-

sível classificá-lo dentro dos grupos previamente definidos. A taxa de acerto na atri-

buição dos grupos aos contatos fazendo uso desse classificador ficou em 73,6%. 

Como o objetivo do My-Direct não é disponibilizar uma nova metodologia de 

privacidade, e sim, apenas prover privacidade aos dados do usuário, o seu modelo de 

classificação está baseado no estudo de SAHAMI et al. (2013). Essa escolha foi feita 
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pelo fato de esse estudo já apresentar os rótulos para a classificação validados por usuá-

rios reais. Além disso, apesar de na literatura existirem modelos de classificação com 

taxas de acerto acima de 80%, como em (MIN et al., 2013) e (GROB et al., 2009), nes-

ses trabalhos há o uso de dados sociais extraídos do Facebook, o que pela arquitetura do 

My-Direct não é viável. Desse modo, visando utilizar uma metodologia para agrupa-

mento automático que se adequasse aos objetivos do My-Direct, a exposta por 

(SAHAMI et al., 2013) foi adotada por possuir taxa de acerto acima de 70%, utilizando 

apenas dados presentes no dispositivo móvel.  

Portanto, para classificar os usuários, o Módulo de Privacidade faz uso dos gru-

pos apresentados em (SAHAMI et al., 2013), os quais são atribuídos de acordo com a 

saída de uma árvore de decisão.  Essa árvore de decisão é simples e utiliza como entrada 

dados da agenda do dispositivo móvel associados ao parceiro nas proximidades, tais 

como: o total de chamadas e SMS, duração das chamadas e tamanho das SMS. A im-

plementação dessa árvore está descrita na Seção 4.4.2.1.  

4.2.3. Módulo de Persistência 

O Módulo de Persistência é responsável por armazenar os dados pessoais do usuário e 

de seus parceiros em um SGBD. Dentre os dados mantidos por esse módulo também 

estão os graus de afinidades usados para classificar os parceiros. Esses dados ficam 

disponíveis para serem utilizados por outros módulos do My-Direct. Assim, o Módulo 

de Privacidade pode, por exemplo, fazer uso do Módulo de Persistência, a fim de obter 

as informações sobre um parceiro ou persistir o grau de afinidade atribuído a ele.  

É importante ressaltar que o Módulo de Persistência também mantém registros 

das atividades sociais desenvolvidas sobre o My-Direct, tais como chat e 

compartilhamento de imagens. Esse registro se faz necessário para que haja o 

armazenamento da associação entre essas atividades e os graus de afinidades. Dessa 

forma, se torna mais fácil, por exemplo, a busca pelas atividades sociais que são 

permitidas a um determinado parceiro. 
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4.2.4. Módulo da API 

Este módulo foi projetado para permitir que os desenvolvedores possam usufruir das 

funcionalidades do My-Direct. Dessa forma, esse módulo disponibiliza uma interface de 

acesso ao My-Direct, a qual pode ser utilizada pelos desenvolvedores para explorar os 

recursos desse middleware.  

4.3. Funcionamento  

Com a arquitetura do My-Direct já apresentada e seus módulos descritos, pode-se partir 

para a compreensão de seu funcionamento. Partindo do pressuposto que existe uma 

MSN implementada no topo do My-Direct e que dois usuários estejam utilizando os 

dispositivos D1 e D2, os quais suportam tanto o Bluetooth quanto o Wi-Fi Direct, os 

passos seguidos pelo middleware são os seguintes: 

1. Quando o My-Direct é instalado em D1 e D2, ele inicializa seus módulos 

e fica à disposição da MSN como um serviço do SO (Figura 6).   

 

Figura 6: My-Direct executando como serviço do SO. 

2. Quando a MSN é instalada e executada em D1 e D2, o primeiro procedi-

mento realizado por ela é se associar ao My-Direct, por meio do Módulo 

da API, para ter acesso aos recursos disponibilizados por ele (Figura 7). 

Essa associação é discutida na seção 4.4.4. 
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Figura 7: Associação entre a MSN e o My-Direct 

3. Com a efetivação da associação entre o My-Direct e a MSN, o segundo 

procedimento é a criação de um perfil para o usuário. O número de tele-

fone, o e-mail e o status desse perfil são inseridos pelo usuário na MSN e 

armazenados pelo My-Direct. O nome e a foto do usuário são obtidos 

automaticamente pelo middleware através de uma busca nas informações 

internas do dispositivo. Além disso, o número de telefone, o qual já foi 

criptografado para ser persistido, é combinado com o nome do usuário 

para formar o nome do dispositivo para as conexões Bluetooth e Wi-Fi 

Direct, apresentando um formato semelhante a: “Fulano/3829a748”
19

. 

Esse nome identifica o dispositivo móvel quando ele é encontrado na vi-

zinhança de outro (Figura 8). 

                                                           
19

 Em “Fulano/3829a748”, o nome do usuário é Fulano e o valor “3829a748” equivale aos oito primeiros 
dígitos do número de telefone criptografado. São usados apenas os oito primeiros digitos pelo fato de 
tanto o Bluetooth quanto o Wi-Fi Direct só permitirem que o nome do dispositivo para as suas conexões 
tenha no máximo 30 e 24 caracteres, respectivamente. 
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Figura 8: Criação do perfil do usuário e do nome que identifica o 

dispositivo do usuário na vizinhança. 
 

4. Supondo que D1 e D2 estejam apenas com o Bluetooth ativo, quando o 

dispositivo D1 está ao alcance do Bluetooth do D2, neste momento, o 

Módulo de Comunicação do My-Direct presente em D1 obtém o MAC 

de D2. Além do MAC, é adquirido também o número de telefone 

criptografado de D2. Esse número é obtido através da leitura do nome do 

dispositivo D2. O processo de obtenção do MAC e do nome do 

dispositivo do parceiro pode ser visualizado na Figura 9. 

 

Figura 9: Dispositivo do usuário obtendo o MAC e o nome do 

dispositivo do parceiro. 
 

5. A partir da coleta dessas informações, o My-Direct aciona o Módulo de 

Privacidade, a fim de descobrir se o dono do dispositivo D2 é conhecido.  

6. O Módulo de Privacidade faz uma pesquisa nos dados mantidos pelo 

Módulo de Persistência, com o objetivo de encontrar um parceiro relaci-

Ao alcance do Bluetooth 
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onado ao MAC obtido. Como é a primeira vez que D1 encontra D2, o re-

gistro não é encontrado (Figura 10).  

 

Figura 10: My-Direct executanto o processo de identificação e 

classificação do parceiro. 
 

7. Como o registro relacionado ao MAC não foi encontrado, o Módulo de 

Privacidade tenta encontrar o parceiro na agenda telefônica de D1 atra-

vés do número de telefone criptografado de D2, como mostra a Figura 

10. Caso o contato de D2 seja encontrado na agenda de D1, o Módulo de 

Privacidade utiliza o log das chamadas e SMS trocadas entre eles como 

entrada da árvore de decisão. A partir da saída da árvore, o parceiro é 

vinculado a um dos grupos (Família, Amigo, Conhecido, Trabalho, 

Outros). Caso o contato de D2 não seja encontrado, o parceiro será 

vinculado ao grupo “Outros”. 

8. Com o parceiro já classificado, o My-Direct cria um novo registro para o 

parceiro e o armazena no SGBD via Módulo de Persistência. Esse 

registro contém o nome, o telefone criptografado e o grupo ao qual 

pertence o parceiro. 

9. Após identificar e classificar o parceiro, o dispositivo D1 pode se conec-

tar ao D2. É importante ressaltar que os passos 3, 4, 5 e 6 também são re-

alizados em D2. Assim, o proprietário de D1 também é identificado e 

classificado, sendo que essa classificação pode ser igual ou diferente à 

atribuída ao proprietário de D2. 

10. Como os dois dispositivos estão ao alcance do Bluetooth, esta rede é 

usada para a conexão. O processo da conexão pode ser implementado 
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pelo desenvolvedor para ser disparado por um botão, por exemplo. Caso 

os dispositivos não estejam pareados
20

, o Módulo de Comunicação faz o 

pareamento, necessitando apenas da confirmação dos usuários (Figura 

11). 

 

Figura 11: Execução do processo de conexão via Bluetooth entre os 

dispositivos. 
 

11. Com D1 e D2 já conectados, os usuários podem realizar as atividades 

sociais disponibilizadas pela MSN como chat e compartilhamento de 

fotos, por exemplo (Figura 12). O uso dessas atividades é liberado pelo 

Módulo de Privacidade de acordo com o grupo ao qual o parceiro 

pertence. É importante ressaltar que cabe ao desenvolvedor da MSN 

implementar as atividades sociais, sendo a tarefa do My-Direct apenas 

conceder recursos para a construção e gerenciamento delas. 

                                                           
20

 Parear refere-se ao ato de estabelecer uma conexão segura entre dois dispositivos. 
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Figura 12: Dispositivos executando a atividade social via Bluetooth após 

o processo de conexão. 
 

12. Se durante a execução do chat, D1 e D2 se afastarem a uma distância não 

suportada pelo Bluetooth, por exemplo, o Módulo de Comunicação o 

substituirá pelo Wi-Fi Direct, supondo que este esteja ativo (Figura 13). 

Caso o Wi-Fi Direct não esteja conectado, será exigida a conexão. Caso 

já exista uma conexão Wi-Fi Direct entre os dispositivos, a atividade 

continua normalmente. No caso de o Wi-Fi Direct não estar ativo, a 

atividade é finalizada.  

 

Figura 13: Falha na conexão Bluetooth e a criação de uma conexão Wi-Fi 

Direct pelo My-Direct, visando manter a execução da atividade social. 
 

13. Ao final da execução do chat, D1 pode realizar outra atividade ou solici-

tar a desconexão a D2. Essa desconexão é única, ou seja, independente-
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mente de qual tecnologia de rede estiver sendo usada no momento, a des-

conexão ocorrerá. 

Uma observação importante com relação ao funcionamento do My-Direct é que 

se os dois dispositivos estiverem ao alcance do Bluetooth e do Wi-Fi Direct, a priori-

dade é dada ao Bluetooth, uma vez que, segundo Kalic et al. (2012), esta tecnologia 

consome menos bateria. Além disso, o My-Direct só suporta conexões um a um, ou 

seja, não é possível executar aplicações com vários usuários, simultaneamente. 

Outra consideração relevante é que, apesar de o My-Direct atribuir automatica-

mente um grupo ao parceiro, esta classificação pode ser alterada pelo usuário.  

