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Abstract— Neste artigo exploramos a idéia de comunicação
baseada em localização e apresentamos um aplicativo denominado
NITA: Notes in the Air, que permite a comunicação sı́ncrona
e assı́ncrona para usuários em uma dada região simbólica,
associada a uma localização geográfica.

No modo assı́ncrono, NITA funciona como um quadro de
avisos virtual, permitindo que se envie mensagens para regiões, e
que usuários presentes nestas regiões (e devidamente autorizados
pelo remetente) recebam as mensagens postadas. NITA também
possibilita comunicação sı́ncrona, funcionando como uma sala de
bate-papo associada a uma região.

O aplicativo foi implementado usando o middleware MoCA,
que provê uma API e conjunto de serviços básicos para o
desenvolvimento de aplicações deste tipo, sendo o principal um
serviço de inferência de localização para ambientes fechados.

Este trabalho levanta questões interessantes, tanto para a
pesquisa sobre comunicação sem fio quanto para a pesquisa em
projeto de interfaces de usuário.

I. INTRODUÇÃO

Boa parte das tarefas do nosso dia-a-dia estão relacionadas
à colaboração com outras pessoas, que cada vez mais envolve
a comunicação e a troca documentos digitais. À medida que
surgem dispositivos portáteis mais leves, com mais recursos e
melhor capacidade de comunicação e processamento, e dada
a crescente ubiqüidade de redes sem fio, cada vez mais será
possı́vel se comunicar e colaborar com outras pessoas em
qualquer lugar e em qualquer situação ou atividade.

Geralmente, a colaboração está relacionada com um con-
texto geográfico especı́fico, isto é, a localização dos usuários.
Por exemplo, quando estamos no trabalho, tipicamente recebe-
mos mensagens de colegas de trabalho, trocamos e compar-
tilhamos arquivos, agendamos reuniões, recebemos notı́cias
relacionadas à empresa ou setor econômico correspondente, e
etc. Já quando estamos em casa, desejamos receber mensagens
de caráter pessoal, saber onde estão e o que fazem os demais
membros da famı́lia, ter acesso às notı́cias do dia, saber a
programação de filmes, novos lançamentos da vı́deo-locadora
e etc. Finalmente, quando estamos de viagem, por exemplo,
em um saguão de um aeroporto, tipicamente desejamos trocar
informações relacionadas ao local e à viagem, tais como: saber
qual será o portão de embarque, se o vôo está no horário, se
existe um jornaleiro nas proximidades e etc.

Da mesma forma como a comunicação peer-to-peer en-
tre usuários independente de suas localizações é muito útil,

achamos também que é importante investigar o paradigma
da comunicação e colaboração baseada em localização, ou
seja, a possibilidade de interagir com qualquer, todos, ou um
subconjunto dos usuários presentes em uma dada região.

Acreditamos que o paradigma de colaboração/comunicação
baseada em localização crie um novo e amplo conjunto de
possı́veis aplicações. A seguir, damos alguns exemplos de
aplicações comerciais e acadêmicas.

• Para atrair os clientes para um determinado setor em um
supermercado, poder-se-ia distribuir cupons eletrônicos
de desconto para aqueles clientes que estivessem no
setor em determinado instante. Estes cupons seriam então
transferidos e armazenados no handheld que, ao passar
pelo caixa, debitaria os descontos do valor total das
compras.

• A fim de aumentar a exposição de seus produtos, uma loja
de um shopping que tivesse pouco espaço de vitrine pode-
ria disponibilizar para as pessoas que se aproximassem da
loja os dados relativos a todos os produtos à venda, além
de especificações dos produtos, produtos com desconto,
promoções especiais, etc.

• A fim de atrair uma clientela jovem, um bar ou boate
poderia disponibilizar um serviço de chat ou um mu-
ral eletrônico, através do qual clientes freqüentadores
pudessem interagir com, ou colocar avisos para, os
clientes locais (p.ex. se estão procurando um amigo, ou
quando pretendem chegar ao local).

• Um docente manda um recado para os alunos que já estão
na sala esperando pelo inı́cio da aula, avisando que se
atrasará por alguns minutos.

• O professor envia um recado para todos que trabalham e
estão presentes no seu laboratório de pesquisa, pedindo
que fiquem de prontidão para mostrar o laboratório (im-
pecável) para um visitante inesperado, que esteja com
interesse em investir na sua pesquisa.

• Antes de entrar em uma sala de reunião vazia, um grupo
de estudantes deseja verificar se a sala não está reservada
para outras atividades em um curto espaço de tempo. Para
isto, verificam se já existe uma mensagem postada na
sala, reservando-a.

