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"Procure ser um homem de valor em vez de ser
um homem de sucesso."

Albert Einstein
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Resumo
Esse trabalho de conclusão de curso tem como objetivo propor um sistema para
localização e avaliação de empresas. O sistema proposto permite que os usuários realizem buscas
por empresas atuantes em um ramo de negócios ou localizadas em uma determinada região, e
avaliem a qualidade dos produtos ou serviços fornecidos por estas empresas; e que as empresas
avaliadas tenham acesso aos resultados de sua avaliação, proporcionando desta forma uma visão
mais apurada das necessidades e da satisfação dos seus clientes. Na construção do sistema foram
empregadas diversas tecnologias, dentre as quais se destacam Java ME e Web Services como as
mais relevantes. Com base nisto, foi desenvolvido um aplicativo para dispositivos móveis, mais
especificamente aparelhos de telefone celular, e um serviço Web hospedado em um servidor, que
possibilitam ao usuário obter informações quanto à localização e à qualificação de empresas. Ao
final do projeto, foi feita uma pesquisa com usuários de perfis e níveis de experiência de uso de
aparelhos de telefone celular diferentes a fim de sanar as dúvidas com relação à viabilidade de
uso do sistema do ponto de vista do usuário.
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Abstract

This work of completion of course aims to propose a system for location and evaluation of
companies. The proposed system allows users to conduct searches by companies in
business activity or a branch located in a specific region, and assess the quality of products or
services provided by these companies; and those companies evaluated to have access to the
results of its assessment, thus providing a better vision of the needs and satisfaction of their
customers. The system’s construction applied different technologies, among them stand out Java
ME and Web Services as the most relevant. On this basis, an application has been developed for
mobile devices, more specifically appliances cell phone, and a Web service hosted on a server,
which allows the user to obtain information about the location and the qualifications of
companies. At the end of the project, a research was made with users of profiles and levels of
experience of use of cell phone different to remedy the doubts about the feasibility of use of
the system in terms of the user.
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1. Introdução
1.1. Contextualização
Juntamente com a evolução dos dispositivos móveis, que tem resultado em um aumento
cada vez maior no poder de processamento e armazenamento destes dispositivos, vem ocorrendo
paralelamente um grande aumento no desenvolvimento de aplicativos para esses dispositivos.
Com isso, demonstra-se uma tendência em não utilizar somente às funções básicas destes
dispositivos, como fazer e receber ligações, no caso dos telefones celulares, e sim utilizá-los
como fonte de informação.
De modo a prover uma fonte de informação útil aos usuários de telefones celulares, será
desenvolvido nesse trabalho de conclusão de curso um aplicativo que permitirá a seu usuário
obter informações de localização (endereço, mapa, telefone) sobre empresas prestadoras de
serviços, tais como: restaurantes, lojas, oficinas, dentre outras, tendo como objetivo facilitar ao
usuário a obtenção de acesso a esta informação, mesmo que este não tenha outro recurso além de
seu telefone celular a recorrer. O aplicativo para o dispositivo móvel será desenvolvido utilizando
a tecnologia JME; já no servidor, serão criados serviços Web que serão integrados à aplicação do
dispositivo móvel.

1.2. Justificativa
Como justificativa desse trabalho de conclusão de curso, tem-se o fato que o
desenvolvimento do aplicativo proposto fará com que seus usuários terão uma alternativa para o
uso de listas telefônicas ou aplicativos Web para busca de números telefônicos. Com o aplicativo,
os usuários terão uma alternativa a mais para efetuar tais buscas, e nesse caso, uma alternativa de
fácil acesso pelo fato de estarmos com um aparelho de telefone celular a maior parte do tempo.
Além disso, o usuário ainda terá a alternativa de buscar o mapa do local a ser pesquisado, além de
ter acesso às avaliações de outros usuários a respeito da empresa e de poder ele mesmo qualificar
o serviço da empresa via aplicativo.
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1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo Geral
O objetivo é desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis que dê a possibilidade a
seu usuário de obter informações úteis a partir de seu telefone celular, acessando os dados
previamente cadastrados em uma base de dados, tais como: endereço, telefone, ramo de
atividade, mapa de localização, dentre outros.

1.3.2. Objetivos Específicos
Com o desenvolvimento desse trabalho pretende-se:
•

Pesquisar e aprender sobre as tecnologias necessárias para desenvolvimento do
aplicativo proposto, dentre as principais o Java ME, Web Services e Java EE.

•

Especificar, implementar e testar uma aplicação servidora responsável por
disponibilizar os dados das empresas e uma aplicação cliente responsável por
buscar os dados na aplicação servidora.

•

Fazer um questionário de validação com os usuários.

1.4. Metodologia
Este trabalho teve como etapa inicial a realização de uma pesquisa sobre assuntos e
tecnologias relacionados com o tema proposto por esse projeto. Os principais temas pesquisados
foram:
•

Tecnologia Java ME

•

Serviços Web (Web Services)

•

Tecnologia Java EE

Em seguida, foi efetuado o levantamento dos requisitos necessários para a construção do
Web Service e da aplicação Java ME.
A etapa de projeto é a fase na qual será realizado o estudo de ferramentas e componentes
necessários para o desenvolvimento do sistema. Além disso, será montada a estrutura do projeto,
tendo como base os requisitos levantados na etapa anterior.
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Na fase de implementação, serão desenvolvidos o Web Service e a aplicação cliente,
baseando-se no projeto desenvolvido na etapa anterior.
Finalizando o projeto, serão feitos testes mais intensos a fim de detectar possíveis erros no
sistema implementado.

1.5. Organização do Texto
O documento está divido conforme descrito a seguir.
No capítulo sobre Dispositivos móveis, em um primeiro momento será apresentado um
breve histórico dos dispositivos móveis, dando maior ênfase a aparelhos de telefones celulares;
em seguida será descrita uma das tecnologias envolvidas nesse trabalho, o JME, falando de sua
arquitetura, configurações, perfis, etc.
No capítulo sobre Web Services, será comentado sobre um pouco sobre o funcionamento
dos Web Services e apresentada a sua estrutura de arquiteturas. Além disso, serão conceituadas as
tecnologias envolvidas no desenvolvimento e uso de Web Services, como: UDDI, WSDL, XML,
SOAP e HTTP.
No capítulo Proposta, será descrita a aplicação desenvolvida, separando a parte da
aplicação cliente (aplicação a ser instalada no celular) da aplicação servidora (aplicação que
conterá o Web Service) e a forma de comunicação entre elas. Nele também será apresentado um
esboço da interface gráfica da aplicação cliente.
O capítulo Implementação e Testes apresenta a descrição da utilização dos conhecimentos
adquiridos nos capítulos sobre Dispositivos móveis e Web Services e no desenvolvimento do tema
proposto. Nele são comentados problemas e soluções das adversidades que a implementação nos
trás. Após o desenvolvimento, são comentados sobre os testes efetuados e as correções aos erros
encontrados.
Ao final, são apresentadas as considerações finais desse trabalho e disponibilizadas as
referências bibliográficas utilizadas no seu desenvolvimento.

15

2. Dispositivos Móveis
Esse capítulo é dedicado ao estudo dos dispositivos móveis. Nele será apresentado o
histórico dos dispositivos móveis e mostrada uma visão geral sobre a plataforma Java Micro
Edition, abordando sua arquitetura e conceitos de configuração e perfil.

2.1. Origem da plataforma Java ME
Dispositivos móveis, em particular os telefones celulares, antes eram vistos apenas como
aparelhos para efetuar chamadas, armazenar números de telefone, agendar compromissos, etc.,
mas com o passar do tempo, viu-se nesses dispositivos uma necessidade de incorporar outros
serviços além dos básicos, serviços esses que servirão para suprir outras necessidades do usuário.
Como exemplo dessas necessidades, pode-se citar o entretenimento, jogos e reprodução de
músicas.
Com o passar do tempo, com o aumento da demanda da criação de novos aplicativos,
surgiam novas empresas investindo mais em aplicações, não deixando o desenvolvimento
exclusivo para os fabricantes dos dispositivos. Com isso, os fabricantes viram-se na iminente
necessidade de encontrar um meio para que os aplicativos, das novas empresas, rodassem em
seus dispositivos. No entanto, não poderia se disponibilizar a arquitetura e funcionalidades do
dispositivo, então foi criada uma camada intermediária entre o sistema operacional e as
aplicações, permitindo as empresas acessarem funcionalidades nativas do aparelho sem correr
riscos.
Com a criação dessa camada, surge o Java ME (Java Micro Edition), uma versão da
conhecida linguagem Java para dispositivos móveis, KNUDSEN (2003, p. 1), bastando apenas
para o fabricante do dispositivo criar uma JVM (Java Virtual Machine) para dispositivos móveis.
O fato de a linguagem de desenvolvimento dessa nova plataforma ser Java ajudou a impulsionar
o mercado desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, pelo simples fato de que
existiam programadores que já dominavam a versão standard do Java (JSE), podendo assim
migrar com tranqüilidade para versão JME.
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2.2. Java ME
MUCHOW (2004, p. 1) afirma que tudo começou com a versão Standard Edition do Java.
Com a sua evolução, surgiu a versão Enterprise Edition, fornecendo suporte para aplicativos de
nível empresarial. Posteriormente, ainda segundo MUCHOW (2004, p. 2), é criado o Java Micro
Edition, destinado a dispositivos com recursos e processamento limitados. A figura 1 nos mostra
a arquitetura do JME relacionada com as demais arquiteturas da plataforma Java.

