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Resumo 

Rolins, Claudia Silva Villa Alvarez de Noronha. Um Framework para 

Gerência de Contexto Orientado a Sistemas Hipermídia Adaptativos. 

Rio de Janeiro, 2003. 119p. Dissertação de Mestrado - Departamento de 
Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

A computação orientada a contexto (Context-Aware Computing) é um 

paradigma que se propõe a permitir que as aplicações descubram e tirem proveito 

das informações que as circundam em dado instante, tais como localização, 

recursos próximos, infra-estrutura disponível, preferências do usuário, além de 

outras. Muitas pesquisas realizadas nessa área estão focadas na computação móvel 

ou na computação ubíqua. Entretanto, mais recentemente, foi possível perceber 

que há vários aspectos que não estão apenas limitados ao universo da ubiqüidade e 

da mobilidade e que também podem beneficiar outros sistemas. 

Os sistemas multimídia/hipermídia mais completos devem apoiar todas as 

etapas que envolvem o tratamento de um documento, iniciando na sua concepção, 

abrangendo seu armazenamento e terminando com a apresentação do documento 

ao leitor (usuário final). Um requisito desejável desse tipo de sistema, em 

particular, diz respeito à presença de mecanismos que realizem a adaptação do 

documento, ou seja, que efetuem algum tipo de transformação para tornar o 

hiperdocumento o mais adequado ao contexto no qual ele estará sendo 

visualizado. Sistemas hipermídia dotados de estratégias de adaptação constituem 

um exemplo de aplicação orientada ao contexto.   

O objetivo desta dissertação é propor uma arquitetura de gerência de 

contexto, projetada e desenvolvida como uma estrutura independente e 

reutilizável por diferentes sistemas, em especial, os sistemas hipermídia. A 

arquitetura propõe um modelo para representação da informação contextual e uma 

estrutura genérica (framework) capaz de ser reutilizada e incorporada em diversas 

implementações. 

Palavras-chave

computação orientada a contexto; gerência de contexto; contexto; estrutura 

independente; informação contextual; mobilidade; ubiqüidade; sistemas 

hipermídia; adaptação; Nested Context Model; RDF; CC/PP. 



Abstract 

Rolins, Claudia Silva Villa Alvarez de Noronha. Context Manager 

Framework for Supporting Adaptive Hypermedia Systems and Other 

Context-Aware Applications. Rio de Janeiro, 2003. 119p. Master Thesis - 
Departamento de Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro.

Context Aware Computing is a paradigm that allows applications to find 

and take profit from information that surrounds them at a given time, such as 

location, nearby resources, available infra-structure, user preferences, among 

others. Research in this area focuses on mobile or ubiquitous computing.  

However, recent research indicates that several aspects of this area are not limited 

to mobility and ubiquity. They can also profit from systems connected to other 

areas. 

Comprehensive multimedia/hypermedia systems must support all the phases 

of a document treatment. The treatment must encompass authoring, as well as 

storage and final presentation to the reader (end user). Particularly in this type of 

system, it is desirable to have tools that adapt the document, that is, tools that 

apply transformations to the hyper-document, making it adequate to the 

visualization. Hypermedia systems with adaptation strategies are an example of 

context-aware applications. 

The goal of this dissertation is to create a new architecture for context 

management: one architecture developed and built as an independent structure 

that may be reused by different systems, particularly by hypermedia systems. This 

architecture is based on a model of context information representation and on a 

recyclable framework that can be incorporated to several implementations. 

Keywords 

context aware computing; context management; context; independent 

structure; context information; mobility; ubiquity; hypermedia systems; 

adaptation; Nested Context Model; RDF; CC/PP. 
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1
Introdução

1.1.  
Posicionamento da dissertação 

A habilidade de transmitir idéias pode demandar muito esforço e atenção do 

usuário final. À medida que o computador passa a ter mais acesso a informações 

relativas ao contexto, torna-se possível o enriquecimento da interação humano-

computador e o oferecimento de serviços computacionais mais úteis e inteligentes. 