4.4. Implementação 

O middleware My-Direct foi implementado para executar como um serviço para SO 

Android (GARGENTA, 2011). O fato de ele ter como alvo a plataforma Android, 

implica na escolha de uma versão mínima de suporte do sistema operacional. Para isso, 

optou-se por desenvolver o My-Direct para a versão 4.0 do Android, já que o suporte e 

a manipulação dos recursos do Wi-Fi Direct estão presentes em seu SDK.  

A implementação do My-Direct foi realizada através da IDE (Integrated 

Development Environment) Eclipse
21

 com o plugin ADT (Android Developer Tools) 

instalado. Além disso, é importante lembrar que o desenvolvimento de aplicações para a 

plataforma Android é feita através da linguagem de programação Java. 

4.4.1. Módulo de Comunicação 

Este módulo foi implementado por meio das API do Bluetooth e do Wi-Fi Direct, as 

quais são disponibilizadas pelo Android SDK. A partir dessas API foram desenvolvidas 

as classes Java responsáveis pela associação e efetiva comunicação entre os dispo-

sitivos. A descrição dessas classes está no Apêndice A. 

Para monitorar os estados do Bluetooth e do Wi-Fi Direct no dispositivo móvel do 

usuário, as classes que compõem o Módulo de Comunicação fazem uso de um compo-

nente do Android SDK chamado BroadcastReceiver (GARGENTA, 2011). Esse com-
                                                           
21

 http://www.eclipse.org 
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ponente serve para o gerenciamento de eventos. Dessa forma, se o Bluetooth for desati-

vado, por exemplo, o SO envia uma mensagem em broadcast, a qual pode ser capturada 

pelos serviços e aplicações através do BroadcastReceiver. Ao obter a mensagem é 

possível implementar uma resposta para ela. 

Além de rastrear as mensagens relacionadas ao Bluetooth e Wi-Fi Direct, o Mó-

dulo de Comunicação, ao recebê-las, gera suas próprias mensagens e as envia em 

broadcast, a fim de avisar outros componentes do My-Direct sobre os eventos ocorri-

dos. As mensagens utilizadas pelo My-Direct estão descritas no Apêndice A. 

A partir do gerenciamento das mensagens, o Módulo de Comunicação é capaz de 

saber se ocorreu alguma falha de conexão e iniciar o processo de troca entre as 

tecnologias de rede. É importante ressaltar que se a perda de conexão ocorrer no meio 

da transmissão de algum dado, este é perdido, sendo necessária o reenvio do mesmo 

através da nova conexão. Dessa forma, se uma foto estiver sendo enviada do usuário 

para seu parceiro por Bluetooth e houver perda da conexão, o My-Direct irá substituir, 

automaticamente, o Bluetooth pelo Wi-Fi Direct na execução da atividade social, porém 

a foto deverá ser enviada novamente. 

4.4.2. Módulo de Privacidade 

O Módulo de Privacidade é composto por classes Java (Apêndice B) que utilizam 

métodos do Módulo de Persistência visando identificar através do MAC o parceiro en-

contrado na vizinhança. Além disso, essas classes também fazem uso do Android SDK 

para ter acesso à agenda telefônica do usuário com o objetivo de achar o contato, cujo 

número de telefone é igual ao recebido pelo My-Direct durante a fase de identificação.  

As classes que compõem o Módulo de Privacidade também realizam a classifica-

ção do parceiro dentre um dos grupos pré-definidos (Família, Amigo, Conhecido, Tra-

balho, Outros). Como já foi discutido na Seção 4.2.2, esse módulo faz uso de uma ár-

vore de decisão para executar a classificação. A construção e implementação dessa ár-

vore estão descritas na seção a seguir.  
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4.4.2.1. Árvore de Decisão 

A árvore de decisão do My-Direct é simples, ao contrário do classificador descrito em 

(SAHAMI et al., 2013) que possui várias camadas, e foi implementada a partir da coleta 

dos logs das chamadas e das SMS de dispositivos móveis de 15 voluntários, em sua 

maioria estudantes, com idades entre 20 e 30 anos. Esses dados foram coletados a partir 

de um aplicativo Android construído, exclusivamente, para esse fim. 

Após ser instalado e iniciado, o aplicativo Android apresentava ao voluntário da 

pesquisa uma lista de até 50 contatos com os quais ele se comunicou pelo menos uma 

vez. Esses contatos eram escolhidos aleatoriamente na agenda do dispositivo. Cada 

contato podia ser classificado dentre um dos grupos apresentados em (SAHAMI et al., 

2013). Após classificar todos os contatos listados, o voluntário enviava os dados das 

chamadas e SMS de cada contato classificado a um banco de dados. 

Por meio do aplicativo Android foram classificados 439 contatos, dentre os 

quais 133 como “Família”, 174 como “Amigo”, 39 como “Conhecido”, 78 como “Tra-

balho” e 15 como “Outros”. Associado a esses contatos, foram obtidas 2899 chamadas e 

1242 SMS.  

Na Tabela 2 é possível visualizar o montante médio dos dados obtidos a partir 

do total das chamadas e SMS relacionado a cada grupo. Dessa forma, nessa tabela, para 

cada grupo, está exposto o número médio de chamadas, a duração média das chamadas, 

o número médio de SMS e o tamanho médio das SMS. É importante destacar que, na 

Tabela 2, o valor entre parênteses ao lado de cada média representa seu respectivo 

desvio padrão.  

Tabela 2: Média e desvio padrão dos dados obtidos a partir das chamadas e SMS 

relacionados a cada grupo.  

Grupo Número médio de 

chamadas  

Duração média das 

chamadas em 

segundos 

Número médio 

de SMS 

 

Tamanho médio 

das SMS em 

caracteres 

Família 
11,50 (26,00) 1427,08 (5324,22) 3,00 (18,98) 99,72 (619,56) 

Amigo 
4,39 (7,61) 636,94 (2933,47) 3,09 (13,48) 171,56 (726,44) 

Conhecido 
2,43 (3,06) 189,28 (331,92) 0,94 (2,23) 52,87 (150,58) 

Trabalho 
5,89 (8,70) 565,19 (1524,44) 3,42 (20,14) 195,25 (1142,11) 

Outros 
3,26 (2,78) 138,93 (149,91) 0 (0) 0 (0) 
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Além da obtenção dos dados das chamadas e SMS, foi necessária também a de-

finição dos atributos da árvore de decisão, os quais foram usados para treiná-la. Esses 

atributos estão expostos e descritos na Tabela 3. É importante ressaltar que a escolha 

desses atributos também foi baseada no estudo de (SAHAMI et al., 2013). 

Tabela 3: Descrição dos atributos utilizados na construção da árvore de decisão. 

Atributo Descrição 

Razão entre SMS e chamadas Razão entre o total de SMS e chamadas trocadas com 

um contato. 

Número de chamadas Total de chamadas realizadas entre o voluntário e de-

terminado contato 

Número de SMS Total de SMS trocadas com um contato  

Tamanho médio das SMS Tamanho médio das SMS trocadas com um contato. O 

tamanho da SMS foi contabilizado a partir da quanti-

dade de caracteres. 

Duração média das chamadas Duração média em segundos das chamadas realizadas 

entre o voluntário e um determinado contato. 

Horário O horário no qual a maior parte da comunicação entre 

o voluntário e um contato foi realizada. Os valores 

desse atributo variam entre: Madrugada, Manhã, Tarde 

e Noite. 

Dia de semana ou fim de 

semana 

Dia no qual a maior parte da comunicação entre o vo-

luntário e um contato foi realizada. Os valores desse 

atributo variaram entre: Dia de semana e Fim de se-

mana. 

 

Para gerar a árvore de decisão, o My-Direct adota a API Java do software 

WEKA
22

. Dessa forma, foi indispensável a criação de um arquivo de extensão ARFF, o 

qual armazena a relação entre os atributos e seus respectivos dados. Durante a execução 

do My-Direct, esse arquivo é carregado na API do WEKA e ao conjunto de atributos e 

dados contido nele é aplicado o algoritmo J48, o qual é disponibilizado pela API para a 

construção de árvores de decisão do tipo C.45. A árvore de decisão concebida nesse 

processo é usada para classificar os parceiros do usuário. A análise de desempenho 

dessa árvore, no que se refere a sua taxa de acerto, está apresentada na seção 6.1.5 do 

Capítulo 6. 

                                                           
22

 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
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4.4.3. Módulo de Persistência 

Este módulo foi implementado por meio de classes Java que fazem o acesso ao banco 

de dados para manusear as tabelas e armazenar ou obter informações sobre o usuário e 

seus parceiros. Para isso, o banco de dados utilizado é o SQLite
23

. Esse banco de dados 

foi escolhido pelo fato de já vir embarcado no SO Android, o que evita problemas de 

configuração ou instalação. Além disso, a manipulação dos recursos do SQLite é feita 

através da própria Android SDK.  

A descrição das classes que compõe do Módulo de Persistência e o esquema das 

tabelas persistidas pelo SQLite podem ser visualizados no Apêndice C.  

4.4.4. Módulo da API 

O My-Direct foi implementado para funcionar como um serviço do SO Android. Sendo 

assim, ele executa todas as suas funções em segundo plano. Para que uma MSN tenha 

acesso aos recursos do My-Direct, é necessária a realização de uma operação de 

associação conhecida como bind
24

. Após essa associação, a relação entre a MSN e o 

My-Direct é semelhante à de uma arquitetura cliente-servidor, onde o cliente faz requi-

sições e o servidor envia as respostas. 

Quando a MSN faz uma requisição, tanto os objetos de tipos complexos quanto 

os de tipos primitivos contidos na resposta devem ser transmitidos do My-Direct até 

MSN. Para isso, a API do My-Direct foi desenvolvida visando o paradigma de comuni-

cação entre processos, o IPC (Inter-Process Communication) (GARGENTA, 2011).  

Para a definição das interfaces da API do My-Direct foi utilizada a AIDL
25

 

(Android Interface Definition Language). Essa linguagem é provida pelo Android para a 

especificação de interfaces para o protocolo IPC. A partir das definições de interfaces 

feitas em AIDL, é gerado automaticamente pela IDE o código necessário para a comu-

nicação remota entre o cliente e o serviço remoto. Dessa forma, esse código pode ser 

utilizado pela MSN para acessar a API do My-Direct após realizar a operação bind. No 

                                                           
23

 http://www.sqlite.org/ 
24

 http://developer.android.com/guide/components/bound-services.html 
25

 http://developer.android.com/guide/components/aidl.html 
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Apêndice D está exposta a interface em AIDL da API do My-Direct e a descrição de 

seus métodos. 
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CAPÍTULO 5 
 

 Estudo de Caso 

Neste capítulo é apresentado um exemplo de MSN, a qual foi desenvolvida sobre o My-

Direct. A implementação dessa MSN teve como objetivo gerar os cenários para a 

avaliação do My-Direct.  