Para implementar aplicações baseadas em localização como



essas, precisa-se, além de uma rede de comunicação sem
fio, de uma tecnologia de localização. Dado que o GPS
é inadequado para ambientes fechados, nos últimos anos
foram desenvolvidos vários sistemas de localização indoor
baseados em crachás ativos ou passivos, bem como tecnolo-
gias que inferem a localização baseada em sinais de rádio-
freqüência de pontos de acesso W-LAN. No entanto, até agora
existem poucos trabalhos sobre middlewares que facilitam
o desenvolvimento de aplicações colaborativas baseadas em
localização. Em particular, é necessário investigar sobre o pro-
jeto e estrutura de aplicações baseadas no conceito de regiões
simbólicas, em vez de coordenadas geográficas. Utilizando-
se regiões simbólicas, as aplicações se tornam praticamente
independentes da especificidade da tecnologia de localização.

Do ponto de vista do uso desse tipo de aplicação, surgem
desafios interessantes para os projetistas de interfaces com
usuários. A diversidade de dispositivos móveis requer que os
projetistas lidem com caracterı́sticas e padrões de interação
bastante distintos, em aplicações que serão utilizadas em
ambientes e contextos diversos.

Neste artigo, apresentamos o Notes in the Air (NITA), um
aplicativo para comunicação sı́ncrona e assı́ncrona baseada em
localização.

NITA é um programa que utiliza informação sobre a
localização de usuários permitindo que estes enviem men-
sagens para um local especı́fico e recebam mensagens que
foram postadas nos lugares por onde passam. Desse modo,
provendo uma forma de comunicação assı́ncrona, ele funciona
como um quadro de avisos virtual. NITA também possibilita
comunicação sı́ncrona, funcionando, então, como uma ferra-
menta de chat, com o diferencial de que as salas de bate-papo,
além de estarem ligadas a assuntos, estariam também ligadas
à localização fı́sica dos usuários. À medida que os usuários
se movem, eles são automaticamente realocados para as salas
ligadas às suas localidades correntes.

NITA foi implementado tendo como base o middleware
MoCA[1]. Essa plataforma isola a aplicação da distribuição e
heterogeneidade da rede de comunicação sem fio, oferecendo
um conjunto de sofisticados serviços de apoio e APIs de alto
nı́vel. Por ser um aplicativo baseado em eventos espaciais
do tipo (dispositivo X detectado na região Y), e em eventos
de comunicação, NITA interage fortemente com o serviço
de localização LIS, parte integrante do MoCA, que infere a
localização do dispositivo móvel a partir de sinais 802.11.

O artigo está organizado como segue. Na próxima seção, são
apresentados alguns trabalhos relacionados. Em seguida, um
cenário de uso do NITA introduz algumas funcionalidades da
ferramenta. A arquitetura MoCA e o serviço LIS são resumidos
na seção seguinte. Na seção V, o aplicativo NITA é descrito
com mais detalhes. Na seção VI, é apresentada a interface
de usuário projetada para o NITA. Finalmente, a seção VII
apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Existem várias aplicações descritas na literatura que ofere-
cem serviços baseados em localização. comMotion [2], [3] e

Stick-e-Notes [4] postam mensagens (lista de afazeres, notı́cias
da Internet e etc.) em lugares usando um dispositivo GPS para
obter informação de localização. Como é o caso do NITA, a
informação é entregue de acordo com a localização fı́sica e/ou
a identidade do usuário. Cyberguide [5] é um guia turı́stico
para dispositivos móveis que oferece informações aos usuários
de acordo com sua posição e orientação. A informação é obtida
por todos aqueles que estão em uma área especı́fica e não pode
ser filtrada de acordo com a identidade do usuário.

Em muitas aplicações, a informação de posição é somente
utilizada pelo usuário do dispositivo e não é compartilhada.
Dessa forma, ela não contribui para outros propósitos. Por
exemplo, o conhecimento da localização de um colega pode
sugerir lugares de interesse potencial, como mencionado no
Conference Assistant [6], onde usuários participantes de uma
conferência informam à aplicação o nı́vel de interesse que
têm em relação a uma palestra que estejam assistindo. Al-
gumas questões de privacidade são levantadas por esse tipo
de funcionalidade e, assim, algumas aplicações, como Cricket
[7], escolheram não provê-la, evitando o uso de uma base de
dados comum que armazenaria tal informação, como é feito
pelo NITA. Mas nós acreditamos que com algumas precauções,
como por exemplo, restringindo o acesso à informação de
posição apenas aos membros da lista de amigos (buddy-list) e
configuração de preferências pessoais, a privacidade pode ser
assegurada.