(Abowd & Dey, 1999) definiram contexto como “qualquer informação que 

possa ser usada para caracterizar a situação de uma entidade” onde, por 

entidade compreende-se uma pessoa, um lugar ou um objeto que possa ser 

considerado relevante na interação entre o homem e uma dada aplicação, 

incluindo o usuário e as aplicações propriamente ditas. 

Com a oferta cada vez mais abundante de diferentes tipos de dispositivo, 

alguns embutindo sensores ou outros mecanismos de percepção, e com a paralela 

queda de preço dos mesmos foi possível observar a demanda pelo 

desenvolvimento de um novo grupo de aplicações, as aplicações orientadas a 

contexto (Schilit et al., 1994). Muitas pesquisas realizadas nessa área estão 

focadas na computação móvel e/ou na computação ubíqua. Entretanto, mais 

recentemente, foi possível perceber que há vários aspectos levantados por essa 

área que não estão apenas limitados ao universo da ubiqüidade e da mobilidade e 

que também podem beneficiar sistemas ligados a outras áreas como, por exemplo, 

os sistemas hipermídia com suporte à adaptação. 

Os sistemas hipermídia mais completos são aqueles que procuram oferecer 

suporte a todas as etapas que envolvem o tratamento de um documento, iniciando 

na sua concepção, abrangendo seu armazenamento e terminando com a 

apresentação do documento ao leitor (usuário final).  

Dois componentes apresentam destaque nos sistemas hipermídia: o 

ambiente de autoria ou edição e o ambiente de apresentação (exibição ou 

execução). O primeiro tem o papel de capturar e transformar as idéias 
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armazenadas na mente do autor em objetos hipermídia, representando os 

componentes do documento e seus relacionamentos. O segundo possui o papel 

inverso, isto é, ele interpreta os objetos de mídia, que representam os componentes 

do documento e suas relações para, então, apresentá-los ao leitor (usuário final). 

Além desses componentes, o componente de armazenamento tem o papel de 

persistir os objetos de mídia em bases de dados. Normalmente, os documentos 

hipermídia criados podem ser armazenados em servidores hipermídia como, por 

exemplo, um servidor Web. Através de um protocolo de comunicação 

padronizado, os ambientes de armazenamento e de apresentação se comunicam 

com intuito de recuperar os diferentes objetos de mídia que compõem o 

documento que será apresentado ao usuário final. 

Um requisito desejável de um sistema hipermídia, em particular, diz 

respeito à presença de mecanismos que realizem a adaptação do documento, ou 

seja, efetuem algum tipo de transformação para tornar o hiperdocumento o mais 

adequado ao contexto no qual ele estará sendo visualizado. Tais mecanismos 

podem existir tanto no ambiente de armazenamento, como no ambiente de 

exibição, ou em ambos (situação ideal).  

De um modo geral, os sistemas hipermídia têm por base um modelo 

conceitual que representa os componentes de um documento. Um modelo 

conceitual de documentos multimídia/hipermídia possui duas entidades principais, 

a saber: nós1 e relacionamentos entre nós. O principal tipo de nó encontrado em 

todos os modelos de documentos é o nó de mídia, também conhecido como nó de 

conteúdo ou objeto de mídia, representando fragmentos de informação do 

documento.  

A adaptação de um documento está diretamente relacionada ao conteúdo do 

hiperdocumento, efetuada sobre os objetos de mídia, os relacionamentos, ou 

ambos. Um exemplo comum de adaptação do conteúdo é a seleção de diferentes 

alternativas de objetos de mídia contidos em diferentes arquivos, ou gerados, de 

forma automática, a partir de uma única versão. Essa seleção pode ocorrer tanto 

em termos de variação da qualidade das mídias individuais, como através da 

1
Na maioria dos modelos conceituais existentes na literatura, o nó é a entidade que representa fragmentos de 

informação o que chamaremos de um objeto de mídia. Em alguns modelos o nó pode ser uma composição que contém 

outros nós e relacionamentos entre eles. Um nó também possui atributos tais como: autor, título, data de criação, descrição 

etc.
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variação da quantidade de informação (Rodrigues, 2003). A substituição dos 

conteúdos por diferentes tipos de mídias é conhecida como adaptação cross-media

(Boll et al., 1999b).  