 

5.1. O Konect 

A rede social móvel construída através do uso de recursos do My-Direct foi nomeada 

Konect. O Konect é um aplicativo Android e tem como meta proporcionar a interação 

social entre pessoas que estão em um mesmo local. Sendo assim, caso duas pessoas que 

não se conhecem estejam em um Shopping Center, por exemplo, elas podem fazer uso 

do Konect para criar um novo vínculo de afinidade, por meio de conversas via chat e 

troca de fotos. 

O Konect foi implementado em Java e XML (eXtensible Markup Language) 

através da IDE Eclipse com plugin ADT. A linguagem Java foi utilizada na elaboração 

das Activities
26

. As Activities são as classes Java onde estão implementadas as telas do 

aplicativo Konect e a forma como o usuário interage com ele. São nessas Activities que 

são acionadas as rotinas do My-Direct de acordo com as funcionalidades acessadas pelo 

usuário. Por sua vez, o XML foi empregado no posicionamento de elementos como 

menus, botões e imagens na tela do aplicativo. É importante ressaltar que o Konect 

funciona em dispositivos móveis com Android 4.0 ou superior.  

Quando o Konect é instalado e executado pela primeira vez no dispositivo do 

usuário, é realizada a operação bind junto ao My-Direct. Após o My-Direct e o Konect 

estarem associados, é exibida uma tela com o título “Criar Perfil”, como mostra a 

Figura 14. Essa tela é apresentada quando o Konect, por meio do Módulo de 

Persistência do My-Direct, verifica que o usuário ainda não possui um perfil 

                                                           
26

 http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html 
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cadastrado. Após preencher esse perfil, o usuário clica no botão com formato de 

disquete posicionado no canto direito da Action Bar
27

 para salvar seus dados. 

 

Figura 14: Tela de cadastro do usuário do Konect. 

Na Figura 14 também é possível perceber que são exibidos automaticamente a 

foto e o nome do usuário. Isso acontece porque o My-Direct possui métodos que 

buscam essas informações no dispositivo móvel e são disponibilizados por meio de sua 

API para os desenvolvedores. Um trecho de código com a utilização desses métodos 

pode ser visto na Figura 15. Nessa figura, é possível observar que foram gastas 8 linhas 

de código para a implementação da busca pela foto e pelo nome do usuário, de modo 

que essas informações pudessem ser exibidas pelo Konect. Caso a implementação da 

busca fosse realizada sem o auxilio do My-Direct, seriam necessárias 24 linhas de 

código, como mostra o trecho de código presente na Figura 16. Sendo assim, o uso do 

My-Direct na implementação da busca por dados do usuário contidos no dispositivo 

móvel, resultou em uma economia de 15 linhas de código.  

  

Figura 15: Trecho de código para obtenção da foto e do nome do usuário através do 

My-Direct. 

                                                           
27

 http://developer.android.com/guide/topics/ui/actionbar.html 

TextView name = (TextView)findViewById(R.id.pr_person_name); 

ImageView photo = (ImageView)findViewById(R.id.pr_person_photo); 

try { 

name.setText(mydirect.getOwnerName());          

photo.setImageURI(Uri.parse(mydirect.getOwnerPhoto())); 

} catch (RemoteException e) { 

     e.printStackTrace();} 
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Figura 16: Trecho de código para obtenção da foto e do nome do usuário sem o auxílio 

do My-Direct. 

Após os dados do perfil serem salvos, o Konect apresenta ao usuário a sua tela 

principal com nome “Konect” (Figura 17a). Ela é uma Activity que é composta por três 

componentes. A primeira é a Action Bar, onde ficam o título do aplicativo e dois ícones 

que servem de atalho para algumas funcionalidades. O ícone no formato de uma 

ferramenta direciona o usuário para a tela de configurações das redes sem fio do 

Android, onde ele pode ativar o Wi-Fi Direct ou o Bluetooth.  

O segundo ícone serve para que o Konect inicie uma nova busca por parceiros. 

Quando essa busca é iniciada, o Konect expõe um aviso ao usuário como mostra a 

Figura 17b. É importante destacar que para realizar a implementação da busca por 

parceiros, o Konect faz uso apenas do método discovery da API do My-Direct, como 

mostra o trecho de código da Figura 18. Quando esse método é executado, ele verifica 

quais das redes suportadas pelo My-Direct estão ativas e inicia a procura por parceiros 

através delas. Dessa forma, o método discovery simplifica a elaboração da busca por 

TextView name = (TextView)findViewById(R.id.pr_person_name); 

ImageView photo = (ImageView)findViewById(R.id.pr_person_photo); 

 

String[] info = new String[2]; 

 

Cursor c = context.getContentResolver().query( 

ContactsContract.Profile.CONTENT_URI, null, null, null, null); 

int count = c.getCount(); 

String[] columnNames = c.getColumnNames(); 

boolean b = c.moveToFirst(); 

int position = c.getPosition(); 

  if (count == 1 && position == 0) { 

 for (int j = 0; j < columnNames.length; j++) { 

  String columnName = columnNames[j]; 

  String columnValue = 

c.getString(c.getColumnIndex(columnName)); 

  if (columnName.equals("sort_key")) { 

   info[0] = columnValue; 

  } else if (columnName.equals("photo_uri")) { 

   info[1] = columnValue; 

  }  

 } 

} 

c.close(); 

 

name.setText(info[0]);          

photo.setImageURI(Uri.parse(info[1])); 
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parceiros próximos, de modo que o Konect não necessite acessar diretamente a API do 

Bluetooth e do Wi-Fi Direct para a execução da tarefa. 

                

Figura 17: Tela principal do Konect e busca por parceiros. 

 

Figura 18: Trecho de código utilizado para iniciar a busca por parceiros próximos. 

O segundo componente da tela principal do Konect é o fragmento responsável 

por exibir os dados do usuário (Figura 17a). Com o título de “Meu Status”, nele é 

exposta a foto do usuário e dados como nome e telefone (coberto por uma barra azul na 

imagem por questão de privacidade). Além disso, nesse fragmento também é possível 

ver o status do usuário em relação à conexão com algum parceiro. O status pode variar 

entre “Disponível” (quando está aguardando futuras conexões) e “Conectado” (quando 

está associado a algum parceiro). 

public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

 

  switch (item.getItemId()) { 

 

   case R.id.settings: 

    startActivity(new Intent(Settings.ACTION_WIRELESS_SETTINGS)); 

   return true; 

 

   case R.id.refresh: 

 try { 

  mydirect.discovery();// Discover peers 

 } catch (RemoteException e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

} 

a) b) 
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Ainda no segundo componente, é possível notar a presença de dois ícones ao 

lado direito das informações do usuário. Esses ícones servem para o usuário identificar 

qual rede está ativa enquanto ele está usando o Konect. O primeiro ícone representa o 

Wi-Fi Direct, de modo que se esta rede estiver ativa o ícone fica verde, caso contrário a 

cor muda para cinza. O segundo ícone representa o Bluetooth e funciona da mesma 

forma que o do Wi-Fi Direct. Essa mudança de cores dos ícones é possível devido ao 

Konect gerenciar os estados das redes através de um BroadcastReceiver, como mostra o 

trecho de código da Figura 19. O BroadcastReceiver exposto na Figura 19 monitora as 

mensagens enviadas pelo Módulo de Comunicação do My-Direct e alerta o Konect 

quando o estado de alguma rede mudou. 

 

Figura 19: Trecho de código do Konect que monitora os estados do Bluetooth e do Wi-

Fi Direct. 

O terceiro componente, com o título “Parceiros”, serve para listar os parceiros 

encontrados na vizinhança do usuário. A lista de parceiros é obtida através do método 

getContactFound da API do My-Direct, o qual é executado quando o 

BroadcastReceiver do Konect rebece a mensagem mydirect.contactFound enviada pelo 

Módulo de Comunicação, como mostra o trecho de código da Figura 20. Uma 

observação importante com relação ao método getContactFound, é o fato de ele retornar 

como resposta uma lista contendo tanto os parceiros encontrados via Bluetooth quanto 

private class Receiver extends BroadcastReceiver { 

 @Override 

 public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

 

... 

 

} else if 

(intent.getAction().equals("mydirect.wifiDirectDisabled")){ 

 

 wifi.setImageResource(R.drawable.ic_wifi_off); 

 

} else if(intent.getAction().equals("mydirect.wifiDirectEnabled")) 

{ 

wifi.setImageResource(R.drawable.ic_wifi_on); 

 

} else if(intent.getAction().equals("mydirect.bluetoothDisabled")) 

{ 

bluetooth.setImageResource(R.drawable.ic_bluetooth_off); 

 

} else if (intent.getAction().equals("mydirect.bluetoothEnabled")) 

{ 

bluetooth.setImageResource(R.drawable.ic_bluetooth_on); 

 

} 

... 
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via Wi-Fi Direct. Dessa forma, o uso do método getContactFound em conjunto com o 

monitoramento das mensagens do My-Direct via BroadcastReceiver, dá ao Konect, de 

forma simples e objetiva, a capacidade de saber se existem parceiros na vizinhança e 

quais são eles.  

Figura 20: Trecho de código utilizado para listar os parceiros quando encontrados na 

vizinhança. 

Na Figura 21 é possível ver que, ao ser listado, um parceiro tem sua foto, seu 

nome, sua classificação e seu status exibidos pelo Konect. É importante ressaltar que é 

o My-Direct quem identifica e classifica o parceiro via Módulo de Privacidade, o 

Konect apenas exibe as informações contidas na instância do parceiro obtida por meio 

do método getContactFound da API do My-Direct, como mostra a Figura 22. Além 

disso, o status pode variar entre “Disponível” e “Conectado”, de acordo com o 

identificado pelo Módulo de Comunicação.  

private class Receiver extends BroadcastReceiver { 

 

  @Override 

  public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

 

    if (intent.getAction().equals("mydirect.contactFound")) { 

  empty.setVisibility(TextView.GONE); 

  if (progressDialog != null && progressDialog.isShowing()) { 

  progressDialog.dismiss(); 

  }    

  try { 

  adapter = new ContactListAdapter(FirstActivity.this, 

R.layout.row_contact, 

mydirect.getContactFound()); 

  } catch (RemoteException e) { 

  e.printStackTrace(); 

  } 

 

  list.setAdapter(adapter); 

    } 

... 
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Figura 21: Tela principal do Konect listando os parceiros encontrados. 