De acordo com os limites impostos por sua tecnologia de
posicionamento, as aplicações podem ser usadas dentro de
lugares fechados (Cricket) ou em ambientes abertos (comMo-
tion, Stick-e-Notes), mas não em ambos. Atualmente, o uso do
NITA está restrito a ambientes fechados (por causa do LIS),
entretanto NITA foi projetado de forma a ser independente da
tecnologia de localização a ser utilizada.

Um ponto que diferencia NITA de outros sistemas baseados
em localização é o fato destes darem suporte à comunicação
sı́ncrona ou assı́ncrona, mas não a ambas, como é o caso do
NITA. Além disso, muitos desses serviços foram implementa-
dos sem um middleware genérico de apoio para monitoração
e inferência de contexto.

III. EXEMPLO DE CENÁRIO

Para se ter uma idéia geral dos serviços oferecidos pelo
NITA, segue abaixo a descrição de um de cenário de uso:

”Maria está andando no pátio central da PUC-Rio em
direção a sua sala. Ela bate a mão em seu bolso e nota que
esqueceu seu molho de chaves. Como o último lugar em que
esteve era o LAC, seu laboratório, ao invés de voltar lá, Maria
tem a idéia de usar seu handheld para pedir a qualquer pessoa
que estiver naquele local verificar se ela não deixou nada em
cima da mesa. Ela executa o programa NITA, previamente
configurado com seu login e senha. Imediatamente, uma janela
de chat aparece listando todas as pessoas que se encontram
no pátio central naquele momento. As últimas mensagens
trocadas são mostradas na tela. Os alunos geralmente usam
aquele chat para paquerar e fazer amizade. Maria seleciona a
localidade LAC. A janela de chat agora lista todas as pessoas



que se encontram no LAC. Então, ela escreve sua mensagem.
Uma das pessoas responde que não tem chave alguma sobre
sua mesa. Maria agradece e resolve procurar melhor na sua
mochila. Acha então as chaves no seu estojo. Se tivesse voltado
ao laboratório teria sido uma longa caminhada em vão e
estaria ainda mais atrasada...”

Neste trecho, NITA está sendo usado no seu modo sı́ncrono,
como se fosse uma ferramenta de chat. Nos chats conven-
cionais, as salas de bate-papo são criadas por assunto. Entre-
tanto, no NITA, as salas também são criadas por localidade.
Todos os usuários são automaticamente adicionados nas salas
correspondentes às localidades onde se encontram.

”Após sua aula, Maria sobe as escadas e vai para sua sala
de estudos. Ao entrar, seu handheld dá um sinal de alerta.
É uma mensagem deixada ali por um dos seus colegas com
quem compartilha aquele local. Nela ele pede a todos que
não usem a máquina ’Amadeus’, pois está executando um
programa de simulação que não deve ser interrompido. O
cabeçalho de uma segunda mensagem, sem data de expiração,
apareceu no visor de Maria, mas com uma indicação de que
se trata de uma mensagem que ela já tinha lido. Era sobre as
normas de utilização daquela sala, que todos que entravam
nela recebiam. Como ela já sabia seu conteúdo, Maria marcou
a opção de não ver mais aquela mensagem.”

Já no modo assı́ncrono, NITA funciona como um quadro
de avisos virtual, mas geograficamente determinado, ou seja,
recebendo e postando mensagens em um local. As mensagens
podem ou não ter data de expiração e o usuário pode optar por
ler, salvar ou ignorar uma determinada mensagem, ou ainda
bloquear futuras mensagens do mesmo autor.

”Havia muito trabalho a ser feito e Maria não queria ser
interrompida. Então, edita seu perfil de visibilidade, selecio-
nando a opção ”Invisı́vel”. Na caixa de exceções, escreve
o nickname do seu orientador. Agora, com exceção deste,
ninguém mais saberia sua localização. Maria, então, começa
a trabalhar.”

Cada usuário tem um perfil que pode ser configurado de
modo a garantir sua privacidade.

Aqui, salientamos apenas algumas caracterı́stica do NITA.
Na seção V, descreveremos mais detalhadamente sua arquite-
tura e funcionalidades. Doravante, utilizaremos os termos
região, localidade, local e área como sinônimos.

IV. MoCA & LIS

NITA foi implementado usando os serviços do middle-
ware MoCA[1]. Essa arquitetura visa fornecer um ambiente
para o desenvolvimento de aplicações colaborativas móveis
com serviços para coleta, agregação e acesso a diferentes
informações de contexto, que podem ser disponibilizados para
os pares da colaboração ou utilizados para a adaptação do
comportamento de aplicações.

