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TÍTULO: Gerenciador para o Serviço de Consciência do Contexto do EXEHDA 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo central conceber uma ferramenta para gerenciar o 

Serviço de Consciência do Contexto presente no Middleware EXEHDA. Dentre os 

principais aspectos implementados, tem-se: manipular dados armazenados no RIC - 

Repositório de Informações Contextuais; prover funcionalidades pelo qual o usuário 

possa personalizar a aplicação às suas necessidades. Deste modo, este trabalho visa 

contribuir para o avanço do emprego EXEHDA em situações de uso efetivo. Em 

particular, o estudo de caso desenvolvido neste trabalho, contempla a utilização do 

EXEHDA no Projeto AMPLUS. O Projeto AMPLUS, tem por finalidade promover 

soluções da Computação Ubíqua para o LDAS - Laboratório Didático de Análise de 

Sementes da FAEM/UFPEL.  

 

 

Palavras-chave: Computação Ubíqua, EXEHDA, Consciência do Contexto, Projeto 

AMPLUS 
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TITLE:  Manager for Service Context Awareness EXEHDA 

ABSTRACT 

This work aims to design a central tool for managing the Service Context Awareness in 

Middleware EXEHDA present. Among the main features implemented, we have: 

manipulate data stored in RIC - Repository of contextual information; provide 

functionality through which the user can customize the application to suit your needs. 

Thus, this paper aims to contribute to the advancement of employment EXEHDA in 

situations of actual use. In particular, the case study developed in this work, 

contemplates the use of the Project EXEHDA amplus. Amplus Project, aims to promote 

Ubiquitous Computing solutions for LDAS - Didactic Laboratory Analysis Seed FAEM 

/ UFPEL. 

 

Keywords: Ubiquitous Computing, EXEHDA, Context Awareness, Project amplus 
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1 INTRODUÇÃO 

Com base em análises decorrentes do estudo do middleware EXEHDA 

(YAMIN, 2004), entrevistas com pesquisadores na área de Ubicomp (COSTA; 

YAMIN; GEYER, 2008), bem como considerando as demandas do Serviço de 

Consciência do Contexto necessárias para o Projeto AMPLUS (AMPLUS, 2012), foram 

levantadas informações e procedimentos pertinentes para a modelagem deste trabalho.  

A partir deste levantamento, foi confrontado com os atores envolvidos quais as 

suas reais necessidades, sendo concebidas a partir daí, as funcionalidades a serem 

concebidas, entre elas, cadastro e manipulação de dados no RIC (VENECIAN, 2010). 

Nesta perspectiva, o trabalho emprega para prototipação, tecnologias atuais no 

desenvolvimento de aplicações desta natureza, e que se adaptem com aquelas utilizadas 

no EXEHDA, como também no Projeto AMPLUS. 

A seguir serão apresentados os objetivos e a estrutura do texto. 

1.1 Objetivos 

 O objetivo geral deste trabalho é conceber uma ferramenta para gerenciar o 

Serviço de Consciência do Contexto presente no Middleware EXEHDA no Projeto 

AMPLUS.  

Dentre os aspectos gerenciados, tem-se a manutenção do RIC - Repositório de 

Informações Contextuais do EXEHDA, bem como as diversas funcionalidades 

necessárias para que o usuário possa personalizar às suas necessidades, o perfil 

operacional do Serviço de Consciência.  

 O trabalho apresenta os seguintes objetivos específicos: 

 Sistematizar fundamentos sobre computação ubíqua e o Middleware 

EXEHDA; 

 Propor um gerenciador de contexto que atenda as demandas previstas 

para o Amplus; 

 Desenvolver uma aplicação web distribuída multiplataforma; 

 Empregar o framework CodeIgniter na implementação. 
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1.2 Estrutura do Texto 

O texto contempla 8 capítulos, cuja organização está resumida a seguir: 

 Capitulo 1, é esta Introdução, a qual resume conceitos pertinentes ao trabalho.  

 Capitulo 2, por sua vez trata dos objetivos do presente trabalho.  

 Capitulo 3, refere-se a especificação dos requisitos do sistema.  

 Capitulo 4, refere-se à metodologia de desenvolvimento que foi empregada no 

desenvolvimento do software.  

 Capitulo 5, refere-se a modelagem que foi empregada no desenvolvimento do 

sistema.  

 Capitulo 6, são apresentadas as telas do sistema.  

 Capitulo 7, refere-se à tecnologias que foram utilizadas para o desenvolvimento 

do sistema  

 Capitulo 8 se encontram as considerações finais deste trabalho. 
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2 Escopo do Trabalho 

Como base de fundamentação para a elaboração deste trabalho, três áreas são 

destacadas: (i) Computação Ubíqua; (ii) Middleware EXEHDA; e (iii) Repositório de 

Informações Contextuais.  