Figura 1. JME relacionado com outras tecnologias Java, Fonte: JME-SUN.

2.2.1. Arquitetura
Segundo KNUDSEN (2003, p. 1), JME é divido em configurações, perfis e APIs
opcionais para cada tipo de dispositivo.

MUCHOW (2004, p. 3) introduz o conceito de

configuração, dizendo que é definida uma plataforma Java para cada família de dispositivos, e
cada configuração define os recursos da linguagem Java e as bibliotecas Java básicas da JVM que
poderão ser utilizadas naquele dispositivo. Ele ainda diz que o critério de classificação das
configurações é baseado na memória, nos recursos de vídeo disponíveis para interação com o
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usuário, na conectividade de rede (ou limitações disso) e no poder de processamento dos
dispositivos.
KNUDSEN (2003, p. 4) diz que existem dois tipos de configurações:
•

Connected Limited Device Configuration (CLDC): desenvolvida para um
conjunto de dispositivos que possuem um poder de processamento, vídeo, e
memória de nível inferior. São classificados nesse grupo de dispositivos
móveis os celulares, PDAs, pagers, dentre outros.

•

Connected Device Configuration (CDC): desenvolvidos para um conjunto de
dispositivos que possuem mais recursos, como maior poder de processamento,
maior capacidade de armazenamento. Fazem parte desse grupo conversores de
TV por assinatura, dentre outros.

MUCHOW (2003, p. 4) complementa dizendo os requisitos mínimos com relação à
memória para cada configuração:
•

Connected Device Configuration (CDC):
o 512 kilobytes (no mínimo) de memória para executar o Java.
o 256 kilobytes (no mínimo) de memória para alocação de memória em
tempo de execução

•

Connected Limited Device Configuration (CLDC):
o 128 kilobytes de memória para executar o Java.
o 32 kilobytes de memória para alocação de memória em tempo de
execução.

Uma configuração permite ao desenvolvedor utilizar os requisitos mínimos para
desenvolvimento do dispositivo. No entanto, dispositivos dentro da mesma família podem ter
recursos diferentes, como por exemplo, um PDA tem o tamanho da tela maior que a de um
celular. Para resolver esse problema foram criados os perfis, que segundo MUCHOW (2003, p.
5) podem ser definidos como uma extensão de uma configuração, ou seja, um perfil fornece ao
desenvolvedor bibliotecas que auxiliam no desenvolvimento de aplicações para um tipo
específico de dispositivo.
Podem ser destacados três perfis da configuração CDC (2007, CDC-SUN):
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•

Foundation Profile (FP): serve de base para dispositivos em rede sem interface
gráfica. Ele pode ser combinado com o PBP (Personal Basis Profile) e o PP
(Personal Profile) para dispositivos que necessitem de interface gráfica

•

Personal Profile (PP): utilizado para dispositivos que necessitam suporte a
interface gráfica e applets. Nele, existe a biblioteca AWT que permite o
desenvolvimento de applets e de aplicações com interface gráfica similares às
existentes em ambiente desktop

•

Personal Basis Profile (PBP): assim como PP, deve ser utilizado para
dispositivos que necessitam de uma interface gráfica, diferenciando apenas no
nível de apresentação gráfica, que no PBP é menor.

Pode ser destacado um perfil da configuração CDLC de acordo com KNUDSEN (2003, p.
9):
•

Mobile Information Device Profile (MIDP): oferece os serviços básicos das
aplicações desse tipo de plataforma. Inclui interfaces do usuário, persistência
de dados e controle de aplicações.

De acordo com MUCHOW (2004, p. 5), a máquina virtual Java da configuração CDC tem
a mesma especificação da JSE; porém, para CLDC, devido aos recursos reduzidos dos
dispositivos que se encaixam nessa configuração, foi necessário desenvolver uma máquina virtual
específica denominada de K Virtual Machine (KVM). Ela é um subconjunto da versão standard
do Java (JSE), porém projetada para ter uma eficiência maior para esse tipo de configuração.
Depois de vistos os conceitos básicos de JME, pode-se observar na figura 2 a arquitetura
genérica do JME segundo MUCHOW.

Figura 2. Arquitetura "genérica" do JME, Fonte: MUCHOW.
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A plataforma JME permite a adição de outros pacotes a suas configurações e perfis. Esses
pacotes permitem, através de novas APIs, utilizar tecnologias como o Bluetooth, Web Services,
multimídia, conexão com banco de dados, dentre outras.

Figura 3. Arquitetura de dispositivo de informação móvel, Fonte: MUCHOW.

Analisando a figura 3, pode-se entender melhor a arquitetura de um dispositivo móvel. De
acordo com MUCHOW (2004, p. 24) um MID (Dispositivo de Informação Móvel) pode se
comunicar com as demais camadas através do sistema operacional do dispositivo, que por sua vez
dá acesso aos recursos de hardware para as camadas CLDC, Aplicações nativas e as Classes
específicas do fabricante do dispositivo. As classes específicas do fabricante são fornecidas para
permitir ao desenvolvedor utilizar funções espeficificas do aparelho. Os aplicativos específicos
do fornecedor podem acessar APIs MIDP e/ou classes específicas do fornecedor e as aplicações
MIDP, tem acesso as classes do fornecedor e a de seu perfil e configuração.

2.3.

Considerações Finais

Nesse capítulo, foi visto em linhas gerais um pouco do histórico dos dispositivos móveis, a
evolução e a possibilidade de utilizá-lo para executar funções além de receber e fazer ligações, no
caso de celulares. O desenvolvimento de novas aplicações para estes dispositivos se tornou viável
por meio da inclusão, na arquitetura dos dispositivos, de uma nova camada entre o sistema
operacional nativo e as aplicações. Essa camada, além de fornecer os requisitos minímos para
desenvolvimento de uma aplicação, através das configurações, permite ao desenvolvedor
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explorar melhor os recursos de cada família de dispositivos através dos perfis e APIs
especializadas. Em particular, para desenvolver a aplicação JME resultante deste trabalho, será
necessário utilizar a configuração CLDC e o perfil MIDP.
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3. Web Services
Esse capítulo é dedicado ao estudo da tecnologia de Web Services. Nele serão descritos
vários padrões relacionados com essa tecnologia, como UDDI, WSDL, XML, SOAP e HTTP.
Esses padrões são definidos em uma palavra na figura 4, e serão explanados no decorrer do
capítulo.

Figura 4. Tecnologias envolvidas em Web Services.