A arquitetura consiste de serviços para atender as ne-
cessidades das aplicações colaborativas, de APIs e de um
framework para facilitar a integração destas aplicações com
tais serviços. Várias aplicações de colaboração podem se

beneficiar dos serviços da arquitetura (como, por exemplo,
serviço de localização).

A arquitetura MoCA foi projetada para ambientes de redes
sem fio infra-estruturadas. O atual protótipo da arquitetura
foi implementado para uso em uma rede baseada em TCP/IP
802.11 mas, em princı́pio, nada impede que ela seja estendida
para redes celulares, como GPRS.

Na arquitetura, cada aplicação de colaboração é composta
de três partes: Servidor, Proxy e Cliente da Aplicação. As
duas primeiras executam na rede fixa e a última no dispositivo
móvel.

A Figura 1 mostra uma aplicação composta de um servidor,
um ou mais proxies que atendem um conjunto de clientes
em dispositivos móveis e que interagem com serviços MoCA
através de eventos assı́ncronos usando o paradigma pub-
lish/subscribe.

Fig. 1. Arquitetura MoCA

A. Componentes do middleware MoCA
Os serviços e recursos oferecidos pela arquitetura para

o desenvolvimento de aplicações colaborativas mostrados na
Figura 1 são brevemente descritos a seguir.
• Monitor: É um daemon executando em cada dispositivo

móvel e tem a função de coletar as informações de
estado/ambiente do dispositivo móvel e enviá-las para
o CIS (Context Information Service) presente na rede
fixa. Os dados coletados incluem ponto de acesso (AP)
e endereço IP corrente, qualidade da conexão do enlace
sem fio com cada AP ao seu alcance, taxa de utilização
da CPU, memória e energia disponı́vel.

• Context Information Service (CIS): Este serviço recebe
e processa as informações de estado enviadas pelos
monitores e eventualmente gera eventos que sejam do
interesse dos Proxies da aplicação.

• Location Inference Service (LIS): Infere a localização
simbólica aproximada de um dispositivo. Mais detalhes
são descritos na seção IV-B.

• APIs e framework para o desenvolvimento da aplicação
colaborativa: O servidor e o cliente da aplicação co-
laborativa devem ser implementados utilizando as APIs
MoCA. A implementação do Proxy da aplicação deve



ser uma instância do ProxyFramework, para o desen-
volvimento e customização de proxies de acordo com
as necessidades especı́ficas da aplicação. Ele facilita a
programação das adaptações que devem ser acionadas por
mudanças de contexto. Tanto as APIs quanto o Frame-
work do Proxy ocultam do desenvolvedor da aplicação
os detalhes sobre o acesso aos serviços oferecidos pela
arquitetura.

A arquitetura também provê transparência de mobilidade
para as aplicações. Quando um dispositivo móvel migra para
uma nova rede, o Proxy é capaz de realizar tratamento de han-
dover na aplicação, realizando a re-localização do dispositivo,
eventualmente determinando um outro Proxy mais apropriado
a ser usado pelo cliente e transferindo a sessão corrente para
o mesmo.

B. LIS

O Location Inference Service (LIS) é responsável por inferir
a localização aproximada de um dispositivo móvel a partir
de informações de contexto coletadas pelo CIS para esse
dispositivo. Para isso, o LIS compara o padrão de sinal
RF (rádio-freqüência) corrente do dispositivo (de todos os
APs 802.11 em sua vizinhança) com os padrões de sinal
previamente coletados em pontos de referência pré-definidos
em um edifı́cio ou região. Portanto, antes de fazer a inferência,
a base de dados do LIS deve ser povoada com as amostras de
sinais RF em cada ponto de referência.

O LIS utiliza um modelo de localização hı́brido e
hierárquico, no qual a posição pode ser fornecida em coorde-
nadas ou por nome simbólico. A arquitetura do LIS é composta
por:
• stub CIS: Requisita ao CIS notificações periódicas de

intensidade dos sinais RF sentidos pelo dispositivo de
diversos APs, coleta-as e prepara as informações para a
inferência de localização.

• Máquina de inferência: Aplica a técnica Multiple Nearest
Neighbor [8] para inferir a localização do dispositivo.

• Gerente de Áreas: Como parte da configuração do LIS,
deve-se definir regiões geográficas de tamanho e formato
arbitrário, atribuindo a elas um nome de região simbólica.
Essas regiões são utilizadas para construir a topologia
hierárquica (i.e. composição de regiões com sub-regiões
aninhadas) da localidade. As informações de regiões
simbólicas (nome, coordenadas e etc.) são armazenadas
em formato XML no Repositório de Áreas. A máquina
de inferência acessa o Gerente de Áreas para mapear as
coordenadas do ponto inferido para uma região simbólica.