A seguir serão apresentados um breve resumo destas áreas. 

2.1 A Computação Ubíqua 

A Computação Ubíqua (COSTA; YAMIN; GEYER, 2008), é uma forma de 

computação onde o processamento está espalhado no ambiente através de vários 

dispositivos, que executam tarefas bem definidas dependendo de sua natureza, 

interligados de forma que essa estrutura exija pouco gerenciamento por parte do 

usuário. Aplicações ubíquas executam em ambientes instrumentados com sensores, 

geralmente dotados de interfaces de redes sem fio, nos quais dispositivos agentes de 

software e serviço são integrados de forma transparente e cooperam para atender aos 

objetivos da aplicação. Essa categoria de aplicações caracteriza-se por constantes 

mudanças em seu estado de execução, geradas pelos ambientes altamente dinâmicos em 

que executam. 

 Ao se construir e executar aplicações ubíquas sensíveis ao contexto há uma série 

de funcionalidades que devem ser providas, envolvendo desde a aquisição de 

informações contextuais, a partir do conjunto de fontes heterogêneas e distribuídas, até a 

representação dessas informações, seu processamento, armazenamento, e a realização 

de inferências para seu uso em tomadas de decisão. Registra-se a tendência atual de 

remover estas funcionalidades, repassando as mesmas para middlewares de provisão de 

contexto (HENRICKSEN K., 2005a). 

2.2 O Middleware EXEHDA 

 O EXEHDA é um middleware que integra o projeto ISAM (Infraestrutura de 

Suporte às Aplicações Móveis Distribuídas) (ISAM, 2009), sendo direcionado às 

aplicações distribuídas, móveis e sensíveis ao contexto da Computação Ubíqua. 

 O Middleware EXEHDA é composto por quatro subsistemas: Subsistema de 
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Execução Distribuída, Subsistema de Comunicação, Subsistema de Acesso Ubíquo e 

Subsistema de Reconhecimento de Contexto e Adaptação.  

 O trabalho é construído em cima do Subsistema de Reconhecimento de Contexto 

e Adaptação. 

2.3 Repositório de Informações Contextuais 

O RIC tem como papel principal no Subsistema de Reconhecimento de Contexto 

e Adaptação do Middleware EXEHDA, armazenar as informações coletadas do 

ambiente ubíquo, disponibilizando-as para as aplicações e possibilitando que as 

informações contextuais sejam identificadas. Neste sentido, são instanciados os dados 

coletados pelos sensores, mantendo um histórico dos contextos para que possam ser 

interpretados pelo servidor de contexto. 

No RIC também são armazenadas as estruturas dos Contextos, relacionados com 

os seus respectivos sensores. Abaixo, são descritas as cinco classes que compõem o RIC 

(VENECIAN, 2010):  

 Sensores: Esta classe contém a estrutura que possibilita o cadastro dos 

sensores do ambiente ubíquo. Tem como atributos principais o tipo de sensor 

(temperatura, CO2, umidade, etc.), tipo de dado (numérico, texto, 

ligado/desligado,etc.), localização do sensor e qual Gerente de Borda é responsável 

pela coleta do dado; 

 Contexto: Nesta classe são estruturados os conjuntos de sensores que 

formam os contextos, onde para cada sensor de cada contexto é definido o Time-to-

Live, valor que define o tempo de relevância do sensor dentro do contexto;   

 Componente: Na classe componente os contextos são agrupados de 

forma a caracterizar uma unidade da aplicação.  

 Aplicações: Esta classe permite estruturar um conjunto de componentes 

para formar uma aplicação.  

 Publicações: Na classe Publicações é armazenado todo o dado enviado ao 

Servidor de Contexto. Esse repositório tem por finalidade principal funcionalidade, 

manter todo o histórico das informações coletadas do ambiente ubíquo. 
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2.4 O Projeto Amplus 

O Projeto AMPLUS (Automatic Monitoring and Programmable Logging 

Ubiquitous System) tem por objetivo promover soluções da Computação Ubíqua para o 

Laboratório Didático de Análise de Sementes (LDAS) da FAEM/UFPEL. 

Dentre os serviços a serem providos, destaca-se a consciência do contexto em 

que se encontram os equipamentos do LDAS, com o respectivo registro histórico do 

contexto, e uma atuação pró-ativa quando necessário. 
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3 ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS  

Este capítulo é dedicado a caracterizar como aconteceu a especificação dos 

requisitos empregados na concepção do Gerenciador para o Serviço de Consciência do 

Contexto do EXEHDA. 

3.1 Métodos de Especificação de Requisitos  

Diversos métodos foram utilizados na especificação dos vários requisitos 

envolvidos. Nesta seção estão resumidos os principais métodos empregados. 