 

Figura 22: Trecho de código utilizado para exibir a classificação do parceiro. 

Na Figura 21 também é possível notar a existência de dois ícones ao lado direito 

das informações do parceiro. Esses ícones servem pra identificar qual rede o parceiro 

está usando no momento. Caso o parceiro esteja usando somente o Wi-Fi Direct, apenas 

o respectivo símbolo estará verde, sendo o mesmo princípio usado para o Bluetooth. Se 

as duas redes estiverem ativas os dois símbolos ficam verdes.  Se o parceiro desativar o 

Bluetooth, por exemplo, o ícone referente a esta tecnologia ficará na cor cinza, o mesmo 

TextView bottom = (TextView) v.findViewById(R.id.device_details); 

 

switch (partner.getIdbond()) { 

 case 0: 

  bottom.setText("Família"); 

  break; 

 

 case 1: 

  bottom.setText("Amigo"); 

  break; 

 

 case 2: 

  bottom.setText("Conhecido"); 

  break; 

  

 case 3: 

  bottom.setText("Trabalho"); 

  break; 

 

 case 4: 

  bottom.setText("Outros"); 

  break; 

} 
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vale para o Wi-Fi Direct. Dessa forma, no caso da Figura 21, o parceiro estava com o 

Wi-Fi Direct e o Bluetooth ativos.  

Quando o usuário seleciona o parceiro com o qual quer se conectar, é exibida 

uma caixa de diálogo e nela existe a opção “Conectar” (Figura 23a). Ao clicar nessa op-

ção, o My-Direct iniciará o processo de conexão. O trecho de código do Konect que 

desencadeia o processo de conexão pode ser visto na Figura 24. Nesse código é possível 

ver que o método connect recebe como parâmetro a instância do parceiro com o qual o 

usuário quer se conectar. O método connect realiza a conexão através da rede que 

estiver ativa no parceiro, caso as duas tecnologias estejam ativas, a prioridade é dada ao 

Bluetooth. Dessa forma, fica claro que o método connect da API do My-Direct 

simplifica a implementação do processo de conexão do Konect, uma vez que não houve 

a necessidade do desenvolvimento de rotinas de conexão distintas para o Bluetooth e o 

Wi-Fi Direct. 

Durante o processo de conexão é necessário que o parceiro confirme o pedido de 

conexão do usuário (Figura 23b). Quando o processo estiver finalizado tanto o status do 

usuário quanto o do parceiro mudam para “Conectado” (Figura 23c). 

       

Figura 23: Processo de conexão do Konect. 

a) b) c) 
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Figura 24: Trecho de código que inicia o processo de conexão. 

Após a conexão ser efetuada, o usuário pode interagir com o parceiro. Para isso, 

ele seleciona o parceiro e, logo em seguida, aparecem as atividades sociais que podem 

ser realizadas, como mostra a Figura 25. Essas atividades são retornadas pela API do 

My-Direct de acordo com o grau de afinidade entre o usuário e o parceiro, com exceção 

da “Desconectar”. 

 

Figura 25: Opções de atividades sociais exibidas pelo Konect. 

final CharSequence[] connect = { "Conectar" }; 

 

AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder( 

      FirstActivity.this); 

builder.setTitle("Escolha uma opção"); 

builder.setItems(connect, new DialogInterface.OnClickListener() { 

 public void onClick(DialogInterface dialog, int item) { 

 

  switch (item) { 

   case 0: 

     try {        

       mydirect.connect(partner); 

     } catch (RemoteException e) { 

                 e.printStackTrace(); 

     } 

   break; 

 

  } 

 

    } 

    }); 

 

AlertDialog alert = builder.create(); 

alert.show(); 
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Na Figura 25, de acordo com as preferências do parceiro, o usuário pode ativar o 

chat, enviar uma imagem ou enviar um cartão com suas informações pessoais. Essas 

atividades sociais são implementadas no Konect, o qual cadastra no My-Direct cada 

atividade criada e quais grupos de parceiros podem utilizá-las. É importante lembrar que 

para o envio e recebimento de informações entre os dispositivos móveis, o Konect faz 

uso do Módulo de Comunicação do My-Direct, o qual garante que caso haja falha na 

conexão Bluetooth, esta tecnologia de rede seja substituída pelo Wi-Fi Direct e a 

atividade continue a ser executada. 

Ao selecionar o chat, será apresentada uma janela para que a conversação ocorra 

(Figura 26). Nessa janela, no decorrer da conversação, são mostradas as mensagens re-

cebidas e enviadas, cada uma associada ao nome de seu respectivo emissor.  

 

Figura 26: Chat sendo executado no Konect. 

 O My-Direct tem papel fundamental no funcionamento do chat do Konect, uma 

vez que a criação e o encerramento dos sockets utilizados nas trocas de mensagens são 

de responsabilidade deste middleware. Através de sua API, o My-Direct disponibiliza 

os métodos send e getOut para o envio e recebimento, respectivamente, das mensagens. 

Além disso, o My-Direct também envia a mensagem mydirect.receivedString em 

broadcast com o objetivo de avisar a MSN que uma string relacionada à conversa foi 

recebida. Dessa forma, para a implementação do chat no Konect, não foi necessário o 

uso de rotinas para a manipulação ou monitoramento de sockets, já que o My-Direct 

realiza estas funções. O trecho de código na Figura 27 expõe como está implementado, 
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no Konect, o envio de mensagens do usuário para o parceiro, o qual é disparado através 

de um botão. Por sua vez, a Figura 28 exibe o código utilizado para o recebimento da 

mensagem. 

 

Figura 27: Trecho de código usado para o envio de mensagens via chat. 

 

Figura 28: BroadcastReceiver usado no recebimento das mensagens do chat. 

private EditText text = (EditText) findViewById(R.id.editText2); 

private EditText msg = (EditText) findViewById(R.id.editText1); 

private Button bt = (Button) findViewById(R.id.button1); 

 

bt.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

 

  @Override 

  public void onClick(View v) { 

 

  if (text.getText().toString() != null) { 

 text.setText(text.getText().toString() + "\n" + "Eu: " 

      + msg.getText().toString()); 

  } else { 

 text.setText("Eu: " + msg.getText().toString()); 

  } 

 

  try { 

 

 mydirect.send(partner, 2, msg.getText().toString()); 

 

  } catch (RemoteException e) { 

 e.printStackTrace(); 

  } 

      msg.setText(""); 

    

 } 

}); 

private class ChatReceiver extends BroadcastReceiver { 

 

  @Override 

  public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

 

    if (intent.getAction().equals("mydirect.receivedString")) { 

 String readMessage=null; 

 

 try { 

    readMessage = myservice.getOut(); 

      } catch (RemoteException e) { 

         e.printStackTrace(); 

 } 

     

text.setText(text.getText().toString() + "\n" + peer_name+": 

"+ readMessage); 

   } 

  } 

 } 
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Ao selecionar o compartilhamento de imagens, o usuário deve escolher a ima-

gem que será enviada dentre as fotos contidas em seu dispositivo móvel (Figura 29). 

Quando a foto transmitida chega ao dispositivo do parceiro, ela é exibida automatica-

mente. 

 

Figura 29: Escolha da imagem a ser enviada via Konect. 

 O papel do My-Direct no processo de envio e recebimento da imagem é 

semelhante ao executado durante o chat, ou seja, o My-Direct cria os sockets e os 

disponibiliza através dos métodos de sua API. Dessa forma, o Konect apenas utiliza o 

método send para enviar a imagem, passando como parâmetro o endereço da pasta onde 

a imagem está armazenada no dispositivo móvel, como mostra o trecho de código da 

Figura 30.  A partir disso, o My-Direct envia os bytes da imagem para o parceiro. 

 

Figura 30: Trecho de código utilizado para enviar imagem ao parceiro. 

@Override 

protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, 

Intent data) { 

  Uri uri = data.getData(); 

   

  try { 

   mydirect.send(partner, 1, uri.toString()); 

  } catch (RemoteException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

 } 
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 Quando a imagem é recebida no dispositivo do parceiro, o My-Direct lê os 

bytes, monta a imagem e salva-a em uma pasta pré-definida. O endereço da pasta onde a 

imagem foi salva fica disponível para ser acessado através do método getOut.  Logo em 

seguida, o My-Direct envia em broadcast a mensagem mydirect.receivedBytes com o 

objetivo de alertar que a imagem chegou. Assim, cabe ao Konect, no dispositivo do 

parceiro, apenas exibir a imagem recebida quando a mensagem mydirect.receivedBytes 

é lida pelo BroadcastReceiver. O trecho de código que representa esse processo pode 

ser visto na Figura 31. 

 

Figura 31: Trecho de código utilizado para receber a imagem. 

A funcionalidade “Enviar Cartão de Visita” foi projetada para propiciar a troca 

de informações pessoais entre o usuário e seu parceiro, e vice-versa. Essa funcionali-

dade é essencial porque duas pessoas podem se conhecer via chat e necessitarem trocar 

seus telefones, a fim de manterem contato em outra ocasião, por exemplo. Dessa forma, 

quando essa funcionalidade é acionada, as informações pessoais (nome, telefone, e-mail 

e status) do usuário são enviadas por meio do método send da API do My-Direct e, 

quando chegam ao dispositivo de seu parceiro, são exibidas no Konect como um cartão 

de visita (Figura 32). Ao visualizar o cartão de visita, o parceiro tem a opção de salvar 

as informações contidas nele na agenda do dispositivo através do botão no canto direito 

da ActionBar. 

private class Receiver extends BroadcastReceiver { 

 

@Override 

public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

 

... 

 

}else if (intent.getAction().equals("mydirect.receivedBytes")) { 

     

 Intent intent2 = new Intent();  

 intent2.setAction(android.content.Intent.ACTION_VIEW); 

 

 try { 

  intent2.setDataAndType( Uri.parse("file://" + 

mydirect.getOut()),"image/*"); 

 } catch (RemoteException e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

 context.startActivity(intent2); 

   } 

  } 

} 



68 

 

 
 

 

Figura 32: Cartão de visita enviado através do Konect. 