• Gerente de eventos: é responsável por processar as
requisições das aplicações que estão interessadas na
localização de um ou mais dispositivos, bem como enviar
as notificações quando a localização do dispositivo é
atualizada.

V. FUNCIONALIDADES E ARQUITETURA DO NITA

Como foi dito anteriormente, NITA possibilita a troca de
mensagens sı́ncronas e assı́ncronas. A seguir, são apresentadas

as caracterı́sticas de cada um desses modos e a interação do
NITA com os serviços MoCA.

A. Modo Assı́ncrono

Nesse modo, NITA é uma aplicação para postar mensagens
em uma região simbólica. Assim, qualquer usuário que esteja
ou venha a estar nessa região receberá automaticamente essa
mensagem, funcionando assim, como um quadro de avisos
virtual.

O remetente de uma mensagem pode escolher seu destino
(uma região simbólica), os usuários autorizados a lerem a
mensagem e o perı́odo de tempo que a mensagem ficará no
local para ser lida. Além disso, pode procurar por servidores
NITA, suas regiões e quaisquer outros usuários visı́veis em
cada uma dessas regiões. Um potencial receptor pode ajustar
seu status de visibilidade (on/off ) para todos ou para os
contatos de sua buddy-list, escolher quais tipos de mensagens
ele deseja receber e escolher entre ler imediatamente cada
mensagem ou se elas devem ser salvas para leitura futura.

Quando uma mensagem é lida pela primeira vez, seu autor
recebe uma mensagem com a marca de tempo (timestamp) em
que esta foi lida. 1

Tal mensagem não contém a identidade do leitor, pois essa
informação levaria a problemas de privacidade, i.e., o autor
saberia a que horas o leitor esteve naquele local. A mensagem
é apenas usada para informar o emissor que sua mensagem
foi lida ao menos uma vez.

B. Modo Sı́ncrono

NITA também provê um modo de comunicação sı́ncrona.
Cada região simbólica tem uma sala de bate-papo a ela
associada, possibilitando que os usuários enviem/recebam
mensagens sı́ncronas para/de pessoas na mesma localidade.

Essa funcionalidade é interessante para regiões que têm
muitas pessoas ou para regiões mais amplas, principalmente
se considerarmos uma hierarquia de regiões em que o usuário
pode se encontrar simultaneamente, tal como: na sua sala, no
seu andar, no seu prédio e até mesmo no seu bairro. Como
exemplos do modo de comunicação sı́ncrona podemos citar:
uma sala de conferência, onde usuários podem se comunicar
sem incomodar o palestrante, ou em um bar, onde uma pessoa
tı́mida quer primeiro ter uma conversa virtual antes de se
engajar em um encontro no mundo fı́sico.

Além disso, o usuário não precisa estar no mesmo lugar que
seus colaboradores para enviar-lhes uma mensagem. Quando
ele executa o aplicativo NITA pela primeira vez, ele é auto-
maticamente adicionado a sua localidade corrente e à sala de
bate-papo relacionada. Ele também pode navegar e participar
de outras salas de bate-papo e assim pode se comunicar com
amigos de outras regiões. Nesse caso, seu ı́cone aparece de
uma forma diferente para que os outros saibam que ele não
está fisicamente presente naquela região. É também possı́vel
enviar mensagens para um usuário especı́fico, como numa
comunicação peer-to-peer convencional.

1Estamos investigando alternativas para as situações em que esta funciona-
lidade poderá causar ou pôr em risco uma invasão na privacidade dos usuários.



Fig. 2. Diagrama de classes do servidor NITA

Uma sala de bate-papo pode ser criada e associada a regiões
simbólicas ou a assuntos. Assim, usuários podem se encontrar
e conversar sobre tópicos de seus interesses, não importando
onde eles estejam. Dessa forma, NITA funciona como uma
aplicação de bate-papo sem fio convencional.

C. Arquitetura

Como NITA baseia-se na arquitetura MoCA, a aplicação é
composta de três partes: um servidor central, um conjunto de
proxies (ambos na rede fixa) e programas clientes executando
nos dispositivos móveis.

O servidor funciona como distribuidor de eventos, como
repositório de informações e gerenciador de localidades.

O proxy é a única interface entre os clientes e o servidor, in-
terceptando todos os comandos e eventos. Registra-se junto ao
servidor de monitoramento do MoCA para receber notificações
sobre a conectividade/localização das unidades móveis sob
sua responsabilidade. Também está encarregado de consultar
o serviço LIS sobre as estruturas das regiões simbólicas e re-
gistrar interesse nas mudanças de localização dos clientes que
representa. Além disso, é o responsável pelo armazenamento
temporário (caching) de suas mensagens quando os clientes se
encontram temporariamente desconectados. A adaptação das
mensagens também é feita dependendo do tipo de dispositivo
ou contexto em que se encontra o cliente, além de haver
filtros de acordo com o perfil do usuário. Apesar de muitas
dessas tarefas executadas pelo proxy poderem ser feitas pelo
servidor NITA, essa descentralização é necessária para prover
um serviço escalável.