Um sistema hipermídia possibilita a criação de diversos tipos de 

relacionamentos entre nós (Soares et al., 2000) tais como: relações de referência, 

relações de sincronização, relações de contextualização e outras. Brusilovsky 

(Brusilovsky, 1996) descreve algumas técnicas de adaptação de relacionamentos 

procurando auxiliar o usuário (leitor) a personalizar a sua navegação no 

hiperdocumento. 

Além da presença de mecanismos de adaptação, também é importante que 

os sistemas hipermídia ofereçam uma flexibilidade quanto ao momento em que o 

processo de adaptação pode ocorrer, isto é, antes da compilação do documento 

(adaptação estática) ou durante a exibição do documento (adaptação dinâmica). 

A adaptação de hiperdocumentos em função do contexto de apresentação 

oferece como principais vantagens um conteúdo e uma estrutura de navegação 

através do hiperdocumento personalizados às preferências dos usuários e mais 

adequados à plataforma de exibição.  

Vale salientar que sistemas hipermídia com suporte à adaptação estão 

fortemente integrados à proposta deste trabalho. Sendo assim, uma discussão mais 

detalhada sobre esse tópico será feita no Capítulo 2. 

Como é possível observar, o conceito relacionado às aplicações hipermídia 

orientadas a contexto2 compreende tanto a responsabilidade por detectar e 

interpretar a informação de contexto como também, personalizar os conteúdos 

solicitados, procurando refletir às necessidades do usuário da melhor forma 

possível.  

Segundo (Abowd & Dey, 1999): uma aplicação é orientada a contexto se 

ela usa o contexto para fornecer informações ou serviços relevantes ao usuário, 

onde relevância é um aspecto que vai depender da atividade que o usuário esteja 

executando em um dado instante. Através de uma visão mais restritiva, esses 

autores preconizam que as aplicações orientadas a contexto se responsabilizem 

2
O termo context-aware computing é traduzido para a língua portuguesa como computação ciente de contexto ou 

computação orientada a contexto. Ao longo desta dissertação, o termo orientado a contexto será  usado.
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apenas pelas funcionalidades pertinentes ao seu próprio domínio, deixando que a 

detecção e a interpretação sejam tratadas por outras entidades.  

Com o objetivo de retirar a sobrecarga imposta pelas tarefas de 

gerenciamento da informação contextual, o presente trabalho propõe um conceito 

de gerência de contexto projetado e desenvolvido como uma estrutura 

independente e reutilizável por diferentes sistemas. Esta dissertação propõe um 

modelo para representação da informação contextual e uma estrutura genérica 

(framework) capaz de ser reutilizada e incorporada em diversas implementações e 

que serão descritos detalhadamente nos Capítulos 3 e 4 deste trabalho. 

As vantagens trazidas com o uso dessa abordagem são: i) coleta da 

informação de contexto de forma dinâmica (caso ideal), isto é, através de um 

mecanismo de consulta aos agentes sensores responsáveis por coletar esses dados 

(a pedido do gerente de contexto ou por iniciativa voluntária de um dispositivo 

cliente ou servidor); ii) possibilidade de utilização de diversos meios de 

armazenamento para manutenção do contexto; iii) uso de uma estrutura de dados 

extensível para representação da informação contextual e iv) intercâmbio das 

informações utilizando um protocolo aberto. 

1.2. 
Objetivos

Recentemente, os trabalhos oriundos do laboratório TeleMídia (Rodrigues 

& Soares, 2002) e (Rodrigues, 2003) têm abordado questões relacionadas à 

adaptação de documentos. O principal objetivo desses trabalhos está relacionado 

ao controle de execução de documentos hipermídia no lado cliente, com destaque 

especial para os mecanismos de adaptação das apresentações. Para tal, esses 

trabalhos também prevêem interfaces de junção com diversos serviços, o que 

inclui um mecanismo de gerência do contexto. 

O presente trabalho tem como principal objetivo propor uma arquitetura 

genérica para um gerente de contexto que contemple as funções de coleta, 

monitoramento, armazenamento, tradução das informações contextuais para um 

formato inteligível e sua disseminação para os sistemas interessados. 