3.1. Entendendo Web Services
Desde o surgimento da Internet, nos anos 70, as aplicações se comunicavam basicamente
através de APIs de camada de transporte, como por exemplo, os BSD Sockets para TCP/IP.
Atualmente, com Java, essa técnica pode ser utilizada com o uso das classes java.net.Socket e
java.net.ServerSocket, porém trata-se de um modelo bastante rudimentar e muito trabalhoso.
Posteriormente, com o avanço na programação distribuída, vieram os sistemas de
arquivos distribuídos e os bancos de dados em rede. NFS da Sun e SMB da Microsoft são
exemplos de sistemas de arquivos que tinham como objetivo permitir o acesso de arquivos
transparentemente através de outro computador conectado à mesma rede. Já os SGDBs (Sistemas
gerenciadores de banco de dados) compartilhavam os dados de forma mais estruturada do que os
sistemas de arquivo, entretanto com maior custo em desempenho. Outro problema dessas
tecnologias foi a falta de possibilidade de chamadas de operações remotas, como a execução de
consultas sobre os dados mantidos pelo sistema.
Com o intuito de suprir a necessidade da invocação de operações remotas foi criado o
RPC (Remote Procedure Call). O principal problema do RPC atualmente é fato dele ser da
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geração das linguagens estruturadas, não sendo assim interessantes para o uso com C++,
Smalltalk e Java.
Como evolução ao RPC, já adotando o paradigma de orientação objetos, surgiu o CORBA
(Common Object Request Broker Architecture), padronizado pela OMG (Object Management
Group). Ele possui o núcleo bem parecido com o RPC, já que usa o mesmo princípio. Entretanto,
ele provê melhorias ao modelo proposto anteriormente, devido à adoção do modelo de objetos
(2007, CORBA-OMG).
Continuando com a história dos sistemas distribuídos, surge o EJB (Enterprise Java
Beans) integrando a plataforma JEE (2007, EJB-SUN). Como aspectos positivos do EJB com
relação ao CORBA, podem ser ressaltados:
• a facilidade da implementação do serviço
• com o uso do contêiner JEE resolve-se vários problemas, como o serviço de nomes
(JNDI) que está sempre disponível.
Porém, um ponto que deixou a desejar foi a falta de interoperabilidade com aplicações
desenvolvidas em outras linguagens, fato consolidado no CORBA. Esse problema foi
solucionado em grande parte com o uso de RMI (Remote Method Invocation) sobre IIOP
(Internet Inter-ORB Protocol). O IIOP é o protocolo de transporte do CORBA, permitindo assim
a interoperabilidade com aplicações CORBA (2007, CORBA-OMG).
Para muitos a explosão do interesse por Web Services, a partir de 2000 foi uma surpresa,
pois já existiam alternativas maduras como CORBA e EJB. Além disso, o protocolo SOAP,
proposto para o uso em web services, possui o tamanho da mensagem bem maior e por
conseqüência a velocidade de transmissão era muito mais lenta do que o já consolidado IIOP.
Como problema das tecnologias CORBA e EJB, veio o alto acoplamento, pois ao ver a
necessidade de distribuir uma aplicação, seria preciso criar camadas de interfaces remotas com
métodos para executar as operações fornecidas pela mesma. Com isso, o modelo de classes fica
exposto, permitindo ao desenvolvedor utilizar classes, fazendo com que a nova aplicação fique
“amarrada”, pois ao estar invocando os métodos das diversas interfaces, fica evidente a
dependência com ela, caracterizando o alto acoplamento. Isso é ruim, pois ao necessitar de
mudanças nas interfaces, as aplicações dependentes da aplicação distribuída irão perder a
compatibilidade.
Já com Web Services, o acoplamento é diminuído, pois diferentemente das outras
tecnologias, a aplicação que irá consumir o serviço não precisará ter acesso ao modelo de classes
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para invocar um método, basta apenas saber o nome do serviço e os parâmetros necessários. Esse
é o ponto forte dessa tecnologia (2007, WS-W3C).
O Protocolo SOAP possui duas grandes vantagens. A primeira destaca-se por serem em
geral simples requisições HTTP (ou HTTPS), facilitando seu tráfego na rede por geralmente não
serem bloqueadas por firewalls, ao contrário do CORBA que costuma sofrer esse tipo de
problema. Já a segunda vantagem diz respeito ao uso do XML para codificação das mensagens.
Ele é transformável e autodescrito, o que facilita a interoperabilidade com os demais sistemas. No
entanto, o SOAP peca no desempenho, comparado com os demais protocolos de aplicações
distribuídas (como IIOP, RMI/IIOP). O fato de o XML ter um formato de mensagem bem maior
que os objetos Java ou CDR (Common Data Representation) do IIOP, resulta na perda de
desempenho. Porém, isso é contornado pelo baixo acoplamento das aplicações que utilizam Web
Services, pois comparado com CORBA e EJB, o tráfego de mensagens é bem menor,
compensando em parte a questão do tempo de envio das mensagens.
Outra questão importante a ser levantada é o fato de Web Services utilizarem chamadas
assíncronas, ou seja, após o consumidor chamar por um serviço, o fluxo da aplicação continua
normalmente (2007, WS-W3C). Já as aplicações desenvolvidas com CORBA e EJB são em geral
síncronas, o que significa que, ao invocar um serviço, a aplicação fica no aguardo até que o
serviço termine o processamento.
A arquitetura SOA (Service Oriented Architecture), que tem tido grande difusão
ultimamente, nada mais é do que uma arquitetura orientada a serviços, ou seja, é a
disponibilização de serviços para o uso por outras aplicações. Esses serviços precisam ter
baixíssimo acoplamento, altíssima interoperabilidade e orquestração (2007, SOA-SUN),
características essas que a tecnologia Web Services possui e a torna mais apta que as demais –
CORBA e EJB - para ser utilizada para construção de sistemas com base na arquitetura SOA.

3.2. HTTP - HyperText Transfer Protocol
O HTTP ou Protocolo de Transferência de Hipertexto é um protocolo de rede responsável
pela transferência de dados entre cliente e servidor na World Wide Web (WWW). Sua criação foi
necessária para padronização da comunicação entre os clientes e servidores da Web. Para que o
HTTP consiga transferir dados pela Web é necessário que os protocolos IP (Internet Protocol,
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Protocolo de Internet) e TCP (Transmission Control Protocol) tornem possível essa comunicação
(2007, HTTP).
Como na maioria dos protocolos de rede, ele baseia-se no paradigma de requisição e
resposta, no qual um cliente estabelece uma conexão com um servidor e envia-lhe a requisição
contendo a URI, que no caso do HTTP é uma URL, a qual deve conter a identificação do
protocolo, o endereço do computador e o documento requisitado. Além da URI, também contém
a versão do protocolo e uma mensagem MIME contendo os modificadores da requisição,
informações sobre o cliente e, possivelmente, o conteúdo no corpo da mensagem. O servidor, por
sua vez, responde com o código da operação, dizendo se foi a operação foi bem sucedida ou se
ocasionou erro, seguido possivelmente do corpo da mensagem e outras informação de
identificação. Após a resposta do servidor, a conexão é encerrada (2007, HTTP).

3.3. SOAP - Simple Object Access Protocol
O SOAP é um protocolo desenvolvido para comunicação entre aplicações independente
de plataforma ou de linguagem de programação. Sendo assim, o SOAP foi escolhido para ser o
protocolo padrão de comunicação entre aplicações e Web Services, garantindo-se a
interoperabilidade entre sistemas através da troca de mensagens utilizando duas tecnologias
padrões hoje no mercado, o HTTP e o XML. O HTTP é utilizado como mecanismo de transporte
de mensagens, e o XML é utilizado para descrever as mensagens (2007, SOAP-W3C).
Uma mensagem SOAP é basicamente constituída por três elementos, ilustrados na Figura
5. São eles: envelope, corpo e cabeçalho (2007, SOAP-W3C).

Figura 5. Estrutura de uma mensagem SOAP.
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O envelope SOAP é parte obrigatória de uma mensagem, que realiza o encapsulamento
dos dados. O envelope SOAP funciona como um recipiente, podendo conter o cabeçalho e o
corpo da mensagem. Para especificar o destinatário da mensagem, existe o cabeçalho
SOAPAction no HTTP com as informações do endereço de entrega. A figura 6 mostra um
exemplo de cabeçalho de uma mensagem SOAP (2007, SOAP-W3C).

Figura 6. Exemplo de formatação de um envelope SOAP, Fonte: SOAP-W3C.

Já o cabeçalho SOAP é uma parte opcional da mensagem, podendo conter dados que
garantam a autenticidade da mensagem (2007, SOAP-W3C), conforme ilustrado na Figura 7.

Figura 7. Exemplo de formatação de cabeçalho SOAP, Fonte: SOAP-W3SCHOOLS.

O corpo da mensagem é parte obrigatória. Ela fica localizada após o cabeçalho da
mensagem; caso não exista cabeçalho, ela deve ficar no começo do envelope (2007, SOAPW3C). Como exemplo de utilização, podem ser armazenados dados como o nome do método a
ser invocado bem como seus parâmetros de entrada e saída, além do resultado produzido. Além
disso, também podem ser incluídas as chamadas remotas a métodos e notificação de erros. Isso
tudo é utilizado em RPC (Chamada de Procedimento Remota). No caso de interações por meio de
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mensagens isso fica muito mais flexível, pois a interação não exige necessariamente o uso de
uma seqüência de mensagens do tipo requisição e resposta, podendo ser desde uma interação
unidirecional a um padrão complexo de mensagens inter-relacionadas trocadas por um conjunto
de entidades.

Figura 8. Exemplo de uma requisição SOAP, Fonte: SOAP-W3SCHOOLS.

O conteúdo do corpo depende se a mensagem é de requisição ou de resposta. Caso seja
uma requisição, serão passados o nome do método e os parâmetros necessários para invocação. Já
no caso de for uma resposta, em caso de sucesso na execução do método, o retorno será o
resultado obtido com a invocação do método. Por outro lado, em caso de faults (falhas), será
retornado no corpo da mensagem um elemento fault contendo as informações do motivo da falha,
conforme especificado na Figura 9 e exemplificado na Figura 10.

Figura 9. Falhas geradas pelo SOAP, Fonte: SOAP-W3C.
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O elemento fault da mensagem de erro define 4 subelementos (2007, SOAP-W3C):
•

faultcode: é o código de exceção gerada

•

faultstring: texto resumido com o motivo do erro

•

faultactor: informa o causador do erro

•

detail: informa os erros específicos da aplicação

Figura 10. Exemplo de falha ocorrida em uma requisição SOAP, Fonte: SOAP-W3SCHOOLS.