A Figura 2 mostra o diagrama de classes do servidor NITA.
Neste diagrama, o objeto LocationManager é o responsável

por gerenciar o ciclo de vida de objetos Location. Cada
objeto Location contém uma lista de usuários (User) que
estão localizados na região geográfica correspondente. O papel
do MessageService é servir como interface para a API de
comunicação e notificação do middleware MoCA.

Quando um usuário entra em uma região simbólica, o
serviço LIS informa o proxy NITA sobre esta mudança de
localização. O último repassa tal informação para o servidor
da aplicação que chama o método removeUser() do objeto
Location relacionado com a região anterior e o método add-
User() no objeto Location representando a região corrente
do usuário. Então, o objeto Location envia ao cliente no
dispositivo móvel a lista de todos os IDs de todas as mensagens
postadas na região em que ele agora se encontra. Um aviso
”nova mensagem no ar” aparece na tela do usuário, e este
pode abrir uma janela para navegar pela lista, que mostra o
assunto e o autor de cada mensagem. Se ele decidir ler uma, o
ID da mensagem é enviado para o servidor da aplicação, que
obtém a mensagem relacionada do banco de dados e a envia
para o cliente. Assim, somente as mensagens desejadas são de
fato enviadas aos clientes. Além disso, o usuário pode escolher
se deseja salvar ou descartar a mensagem. No primeiro caso,
a mensagem é salva numa URI previamente configurada, que
pode apontar para um sistema de arquivo local ou para a conta
remota do usuário no servidor NITA.

No envio/recebimento de mensagens sı́ncronas ou
assı́ncronas, o princı́pio de projeto é o mesmo: as mensagens
são postadas em lugares, representados por objetos Location,
os quais varrem suas listas de usuários (que se encontram na
região fı́sica representada por eles), enviando a cada um a
mensagem postada. A diferença entre os modos sı́ncrono e



assı́ncrono está nas caracterı́sticas da mensagem enviada. No
primeiro caso, não é possı́vel dar-lhe um tempo de vida. Ela
só é lida por aqueles que se encontram no mesmo espaço e
tempo em que tenha sido enviada. Além disso, é visualizada
numa janela de chat e não pode ser salva separadamente. No
caso de uma mensagem peer-to-peer, o atributo destinatário
da mensagem especifica um usuário, e o objeto Location a
enviará apenas para este.

VI. PROJETO DA INTERFACE DE USUÁRIO DO NITA

O cliente NITA foi desenvolvido em Java para que possa
ser executado em diversos dispositivos móveis (como por
exemplo, notebooks, handhelds, smart-phones, celulares, etc.).
Se, por um lado, é desejável projetar-se uma única interface
de usuário, comum para todos os dispositivos, esta abordagem
reduz a usabilidade da aplicação, pois não permite aproveitar
as caracterı́sticas especı́ficas de cada dispositivo. Por outro
lado, os custos e prazos de se desenvolver uma interface para
cada dispositivo podem inviabilizar a construção da aplicação.
Portanto, torna-se necessária uma abordagem intermediária,
que maximize o reuso do projeto (e implementação) da inter-
face, sem reduzir a usabilidade da aplicação.

Para fazer face a este desafio, pesquisadores da área de
interação humano-computador (IHC) vêm buscando formas
de se projetar a interface de uma aplicação com base em
modelos. As interfaces são especificadas uma única vez, e
de maneira abstrata. Esta especificação dá origem, através de
transformações sucessivas, às múltiplas interfaces concretas,
cada qual para um (tipo de) dispositivo [9]. Em particular,
modelos de tarefa e de interação são os mais utilizados para
este fim.

O uso de uma linguagem comum para criar modelos de
interação para dispositivos distintos permite evidenciar as
semelhanças e diferenças entre estes dispositivos, no que
diz respeito aos aspectos que influenciam a interação. Esta
abordagem torna possı́vel investigar questões como: É possı́vel
modelar uma aplicação com boa usabilidade para um PC e uti-
lizar os mesmos modelos para gerar a mesma aplicação em um
handheld ou celular também com boa usabilidade? Precisamos
construir um modelo distinto para cada plataforma? Neste
caso, qual é o risco de a aplicação perder sua identidade entre
realizações em diferentes plataformas? Como garantir que o
usuário saberá como utilizar a aplicação em cada plataforma?