A princípio, essa arquitetura deve gerir as seguintes informações 

contextuais: 
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Perfil do dispositivo cliente: plataforma de hardware, plataforma de 

software e informações sobre algumas aplicações instaladas no cliente; 

Perfil do usuário: identificação do usuário, objetivo, conhecimento, 

experiência prévia e preferências; 

Perfil das redes: velocidade de acesso, latência, confiabilidade, taxa de 

erro; 

Perfil dos servidores: plataforma de hardware e software e informações 

sobre algumas aplicações instaladas. 

As funcionalidades apresentadas são reunidas em frameworks com o 

objetivo de facilitar a implementação de um mecanismo para gerência de contexto 

independente dos sistemas hipermídia. Essas funcionalidades são estruturadas de 

maneira modular, sem obrigar que todas estejam presentes em uma 

implementação real e, por isso, afetem a lógica de funcionamento do gerente de 

contexto. As principais funcionalidades são modeladas como frameworks também 

objetivando reuso e implementação por meio de mais de um protocolo de 

comunicação e mais de uma opção de estrutura de dados.  

A instanciação do framework para provisão de informação contextual ao 

Sistema HyperProp (Soares et al., 2000) serve como avaliação desta proposta. A 

fim de demonstrar o funcionamento dos frameworks, eles são integrados ao 

formatador hipermídia adaptativo construído no Laboratório Telemídia 

(Rodrigues, 2003). A dissertação também explora a adaptação em servidores 

hipermídia, para melhor demonstrar os locais possíveis para realizar a adaptação 

de documentos hipermídia com orientação ao contexto. Cabe comentar que a 

adaptação de relacionamentos não foi incluída no escopo dessa instanciação. 

1.3. 
Organização da dissertação 

Esta dissertação está organizada da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta 

noções básicas para o melhor entendimento do trabalho. Isso inclui os conceitos 

adicionais relacionados ao contexto e alguns trabalhos desenvolvidos nessa área 

de pesquisa. Além disso, é feita uma análise das diferentes possibilidades de 

adaptação para hiperdocumentos e uma avaliação do modelo NCM (Soares et al., 

1995) à luz dos principais requisitos dos modelos de documentos hipermídia. 
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O Capítulo 3 descreve detalhadamente a arquitetura do gerente de contexto 

com base em um servidor de contexto, em conjunto com a estrutura de dados e os 

protocolos adotados em função das tecnologias e padrões existentes para tratar o 

aspecto da representação e disseminação da informação de contexto. 

O Capítulo 4 discute mais detalhadamente os dois frameworks de 

modelagem e gerência do contexto. Além disso, para demonstrar a integração dos 

frameworks aos sistemas hipermídia, é descrita a interface de junção com o 

Formatador Hipermídia descrito em (Rodrigues, 2003). 

Finalmente, o Capítulo 5 encerra essa dissertação com considerações finais, 

apresentando as principais contribuições deste trabalho e apontando propostas de 

trabalhos futuros. 



2
Conceitos Básicos 

A computação orientada a contexto (Context-Aware Computing) é um 

paradigma que se propõe permitir que as aplicações descubram e tirem proveito 

das informações que as circundam em dado instante, tais como localização, 

recursos próximos, infra-estrutura disponível, preferências do usuário, entre 

outras. Muitas pesquisas realizadas nessa área estão focadas na computação móvel 

e/ou na computação ubíqua; entretanto, mais recentemente, foi possível perceber 

que há vários aspectos que não estão apenas limitados ao universo da ubiqüidade e 

da mobilidade e que também podem beneficiar outros sistemas. 

Para melhor entender a relevância do contexto no universo dos sistemas 

hipermídia atuais, esse capítulo esclarece os conceitos principais em torno da 

computação orientada a contexto. Além disso, tem como objetivo discutir as 

possibilidades de adaptação dos sistemas hipermídia e que podem ser resumidas 

em quatro questões básicas: “em função do que adaptar”, “onde adaptar”, “o que 

adaptar” e “quando adaptar”. Essa análise permite estabelecer as principais 

características que devem permear o modelo hipermídia utilizado como base para 

a elaboração dos hiperdocumentos, assim como o modelo de informações 

contextuais. O capítulo se encerra com uma análise detalhada das principais 

entidades que dão suporte à adaptação no modelo de documentos NCM (Soares et 

al., 1995) e do formatador existente no sistema HyperProp (Rodrigues, 2003) com 

mecanismos de adaptação temporal. 