3.4. XML - eXtensible Markup Language
XML significa Extensible Markup Language. Segundo BIRBECK (2001, p. 11-12), XML
é um padrão desenvolvido pelo consórcio internacional W3C (World Wide Web Consortium) para
criar linguagens de marcação capazes de descrever diferentes tipos de dados. Resumindo, XML
nada mais é do que uma forma de representar informações, desenvolvida para facilitar a troca de
dados entre sistemas, especialmente os sistemas que utilizam a Internet.
BIRBECK (2001, p. 16), diz que o XML provê uma representação estruturada dos dados
que mostrou ser amplamente implementável e fácil de ser desenvolvida. Com ele, pode-se
estabelecer um padrão para codificar o conteúdo, as semânticas e os esquemas para uma grande
variedade de aplicações, desde simples até as mais complexas.
Uma característica importante é que, uma vez tendo sido recebido o dado pelo cliente, tal
dado pode ser manipulado, editado e visualizado sem a necessidade de reativar o servidor. Dessa
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forma, os servidores têm menor sobrecarga, reduzindo a necessidade de computação e reduzindo
também a requisição de banda passante para as comunicações entre cliente e servidor.
O XML é considerado de grande importância na Internet e em grandes intranets, porque
provê a capacidade de interoperabilidade entre sistemas, por ser um padrão flexível, aberto e
independente de dispositivo, BIRBECK (2001, p. 15-16). As aplicações podem ser construídas e
atualizadas mais rapidamente e também permitem múltiplas formas de visualização dos dados
estruturados.

3.5. WSDL - Web Service Definition Language
O WSDL é o documento em formato XML com a definição dos serviços disponibilizados
pelo Web Service (2007, WSDL-W3C). Ele permite separação entre as funcionalidades concretas
do serviço e as abstratas, ou seja, o cliente terá acesso somente à parte necessária para requisição
do serviço, que define as formas de uso do serviço, os tipos de dados utilizados, etc. enquanto que
a parte concreta (a parte responsável por processar a requisição do serviço) é completamente
abstraída pelo cliente.

Figura 11. Exemplo de um arquivo WSDL com base na fonte, Fonte: WSDL-W3C.

29

Na figura 11 tem-se o nome do serviço e dos tipos de dados envolvidos em um Web
Service. O atributo name da tag wsdl:message indica o nome do serviço, podendo ser uma
requisição ou uma resposta; e o atributo name da tag wsdl:part indica o tipo de dado envolvido na
operação.

3.6. UDDI - Universal Discovery Description and Integration
A UDDI serve como um catálogo de serviços onde os desenvolvedores registram seus
Web Services para permitir que os clientes efetuem a busca por esses serviços (2007, UDDI).
Registrar um serviço na UDDI significa disponibilizá-lo para clientes no mundo inteiro.
Um diretório UDDI armazena dados em XML que descrevem os negócios e os serviços
nele registrados. Os registros podem ser divididos em três partes:
•

descrição da empresa: nome, endereço, telefone, e-mail, etc.

•

categorias: divisão dos serviços baseado em uma taxonomia padrão.

•

descrição da interface: descrição do serviço fornecido em nível de detalhe
suficiente para o cliente utilizá-lo. Na maioria dos casos é o WSDL que
fornece a descrição da interface.

Com relação à busca de serviços, a UDDI fornece diversas maneiras de busca, como por
exemplo, procurar por localização geográfica ou por tipo de negócio.

3.7. Considerações Finais
Web services têm se mostrado uma tecnologia de grande aceitação na área de aplicações
distribuídas, principalmente pelo fato de terem baixo acoplamento e alta interoperabilidade. Além
disso, o fato de permitirem tanto o envio de chamadas síncronas quanto de mensagens de forma
assíncrona torna mais flexível o desenvolvimento de aplicações. O conceito de web services irá
ajudar bastante no mundo das aplicações distribuídas por focar em um modelo com baixo
acoplamento, em níveis não encontrados até então. Isso certamente acarretará em novas
possibilidades para a área.
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4. Proposta
Nesse trabalho é proposto o desenvolvimento de uma aplicação com tecnologia JME que
irá consumir serviços Web a fim de buscar em uma base de dados informações sobre: localização
de empresas prestadoras de serviços previamente cadastradas no sistema, mapas para auxiliar na
localização e a avaliação do serviço prestado pela empresa. Para isso, o desenvolvimento desse
trabalho será feito em duas etapas: a implementação da aplicação servidora e a implementação da
aplicação cliente.

Figura 12. Modelo de comunicação entre o cliente e o servidor, Fonte: Do autor.

Como demonstrado na figura 12, a aplicação cliente envia uma requisição a um serviço
hospedado no Servidor Web através do protocolo SOAP sobre HTTP, que por sua vez acessa
aplicação JEE para fazer o processamento da requisição e retornar o resultado ao cliente.
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4.1. Aplicação Cliente
A aplicação cliente consiste em um aplicativo JME que deve ser instalado no aparelho
celular. Para que o aplicativo possa ser instalado, o aparelho deve possuir suporte à tecnologia
JAVA, mais precisamente deve ter uma JVM (Máquina Virtual Java) e suporte a conexão à
Internet via WAP.
Com o aplicativo PhoneBQ, o usuário terá os seguintes serviços disponíveis:
•

Busca de Empresas prestadoras de Serviços

•

Busca de Mapas

•

Avaliação da Empresa

Para a opção Busca de Empresas prestadoras de Serviços, é disponibilizada uma interface
onde o usuário pode definir filtros para consulta. As opções de filtro são: nome da empresa, rua,
estado, cidade, ramo de atividade e atividade da empresa, como demonstrado na figura 13.

Figura 13. Interface da Busca de Serviços, Fonte: Do autor.

Depois de realizada a consulta, em caso desta retornar mais de um resultado, é exibida
uma lista com os nomes das possíveis empresas como demonstrado na figura 14.
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Figura 14. Interface com os serviços encontrados na busca, Fonte: Do autor.

A partir da lista, pode-se selecionar a empresa desejada e o sistema irá redirecionar o
usuário para uma nova tela com o restante das informações da empresa, como demonstrado na
figura 15. Os demais campos são:
•

Nome: nome da empresa.

•

Endereço: endereço da empresa com rua, número do estabelecimento, CEP,
Bairro, Cidade e Estado.

•

Telefone: número(s) de telefone da empresa.

•

Observações: campo reservado para particularidades da empresa, como horário de
funcionamento, especialidade da empresa, dentre outros.

•

Avaliação: nesse campo o usuário terá notas de avaliação da empresa quanto à
qualidade do serviço prestado e/ou produto, qualidade do atendimento e da
relação custo-benefício juntamente com a média da avaliação nos três critérios.
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Figura 15. Dados da empresa selecionada, Fonte: Do autor.

Na tela existe um botão de opções que abrirá uma nova tela, como demonstrado na figura
16, permitindo ao usuário integrar outros dois serviços existentes no PhoneBQ, o de busca de
mapas, que traz o mapa do local da empresa, e o de avaliação da empresa, por meio do qual o
usuário pode responder um questionário avaliando alguns critérios estabelecidos pelo software.

Figura 16. Tela de opções, Fonte: Do autor.

34

É importante ressaltar que dados como Estado, Ramo de atividade e Atividade são
armazenados em uma base de dados do aplicativo instalado no cliente, fazendo com que o cliente
tenha menores gastos para utilização do serviço, aumentando a viabilidade do uso do aplicativo.
A opção de Avaliação da Empresa será útil para o usuário no caso dele não conhecer a
empresa, pois ele saberá qual a opinião dos clientes com relação a ela. A opinião dos clientes será
avaliada baseando-se em três critérios:
•

qualidade do serviço prestado e/ou produto oferecido

•

qualidade do atendimento

•

relação custo-benefício

Os critérios serão avaliados a partir de conceitos: Ruim, Satisfatório, Bom, Muito bom e
Excelente. Cada conceito pode assumir pesos de um a cinco, como informado na tabela abaixo.

Peso
1
2
3
4
5

Conceito
Ruim
Satisfatório
Bom
Muito bom
Excelente

Tabela 1. Pesos dos conceitos, Fonte: Do autor.

A partir das avaliações, será feita uma média aritmética simples dos pesos para obter a
avaliação geral da empresa com relação a cada critério. Como na maioria das vezes a média não
será um número inteiro, será comparado o valor da média com os valores dos intervalos da tabela
abaixo para saber a qual conceito ele se encaixa melhor.

Conceito
Ruim
Satisfatório
Bom
Muito bom
Excelente

Intervalo dos pesos
1 até 1.5
1.51 até 2.5
2.51 até 3.5
3.51 até 4.5
4.51 até 5

Tabela 2. Intervalos dos pesos, Fonte: Do autor.
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Figura 17. Tela de avaliação da empresa, Fonte: Do autor.