Quando o usuário quiser se desassociar de seu parceiro, ele pode utilizar a opção 

“Desconectar”. Ao escolher essa opção, o método disconnect da API do My-Direct é 

ativado, como está exposto na Figura 33. Esse método realiza a desconexão dos 

dispositivos móveis independentemente da tecnologia de rede que tenha sido usada para 

a conexão. A partir daí, o usuário fica livre para se associar a outro parceiro e realizar 

novas atividades sociais. 

 

Figura 33: Trecho de código que inicia o processo de desconexão. 

AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder( 

      FirstActivity.this); 

builder.setTitle("Escolha uma opção"); 

builder.setItems(functionalities, new 

DialogInterface.OnClickListener() { 

public void onClick(DialogInterface dialog, int item) { 

 

 switch (item) { 

  case 0: 

    try { 

           mydirect.disconnect(d); 

    } catch (RemoteException e) { 

                e.printStackTrace(); 

    } 

   break; 

... 
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Na tela principal do Konect, também é dada ao usuário a possibilidade de aces-

sar um menu de opções (Figura 34). Nesse menu existem três opções: “Contatos”, “Meu 

Perfil” e “Funcionalidades”.   

  

Figura 34: Menu de opções do Konect. 

Ao acessar a opção “Contatos”, o usuário visualiza a lista de todos os parceiros 

que ele encontrou durante a execução do aplicativo (Figura 35). Essa lista de parceiros é 

obtida pelo Konect através da chamada ao método getContacts da API do My-Direct, 

como mostra o trecho de código da Figura 36. 

 

Figura 35: Tela com a lista de parceiros registrados. 
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Figura 36: Trecho de código usado para listar todos os parceiros registrados pelo My-

Direct. 

Quando um parceiro é selecionado, é exibido uma caixa de diálogo com as 

opções “Editar” e “Deletar” (Figura 37a). A opção “Deletar” é utilizada para deletar os 

dados do parceiro escolhido. Por sua vez, a opção “Editar”, ao ser selecionada, exibe as 

respectivas informações do parceiro e o usuário pode alterá-las por meio dos campos 

disponibilizados e, em seguida, salvá-las clicando no ícone no canto direito da 

ActionBar (Figura 37b). 

      

Figura 37: Edição dos dados do parceiro. 

A opção “Meu Perfil” foi implementada para que o usuário tivesse a possibili-

dade de editar as suas informações pessoais armazenadas pelo My-Direct. Para isso, o 

Konect faz uso do método getOwnerProfile da API do My-Direct, o qual retorna os 

@Override 

protected void onResume() { 

  super.onResume(); 

 

  try { 

     contacts = (ArrayList<Contact>) mydirect.getContacts(); 

  } catch (RemoteException e) { 

 e.printStackTrace(); 

  } 

  adapter_contacts = new ListAdaptor(this, R.layout.profile, 

contacts);  

  setListAdapter(adapter_contacts); 

} 

a) b) 
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dados do perfil do usuário. O trecho de código da Figura 38 mostra como esse método 

foi usado no Konect. 

 

Figura 38: Trecho de código usado para obter e exibir os dados do perfil do usuário. 

Dessa forma, ao selecionar a opção “Meu Perfil”, o Konect expõe ao usuário 

seus dados pessoais (Figura 39a). Para editar esses dados, o usuário clica no botão 

“Editar” e uma tela para a alteração das informações é aberta (Figura 39b). Nessa tela, 

todos os campos com dados referentes ao usuário podem ser editados, bastando um 

clique sobre o ícone no canto direito da ActionBar para salvá-los. O armazenamento das 

novas informações também é feito através de métodos da API do My-Direct. 

try { 

  Profile p = mydirect.getOwnerProfile(); 

 } catch (RemoteException e) { 

  e.printStackTrace(); 

} 

   

  TextView name = (TextView)findViewById(R.id.person_name); 

  TextView phone = (TextView)findViewById(R.id.person_phone); 

  ImageView photo = (ImageView)findViewById(R.id.person_photo); 

  TextView name_card = (TextView)findViewById(R.id.p_name); 

  TextView phone_card = (TextView)findViewById(R.id.p_phone); 

  TextView email = (TextView)findViewById(R.id.p_mail); 

  TextView status = (TextView)findViewById(R.id.p_status_text); 

     

  name.setText(p.getName()); 

  name_card.setText("Nome: "+p.getName()); 

  phone.setText(p.getPhone()); 

  phone_card.setText("Telefone: "+p.getPhone()); 

 

  try { 

 photo.setImageURI(Uri.parse(mydirect.getOwnerPhoto())); 

   } catch (RemoteException e) { 

 e.printStackTrace(); 

   } 

 email.setText("Email: "+p.getEmail()); 

 status.setText(p.getStatus()); 
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Figura 39: Edição do perfil do usuário no Konect. 

Por fim, a opção “Funcionalidades” serve para o usuário definir quais atividades 

sociais podem ser executadas junto a membros de quais grupos. Para obter as atividades 

sociais cadastradas, o Konect faz uso do método getAllFunctionalities da API do My-

Direct, cujo uso pode ser visto na Figura 40.  

 

Figura 40: Trecho de código utilizado para a obteção da lista de atividades sociais 

armazenadas pelo My-Direct. 

O método getAllFunctionalities retorna, em forma de lista, todas as atividades 

sociais desenvolvidas sobre o My-Direct e a quais grupos elas estão associadas. Sendo 

assim, quando a opção “Funcionalidades” é acessada, o Konect mostra ao usuário uma 

lista com todas as atividades sociais disponibilizadas (Figura 41a). Quando uma das 

atividades da lista é selecionada, uma caixa de diálogo é exibida e, por meio dela, o 

usuário atribui quais grupos podem fazer uso da atividade escolhida (Figura 41b). 

try { 

funcionalities = (ArrayList<Functionality>) 

mydirect.getAllFunctionalities(); 

} catch (RemoteException e) { 

e.printStackTrace(); 

  } 

adapter_funcionalities = new ListAdaptor(this, 

   R.layout.row_functionalities, funcionalities); 

setListAdapter(adapter_funcionalities); 

a) b) 
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Figura 41: Edição das funcionalidades e atribuição dos grupos a elas. 

a) b) 
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CAPÍTULO 6 
 

Resultados Experimentais 

Neste capítulo são apresentados resultados da avaliação do My-Direct através do estudo 

de caso proposto, no que se refere a aspectos de desempenho. 

6.1. Avaliação de Desempenho 

Para realização da avaliação de desempenho, foi medido de forma sistemática o tempo 

que o My-Direct levou para: (i) encontrar um parceiro na vizinhança, (ii) estabelecer 

conexão entre o usuário e seu parceiro e (iii) transmitir uma imagem entre o usuário e 

seu parceiro. Além disso, foi avaliada também a percentagem de acerto da árvore de 

decisão utilizada pelo Módulo de Privacidade. 

 Nos experimentos, para cada variação de parâmetros da avaliação de desempe-

nho, cada teste foi realizado 10 vezes para possibilitar uma análise dos tempos de cada 

execução, bem como o cálculo do tempo médio mais fiel.  

6.1.1. Ambiente de Execução 

Para realizar a avaliação de desempenho do My-Direct, visando dar maior credibilidade 

aos resultados, foram usados smartphones reais ao invés de emuladores. Para isso, fo-

ram escolhidos dois smartphones: o Galaxy S2 (GT-I9100)
28

 e o Galaxy S3 (GT-

I9300)
29

. O Galaxy S2 tinha a versão 4.1.3 do Android instalado, enquanto que o 

Galaxy S3 possuía a versão 4.3 do mesmo SO. Ambos também possuíam suporte tanto 

ao Bluetooth quanto ao Wi-Fi Direct. 

 Na medida do possível, antes da execução dos testes, nos smartphones foram 

desabilitados outros processos/aplicações irrelevantes para o funcionamento normal do 

SO e que pudessem influenciar no resultado final da avaliação.  

                                                           
28

 http://www.samsung.com/global/microsite/galaxys2/html/specification.html 
29

 http://www.samsung.com/global/galaxys3/specifications.html 
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6.1.2. Experimento: Busca por Parceiros 

O primeiro teste de desempenho utilizou um cenário onde dois usuários, A e B, estavam 

a uma distância de 3 metros um do outro. A partir daí, o usuário A, fazendo uso do 

Konect em seu dispositivo móvel, iniciava a busca por um parceiro. Nos resultados 

desse teste foi levado em consideração o intervalo de tempo em milissegundo (ms) entre 

o início da busca e o retorno do parceiro encontrado pelo My-Direct. Além disso, é im-

portante esclarecer que o parceiro encontrado durante a busca já estava previamente 

armazenado e classificado, assim, o tempo medido nesse experimento refere-se apenas a 

busca e identificação do par. Os resultados do experimento podem ser visualizados na 

Figura 42. 

 

Figura 42: Resultados da busca por parceiros. 

Na Figura 42, o eixo X indica o número do teste executado e o eixo Y indica o 

tempo gasto pelo My-Direct na busca por parceiros. Nessa figura, é possível notar que 

na busca por parceiros via Wi-Fi Direct, o My-Direct, em todos os testes, apresentou um 

dispêndio de tempo maior do que quando o Bluetooth foi utilizado.  

O tempo médio gasto pelo My-Direct na busca por parceiros tanto via Wi-Fi 

Direct quanto via Bluetooth pode ser visualizado na Figura 43. Nessa figura nota-se que, 

enquanto para o Wi-Fi Direct a média foi de 3022,4 ms na execução da busca, para o 

Bluetooth a média foi de 682,1 ms para a mesma ação.  Dessa forma, pode-se concluir 

que o desempenho médio do My-Direct, quando fez uso do Bluetooth para buscar 

parceiros, foi cerca de 4,4 vezes superior ao apresentado quando Wi-Fi Direct foi 

utilizado. 
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Figura 43: Médias de tempo para busca de parceiros. 

6.1.3. Experimento: Estabelecendo uma Conexão 

No segundo teste de desempenho foi utilizado um cenário onde dois usuários, A e B, 

estavam a uma distância de 3 metros um do outro. Além disso, nesse teste, o Konect já 

indicava ao usuário A, a existência de um parceiro B em sua vizinhança. Dessa forma, 

já era possível A solicitar conexão à B. Nos resultados desse teste foi levado em 

consideração o intervalo de tempo em milissegundo (ms) entre a solicitação e a efetiva 

conexão entre o usuário e seu parceiro por meio do My-Direct. Além disso, os pedidos 

de conexão enviados ao parceiro levaram, em média, 1000 ms para serem confirmados, 

uma vez que as confirmações desses pedidos eram feitas manualmente. Os resultados do 

experimento podem ser visualizados na Figura 44. 
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Figura 44: Resultados do estabelecimento de conexão. 