O projeto da interação e da interface com dispositivos
móveis precisa considerar as caracterı́sticas de entrada e
saı́da de cada dispositivo bem como a situação em que os
dispositivos serão utilizados. Alguns dispositivos apresentam
telas grandes, outros telas pequenas, mı́nimas ou até não
apresentam saı́da de vı́deo, limitando-se a saı́da de áudio. Com
relação à entrada de dados, os dispositivos podem apresentar
teclados tradicionais, reduzidos ou modificados (por exemplo,
teclados dos telefones celulares ou thumb keyboards de alguns
handhelds para uso com os polegares), entrada por caneta na
própria tela, ou até mesmo entrada por voz. Já a situação
de uso determinará se os usuários terão todos os sentidos
disponı́veis durante a interação, se poderão utilizar as duas

mãos, uma ou nenhuma, se terão sua atenção totalmente
voltada para o dispositivo ou se há distrações freqüentes, entre
outros fatores.

Dentre os modelos de interação, escolhemos utilizar o
MoLIC, ”Modeling Language for Interaction as Conversa-
tion”, linguagem proposta por [10]. A descrição do modelo de
interação do NITA e o procedimento de geração da interface
do NITA para cada dispositivo estão fora do escopo deste
artigo. Usuários interessados no projeto detalhado da interação
podem se referir a [11]. Nesta seção, descreveremos apenas
alguns aspectos da interação com a versão do NITA para
handhelds através de cenários ilustrados por suas respectivas
telas. O cenário de exemplo trata de um usuário (Maria) que
deseja interagir com amigos em um shopping usando o modo
assı́ncrono do NITA.

1) Tela Principal: Quando Maria inicia o NITA em seu
handheld (e estabelece conexão com o servidor), passa a
ver a quantidade de mensagens recebidas no local em que
Maria se encontra, sua lista de contatos (buddy-list, no painel
”Contatos”), a lista das regiões simbólicas disponı́veis (no
painel ”Salas”), sua visibilidade e sua localização corrente
(Figura 3).

Fig. 3. Tela principal no dispositivo de Maria

Para mudar a sua visibilidade, Maria seleciona uma nova
opção na lista de visibilidades, associada ao campo ”Você está
...”. Quando NITA detecta que Maria mudou de localização, ela
recebe um sinal sonoro, e o nome da localidade é atualizada.
Quando Maria recebe alguma mensagem, a quantidade de
mensagens recebidas é atualizada e outro sinal sonoro é
emitido. Ela pode clicar neste número para ler os cabeçalhos
das mensagens recebidas, como será visto adiante.

Se alguns membros da lista de contatos estiverem visı́veis,
isto é mostrado através do texto à direita do respectivo nome
na lista de contatos, como ocorre com Joana, indicando que
está online no local X (Figura 3). Para os contatos que não



estejam conectados ou estejam invisı́veis, não aparecerá um
texto informando a sua localidade.

2) Escrevendo uma mensagem: A tela da Figura 4 é usada
para escrever uma mensagem. Neste exemplo, Joana está
escrevendo a mensagem para seus colegas: Ana, Cristina,
Maria, Tiago e Zilda, que só receberão esta mensagem quando
estiverem ou passarem no local Shopping, destino da men-
sagem (apresentado como default e aceito por Joana). Joana
percebe que, na lista de opções, a tabulação é usada para
indicar a hierarquia dos locais simbólicos, conforme tenha sido
armazenado no Gerente de Áreas do LIS (ver seção IV-B).

Fig. 4. Joana escrevendo uma mensagem

Joana definiu o assunto como sendo: Tá passeando por
aqui? Ao clicar no campo Limite de Entrega, ela recebe
uma lista de opções para determinar o tempo de validade
da mensagem, que pode ser uma quantidade de tempo (de
30 minutos a 24 horas), uma data especı́fica (clicando em
”mais...”) ou o perı́odo de sua permanência no shopping
(”enquanto eu estiver aqui”). Joana então escreve o corpo da
mensagem, e a envia clicando em Enviar.

3) Lendo uma mensagem: Ao clicar na quantidade de men-
sagens recebidas na tela principal (Figura 3), ela vê uma lista
dos cabeçalhos das mensagens recebidas (janela Mensagens
Recebidas na Figura 5) na sua localização atual, Shopping.

Ao clicar no único cabeçalho existente, Tá passeando por
aqui?, Maria recebe mais detalhes sobre a mensagem, como
o remetente, o assunto, a data de envio, o local de envio, e o
seu conteúdo (tela Lendo Mensagem na Figura 5).