Como alternativas para o desenvolvimento de uma aplicação cliente foram estudadas duas
possibilidades, o desenvolvimento de uma aplicação JME e o desenvolvimento de uma aplicação
WAP.
Uma aplicação JME é um programa desenvolvido para rodar em uma gama de
dispositivos, dentre eles o aparelho celular que é o dispositivo foco do JME nesse trabalho. Como
principais vantagens da utilização dessa tecnologia, tem-se o fato de permitir ao desenvolvedor
armazenar informações em uma base de dados no próprio dispositivo, utilização de funções do
próprio aparelho e a possibilidade da utilização da tecnologia GPRS para o envio e recepção de
informações através de uma rede telefônica móvel (2007, GPRS). O GPRS permite que a
velocidade de taxa de transferência se aproxime de 48 kilobits por segundo (2007, GPRS). No
entanto, existe a desvantagem da utilização do JME pelo fato de a aplicação necessitar de
componentes instalados no aparelho, como a KVM.
Já uma aplicação WAP nada mais é do que um sistema que ficará disponível via Web,
desenvolvido de acordo com as limitações do dispositivo móvel, podendo o usuário utiliza-lo
através de um navegador disponível no aparelho. A principal vantagem do uso desse tipo de
tecnologia seria a não necessidade de maiores componentes instalados no aparelho, pelo simples
fato da ausência de implementação do lado do cliente, sendo necessário apenas um navegador
que interprete documentos WML (formato padrão de documentos da tecnologia WAP). Por outro
lado, um fato que pesa bastante contra o uso dessa tecnologia é a velocidade de taxa de
transferência que numa rede GSM 900 pode chegar até 9.6 kilobits por segundo e numa rede
GSM 1800 pode chegar até 14.4 kilobits por segundo (2007, GPRS).
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Após a breve explicação das duas tecnologias, tem-se a possibilidade de fazer um
comparativo e indicar o motivo da escolha da JME para desenvolvimento do aplicativo cliente.
Analisando a velocidade de taxa de transferência, nota-se que com o JME utilizando GPRS, o
aplicativo cliente ganha uma velocidade de tempo de resposta de até quatro vezes com relação ao
uso do WAP. Além disso, o custo do kbyte transferido utilizando a tecnologia WAP, de acordo
com uma pesquisa feita pelo autor desse trabalho perante algumas operadoras de telefonia móvel
disponíveis no Brasil, chega a ser seis vezes mais caro que o valor do kbyte transferido pela
tecnologia GPRS. Como vantagem da utilização do WAP é a quantidade de requisitos do
aparelho para rodar a aplicação ser menor que o JME, podendo assim ser utilizado em alguns
dispositivos que o JME não é suportado. Por outro lado, ao utilizar um aplicativo WAP via
navegador do celular, pelo fato de não ter implementação da aplicação no cliente, o usuário estará
pagando por toda informação transferida para o navegador do aparelho, aumentando assim o
custo de utilização do sistema. Agora entrando no contexto na solução proposta desse trabalho,
ao acessar a página referente a figura 20, o usuário terá que pagar pela transferência de
informações dos estados, ramos de atividades e atividades que em um aplicativo JME já poderão
estar armazenadas no próprio telefone, diminuindo o custo de utilização e o tempo de resposta do
sistema com relação ao uso do PhoneBQ. Além pagar por informações que já poderiam estar
disponíveis no aparelho no caso da utilização do JME, existe o agravante de o custo da
transferência dos dados via tecnologia WAP ser mais elevado e demorado. Após o comparativo,
concluiu-se que desenvolvendo do aplicativo cliente em JME terá maior viabilidade de uso pelo
fato de seu custo de utilização ser menor e o tempo de resposta do sistema ser menor.

4.2. Aplicação servidor
No lado do Servidor Web foi criado um Web Service capaz de fornecer os três serviços
propostos nesse trabalho: Busca de Empresas prestadoras de Serviços, Busca de Mapas e
Avaliação da Empresa. Para isso, foi desenvolvida uma aplicação Java EE.
Além de fornecer os serviços mencionados acima, a aplicação servidor tem ainda uma
interface para permitir aos responsáveis pelas empresas disponíveis no serviço atualizar suas
informações e também visualizar relatórios sobre a avaliação de seus clientes.
Com o intuito de tornar mais rápido o desenvolvimento do Web Service, foi estudada a
possibilidade de utilizar ferramentas para auxiliar a sua construção. Ainda na parte do ambiente
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de desenvolvimento, foi utilizado um SGDB relacional gratuito e multiplaforma. Além disso,
para poder publicar o serviço na Web, houve a necessidade de utilizar um servidor de aplicações
Java EE.
A aplicação servidora possui uma base de dados com as informações necessárias para
disponibilização dos serviços propostos. O nome e a função de cada entidade responsável por
armazenar essas informações estão descritas com maiores detalhes abaixo:

• ESTADO: armazena o nome e sigla dos estados disponíveis no sistema.
• MUNICIPIO: armazena o nome dos municípios disponíveis no sistema.
•

ENDERECO: armazena a rua, CEP e complemento dos endereços das empresas
disponíveis no sistema.

•

RAMOATIVIDADE: armazena os ramos de atividades das empresas disponíveis no
sistema; alguns exemplos de ramo de atividades são: comércio, serviços gerais, dentre
outros.

•

ATIVIDADE: armazena as atividades os tipos de atividades das empresas disponíveis
no sistema; alguns exemplos de atividades são: restaurantes, drogaria, padarias,
mercearias, dentre outras.

•

EMPRESA: armazena os dados das empresas disponíveis no sistema; esses dados
serão: nome da empresa, ramo de atividade, endereço, telefone e observação.

•

AVALIACAO: armazena as respostas dos clientes com relação as três critérios já
comentados anteriormente, juntamente com a data e hora da avaliação.

•

MAPA: armazenará os mapas disponíveis associados ao endereço.

•

CONCEITO: armazena os conceitos que serviram para avaliar as empresas.

•

USUARIO: armazena os usuários para atualização dos dados e geração dos relatórios
da empresa.

4.3. Forma de comunicação entre as aplicações
Ao utilizar algum dos serviços descritos anteriormente, o sistema está consumindo um
Web Service, ou seja, estará requisitando os serviços de um Servidor Web que conterá os dados
(informações sobre as empresas, mapas e avaliações) necessários para utilização do PhoneBQ.
Essa comunicação entre cliente/servidor, se dá por meio de uma conexão Internet Wireless onde
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o PhoneBQ enviará os dados referentes ao filtro da consulta para operadora de telefonia celular,
que por sua vez irá redirecioná-los ao Servidor Web para que possa retornar os dados referentes
ao filtro da consulta. Esse servidor também será desenvolvido nesse trabalho e será descrito com
maiores detalhes na próxima seção.

4.4. Delimitação do trabalho
A seguir serão descritas algumas particularidades que servirão de fronteiras no
desenvolvimento do projeto:
•

Os valores gastos nas consultas dependem das taxas de cobrança de cada operadora,
ficando sob a responsabilidade do usuário arcar com os custos.

•

O serviço de mapas não visa o estudo de como traçar rotas em mapas, mas sim
mostrar uma imagem da rua de localização da empresa.

•

O usuário não terá a opção de aumentar ou diminuir a escala do mapa ou até mesmo
navegar (ir para direita, esquerda, etc.) devido ao tempo reduzido.

•

O serviço de avaliação de empresas delimitar-se-á somente quanto à qualidade de
atendimento, qualidade do produto e serviço e o custo-benefício de acordo com o
critério dos usuários do serviço.
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5. Implementação e Testes
Esse capítulo será divido em 3 partes: Aplicação cliente, Aplicação servidora, onde nesses
dois primeiros capítulos serão explanados assuntos como ferramentas e tecnologias envolvidas no
projeto, bem como sua utilização; e por fim serão descritos os testes elaborados e realizados na
aplicação e as ações tomadas para corrigir ou melhorar determinados pontos do sistema.

5.1. Aplicação cliente
Nessa parte serão descritos o ambiente de desenvolvimento da aplicação cliente, bem
como as tecnologias envolvidas e a parte da arquitetura e implementação.