Na Figura 44, o eixo X indica o número do teste executado e o eixo Y indica o 

tempo gasto pelo My-Direct para conectar o usuário com seu parceiro. Ao observar essa 

figura, é possível perceber que o My-Direct, ao utilizar o Bluetooth para a conexão, foi 

ligeiramente mais rápido do que quando fez uso do Wi-Fi Direct. Essa conclusão fica 

mais evidente quando é analisada a média de tempo gasto por cada tecnologia, a qual 

está exposta na Figura 45.  

 

Figura 45: Médias de tempo para estabelecimento de conexão. 
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Na Figura 45 é possível notar que para o Wi-Fi Direct a média de tempo gasta 

para o estabelecimento de conexão foi de 5880,2 ms, já para o Bluetooth foi de 4619,7 

ms. Sabendo que neste experimento a diferença média entre as duas tecnologias foi de 

1260,5 ms, pode-se concluir que o My-Direct, quando utilizou o Bluetooth para 

estabelecer conexão, teve desempenho médio 1,3 vezes superior ao uso do Wi-Fi Direct 

para a mesma ação. 

6.1.4. Experimento: Compartilhamento de Imagem 

O objetivo deste terceiro teste de desempenho foi avaliar a performance do My-Direct 

no que se refere à transmissão de dados do dispositivo móvel do usuário para o de seu 

parceiro. Para isso, foi construído um cenário onde dois usuários, A e B, estavam a uma 

distância de 3 metros um do outro. Além disso, nesse teste, A já estava conectado a B 

através do My-Direct. Dessa forma, já era possível que os usuários executassem 

atividades sociais entre si.  

Dentre as atividades sociais implementadas no Konect, a atividade social eleita 

para ser utilizada nessa análise foi o compartilhamento de imagens. Essa atividade foi 

escolhida por ser, em meio às disponibilizadas pelo Konect, a que mais exigia desempe-

nho da rede.  

Nos resultados desse teste foi levado em consideração o intervalo de tempo em 

milissegundo (ms) do envio de uma imagem de 1MB no formato JPG do dispositivo 

móvel do usuário para o de seu parceiro por meio do My-Direct. Esses resultados po-

dem ser visualizados na Figura 46. 
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Figura 46: Resultados do compartilhamento de imagem. 

 Na Figura 46, o eixo X indica o número do teste executado e o eixo Y indica o 

tempo gasto pelo My-Direct no envio da imagem do usuário para o seu parceiro. Atra-

vés da análise dessa figura, nota-se que, em todos os testes, o envio da imagem reali-

zado pelo My-Direct via Wi-Fi Direct levou significativamente menos tempo do que via 

Bluetooth.  

A superioridade do Wi-Fi Direct no envio da imagem fica ainda mais clara 

quando a Figura 47 é observada. Nessa figura estão presentes os tempos médios gastos 

por cada tecnologia na execução do compartilhamento.  

 

Figura 47: Médias de tempo para compartilhamento de imagem. 
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Na Figura 47 é possível ver que, enquanto o Wi-Fi Direct apresentou uma média 

de 363,4 ms no envio da imagem, o Bluetooth apresentou média de 7185,8 ms. Esse 

resultado já era esperado uma vez que o Wi-Fi Direct possui taxa de transferência de 

dados superior a do Bluetooth. Dessa forma, é possível concluir que o My-Direct, 

quando utilizou o Wi-Fi Direct para o compartilhamento da imagem, foi em torno de 

19,7 vezes mais rápido em relação ao uso do Bluetooth. 

6.1.5. Experimento: Avaliação da Árvore de Decisão 

Neste experimento foi avaliado o desempenho da árvore de decisão do My-Direct, a 

qual é utilizada pelo Módulo de Privacidade na atribuição dos grupos aos parceiros do 

usuário. A avaliação dessa árvore consistiu em duas etapas. 

A primeira etapa da avalição foi realizada no Weka. Para isso foi utilizado como 

conjunto de teste 40% (177 instâncias aleatórias) do conjunto de treinamento. A matriz 

de confusão da Tabela 4 mostra o resultado da aplicação do conjunto de teste na árvore 

de decisão. Do total de instâncias presente no conjunto de teste, 107 (60,5%) foram 

classificadas corretamente e 70 (39,5%) foram classificadas incorretamente. 

Tabela 4: Matriz de confusão com os resultados da avaliação da árvore de decisão do 

My-Direct no Weka. 

a b c d e Classificado como 

30 20 0 1 0 a = Família 

7 63 0 0 0 b = Amigo 

5 8 3 0 0 c = Conhecido 

8 16 2 9 0 d = Trabalho 

0 3 0 0 2 e = Outros 

 

Apesar de os resultados gerados a partir do Weka servirem como bons parâme-

tros de avaliação, eles podem não refletir a eficácia da árvore de decisão quando 

aplicada a um cenário real. Dessa forma, foi necessária a realização de uma segunda 

etapa da avaliação com usuários reais.  

Para realizar a segunda etapa foram recrutados 5 voluntários. A eles foi pedido 

para que instalassem em seus dispositivos um aplicativo móvel para Android. Esse apli-
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cativo foi desenvolvido exclusivamente para esse experimento e continha, em seu có-

digo-fonte, uma implementação da mesma árvore de decisão usada no My-Direct. Por 

meio desse aplicativo, era apresentada a cada voluntário uma lista de no máximo 20 de 

seus contatos telefônicos classificados pela árvore de decisão. Cada contato da lista ti-

nha sua classificação revisada pelo voluntário, ou seja, era verificado se o grupo atribu-

ído pelo classificador estava correto. Caso a atribuição do grupo estivesse incorreta, o 

voluntário a corrigia. Após avaliar toda a lista, o voluntário enviava os dados para um 

servidor. O resultado dessas avaliações pode ser vista na matriz de confusão na Tabela 

5.  

Tabela 5: Matriz de confusão com os resultados da avaliação da árvore de decisão do 

My-Direct quando aplicada a usuários reais. 

a b c d e Classificado como 

17 16 1 5 0 a = Família 

10 26 1 2 3 b = Amigo 

1 1 3 1 0 c = Conhecido 

1 2 1 3 0 d = Trabalho 

0 1 1 0 1 e = Outros 

 

Na segunda etapa, de um total de 97 contatos obtidos no experimento, 50 

(51,6%) foram classificados corretamente e 47 (48,4%) foram classificados incorreta-

mente. Esses resultados refletem com mais exatidão a atual taxa de acerto da árvore de 

decisão do Módulo de Privacidade do My-Direct. 
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CAPÍTULO 7 
 

Conclusões 

Após a prospecção desta dissertação foi possível perceber que a área de middleware 

para MSN ainda tem muito a ser explorado. As soluções catalogadas mostram que não 

existe uma abordagem que satisfaz todas as necessidades que o desenvolvimento de 

uma MSN exige. Além disso, dentro desse conjunto de abordagens cada autor tenta 

resolver um ou mais problemas, presentes em um ambiente de rede social móvel, 

usando as mais variadas técnicas, métodos e ferramentas. 

 Diante dessa heterogeneidade de soluções de middleware, esta dissertação pro-

pôs, fundamentou e esquematizou uma nova arquitetura de middleware chamada My-

Direct. Essa arquitetura foi implementada para a plataforma Android e avaliada por 

meio de um estudo de caso, o Konect. Durante essa avaliação o My-Direct foi subme-

tido a diversos cenários, onde seu comportamento e desempenho puderam ser observa-

dos.   

 O My-Direct trouxe algumas contribuições para a área de middleware para o 

MSN. Dentre elas, está à introdução do uso do Wi-Fi Direct no desenvolvimento de 

middlewares para MSN. A partir dos testes executados foi possível perceber que essa 

tecnologia pode ser utilizada na construção de aplicativos sociais e possui como princi-

pal qualidade a sua taxa de transmissão de dados. Além disso, o Wi-Fi Direct também 

pode ser usado em aplicações P2P como complemento a outras tecnologias de rede 

como o Bluetooth, objetivando amenizar problemas relacionados à baixa taxa de trans-

ferência e alcance limitado. No caso do My-Direct, essa combinação também trouxe 

flexibilidade a MSN construída sobre ele, uma vez que é possível realizar trocas entre as 

tecnologias durante a execução das atividades sociais. 

 O My-Direct também apresenta um mecanismo de privacidade que identifica o 

parceiro do usuário através do endereço MAC e da leitura da agenda telefônica do 

dispositivo móvel. Além disso, esse mecanismo também faz uso de árvores de decisão 

para o estabelecimento de relações sociais, com base no nível de afinidade, entre o 
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usuário e seus parceiros. Esse nível de afinidade é medido a partir do log das chamadas 

e SMS armazenado no dispositivo móvel. 

 Por fim, para os desenvolvedores e pesquisadores que desejam implementar re-

des sociais móveis P2P, as informações contidas nesta dissertação, bem como o 

middleware My-Direct descrito nela, podem servir como ponto de partida para geração 

de novas ideias e produtos que podem vir a atender as expectativas dos usuários de dis-

positivos móveis. 

7.1. Contribuições 

Esta dissertação trouxe as seguintes contribuições: 

 Um survey dos middlewares para redes sociais móveis com suas principais 

vantagens e desvantagens. 

 Apresenta o My-Direct, um middleware para redes sociais móveis que faz 

uso do Wi-Fi Direct em conjunto com o Bluetooth para prover comunicação 

entre os nós, visando à plataforma Android. 

 Apresenta um mecanismo de privacidade que identifica e classifica os par-

ceiros do usuário, baseando-se na análise de informações contidas no dispo-

sitivo móvel. 

 Apresenta uma API para o desenvolvimento de aplicações sobre o My-

Direct, visando à plataforma Android. 

7.2. Problemas Enfrentados 

Durante o projeto e desenvolvimento do My-Direct existiram diversos problemas que 

tiveram que ser superados. O primeiro deles foi a falta de exemplos práticos 

relacionados ao Wi-Fi Direct. Apesar de a Wi-Fi Alliance disponibilizar a documenta-

ção e o SDK do Android trazer um exemplo de uso simples, o fato de essa tecnologia 

ser recente resulta em poucos desenvolvedores aplicando-a em seus projetos, o que difi-
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culta a busca por exemplos práticos em sites de repositórios de código-fonte como o 

GitHub
30

 e Google Code
31

. 