3.1.1 Investigação  

Através de leitura de documentos relacionados ao EXEHDA, foram 

sistematizados conhecimentos sobre a arquitetura dos seus vários serviços. Sendo 

caracterizado o papel que cada um desempenha no middleware como um todo. Desta 

forma foi possível identificar os dados e funcionalidades mais pertinentes ao Serviço de 

Consciência do Contexto, e a partir dos mesmos nortear as metas do trabalho. 

3.1.2 Questionário 

 Foi elaborado um questionário de maneira informal, para obter respostas que 

levem à conclusão de qual linguagem, e de que forma o sistema deve interagir com o 

usuário. Além disso, também foi necessária a realização destas perguntas, para saber o 

tipo de linguagem aplicada no desenvolvimento. 

 Basicamente, foram realizadas as seguintes perguntas: 

 - O que o Sistema Atual faz? 

 De forma manual, grava dados dos Servidores de Borda, e dentro de cada um 

deles existe conjunto de regras que determinam em que condições devem ser enviadas 

algum sinal ao sensor interligado ao mesmo, para que este execute algum tipo de 

operação, como irrigar, redução de temperatura, dentre outros. 

 - Como os usuários coletam e gravam dados do sistema? 

 As regras são em sua grande maioria gravadas manualmente, sendo que a única 

coisa que se encontra automatizada são o envio de avisos aos sensores pelos Servidores 
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de Borda, bem como a geração de relatórios de algum tipo de condição climática em 

algum ambiente do contexto. 

 - Qual nível de conhecimento na área de informática das pessoas que serão 

administradores do sistema? 

 Os administradores tem amplo conhecimento das funcionalidades desenvolvidas. 

 - Quantos perfis de usuário deverão existir no sistema?  

 Há alguns usuários que não possuirão permissão de nenhum tipo de cadastro, 

apenas visualização de algum dos dados, bem como de apenas do ambiente contextual 

em que se encontra, algumas vezes. 

3.2 Requisitos Funcionais  

Como principais requisitos funcionais a serem providos pelo Gerenciador do 

Serviço de Consciência do Contexto do EXEHDA destacariam: 

 O sistema deve permitir comunicação entre linguagens diferente para geração de 

arquivos de configurações dos servidores de borda; 

 O sistema deve permitir a configuração de acesso de acessibilidade para os 

usuários através de um cadastro de perfil e relacionando este aos menus 

permitidos a ele. 

 O sistema deve permitir o cadastro de ambientes; 

 O sistema deve permitir da divisão dos Servidores de Borda, sendo cada um 

deles relacionado ao seu Servidor Contextual, onde este deve estar relacionado a 

um determinado ambiente; 

 O sistema deve permitir a configuração de criação de condições para execuções 

de regras, com a existência de uma interligação entre elas; 

 O sistema deve permitir o cadastro de contextos de interesses; 

 O sistema deve permitir a importação de configurações de servidores de borda, 

fazendo a varredura em um arquivo JSON, e logo após registrar novas 

informações também em um arquivo JSON.  

 O sistema deve permitir o cadastro de sensores, e especificar qual o contexto de 

interesse deste sensor. 
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3.3 Requisitos Não Funcionais  

Por sua vez, como requisitos não funcionais destacariam os relacionados a 

seguir. 

  O sistema será operado em ambiente Windows e Linux; 

  O sistema deverá possuir um controle de usuários; 

  O sistema deverá permitir conversão entre unidades, de acordo a qual esteja 

relacionada para aquele valor específico; 

  Os valores deverão possuir um controle de restrição às atividades 

administrativas do sistema. 
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4. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO  

 Reuniões semanais com o Prof. Dr. Adenauer Yamin, com o intuito de 

esclarecer dúvidas a respeito do funcionamento do sistema, mostrando a evolução das 

funcionalidades e discutindo pontos a serem melhorados, ou em algumas situações 

realizar modificação de alguma funcionalidade não coerente com a aplicação real de 

determinado processo da aplicação.  

 Foi utilizada a metodologia de Desenvolvimento Incremental pelo fato de já 

estarem claras algumas funcionalidades do software final, segue abaixo pontos 

negativos da não utilização de outras metodologias de desenvolvimento. 

 Neste tipo de metodologia, de forma incrementa, o processo de desenvolvimento 

se resume em desenvolver o aplicativo de forma modular apresentando semanalmente 

tudo àquilo que estiver pronto ao utilizador do sistema. 

 - Não utilizada nenhuma metodologia de desenvolvimento ágil, como SCRUM 

ou XP pelo fato que a falta de indisponibilidade de tempo para reuniões diárias e 

entregas extremamente rápidas acarretaria em uma queda de qualidade no 

desenvolvimento do sistema. 