5.1.1. Ambiente de desenvolvimento
Inicialmente foram avaliadas duas ferramentas para o desenvolvimento, o eclipse do
consórcio Eclipse.org (2007, ECLIPSE) e o NetBeans da Sun MicroSystems Inc. (2007,
NETBEANS), ambas de uso gratuito. Para desenvolver aplicações para dispositivos móveis com
ambas é necessária a instalação de plugins, para o Eclipse foi avaliado o eclipseME (2007,
ECLIPSEME) e para o NetBeans foi avaliado o NetBeans Mobility Pack (2007, NETBEANSMOBILITY). Ambos atendiam os requisitos necessários para desenvolvimento da aplicação,
porém o NetBeans fornece facilidades para desenvolvimento de interface gráfica que o
eclipseME não possui. Por esse motivo, a ferramenta escolhida foi o NetBeans. Vale também
ressaltar que, pelo fato de ser uma aplicação Java, deve ser instalado o Java Development Kit
(2007, JAVA). Além da JDK, é necessária uma ferramenta para compilação e simulação da
execução de telefones celulares, para isso foi utilizado o Java Wireless Tool Kit 2.5.1 para CLDC
da empresa Sun Microsystems.
Para fazer a especificação UML, mais especificamente o diagrama de classes, foi utilizado
o Jude (2007, JUDE).
Como a comunicação entre Web Services se faz por meio de XML e o protocolo SOAP,
como vimos anteriormente, e o JME não possui classes para tratar essas implementações, foi
necessário utilizar um componente para que essa comunicação fosse realizada de forma
transparente. Foi utilizado o KSOAP2 (2007, KSOAP2), uma biblioteca Java de cliente SOAP
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para Web Services. Sua utilização se dá por meio da inclusão do arquivo ksoap2-j2me-core2.1.2.jar do KSOAP2 nas bibliotecas da aplicação.
Requisitos mínimos de configuração do aparelho de telefone celular:
•

Aparelho compatível com JME;

•

Aparelho compatível CLDC 1.1;

•

Aparelho compatível com MIDP 2.0;

•

Display com resolução mínima de 128 x 160 pixels;

•

Conexão internet via WAP;

•

80 Kb disponíveis de memória para armazenamento da aplicação;

5.1.2. Análise
Nessa etapa, foi feita a diagramação das classes respeitando o modelo Model View
Controller (MVC). Segundo Kassem (2000, p. 21-22), o MVC é uma forma de desenvolvimento
com o intuito de diminuir o acoplamento entre os componentes da aplicação. Em linhas gerais, o
model é responsável pelas regras de negócios, a view seriam as interfaces com os usuários e o
controller fica com a responsabilidade do comportamento da aplicação.

Figura 18. Diagrama de classes do aplicativo cliente no paradigma MVC, Fonte: Do autor.
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As classes da aplicação são ilustradas no diagrama da Figura 18. Ao observar a camada
model, percebe-se a existência da classe Banco, classe responsável por armazenar os estados,
ramos de atividade e atividade e também por guardar as últimas cinco consultas realizadas no
sistema em estruturas de dados responsáveis pela persistência de dados no Java ME denominadas
RecordStore. A classe Empresa tem métodos de auxilio para manipular o resultado do serviço
findEmpresa. Já a classe WSCliente é responsável por consumir o serviço do Web Service do
PhoneBQ; a partir dela é possível utilizar os 3 serviços disponíveis no servidor já comentados
anteriormente. Partindo para o controller, podemos ver a classe PhoneBQMIDlet, responsável
por fazer o controle dos componentes da interface através das ações do usuário, ou seja,
responsável pelo comportamento da aplicação. Ainda no controller, a classe PhoneBQMIDlet
herda funcionalidades de uma MIDlet que segundo MUCHOW (2004, p. 23), é a classe principal
de uma aplicação Java ME, tendo como classes Java básicas sua configuração(CLDC) e seu perfil
(MIDP). Por fim, na camada view, existem as classes de interface com o usuário, permitindo ao
usuário interagir com o sistema. Cada classe nessa camada é uma interface gráfica.

5.1.3. Implementação
Nessa etapa, depois de feita a análise, partiu-se para parte de implementação propriamente
dita, podendo assim colocar os conhecimentos adquiridos em prática.
A figura 19 mostra a primeira tela do aplicativo, na qual o usuário tem as opções de ir
para consulta de empresas, rever as últimas cinco empresas consultadas, ajustar as configurações
com o servidor, mais especificamente o seu endereço IP, e encerrar o aplicativo.
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Figura 19. Aplicativo cliente rodando no emulador, Fonte: Do autor.

Ao selecionar a opção empresa, será apresentada a tela da Figura 20. A princípio, nessa
tela o campo município seria uma lista de opções com todos os municípios do estado selecionado.
No entanto, devido à enorme quantidade de municípios e à capacidade de armazenamento de
dados reduzida em alguns dispositivos móveis, optou-se por não criar uma base de dados com os
municípios no celular e deixar um campo de texto para o usuário informá-lo.
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Figura 20. Tela de consulta de empresas, Fonte: Do autor.

A figura 20 nos mostra a tela com os parâmetros necessários para utilização do serviço de
busca de empresas. Nessa tela o parâmetro nome da empresa é obrigatório, para diminuir o
número de registros resultantes da consulta.
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Figura 21. Resultado da consulta, Fonte: Do autor.

Na figura 21, apresenta o resultado das empresas encontradas. Ao selecionar a opção

Info, o usuário poderá visualizar todas as informações cadastradas no servidor sobre a empresa,
como podemos ver na figura 23.
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Figura 22. Informações da empresa selecionada, Fonte: Do autor.

A partir dessa tela, o usuário pode utilizar os outros dois serviços disponíveis no

PhoneBQ, os serviços de busca de mapas e de avaliação da empresa. Através do item Mapa o
usuário poderá visualizar o mapa da rua da empresa, conforme a figura 23. Já ao selecionar menu,
terá a opção de avaliar a empresa e irá para figura 24. Note que no mapa existe um quadrado
pequeno preto, ele indica a localização aproximada da empresa.
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Figura 23. Mapa de localização da empresa
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Figura 24. Tela de avaliação da empresa, Fonte: Do autor.

Ao enviar a avaliação, será executado o código fonte da figura 25. Na linha 60, é definida
a URL de localização do Web Service. Da linha 62 até a linha 66 é gerado um objeto SOAP
contendo o nome do serviço a ser invocado e os nomes e valores dos parâmetros. Já das linhas 68
até a linha 70 é criado o envelope SOAP com base no objeto SOAP. Finalizando, nas linhas 72 e
73 é instanciado um objeto HTTPTransport responsável por enviar o envelope SOAP via HTTP
para o servidor.
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Figura 25. Código fonte para consumo do serviço de avaliação de empresa, Fonte: Do autor.
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5.2. Aplicação servidor
Assim como na seção anterior, nessa seção são descritos o ambiente de desenvolvimento da
aplicação, bem como as tecnologias envolvidas e a parte da arquitetura e implementação, porém
focando na parte do servidor.

5.2.1. Ambiente de desenvolvimento
Assim como na aplicação cliente, primeiramente foram avaliadas as ferramentas para
desenvolvimento da aplicação. A avaliação também delimitou-se nas ferramentas: eclipse e

NetBeans. Após a avaliação, optou-se utilizar o eclipse para desenvolvimento por o autor desse
projeto possuir um maior domínio em se tratando de aplicações JEE. Também foi necessária a
instalação do JDK. Como servidor de aplicações Web, o escolhido foi o Tomcat 5.5 (2007,
TOMCAT). Como uma das vantagens de ser utilizado Java, aparece o fato desta ser
multiplataforma, podendo rodar em qualquer sistema operacional que possua uma JDK
compatível, como por exemplo Linux e Windows.
Após a escolha da ferramenta de desenvolvimento, foi feita a escolha da ferramenta de
modelagem entidade-relacionamento (Modelagem ER) das tabelas do banco de dados que
compõem o sistema. Para isso foi utilizado o DBDesigner na versão 4 do grupo fabforce.net
(2007, DBDESIGNER).
Como banco de dados, foi utilizado o Firebird 1.5 (2007, FIREBIRD). Ele é um SGDB
gratuito e originário do Interbase 6 da Borland em meados do ano de 2000. Assim como o Java,
ele também é multiplataforma, podendo ser utilizados em diversos sistemas operacionais.
Já como ferramenta para desenvolvimento do arquivo de banco de dados, foi utilizado o
IBExpert (2007, IBEXPERT). É uma ferramenta gráfica que permite ao usuário utilizar DDL
(linguagem de criação das tabelas e seus relacionamentos) e DML (linguagem de manipulação
dos dados das tabelas) de uma forma simplificada através de uma interface gráfica bem projetada,
facilitando assim a geração e manipulação dos dados das tabelas definidas no Modelo ER.
Foi desenvolvido um sistema Web para que as empresas pudessem atualizar seus dados e
visualizar relatórios com as informações sobre as avaliações dos clientes. Então, com o intuito de
facilitar o desenvolvimento desse sistema, foi utilizado um framework de desenvolvimento de
aplicações Web, o Struts (2007, STRUTS). Segundo LARMAN (2000, p. 438), um framework
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pode ser considerado um subsistema extensível para um conjunto de serviços relacionados. Como
ferramenta para geração de relatórios foi utilizado o jasper reports (2007, JASPERREPORTS).
O sistema operacional utilizado foi o Microsoft Windows XP Home Edition Versão 2002
Service Pack 2.
Configuração de hardware utilizada para implementação e testes do servidor:

•

Processador 3.0 Gigahertz Dual Core

•

1 Gigabyte de memória RAM

5.2.2. Análise
Nessa etapa, partiu-se para fase de diagramação dando início pela modelagem do banco
de dados, o Modelo Entidade-Relacionamento (Modelo ER), na qual descreve o modelo de dados
com um alto nível de detalhe, ELMASRI & NAVATHE (2005, p. 35).
No início da construção do Modelo ER foram identificadas algumas adequações
necessárias devido a situações não previstas e a inclusão de novas funcionalidades. Basicamente
essas alterações foram à eliminação da tabela BAIRRO devido à restrição de alguns dispositivos
móveis quanto à capacidade de armazenamento, visto que ao instalar o aplicativo no dispositivo
móvel também será instalada uma base de dados com as tabelas ESTADO, MUNICIPIO, RAMO
ATIVADADE e ATIVIDADE. Continuando com as alterações, foi incluída a tabela
ATIVIDADE com o intuito de possibilitar ao usuário uma filtragem da consulta com maior nível
de detalhamento; também foi criado um relacionamento entre as notas da avaliação com a
entidade CONCEITO e por fim foi criada uma tabela de usuários onde permitirá a empresa
cadastrada na base de dados, através de um sistema com login, atualizar suas informações e
visualizar um relatório com as notas das avaliações. A figura 26 mostra a versão final do modelo
de dados.
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Figura 26. Modelo ER da aplicação servidor, Fonte: Do autor.