2.1. 
Computação orientada a contexto 

Algumas das definições sobre contexto encontradas na literatura fornecem 

possíveis sinônimos para a palavra; por exemplo, se referem a contexto como 

meio-mbiente ou situação. Algumas já consideram contexto como sendo o 

ambiente do usuário, enquanto outras o consideram como sendo o ambiente da 
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aplicação. A mais completa e abrangente foi a apresentada no Capítulo 1. Esta 

seção discute algumas pesquisas que exploraram o uso do contexto. 

As primeiras aplicações orientadas a contexto focalizaram o usuário móvel, 

que possuía algum dispositivo com sensores de ambiente embutidos, como GPS 

(Global Positioning System), reconhecedor de caligrafia etc. A função desses 

sensores era detectar algum tipo de informação relacionada à localização, horário 

do dia, identificação do usuário e recursos próximos, percebendo inclusive se o 

usuário estava em movimento ou não. Além de sensores comuns, também 

apareceram alguns super-sensores capazes de identificar situações mais 

complexas como, por exemplo, uma determinada sala estar vazia e portanto, não 

precisar estar com as luzes acesas. 

Ao longo da última década foi possível observar o desenvolvimento de 

outras aplicações orientadas a contexto que procuraram explorar o processo de 

interação com o usuário. A pesquisa em computação orientada ao contexto 

sugeriu a classificação dessas aplicações em três categorias de funções (Abowd & 

Dey, 1999). 

A primeira categoria, denominada exibidora de informações ou serviços,

corresponde às aplicações que sugerem ações alternativas a serem tomadas por 

parte do usuário ou exibem informações de contexto ao mesmo. Na literatura 

existem muitos exemplos dessa família de aplicações, das quais merecem 

destaque aquelas que: exibem ao usuário ou ao seu veículo, um mapa com sua 

localização e adjacências que possam ser de seu interesse (Abowd et al., 1997) e 

(McCarthy & Meidel, 1999); apresentam uma lista de impressoras mais próximas 

(Schilit et al., 1994); percebem e apresentam informações à respeito do ambiente 

interno e externo para um grupo de usuários (Salber et al., 1999) etc.  

Outra categoria de aplicações orientadas a contexto que merece ser 

ressaltada é classificada como executoras automáticas de serviço, ou seja, 

descrevem um grupo de aplicações que podem disparar um comando ou ação de 

qualquer espécie ou, re-configurar um sistema inteiro, baseadas em mudanças no 

contexto, em nome do próprio usuário. Um exemplo típico que ilustra essa 

famíllia de aplicações é a de um sistema de navegação de carro capaz de sugerir 

rotas alternativas dado que o usuário perdeu um determinado retorno (Hertz, 

1999). 
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A terceira categoria de aplicações são as intituladas anexadoras de contexto 

para auxílio na recuperação de informações a posteriori. Uma aplicação de 

zoologia capaz de acrescentar local e horário de observação às anotações feitas 

pelo usuário é um dos vários exemplos de aplicações dessa categoria (Pascoe et 

al., 1998). 

Independente de qualquer proposta para agrupar aplicações em categorias, 

como mencionado anteriormente, o uso do contexto tem agregado mais valor às 

aplicações. Os sistemas hipermídia são exemplos de aplicacões que podem ter 

interesse em fazer uso das informacões contextuais para que possam se tornar 

adaptativos. 

2.2. 
Adaptação em sistemas hipermídia 

De maneira a tentar diminuir a lacuna existente entre a grande quantidade de 

informação que compõe um documento multimídia/hipermídia e sua apresentação 

em dispositivos com capacidades heterogêneas, é fundamental que os sistemas 

hipermídia possam dar suporte à adaptação, considerando o dinamismo do 

ambiente ao redor dos usuários.  