 - Não foi realizado um desenvolvimento na forma Codifica-Corrige e afins, pois 

o projeto é amplo, o que acarretaria em sujeira no código fonte e a não permissão de 

reutilização de módulos por outros que tenham ligações com eles. 
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5. MODELAGEM DO SISTEMA  

 Esta seção é descreve os esforços para conceber a Modelagem do Gerenciador 

para Serviço de Consciência do Contexto do Middleware EXEHDA. Para isto foram 

empegados Casos de Uso contemplando as principais funcionalidades previstas. 

5.1 Descrições dos casos de uso  

Na descrição dos casos de uso foram empregados diferentes diagramas do UML, 

selecionados em função da pertinência de cada um. Cada caso de uso está descrito da 

forma mais objetiva possível, sem, porém comprometer o entendimento por parte de 

terceiros que venham se envolver com o projeto. 

5.1.1 Caso de Uso - Listar Ambientes 

- Atores: Administrador, Sub Administrador. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Lista todos ambientes cadastrados na aplicação. 

 

- Fluxo Principal:  

1. Retorna ao usuário uma lista de todos os ambientes cadastrados. 

2. Exclusão de um item específico. 

3. Edição de um item específico. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Não deve permitir excluir um ambiente sem mensagem de confirmação. 

5.1.2 Caso de Uso – Cadastrar Ambiente 

- Atores: Administrador, Sub Administrador. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Estes ambientes referem-se ao lugar físico dos equipamentos e componentes. 
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- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar o cadastro do ambiente e o sistema retornará para a lista de 

ambientes. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

cadastro de ambientes, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em 

branco; 

2. Se o usuário preencher algum dos campos com um valor errado, será criado um foco 

demonstrando o campo onde está o erro, juntamente com uma informação do tipo de 

erro que ocorreu. 

5.1.3 Caso de Uso – Editar Ambiente 

- Atores: Administrador, Sub Administrador. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Local para edição de ambientes do sistema. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar a edição do ambiente e o sistema retornará para a lista de 

ambientes. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

edição de ambientes, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em 

branco; 

5.1.4 Caso de Uso – Listar Aplicações 

- Atores: Administrador, Sub Administrador 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Lista das aplicações. 
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- Fluxo Principal:  

1. O usuário terá uma lista de todas as aplicações do sistema. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. O usuário deverá ter uma mensagem de confirmação ao tentar excluir um item. 

5.1.5 Caso de Uso – Cadastrar Aplicações 

- Atores: Administrador, Sub Administrador. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Estas aplicações são referentes aos serviços do sistema. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar o cadastro das aplicações e o sistema retornará para a lista de 

aplicações.  

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

cadastro de aplicações, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em 

branco; 

2. Se o usuário preencher algum dos campos com um valor errado, será criado um foco 

demonstrando o campo onde está o erro, juntamente com uma informação do tipo de 

erro que ocorreu. 

5.1.6 Caso de Uso – Editar Aplicações 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Edição de aplicações do sistema. 

 

- Fluxo Principal:  
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1. O usuário irá realizar a edição de aplicações e o sistema retornará para a lista de 

aplicações. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

edição de aplicações, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em 

branco; 

5.1.7 Caso de Uso – Listar Contextos 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Lista dos contextos do sistema. 

 

- Fluxo Principal:  

1. Irá retornar uma lista de todos os contextos cadastrados para o usuário. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Deve ser mostrada ao usuário uma mensagem de erro ao tentar excluir um contexto; 

5.1.8 Caso de Uso – Cadastrar Contexto 

- Atores: Administrador 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Estes contextos referem-se ás várias informações contextuais para as quais podem ser 

analisados os dados. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar o cadastro do contexto e o sistema retornará para a lista de 

contextos.  

 

- Fluxo Alternativo: 
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1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

cadastro de contexto, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em 

branco; 

2. Se o usuário preencher algum dos campos com um valor errado, será criado um foco 

demonstrando o campo onde está o erro, juntamente com uma informação do tipo de 

erro que ocorreu. 

5.1.9 Caso de Uso – Editar Contexto 

- Atores: Administrador, Sub Administrador. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Edição dos contextos do sistema. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar a edição do contexto e o sistema retornará para a lista de 

contextos. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

edição de contextos, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em 

branco; 

5.1.10 Caso de Uso – Listar Componentes 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Lista dos componentes do sistema. 

 

- Fluxo Principal:  

1. Irá retornar uma lista de todos os componentes cadastrados para o usuário. 

 

- Fluxo Alternativo: 
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1. Deve ser mostrada ao usuário uma mensagem de erro ao tentar excluir um 

componente; 

5.1.11 Caso de Uso – Cadastrar Componente 

- Atores: Administrador 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Estes componentes são referentes aos serviços existentes no ambiente contextual. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar o cadastro de componentes e o sistema retornará para a lista de 

componentes.  