A figura 27 mostra o diagrama de classes com as principais classes do servidor. Nela
encontram-se as classes Empresa, Avaliação e Mapa, classes que representam o modelo de dados,
também existem as interfaces e implementações DAO, um padrão de projeto que será explicado
na parte de implementação e a classe PhoneBQService que é responsável por publicar os serviços
oferecidos pelo PhoneBQ.
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Figura 27. Diagrama de classes, Fonte: Do autor.

5.2.3. Implementação
Depois de definido o ambiente de trabalho e a parte da análise, partiu-se para a
implementação da aplicação. Primeiramente começou-se com o desenvolvimento do banco de
dados, partindo para a criação das tabelas a partir do modelo de dados proposto.
Com o IBExpert, através de uma poderosa interface gráfica, foi possível construir e
popular as tabelas do banco de dados. Ainda na etapa de desenvolvimento do banco de dados,
percebeu a necessidade da utilização de uma VIEW definida na figura 28, que segundo
ELMASRI & NAVATHE (2005, p. 184) é uma tabela única que pode ser derivada da junção de
outras tabelas, sendo considerada uma tabela virtual por não existir de forma física. A VIEW foi
criado pelo fato de a consulta principal a ser realizada no sistema, a do serviço de busca de
empresas, ter a obrigatoriedade de fazer a junção de sete tabelas, resultando em degradação da
performance. Com a utilização desse recurso o modelo de dados ficou bem organizado e obtevese um ganho com relação à performance pelo fato de a consulta ser feita apenas em uma tabela
virtual, a EMPRESAVIEW.
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Figura 28. Código SQL da criação da View denominada EMPRESAVIEW, Fonte: Do autor.

Depois de a base de dados pronta, iniciou-se o processo de codificação da aplicação
utilizando a IDE eclipse. Iniciou-se criando os JavaBeans, e após isso foram criadas as interfaces
com as assinaturas dos métodos de acesso ao banco de dados, caracterizando o padrão de projeto

Data Access Object (DAO), utilizado para abstrair e encapsular toda lógica de acesso a base de
dados. Então, com o uso desse padrão, independentemente do tipo de banco de dados, seja ele
XML, Relacional ou Orientado a objetos, a comunicação entre aplicação e banco de dados será
feita de forma transparente, ou seja, será sempre realizada através das classes que irão
implementar os métodos da interface DAO que já estão predefinidos (2007, JEE-PATTERNS).
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Juntamente com o DAO foi utilizado o padrão DAOFactory, ilustrado na Figura 29, que em
linhas gerais é uma classe responsável por instanciar os DAOs, tendo uma classe abstrata com as
assinaturas dos métodos responsáveis pela instanciação dos DAOs e classes que a especializam
responsáveis por criar os DAOs de acordo com o tipo de banco de dados (2007, JEEPATTERNS). O padrão Singleton também está presente na aplicação, seu uso se faz necessário
quando há a necessidade de ser utilizada apenas uma instância da classe para toda aplicação
(2007, PATTERNS). No projeto foi identificada essa necessidade nas classes concretas do

DAOFactory, reduzindo assim o consumo de memória da aplicação. Além desses três padrões
mencionados anteriormente, utilizou-se o Service Locator, utilizado para tornar transparente o
uso do JNDI, diminuindo a complexidade do uso do contexto inicial da aplicação (2007,
PATTERNS).

Figura 29. Padrão Factory para Data Access Object, Fonte: CORE J2EE Pattens – Data Access Object - SUN.

A próxima etapa do projeto foi a implementação dos DAOs, classes que implementavam
os métodos definidos na interface de acesso aos dados foram criadas. A forma de acesso aos
dados foi através de um pool de conexões via JDBC. Para isso, foi necessário fazer o download
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do driver JDBC para o Firebird em (http://www.firebird.com.br/download.php?cat=3). Depois de
configurado o ambiente para tornar possível o estabelecimento de conexões com o banco de
dados, partiu-se para geração das consultas através da linguagem de consulta SQL. Nas figuras
30, 31 e 32 estão os principais códigos SQL da aplicação que serão utilizados no Web Service.

Figura 30. Consulta para busca das empresas, Fonte: Do autor.

Figura 31. Script de inserção da avaliação do cliente, Fonte: Do autor.

Figura 32. Consulta para busca de mapas, Fonte: Do autor.

A etapa seguinte foi à construção do Web Service. Para auxiliar o desenvolvimento, foi
utilizado o Axis. Ele é um framework, desenvolvido em Java, para construção de processadores
SOAP como clientes, servidores, etc. (2007, AXIS). O Axis se encarrega de gerar o WSDL de
forma transparente ao desenvolvedor a partir de um arquivo com extensão .jws, que na mais é do
que a classe .java que irá fornecer o serviço, renomeada para extensão .jws. Com esse arquivo,
ele irá disponibilizar para terceiros todos os métodos públicos implementados. Nas figuras 33, 34
e 35 são apresentados os WSDLs gerados.
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Figura 33. Parte do WSDL do serviço de busca de empresas, Fonte: Do autor.

Figura 34. Parte do WSDL do serviço de avaliação de empresas, Fonte: Do autor.

Figura 35. Parte do WSDL do serviço de busca de mapas, Fonte: Do autor.

Como se pode ver nas figuras 33, 34 e 35, foram disponibilizados os serviços do

PhoneBQ. Em cada uma delas, existe o nome do serviço a ser invocado (findEmpresa, findMapa
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e saveAvaliacao) e quais parâmetros são necessários a para utilização de cada serviço, bem como
o seu retorno. No caso do serviço de busca de empresas, chamado de findEmpresa, são esperados
os parâmetros: nome da empresa, nome da rua, código do estado, município, ramo atividade e

atividade na respectiva ordem e tendo como retorno uma lista com as informações das empresas
resultantes da consulta. Com exceção do parâmetro código do estado, que é do tipo numérico, os
demais parâmetros são do tipo caractere. Já no caso do serviço de avaliação de empresas,
denominado saveAvaliacao, são necessários os parâmetros numéricos código da empresa, nota

com relação ao custo-beneficio, nota com relação a qualidade do atendimento e por fim a nota
com relação à qualidade do produto e/ou serviço. O retorno desse serviço é do tipo booleano,
podendo assumir o valor de verdadeiro no caso de a avaliação for realizada com sucesso e falso
em caso de algum erro no processo de avaliação. Por último, o serviço de localização de mapas,
denominado findMapa, necessita do parâmetro código da empresa do tipo numérico para poder
retornar um array de bytes com a imagem relativa a localização da empresa. As imagens
utilizadas são codificadas no formato PNG, que é livre e surgiu em 1996 como substituto ao GIF
pelo fato deste último ter algoritmos patenteados (2007, PNG-W3C).
Depois de terminado e testado o Web Service, foi desenvolvida uma interface para
atualização dos dados da empresa via Web, mostrada na figura 36. Através dela, após efetuar o
login utilizando sua senha, a empresa tem a possibilidade de atualizar seus dados cadastrais como
endereço, nome da empresa, telefone, ramo de atividade, atividade e o campo observação que
pode ser útil para destacar promoções, especialidades, etc.
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Figura 36. Interface de atualização dos dados da empresa, Fonte: Do autor.

Além de atualizar os dados, o usuário tem a opção de gerar relatórios, conforme ilustra a
Figura 37. Através de um filtro por período, o usuário pode delimitar a pesquisa de acordo com a
sua necessidade.