Outro problema ocorreu durante a fase de coleta de dados para a construção da 

árvore de decisão. Pedir para que as pessoas instalassem um aplicativo que leria as 

chamadas e SMS de seus dispositivos móveis não foi uma tarefa fácil. Muitas pessoas 

tiveram receio em dar acesso a essas informações, uma vez que dentre esses dados esta-

vam os nomes e números de telefones de seus familiares e amigos. Apesar de um nú-

mero razoável de pessoas ter aceitado, a árvore de decisão poderia ser mais eficiente se 

o número de voluntários que concordou em disponibilizar seus dados fosse maior. 

7.3. Trabalhos Futuros 

Apesar de o My-Direct já ter uma arquitetura definida e estar implementado para o SO 

Android, existem muitas mudanças e melhorias que ainda podem ser executadas. 

Abaixo seguem algumas sugestões de trabalhos futuros que podem ser desenvolvidos a 

partir dos resultados dessa dissertação: 

 Adicionar ao Módulo de Comunicação mecanismos que permitam ao usuá-

rio se conectar a múltiplos parceiros simultaneamente. 

 Implementação da arquitetura do My-Direct visando outras plataformas 

como iOS e Windows Phone. Nesse caso, poderiam ser investigadas formas 

de tornar o My-Direct multi-plataforma. 

 Realizar a avaliação do consumo energético do My-Direct. 

 Modificar ou adicionar atributos à árvore de decisão do Módulo de 

Privacidade, visando otimizar a classificação dos usuários. Nesse caso, 

pode-se considerar a substituição da árvore de decisão por outro algoritmo 

de classificação. 

 Adicionar ao Módulo de Comunicação o suporte a outras tecnologias de 

rede P2P como o NFC (Near Field Communication). 

                                                           
30

 https://github.com 
31

 https://code.google.com 
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7.4. Publicações Realizadas 

AC 2013: A Middleware Architecture for Mobile Social Network Independent of 

Access Infrastructure. IADIS Applied Computing 2013 (AC 2013) Conference. Texas, 

EUA, 2013. 

IV SIMTEC: Estudo Prospectivo Relativo à Middleware para Redes Sociais Móveis. 

IV Simpósio Internacional de Inovação Tecnológica & I Semana Acadêmica de Propri-

edade Intelectual (IV SIMTEC), Sergipe, Brasil, 2013. D.O.I.: 10.7198/S2318-

34032013001026 

FEDCSIS 2013: A Middleware Architecture for Mobile Social Networking with 

Intelligent Energy Saving. Federated Conference On Computer Science and Information 

Systems 2013 (FedCSIS 2013), Kraków, Poland, 2013. 
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Apêndice A - Módulo de Comunicação 
 

 Neste apêndice serão apresentadas as classes que compõem o Módulo de 

Comunicação do My-Direct, bem como as mensagens e suas respectivas descrições. O 

Módulo de Comunicação foi descrito na Seção 4.4.1 do Capítulo 4. 

A.1 Classes do Módulo de Comunicação 

 Na Figura 48 está exposto o diagrama de classes do Módulo de Comunicação do 

My-Direct. Por sua vez, na Tabela 6 está a descrição de cada classe. 

 

Figura 48: Diagrama de classes do Módulo de Comunicação. 

 

Tabela 6: Classes do Módulo de Comunicação e suas respectivas descrições. 

Classe Descrição 

ConnectionManager Gerencia a comunicação entre o usuário e 

seu parceiro. Dessa forma, ela é 

responsável pela escolha de qual tecnolo-

gia de rede será utilizada para a conexão. 

Além disso, ela também coordena a 

desconexão, a busca por parceiros, a troca 

entre as tecnologias de rede e qual tipo de 

socket será empregado para envio e rece-

bimento das informações.   Para realizar 

essas atividades ela faz uso das classes 

BluetoothHandler,WifiDirectHandler, 

BluetoothSocket e WifiDirectSocket. 
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BluetoothSocket Possui a implementação de sockets para a 

comunicação via Bluetooth. 

BluetoothHandler Disponibiliza métodos para a manipulação 

da tecnologia Bluetooth. 

BluetoothReceiver BroadcastReceiver responsável por 

monitorar o estado da rede Bluetooth e 

comunicar as mudanças através de men-

sagens. 

WifiDirectSocket Possui a implementação de sockets para a 

comunicação via Wi-Fi Direct. 

WifiDirectHandler Disponibiliza métodos para a manipulação 

da tecnologia Wi-Fi Direct. 

PeerList Representa a lista dos parceiros encontra-

dos via Wi-Fi Direct. 

Device Representa o dispositivo Wi-Fi Direct 

local. Possui os métodos de conexão e 

desconexão. 

WifiDirectReceiver BroadcastReceiver responsável por 

monitorar o estado da rede Wi-Fi Direct e 

comunicar as mudanças através de men-

sagens. 

WifiDirectManager Implementa as mensagens da Wi-Fi Direct 

API a serem utilizadas pela 

WifiDirectReceiver. 

 

A.2 Mensagens do Módulo de Comunicação 

 Como mencionado na Seção 4.4.1, o Módulo de Comunicação faz uso de men-

sagens como forma de alertar os outros componentes do My-Direct sobre os eventos 

relacionados à rede que venham a ocorrer. Essas mensagens estão descritas na Tabela 7. 

É importante enfatizar que essas mensagens também podem ser utilizadas pela MSN 

implementada sobre o My-Direct, sendo necessário o uso de BroadcastReceivers para 

capturá-las.  
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Tabela 7: Mensagens do Módulo de Comunicação. 

Mensagem Descrição 

mydirect.contactFound Enviada quando um parceiro é encontrado. 

mydirect.wifiDirectDisabled Enviada quando o Wi-Fi é desativado. 

mydirect.wifiDirectEnabled Enviada quando o Wi-Fi é ativado 

mydirect.bluetoothDisabled Enviada quando o Bluetooth é desativado. 

mydirect.bluetoothEnabled Enviada quando o Bluetooth é ativado. 

mydirect.bluetoothConnected Enviada quando o dispositivo se conectou 

(pareou) via Bluetooth com outro dispositivo. 

mydirect.wifiDirectConnected Enviada quando o dispositivo se conectou via 

Wi-Fi com outro dispositivo. 

mydirect.wifiDirectDisconnected Enviada quando a conexão via Wi-Fi Direct foi 

encerrada. 

mydirect.bluetoothDisconnected Enviada quando a conexão via Bluetooth 

Direct foi encerrada. 

mydirect.receivedBytes Enviada quando um arquivo é recebido via 

socket. 

mydirect.sendFile Enviada quando um arquivo foi enviado via 

socket. 

mydirect.receivedString Enviada quando uma string foi recebida via 

socket. 

mydirect.bluetoothDeviceFound Enviada quando um dispositivo Bluetooth é 

encontrado na vizinhança. 

mydirect.changePeers Enviada quando ocorre alguma mudança de 

estado relacionada aos dispositivos encontra-

dos na vizinhança via Wi-Fi Direct. Dentre 

essas mudanças está a chegada de novos 

dispositivos nas proximidades, a saída de 

dispositivos das proximidades, a conexão e a 

desconexão.  

mydirect.bluetoothDiscoveryFinished Enviada quando a busca via Bluetooth é encer-

rada. 

mydirect.deviceUpdate Enviada quando o dispositivo local sofre al-

guma mudança de estado relacionada ao Wi-Fi 

Direct. Dentre essas mudanças estão a conexão 

e a desconexão. 
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Apêndice B - Módulo de Privacidade 
 

 Neste apêndice serão apresentadas as classes que compõem o Módulo de 

Privacidade do My-Direct e suas respectivas descrições. O Módulo de Privacidade foi 

descrito na Seção 4.4.2 do Capítulo 4. 

B.1 Classes do Módulo de Privacidade 

 O Módulo de Privacidade é composto, basicamente, por duas classes (Figura 

49): 

 ContactManager: Esta classe é responsável pela identificação e classifi-

cação dos parceiros encontrados nas proximidades do usuário. Durante o 

processo de identificação, essa classe realiza buscas nos dados arma-

zenados pelo Módulo de Persistência e na agenda do usuário, utilizando 

o telefone do parceiro como parâmetro. Após identificar o parceiro, caso 

ele não tenha sido classificado, essa classe faz uso da árvore de decisão 

para categorizá-lo. Essa classe também possui métodos que usam os re-

cursos do Módulo de Persistência para manipular informações relaciona-

das ao usuário e seus parceiros.  

 DeviceManager: Esta classe realiza a identificação do parceiro a partir do 

MAC de seu dispositivo. Nessa classe existem também métodos que 

utilizam os recursos do Módulo de Persistência para buscar informações 

a respeito dos dispositivos associados a um parceiro. 
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Figura 49: Classes do Módulo de Privacidade.
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Apêndice C - Módulo de Persistência 
 

 Neste apêndice serão apresentadas as classes que compõem o Módulo de 

Persistência do My-Direct e suas respectivas descrições. Além disso, neste apêndice 

também está exposto o diagrama entidade relacionamento, cujas tabelas são 

manipuladas pelo Módulo de Persistência. O Módulo de Persistência foi descrito na 

Seção 4.4.3 do Capítulo 4. 

C.1 Classes do Módulo de Persistência 

 Na Figura 50 está exposto o diagrama de classes do Módulo de Persistência do 

My-Direct. Por sua vez, na Tabela 8 está a descrição de cada classe. 

 

Figura 50: Diagrama de classes do Módulo de Persistência. 

Tabela 8: Classes do Módulo de Persistência e suas respectivas descrições. 

Classe Descrição 

DbHelper Responsável pela inicialização do acesso 

ao SQLite. Essa classe cria as tabelas e 

serve como mediadora da comunicação 

entre o My-Direct e o SGBD. 

Contact Classe que representa o parceiro do 

usuário. Possui atributos como nome, tele-

fone e identificador (ID) do nível de afini-

dade. 
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ContactsDbAdapter Classe que possui operações CRUD
32

 

relacionadas aos contatos armazenados. 

BTDevice Classe que representa o dispositivo 

Bluetooth de um parceiro. Possui atributos 

como MAC e ID do parceiro associado. 

BTDeviceDbAdapter Classe que possui as operações CRUD 

relacionadas aos dispositivos Bluetooth 

armazenados. 

WFDevice Classe que representa o dispositivo Wi-Fi 

Direct de um parceiro. Possui atributos 

como MAC e ID do parceiro associado. 