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

cadastro de componentes, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em 

branco; 

2. Se o usuário preencher algum dos campos com um valor errado, será criado um foco 

demonstrando o campo onde está o erro, juntamente com uma informação do tipo de 

erro que ocorreu. 

5.1.12 Caso de Uso – Editar Componente 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Edição de componentes do sistema. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar a edição do componente e o sistema retornará para a lista de 

componentes. 

 

- Fluxo Alternativo: 
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1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

edição de componentes, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em 

branco; 

5.1.13 Caso de Uso – Listar Unidades de Medida 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Lista das unidades de medida do sistema. 

 

- Fluxo Principal:  

1. Irá retornar uma lista de todas as unidades de medida cadastradas para o usuário. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Deve ser mostrada ao usuário uma mensagem de erro ao tentar excluir uma unidade 

de medida; 

5.1.14 Caso de Uso – Cadastrar Unidades de Medida 

- Atores: Administrador 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Estas unidades de medida são utilizadas em conjunto com suas abreviaturas em 

visualizações de dados de forma mais concisa. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar o cadastro de unidades de medida e o sistema retornará para a 

lista de unidades de medida. Estas unidades de medida são utilizadas em conjunto com 

suas abreviaturas em visualizações de dados de forma mais concisa. 

 

- Fluxo Alternativo: 
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1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

cadastro de servidores de borda, mostrando ao usuário que não é permitido deixar 

campos em branco; 

2. Se o usuário preencher algum dos campos com um valor errado, será criado um foco 

demonstrando o campo onde está o erro, juntamente com uma informação do tipo de 

erro que ocorreu. 

5.1.15 Caso de Uso – Editar Unidades de Medida 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Edição das unidades de medida do sistema. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar a edição de unidades de medidas e o sistema retornará para a 

lista de unidades de medida. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

cadastro de unidades de medida, mostrando ao usuário que não é permitido deixar 

campos em branco; 

5.1.17 Caso de Uso – Listar Coletores 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Lista dos coletores do sistema. 

 

- Fluxo Principal:  

1. Irá retornar uma lista de todos os coletores cadastrados para o usuário. 

 

- Fluxo Alternativo: 
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1. Deve ser mostrada ao usuário uma mensagem de erro ao tentar excluir um coletor; 

5.1.18 Caso de Uso – Cadastrar Coletores 

- Atores: Administrador 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Coletores são os servidores para onde são enviados os dados antes de serem enviados 

para serem armazenados no RIC. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar o cadastro dos coletores e o sistema retornará para a lista de 

coletores. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

cadastro de coletores, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em 

branco; 

2. Se o usuário preencher algum dos campos com um valor errado, será criado um foco 

demonstrando o campo onde está o erro, juntamente com uma informação do tipo de 

erro que ocorreu. 

5.1.18 Caso de Uso – Editar Coletores 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Edição de coletores do sistema. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar a edição de coletores e o sistema retornará para a lista de 

coletores. 

 

- Fluxo Alternativo: 
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1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

edição de coletores, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em 

branco; 

5.1.19 Caso de Uso – Listar Fabricantes 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Lista dos fabricantes de sensores. 

 

- Fluxo Principal:  

1. Irá retornar uma lista de todos os fabricantes. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Deve ser mostrada ao usuário uma mensagem de erro ao tentar excluir um fabricante; 

5.1.20 Caso de Uso – Cadastrar Fabricantes 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar o cadastro dos fabricantes e o sistema retornará para a lista de 

fabricantes. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

cadastro de fabricantes, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em 

branco; 

2. Se o usuário preencher algum dos campos com um valor errado, será criado um foco 

demonstrando o campo onde está o erro, juntamente com uma informação do tipo de 

erro que ocorreu. 

5.1.21 Caso de Uso – Editar Fabricantes 
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- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Edição de fabricantes de sensores. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar a edição do fabricante e o sistema retornará para a lista de 

fabricantes. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

edição de fabricantes, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em 

branco; 

5.1.22 Caso de Uso – Listar Sensores 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Lista dos sensores cadastrados. 

 

- Fluxo Principal:  

1. Irá retornar uma lista de todos os sensores cadastrados para o usuário. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Deve ser mostrada ao usuário uma mensagem de erro ao tentar excluir um sensor; 

5.1.23 Caso de Uso – Cadastrar Sensores 

- Atores: Administrador 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Sensores são os equipamentos para coletar as informações necessárias para o estudo do 

ambiente contextual. 
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- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar o cadastro dos sensores e o sistema retornará para a lista de 

sensores. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

cadastro de sensores, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em 

branco; 

2. Se o usuário preencher algum dos campos com um valor errado, será criado um foco 

demonstrando o campo onde está o erro, juntamente com uma informação do tipo de 

erro que ocorreu. 