Esta seção analisa as principais possibilidades de adaptação de um 

hiperdocumento. Isso envolve basicamente responder quatro questões: i) Que 

informações podem guiar o processo de adaptação? ii) Que objetos se sujeitam a 

ajustes? iii) Quais as possíveis arquiteturas passíveis de adoção? iv) Em que 

momentos tais ajustes podem ocorrer? Essa análise permite estabelecer quais 

requisitos devem estar presentes no modelo hipermídia utilizado como base para 

concepção de hiperdocumentos, assim como que informações de contexto são 

mais relevantes. Com base nesses requisitos, o capítulo se encerra com uma 

avaliação das principais características de adaptação encontradas no modelo 

NCM, utilizado como principal fonte de inspiração para a construção de uma 

arquitetura genérica de gerência de contexto, apresentada no capítulo seguinte.  
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Figura 2.1 – Sistemas Hipermídia Adaptativos – As quatro questões 

2.2.1. 
Elementos que influenciam a adaptação 

A primeira questão, muito relevante para este trabalho, se propõe a analisar 

as principais informações que, de alguma forma, orientam os mecanismos de 

adaptação de um sistema hipermídia na escolha da alternativa de apresentação 

mais adequada. Em outras palavras, essa questão procura investigar em função de 

que informações, ou melhor, em função de que contexto, um hiperdocumento 

pode ser adaptado. 

Em primeiro lugar, os usuários de um sistema hipermídia dependem da 

existência dos mecanismos de entrega do conteúdo e de apresentação dos 

hiperdocumentos. Eles devem funcionar de maneira precisa e ajustada para assim 

garantirem a qualidade e a continuidade do serviço de apresentação.  

Boll et al. (Boll et al., 1999b) classificaram a informação contextual em 

duas categorias básicas: infra-estrutura (“adaptation to technical infrastructure”)

e usuário (“adaptation to personal interest”). As características de infra-estrutura 

dizem respeito aos aspectos relativos à plataforma de exibição, isto é, 

características do dispositivo cliente, servidor(es) de conteúdo e às condições do 

sistema de comunicação tais como: banda passante, retardo, protocolo utilizado 

etc. 
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As características do usuário, ou de interesse pessoal, estão mais 

diretamente relacionadas a parâmetros tais como: conhecimento, objetivos, 

experiência prévia e preferências do usuário. Os sistemas hipermídia adaptativos 

(Brusilovsky, 1996) enfatizam que a adaptação está vinculada aos parâmetros do 

usuário e com isso, pressupõem a existência de um modelo individual do usuário, 

mantido constantemente atualizado. O modelo serve de guia para adaptação do 

conteúdo hipermídia ou dos elos de navegação respeitando os interesses dos 

diferentes usuários. 

Como exemplo, considere um professor que esteja no campus de uma 

universidade desejando assistir a uma apresentação de um material sobre cirurgia 

para colocação de marca-passo. Nesse caso, um aluno de graduação em medicina 

pode estar interessado no mesmo conhecimento, mas de maneira mais abstrata.  

Em um cenário como descrito no parágrafo anterior, a apresentação precisa 

se adaptar ao interesse pessoal do usuário exemplificado através do assunto 

“cirurgia para colocação de marca-passo” e ao nível de conhecimento 

“professor” e “aluno” dos usuários. Além da necessidade da adaptação semântica, 

a apresentação também precisa se ajustar de acordo com a infra-estrutura do 

ambiente em que o usuário está imerso, ou seja, “no campus” ou “em casa”.  

Como conclusão, no campus da universidade, utilizando uma conexão de 

banda larga e um computador com uma boa capacidade de processamento, o 

professor deverá obter uma qualidade de apresentação superior a do aluno que, 

por outro lado, não dispõe de recursos com pré-requisitos técnicos adequados. 