WFDeviceDbAdapter Classe que possui as operações CRUD 

relacionadas aos dispositivos Wi-Fi Direct 

armazenados. 

Functionality Classe usada para representar uma fun-

cionalidade associada a um determinado 

nível de afinidade. 

FuncionalityDbAdapter Classe que possui as operações CRUD 

relacionadas às funcionalidades arma-

zenadas. 

Bond Classe que representa o nível de afinidade 

entre o usuário e o parceiro. 

BondDbAdapter Classe que possui as operações CRUD 

relacionadas aos níveis de afinidade arma-

zenados. 

Profile Classe que representa o perfil do usuário. 

ProfileDbAdapter Classe que possui as operações CRUD 

relacionadas ao perfil do usuário. 

 

Uma observação importante com relação às classes Contact, Profile e 

Funcionality, é que elas implementam a interface Parcelable
33

. A interface Parcelable 

funciona da mesma forma que a Serializable, porém serializa e deserializa os objetos 

mais rapidamente. Dessa forma, os objetos das classes que implementam essa interface 

podem ser enviados e recebidos entre Activities e serviços do Android. Isso garante que 

os objetos possam ser transmitidos do My-Direct para a MSN e vice-versa. 

 

                                                           
32

 A sigla CRUD (acrônimo de Create, Read, Update e Delete em inglês) refere-se as operações de 
criação, leitura (busca), atualização e remoção de um registro no SGBD. 
33

 http://developer.android.com/reference/android/os/Parcelable.html 
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C.2 Diagrama Entidade Relacionamento 

Na figura 51 está exposto o Diagrama Entidade Relacionamento do My-Direct. Nessa 

figura, é possível perceber que o diagrama é composto por 7 tabelas, sendo elas: 

 Profile: Nessa tabela são armazenadas as informações pessoais do usuário, tais 

como nome, telefone, email e status.  

 Contacts: Essa tabela armazena o nome e o telefone de cada parceiro do usuário. 

Além disso, essa tabela também armazena o identificador (idbond) do grupo ao 

qual o parceiro pertence. 

 Wfdevices: Nessa tabela é armazenado o endereço MAC da conexão Wi-Fi 

Direct e o identificador (idcontact) do parceiro proprietário do dispositivo. Dessa 

forma, na próxima vez o esse parceiro for encontrado na vizinhaça da rede Wi-Fi 

Direct, ele poderá ser identificado. Essa tabela também permite que vários MAC 

sejam associados a um mesmo parceiro, já que um parceiro pode possuir mais de 

um dispositivo móvel com Wi-Fi Direct.   

 Btdevices: Nessa tabela é armazenado o endereço MAC da conexão Bluetooth e 

o identificador (idcontact) do parceiro proprietário do dispositivo. Dessa forma, 

na próxima vez o esse parceiro for encontrado na vizinhança da rede Bluetooth, 

ele poderá ser identificado. Essa tabela também permite que vários MAC sejam 

associados a um mesmo parceiro, já que um parceiro pode possuir mais de um 

dispositivo móvel com Bluetooth.   

 Bonds: Essa tabela armazena os grupos utilizados para a classificação dos 

parceiros 

 Funcionalitys: Essa tabela armazena os nomes funcionalidades desenvolvidas 

sobre o My-Direct.  

 Funcionality_bonds: Essa tabela tem como objetivo relacionar as 

funcionalidades com os grupos de parceiros que podem ter acesso a elas. Dessa 

forma, essa tabela possibilita saber, por exemplo, quais funcionalidades podem 

ser executadas por parceiros que pertencem ao grupo Família. 
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Figura 51: Diagrama Entidade Relacionamento do My-Direct 
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Apêndice D - API do My-Direct 
 

Como mencionado na Seção 4.4.4 do capítulo 4, para a definição das interfaces 

da API do My-Direct foi utilizada a linguagem AIDL, com o objetivo de dar suporte à 

comunicação IPC. Dessa forma, a interface nomeada IMyDirectService foi especificada 

em AIDL, visando dar acesso aos recursos do My-Direct. Essa interface pode ser vista 

na Figura 52. Por sua vez, os métodos que compõem a IMyDirectService estão descritos 

na Tabela 9. 

 

Figura 52: Interface que possui a definição dos métodos para acesso ao My-Direct. 

 

 

interface IMyDirectService{ 

  

 void connect(in Contact contact); 

 void disconnect(in Contact contact); 

 void discovery(); 

 void addContactToPhone(String name, String number, String 

mail); 

 String getOut(); 

 void send(in Contact contact, int code, String content); 

 void finishSocketConnection(); 

 boolean isConnected(); 

 java.util.List<Contact> getContactFound(); 

 String getContactPhoto(String number); 

 Profile getOwnerProfile(); 

 Profile setOwnerProfile(String phone, String email, String 

status); 

 String getOwnerName(); 

 String getOwnerPhoto(); 

 boolean updateOwnerProfile(String id, String name, String 

phone, String email, String status); 

 java.util.List<Contact> getContacts(); 

 boolean deleteContact(int id); 

 boolean updateContact(int id, String name, String phone, int 

idbond); 

 Functionality registerFunctionality(String name); 

 void linkFunctionalityToBond(int id, int idbond); 

 boolean updateFunctionalitiesToBonds(in Functionality 

functionality); 

 java.util.List<Functionality> getBondApplications(int idbond); 

 java.util.List<Functionality> getAllFunctionalities(); 

 int[] getPartnerFuncionalities(); 

  

} 
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Tabela 9: Métodos da API do My-Direct. 

Método Descrição Entrada(s) Saída 

connect Conecta dois dis-

positivos de acordo 

com a tecnologia 

de rede disponível. 

Parceiro com o 

qual a conexão 

será realizada. 

 

 

------------------- 

disconnect Desconecta dois 

dispositivos de 

acordo com a 

tecnologia de rede 

que estiver sendo 

usada. 

Parceiro com o 

qual a desco-

nexão será 

realizada. 

 

 

 

------------------- 

discovery Busca por parcei-

ros na vizinhança. 

Esse método busca 

por parceiros de 

acordo com a 

tecnologia de rede 

disponível. 

 

 

------------------- 

 

 

------------------- 

addContactToPhone Utilizado para adi-

cionar um parceiro 

na agenda do dis-

positivo móvel. 

Nome, telefone 

e email do par-

ceiro a ser adi-

cionado. 

 

 

------------------- 

getOut Obtém as men-

sagens recebidas 

via socket. Fun-

ciona tanto para 

Bluetooth quanto 

para Wi-Fi Direct. 

 

 

 

------------------- 

Mensagem 

recebida. 

send Envia mensagens 

via socket. Fun-

ciona tanto para 

Bluetooth quanto 

para Wi-Fi Direct. 

 

 

 

------------------- 

 

 

 

------------------- 

finishSocketConnection Finaliza uma co-

municação via 

socket. 

 

------------------- 

 

------------------- 

isConnected Utilizado para sa-

ber se o dispositivo 

local está 

conectado. 

 

------------------- 

Verdadeiro ou 

falso. 

getContactFound Obtém a lista dos 

parceiros encon-

 

------------------- 

Lista dos par-

ceiros encon-
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trados nas proxi-

midades. 

trados 

getContactPhoto Obtém a foto de 

um determinado 

parceiro na agenda 

do dispositivo. 

Telefone do 

parceiro. 

String com o 

local onde a 

foto está arma-

zenada. 

getOwnerProfile Obtém o perfil do 

usuário. 

------------------- Perfil do usuá-

rio. 

setOwnerProfile Cria um registro 

para o perfil do 

usuário na base de 

dados. 

Informações do 

usuário. 

Perfil do usuá-

rio. 

getOwnerName Obtém o nome do 

usuário nas in-

formações do dis-

positivo. 

 

------------------- 

 

Nome do usuá-

rio. 

getOwnerPhoto Obtém a foto do 

usuário nas in-

formações do dis-

positivo. 

 

------------------- 

String com o 

local onde a 

foto está arma-

zenada. 

updateOwnerProfile Atualiza as in-

formações do per-

fil do usuário na 

base de dados. 

Informações do 

usuário. 

Verdadeiro ou 

falso. 

deleteContact Apaga o registro 

de um parceiro da 

base de dados. 

 

------------------- 

Verdadeiro ou 

falso. 

updateContact Atualiza o registro 

de um parceiro da 

base de dados. 

 

------------------- 

Verdadeiro ou 

falso. 

registerFunctionality Registra uma nova 

funcionalidade na 

base de dados. 

Nome da fun-

cionalidade. 

Registro da 

funcionalidade. 

linkFunctionalityToBond Associa uma fun-

cionalidade a um 

nível de afinade. 

Identificadores 

da funcionali-

dade e do nível 

de afinidade. 

 

 

------------------- 

updateFunctionalitiesToBonds Atualiza a relação 

entre uma fun-

cionalidade e um 

nível de afinidade. 

Funcionalidade Verdadeiro ou 

falso. 

getBondApplications Obtém as fun-

cionalidades per-

 

 

Lista de fun-

cionalidades. 



102 

 

 
 

mitidas para um 

determinado nível 

de funcionalidade. 

------------------- 

getAllFunctionalities Obtém todas as 

funcionalidades 

armazenadas na 

base de dados. 

 

------------------- 

Lista de fun-

cionalidades. 

getPartnerFuncionalities Obtém as funcion-

alidades que um 

parceiro permite 

acesso. 

 

------------------- 

Lista com os 

ID das funcio-

nalidades. 

 

Como é possível perceber pelas descrições dos métodos na Tabela 9, as 

operações connect, disconnect, discovery, getOut e send são genéricas, ou seja, o desen-

volvedor pode utilizá-las sem se preocupar em saber qual a tecnologia de rede está dis-

ponível no momento da comunicação. O My-Direct é o responsável pela escolha da 

tecnologia que irá atender a solicitação.   

É importante ressaltar que para os desenvolvedores usufruam da API do My-

Direct, no caso da plataforma Android, é necessário que o arquivo AIDL do My-Direct 

seja copiado para o projeto da MSN. Também devem ser copiadas para o projeto da 

MSN as classes Contact, Profile e Funcionality do Módulo de Persistência, uma vez 

que estas classes são referenciadas na interface. Dessa forma, a IDE será capaz de gerar, 

automaticamente, o código para a comunicação entre a MSN e o My-Direct. Lembrando 

que a MSN deve realizar a operação bind, junto ao serviço do My-Direct, para fazer uso 

de sua API. 

  

 

 