5.1.24 Caso de Uso – Editar Sensores 

- Atores: Administrador 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Edição de sensores do sistema. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar a edição de sensores e o sistema retornará para a lista de 

sensores. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

edição de sensores, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em 

branco; 

5.1.25 Caso de Uso – Listar Sensores Publicados 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 
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Lista dos sensores publicados registrados. 

 

- Fluxo Principal:  

1. Irá retornar uma lista de todos os sensores publicados cadastrados para o usuário. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Deve ser mostrada ao usuário uma mensagem de erro ao tentar excluir um sensor 

publicado; 

5.1.26 Caso de Uso – Cadastrar Sensores Publicados 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Há a existência de cadastro de sensores publicados pelo fato de que um mesmo sensor 

pode se publicado com configurações diferentes. 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar o cadastro dos sensores publicados e o sistema retornará para a 

lista de sensores publicados. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

cadastro de sensores publicados, mostrando ao usuário que não é permitido deixar 

campos em branco; 

2. Se o usuário preencher algum dos campos com um valor errado, será criado um foco 

demonstrando o campo onde está o erro, juntamente com uma informação do tipo de 

erro que ocorreu. 

5.1.27 Caso de Uso – Editar Sensores Publicados 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Edição de sensores publicados. 
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- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar a edição de sensores publicados e o sistema retornará para a 

lista de sensores publicados. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

edição de sensores publicados, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos 

em branco; 

5.1.28 Caso de Uso – Listar Tipos de Equipamentos 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Lista dos sensores publicados registrados. 

 

- Fluxo Principal:  

1. Irá retornar uma lista de todos os sensores publicados cadastrados para o usuário. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Deve ser mostrada ao usuário uma mensagem de erro ao tentar excluir um sensor 

publicado; 

5.1.29 Caso de Uso – Cadastrar Tipos de Equipamentos 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Há a existência de cadastro de sensores publicados pelo fato de que um mesmo sensor 

pode se publicado com configurações diferentes. 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar o cadastro dos sensores publicados e o sistema retornará para a 

lista de sensores publicados. 
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- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

cadastro de sensores publicados, mostrando ao usuário que não é permitido deixar 

campos em branco; 

2. Se o usuário preencher algum dos campos com um valor errado, será criado um foco 

demonstrando o campo onde está o erro, juntamente com uma informação do tipo de 

erro que ocorreu. 

5.1.30 Caso de Uso – Editar Tipos de Equipamentos 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Edição de sensores publicados. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar a edição de sensores publicados e o sistema retornará para a 

lista de sensores publicados. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

edição de sensores publicados, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos 

em branco; 

5.1.31 Caso de Uso – Listar Equipamentos 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Lista dos sensores publicados registrados. 

 

- Fluxo Principal:  

1. Irá retornar uma lista de todos os sensores publicados cadastrados para o usuário. 
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- Fluxo Alternativo: 

1. Deve ser mostrada ao usuário uma mensagem de erro ao tentar excluir um sensor 

publicado; 

5.1.32 Caso de Uso – Cadastrar Equipamentos 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Há a existência de cadastro de sensores publicados pelo fato de que um mesmo sensor 

pode se publicado com configurações diferentes. 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar o cadastro dos sensores publicados e o sistema retornará para a 

lista de sensores publicados. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

cadastro de sensores publicados, mostrando ao usuário que não é permitido deixar 

campos em branco; 

2. Se o usuário preencher algum dos campos com um valor errado, será criado um foco 

demonstrando o campo onde está o erro, juntamente com uma informação do tipo de 

erro que ocorreu. 

5.1.33 Caso de Uso – Editar Equipamentos 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Edição de sensores publicados. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar a edição de sensores publicados e o sistema retornará para a 

lista de sensores publicados. 
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- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

edição de sensores publicados, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos 

em branco; 

5.1.34 Caso de Uso – Listar Agendamentos 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Lista dos sensores publicados registrados. 

 

- Fluxo Principal:  

1. Irá retornar uma lista de todos os sensores publicados cadastrados para o usuário. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Deve ser mostrada ao usuário uma mensagem de erro ao tentar excluir um sensor 

publicado; 

5.1.35 Caso de Uso – Cadastrar Agendamentos 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Há a existência de cadastro de sensores publicados pelo fato de que um mesmo sensor 

pode se publicado com configurações diferentes. 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar o cadastro dos sensores publicados e o sistema retornará para a 

lista de sensores publicados. 

 

- Fluxo Alternativo: 
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1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

cadastro de sensores publicados, mostrando ao usuário que não é permitido deixar 

campos em branco; 

2. Se o usuário preencher algum dos campos com um valor errado, será criado um foco 

demonstrando o campo onde está o erro, juntamente com uma informação do tipo de 

erro que ocorreu. 