Figura 37. Interface para geração dos relatórios com as avaliações dos clientes, Fonte: Do autor.
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No relatório mostrado na Figura 38 são mostradas as avaliações dos clientes da empresa
agrupados por data (dia, mês e ano); já no relatório da Figura 39 as avaliações são agrupadas por
mês e ano. Ambos tem totalizações a cada quebra de grupo e uma totalização no geral. Os valores
apresentados variam de um a cinco e o significado das notas pode ser visto com maior detalhe nas
tabelas 1 e 2 desse documento.

Figura 38. Relatório de avaliação do cliente ordenado por mês, Fonte: Do autor.
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Figura 39. Relatório de avaliação do cliente ordenado por dia, Fonte: Do autor.
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5.3. Testes
Nessa seção serão descritos os testes feitos com relação à performance do web service,
testes estes simulando a utilização do sistema por vários usuários simultaneamente e também
mostrará um questionário de validação do sistema feito com usuários de diferentes perfis e níveis
de experiência de utilização de aparelhos celulares.

5.3.1. Aplicação
Foram feitos testes de performance no Web Service utilizando a ferramenta JMeter
disponível em <http://jakarta.apache.org/site/downloads/downloads_jmeter.cgi>. O JMeter
permite simular acessos concorrentes aos serviços que um Web Service disponibiliza. Além
disso, nele também é possível informar alguns parâmetros, tais como: número de usuários,
intervalo de tempo entre o inicio de cada processo dos usuários e por fim, o número de repetições
do teste (2007, JMETER). Os testes foram divididos em 3 categorias:

•

teste com baixo processamento:

o número de usuários: 100
o intervalo de tempo: 0,2 segundo
o número de repetições: 0
•

teste com médio processamento:

o número de usuários: 1000
o intervalo de tempo: 0,2 segundo
o
•

número de repetições: 0

teste com alto processamento:

o número de usuários: 5000
o intervalo de tempo: 0,2 segundo
o

número de repetições: 0

Em ambas categorias foram feitas testes em cima do serviço principal do PhoneBQ, o
serviço de busca de empresas, por considerar o serviço do sistema que exige maior poder de
processamento.
No JMeter, além de indicar o nome do serviço a ser invocado, deve-se montar o envelope
SOAP de requisição (2007, JMETER). A figura 40 mostra o envelope utilizado para os testes.
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Figura 40. Envelope SOAP de requisição, Fonte: Do autor.

A figura 41 mostra o envelope SOAP de resposta à requisição do serviço por parte do

JMeter com tamanho aproximado de 1,7 Kbytes. Considerando que o custo médio, por
operadora, pela transferência de cada Kbyte é de R$ 0,05 via WAP e R$ 0,01 via GPRS, o custo
para receber as informações dessa empresa não seria maior que R$ 0,10. Essa estimativa de preço
foi feita com base no valor cobrado pelas operadoras Brasil Telecom e TIM.

Figura 41. Envelope SOAP de resposta, Fonte: Do autor.
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A seguir serão mostrados os gráficos com os resultados dos testes mencionados
anteriormente.

Figura 42. Gráfico do teste com baixo processamento, Fonte: Do autor.

Analisando o gráfico da figura 42, simulando o uso do sistema por 100 usuários
simultaneamente, pode-se ver que a média do tempo de resposta às requisições foi de 123
milisegundos e a mediana (medida de localização do centro da distribuição dos dados) foi de 47
milisegundos, enquanto que o throughput (quantidade de dados transferidos em um determinado
espaço de tempo) foi de 305,468 requisições por minuto.

Figura 43. Gráfico do teste com médio processamento, Fonte: Do autor.
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Analisando o gráfico da figura 43, simulando o uso do sistema por 1000 usuários
simultaneamente, verifica-se que a média do tempo de resposta às requisições foi de 18
milisegundos e a mediana foi de 16 milisegundos. Já o throughput foi de 300,21 requisições por
minuto.

Figura 44. Gráfico do teste com alto processamento, Fonte: Do autor.

Por fim, no gráfico da figura 44, simulando o uso do sistema por 5000 usuários
simultaneamente, conclui-se que a média do tempo de resposta às requisições foi de 935
milisegundos, ou seja, cerca de 50 vezes maior que a dos testes anteriores, porém mesmo assim
um tempo de resposta que pode ser considerado rápido. Já a mediana ficou com o valor de 16
milisegundos, enquanto que o throughput manteve-se na média, assumindo o valor de 296,71
requisições por minuto.
Com a análise dos três gráficos mencionados anteriormente e levando em conta que o
processo de recuperação de informações no servidor é um processo simples, ou seja, não existe
uma lógica de negócio complexa associada ao serviço, verifica-se que o tempo de resposta do
servidor às requisições, independentemente do número de usuários, é bastante rápido e que
poucos recursos são alocados. Com isso, ao aumentar a carga de 100 para 5000 usuários,
observando-se a média de tempo de resposta em cada cenário, conclui-se que a degradação de
performance é aceitável com relação ao número de acessos simultâneos.
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Partindo para aplicação cliente, foram feitos testes nos aparelhos de celular de modelo
K810i da Sony Ericsson e de modelo 6111 da Nokia, permitindo assim testar a aplicação em um
ambiente de execução real. O funcionamento do sistema em ambos aparelhos foi semelhante ao
do ambiente de desenvolvimento.

5.3.2. Validação com usuários
Foram escolhidas 25 pessoas aleatoriamente com perfis e níveis de experiência de uso de
aparelhos de telefone celular diferentes. A eles foram feitas as seguintes perguntas com as
respectivas percentagens das respostas após a utilização do sistema no aparelho de modelo K810i
da Sony Ericsson.

1) Qual sua experiência com utilização de aparelhos de telefone celular?
35% dos entrevistados utilizam o celular para fazer as operações básicas
65% dos entrevistados utilizam recursos avançados do celular

2) Qual sua opinião com relação à usabilidade do sistema?
85% dos entrevistados acharam fácil a utilização do sistema.
15% dos entrevistados tiveram alguma dificuldade na utilização do sistema.
Nenhum entrevistado achou difícil a utilização do sistema.

3) Caso você desconheça a região onde a empresa se localiza, o sistema é
suficiente para ajudar a encontrá-la?
10% dos entrevistados acharam suficiente.
70% dos entrevistados acharam que não é suficiente, mas ajuda.
20% dos entrevistados acharam que não ajuda.

4) Caso você conheça a região onde a empresa se localiza, o sistema é suficiente
para ajudar a encontrá-la?
90% dos entrevistados acharam que é suficiente.
10% dos entrevistados acharam que não é suficiente, mas ajuda.
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Nenhum dos entrevistados achou que não ajuda.

5) Você utilizaria esse sistema para avaliação das empresas?
60% dos entrevistados disseram que sim.
30% dos entrevistados disseram que dependeria da empresa.
10% dos entrevistados disseram que não.

6) As avaliações das empresas disponíveis no sistema influenciariam em sua
escolha por uma empresa que você não conhece?
100% dos entrevistados disseram que sim.

7) As avaliações das empresas disponíveis no sistema influenciariam em sua
escolha por uma empresa que você conhece?
50% dos entrevistados disseram que dependeria da empresa.
50% dos entrevistados disseram que sim.

8) Você utilizaria esse sistema de localização de empresas?
100% dos entrevistados utilizariam o sistema
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6. Considerações finais
No começo desse projeto um desafio estava proposto ao autor, pesquisar e aprender sobre
o paradigma de desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis e as tecnologias que
envolvem o Web Service com o intuito de tornar factível o desenvolvimento da solução proposta.
Solução essa que visa fornecer ao usuário um sistema de busca e qualificação de empresas de
fácil utilização e de grande valia. Após a validação com os usuários, pode-se dizer que esse
desafio foi superado, devido ao fato de a maioria dos entrevistados responderam de forma
positiva o questionário, principalmente quanto à ajuda na localização das empresas, quanto ao
uso da opção da avaliação e por fim na influência na escolha da empresa com base nas
avaliações, indicando assim que os conceitos referentes às tecnologias foram empregados de
forma correta. Tecnologias que antes eram vistas como um desafio, hoje se tornaram
conhecimentos sólidos que certamente perduraram por muito tempo.
Como sugestões de melhoria para esta proposta, podemos destacar:

•

aumento e diminuição de escala do mapa: não foi acionado a este projeto por
questões de delimitação;

•

possibilidade de navegação no mapa (mapa à direita, mapa à esquerda) não foi
acionado a este projeto por questões de delimitação;

•

indicação de caminhos entre dois pontos: não foi acionado a este projeto por
questões de delimitação;

•

ao mostrar as informações da empresa, dar a opção ao usuário de utilizar o
telefone da empresa para fazer uma ligação no aparelho: não foi feito por questão
de tempo;

•

inclusão de uma opção de ajuda não só com informações específicas do sistema,
mas informações sobre preço do custo da tarifa por operadora: não foi feito por
questão de tempo;

•

desenvolvimento de uma aplicação Web como cliente: não foi feito por questão de
tempo;
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