Após ler todas as mensagens enviadas para o Shopping,
Maria indica o nome de outro local simbólico que melhor
caracteriza o seu local de permanência, no caso, a praça de
alimentação, e passa a ler as mensagens daquele local.

VII. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este artigo descreve o aplicativo NITA, um serviço baseado
em localização para a troca de mensagens sı́ncronas e
assı́ncronas entre usuários em uma rede móvel sem fio.
Uma das caracterı́sticas singulares de NITA é sua forma de
comunicação orientada à localização, que permite endereçar
mensagens e interagir sincronamente com quaisquer usuários

Fig. 5. Maria lendo a mensagem de Joana

(executando NITA e devidamente autorizados) posicionados na
região simbólica escolhida. Esta forma de comunicação pode
ser útil e eficiente para uma série de aplicações nas quais
não é possı́vel (ou desejável) se conhecer a identidade dos
usuários receptores da mensagem no momento de seu envio.
Além dos exemplos citados no artigo, acreditamos que exista
uma ampla gama de outras aplicações em áreas como turismo,
entretenimento, comércio, informação de eventos, situações de
emergência, etc.

O protótipo corrente de NITA foi desenvolvido em Java, e
consiste de um servidor, um proxy e um cliente, onde este
último executa em handhelds com o sistema WinCE e com
interface sem fio IEEE 802.11.

O NITA utilizou como middleware de apoio a arquitetura
MoCA, que fornece uma API para comunicação sı́ncrona e
assı́ncrona, e serviços de suporte para o monitoramento e
o processamento de informação de contexto em aplicações
distribuı́das envolvendo dispositivos móveis e executando em
redes locais sem fio 802.11. A MoCA facilitou o desenvolvi-
mento de NITA por tratar de forma transparente os problemas
ocasionados pela mobilidade e desconexão de dispositivos, e
por oferecer um serviço de inferência de localização (LIS),
que funciona para ambientes indoor e outdoor (com cobertura
de sinal 802.11). Este serviço permite a definição de uma
hierarquia de regiões simbólicas e de tamanho arbitrário, e
se encarrega do mapeamento de coordenadas geográficas para
estas regiões simbólicas.

A implementação da interface do usuário para o NITA
levantou uma questão importante do ponto de vista de IHC:
Como desenvolver uma aplicação para diversos dispositivos
com boa usabilidade e sem perder a identidade da aplicação?
Para endereçar este desafio, trabalhamos com o projeto de
interfaces baseado em modelos, considerando as particulari-
dades de cada dispositivo. Neste estudo de caso, utilizamos o
MoLIC, objetivando verificar como e até que ponto o projeto



de interação baseado em modelos pode auxiliar no desenvolvi-
mento de aplicações multi-plataforma. Este artigo apresentou
a interface para handhelds, mas estão sendo desenvolvidas
também interfaces para desktop e celulares. Nestes estudos
de caso adicionais, investigamos os requisitos necessários
para uma interface ser portável entre os diversos dispositivos
comparando os diferentes modelos de interação, identificando
as situações em que a portabilidade é direta (ou seja, quando
basta gerar o NITA para os diversos dispositivos), e as situações
em que se deve aproveitar as caracterı́sticas de cada dispositivo
para facilitar a interação. Por exemplo, poderı́amos utilizar
o cliente em desktop para configurar o NITA e o cliente
no handheld para utilização normal, permitindo aproveitar as
facilidades da interação com um desktop para configuração
e as facilidades de um handheld para o uso móvel. Esta
configuração poderia levar em consideração as situações de
uso do dispositivo móvel (localidade, horário, data, etc.). Desta
forma, um usuário poderia configurar a visibilidade padrão
especı́fica para seu local e horário de trabalho e uma outra
para momentos de lazer.

Este trabalho foi a nossa primeira investida no projeto
e desenvolvimento de aplicações colaborativas baseadas em
localização. No entanto, já identificamos várias possibilidades
de extensão e problemas interessantes relacionados a este tipo
de aplicações, que pretendemos investigar no futuro.

Atualmente, NITA trata apenas mensagens de texto. Em
sua próxima versão pretendemos estendê-lo para permitir
também a transmissão e visualização de outros tipos de arquivo
(imagens, som). Por exemplo, a aplicação poderia funcionar
como um guia turı́stico móvel, onde os usuários receberiam
páginas HTML com informações turı́sticas sobre a região
onde se encontram. Outras possı́veis melhorias e extensões
incluem também formas eficientes de navegação e pesquisa de
mensagens, garantia de privacidade aos usuários, organização,
classificação e filtragem das mensagens de acordo com o perfil
do cliente, etc.
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