5.1.36 Caso de Uso – Editar Agendamentos 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Edição de sensores publicados. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar a edição de sensores publicados e o sistema retornará para a 

lista de sensores publicados. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

edição de sensores publicados, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos 

em branco; 

5.1.38 Caso de Uso – Visualizar Relatórios 

- Atores: Docentes, Administradores, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

O usuário tem a possibilidade de visualizar todos os agendamentos cadastrados no 

sistema. 

 

- Fluxo Principal: 

1. Retornar para o usuário um relatório referente com os dados relacionados aos 

componentes especificados na tela de personalização de dados do relatório. 
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- Fluxo Alternativo: 

1. Se forem relacionados dados incoerentes pelo usuário, irá demonstrar uma mensagem 

informando que há um erro na especificação de componentes para a construção do 

relatório em questão. 

5.1.39 Caso de Uso – Listar Menus 

- Atores: Administrador 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Lista dos menus do sistema. 

 

- Fluxo Principal:  

1. Irá retornar uma lista de todos os menus cadastrados. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Deve ser mostrada ao usuário uma mensagem de erro ao tentar excluir um menu. 

5.1.40 Caso de Uso – Cadastrar Menus 

- Atores: Administrador 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

O administrador tem capacidade de cadastrar menus referentes a novos módulos que 

venham a ser instalados na aplicação. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar o cadastro dos menus e o sistema retornará para a lista de 

menus. 

 

- Fluxo Alternativo: 
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1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

cadastro de menus, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em 

branco; 

2. Se o usuário preencher algum dos campos com um valor errado, será criado um foco 

demonstrando o campo onde está o erro, juntamente com uma informação do tipo de 

erro que ocorreu. 

5.1.41 Caso de Uso – Editar Menus 

- Atores: Administrador 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Edição dos menus do sistema. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar a edição dos menus e o sistema retornará para a lista de menus. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

edição de menus, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em branco; 

5.1.42 Caso de Uso – Listar Perfis 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Lista os perfis de usuários. 

 

- Fluxo Principal:  

1. Irá retornar uma lista de todos os perfis de usuários existentes. 

- Fluxo Alternativo: 

1. Deve ser mostrada ao usuário uma mensagem de erro ao tentar excluir um perfil; 

5.1.43 Caso de Uso – Cadastrar Perfis 
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- Atores: Administrador 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

O usuário tem a possibilidade de cadastrar perfis de usuário, relacionando com quais os 

menus os mesmos devem ter permissões de acesso. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar o cadastro dos perfis e o sistema retornará para a lista de perfis. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

cadastro de servidores de borda, mostrando ao usuário que não é permitido deixar 

campos em branco; 

2. Se o usuário preencher algum dos campos com um valor errado, será criado um foco 

demonstrando o campo onde está o erro, juntamente com uma informação do tipo de 

erro que ocorreu. 

 

5.1.44 Caso de Uso – Editar Perfis 

- Atores: Administrador 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Edição de perfis de usuários. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar a edição do perfil e o sistema retornará para a lista de perfis. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

edição de perfis, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em branco; 

5.1.45 Caso de Uso – Listar Usuários 



39 
 

 

 

- Atores: Administrador, Sub Administradores. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Lista dos usuários cadastrados. 

 

- Fluxo Principal:  

1. Irá retornar uma lista de todos os usuários cadastrados no sistema. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Deve ser mostrada ao usuário uma mensagem de erro ao tentar excluir um usuário; 

5.1.46 Caso de Uso – Cadastrar Usuários 

- Atores: Administrador, Sub Administrador. 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar o cadastro dos usuários e o sistema retornará para a lista de 

usuários. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

cadastro de usuários, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em 

branco; 

2. Se o usuário preencher algum dos campos com um valor errado, será criado um foco 

demonstrando o campo onde está o erro, juntamente com uma informação do tipo de 

erro que ocorreu. 

5.1.37 Caso de Uso – Editar Usuários 

- Atores: Administrador, Sub Administrador. 

 

- Especificação do Objeto do Caso de Uso: 

Estes ambientes referem-se ao lugar físico dos equipamentos e componentes. 

 



40 
 

 

 

- Fluxo Principal:  

1. O usuário irá realizar a edição do usuário e o sistema retornará para a lista de 

usuários. 

 

- Fluxo Alternativo: 

1. Ao usuário não preencher todos os campos corretamente, irá recarregar a página de 

edição de usuários, mostrando ao usuário que não é permitido deixar campos em 

branco; 

 

5.2 Diagrama de casos de uso 

 Segue a seguir o diagrama referente aos casos de uso do sistema: 

 

 

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso do Sistema 
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5.3 Modelos ER  

 A figura a seguir representa o diagrama original do sistema, onde há a existência 

de várias tabelas com nomes incoerentes e tabelas não utilizadas atualmente pelo 

sistema. 

 

 

Figura 2 - Diagrama de Entidade Relacionamento 
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Figura 3 - Diagrama de Entidade Refatorado 

 

 A figura 3 é referente ao diagrama de entidade do banco de dados remodelado 

do sistema para ser utilizado no sistema atual. 
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6 TELAS DO SISTEMA 

 A seguir são apresentadas as telas do sistema, bem como uma breve explicação 

de cada uma delas, e como é realizada a interação das mesmas com o sistema de forma 

geral. 

6.1 Tela de Login 

 Nesta tela é apresentado um formulário de acesso para o usuário entrar com seu 

nome de usuário e sua senha, bem como preencher o campo com as letras que aparecem 

de forma aleatória como forma de segurança contra tentativa de invasão do sistema. 

 O layout do sistema basicamente é composto com uma área no topo com o nome 

da aplicação à esquerda, e com um espaço para inserir a imagem e/ou logo da empresa 

que está usufruindo do sistema. 

 

 

Figura 4 – Tela de Login do Sistema 
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6.2 Tela de Apresentação 

 Após o entrar com usuário e senha corretos para acesso ao sistema, será 

apresentada uma tela de Bem Vindo ao usuário, e ao topo ele poderá ver todos os menus 

que ele possui permissão de acesso. 

 

 

Figura 5 – Tela de Entrada do Sistema 

6.3 Telas de Pesquisas 

 Nas telas de pesquisas, os usuários terão acesso a uma lista com todos os 

cadastros do menu selecionado, e no mesmo poderão excluir e editar cadastros 

realizados, bem como terão um botão para direcionar a um novo cadastro deste 

elemento. 
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Figura 6 – Tela de Pesquisa do Sistema 

6.4 Telas de Cadastros 

 Nestas telas os usuários poderão inserir novas informações ao banco de dados do 

sistema. As informações estarão de acordo com o item cujo qual se deseja realizar um 

novo cadastro. 

 



46 
 

 

 

 

Figura 7 – Tela de Cadastro do Sistema 

6.6 Tela de Cadastro de Agendamentos 

 Nesta tela, usuários poderão cadastrar agendamentos para datas que venham a 

ser interessantes para os mesmos e que sejam do seu interesse. 
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Figura 8 – Tela de Cadastro de Agendamentos 

6.6 Tela de Visualização de Agendamentos 

 Nesta tela, usuários poderão visualizar todos os cadastros de agendamentos 

registrados no sistema, desta forma poderão saber exatamente o dia que está livre para 

solicitar um agendamento de um determinado equipamento. 
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Figura 9 – Tela de Visualização de Agendamentos 
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7 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

A seguir serão descritas as principais tecnologias utilizadas para o 

desenvolvimento deste trabalho.  

Como linguagem de programação foi escolhida a linguagem PHP, sendo usado o 

Framework de desenvolvimento de aplicações Code Igniter (CODEIGNITER 2012), 

pelo dinamismo na criação das visualizações e de suas interligações com banco de 

dados. A utilização de um framework se dá pelo fato da estrutura MVC, onde desta 

forma poderão ficar bem organizados as interfaces, os arquivos responsáveis pelo 

gerenciamento de banco de dados e os arquivos que fazem a intermediação entres as 

interfaces e o banco de dados. 

Para codificação do layout do Sistema foi utilizada a linguagem HTML, e os 

estilos foram desenvolvidos em folhas de estilos CSS. 

Utilizou-se o SGBDs Postgres, por ser um Sistema Gerenciador de Banco de 

dados Open Source utilizados em bases de dados relacionais. Este banco de dados 

suporta trabalhar com um grande número de objetos (BILI, 1992). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Este projeto tem como forte contribuição oferecer oportunidades para futuros 

desenvolvedores terem uma aplicação que lhe sirva de modelo para analisar e estruturar 

novas funcionalidades relacionadas ao serviço de gerenciamento de contexto, bem como 

aos demais subsistemas do Middleware EXEHDA. 

 Também serão disponibilizadas aos usuários da aplicação concebida neste 

trabalho, ferramentas para geração de diferentes relatórios, com a possibilidade de 

cruzamento das informações tratadas pelo Gerenciador de Consciência do Contexto, 

auxiliando em estudos que empreguem as mesmas ou seus atributos. A intenção é 

prover uma otimização da base de dados do Gerenciador no RIC, para que as 

informações providas pelos mecanismos de coleta de dados dos sensores possam ser 

aproveitadas de modo mais facilitado pelos desenvolvedores das aplicações. 

Por outro lado, uma importante colaboração do trabalho está na otimização no 

RIC, o qual irá facilitar a organização de novas soluções direcionadas outros nichos de 

equipamentos, por exemplo, smartphones e tablets. Com dispositivos desta natureza, o 

usuário poderá receber informações em qualquer lugar do Gerenciador, potencializando 

deste modo seu uso em missões críticas. 
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