Como a literatura faz uma distinção entre as denominações sistema 

hipermídia adaptativo e sistema hipermídia adaptável, é importante que o leitor 

perceba o porquê dessa diferenciação e entenda a razão pela qual este trabalho 

optou por empregar o termo hipermídia adaptativa. Quando o modelo do usuário é 

alimentado por meio de uma configuração explícita ou com base nas informações 

provenientes de questionários ou de formulários preenchidos pelo próprio usuário, 

diz-se que o sistema hipermídia é do tipo adaptável. Quando o modelo do usuário 

é alimentado de forma automática, como no caso deste trabalho, diz-se que o 

sistema hipermídia é do tipo adaptativo (De Bra et al., 1999). 

Quaisquer que sejam os aspectos a influenciar no processo de adaptação em 

sistemas hipermídia, é desejável que a sobrecarga imposta pelas funções de coleta, 

tradução e disseminação possam ser tratadas por um mecanismo inteiramente 
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independente, capaz de fazer a gerência do contexto. Além disso, esse mecanismo 

de gerência paralelo deve também introduzir o conceito de reutilização da 

informação, não somente pelas aplicações hipermídia, mas também por outros 

tipos de aplicação. 

Outro ponto muito importante a ser considerado, em conjunto com a 

concepção desse mecanismo de gerência de contexto, é a adoção de protocolos 

abertos utilizados tanto para coleta como para consulta das informações de 

contexto, além de uma estrutura de dados padronizada e extensível que permita a 

descrição desse conjunto de atributos e tradução para outros formatos quaisquer. 

O Capítulo 3 aborda de forma detalhada os padrões e especificações que possam 

ser adotados no projeto desse mecanismo. 

A Seção 2.2.3 discute em detalhes algumas técnicas de adaptação que 

podem ser utilizadas para ajustar tanto a qualidade do conteúdo como a 

quantidade de informação presente.  

Finalmente, é importante observar que o processo de adaptação não é única 

e exclusivamente afetado pelo contexto, mas também por informações pertinentes 

à própria especificação do documento. A Seção 2.3 deixa mais claro, através do 

Formatador Hipermídia do sistema Hyperprop, que outros fatores também são 

levados em consideração pelos mecanismos de adaptação. 

2.2.2. 
Onde adaptar 

O entendimento deste item requer uma explicação sobre os subsistemas 

(ambientes) que oferecem suporte para o tratamento de hiperdocumentos. Esses 

ambientes são conhecidos como: o ambiente de autoria ou especificação, o 

ambiente de armazenamento e o ambiente de apresentação ou 

exibição(Muchaluat-Saade 2003) (Rodrigues, 2003).  

A troca de mensagens entre esses ambientes é intermediada por um 

provedor de serviços de comunicação que pode ser uma rede de acesso junto com 

o hardware e software necessários, caso esses ambientes estejam distribuídos em 

máquinas diferentes. Quando eles estão todos concentrados em uma única estação, 

o provedor de serviços de comunicação pode ser representado pelo sistema 

operacional, por exemplo. 
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Figura 2.2 – Sistemas Hipermídia Adaptativos – Onde? 

O primeiro ambiente a ser analisado é o de autoria. Esse ambiente permite 

que os autores de documentos especifiquem os componentes, propriedades e os 

relacionamentos internos e externos de um hiperdocumento. Além da 

funcionalidade de edição, esse ambiente também permite que se descrevam as 

características de apresentação do documento. É também nesse ambiente que 

várias alternativas de adaptação são especificadas, dependendo do contexto de 

exibição. 

O segundo ambiente que integra os sistemas hipermídia é o de 

armazenamento(ou servidor), oferecendo recursos de gravação, recuperação e 

adaptação de documentos. Este ambiente pode estar subdividido em 

armazenamento da especificação (estrutura) do documento e armazenamento do 

conteúdo dos objetos de mídia3, podendo os armazenamentos ser independentes 

entre si. 

A adaptação do hiperdocumento no ambiente de armazenamento, antes do 

seu envio ao ambiente de apresentação, pode ser bastante atraente do ponto de 

vista de otimização dos recursos utilizados. Independentemente de o 

armazenamento estar restrito a um único local ou distribuído em vários servidores, 

a eficiência do processo de adaptação pode atingir níveis bastante satisfatórios à 

3
Os objetos de mídia podem ser arquivos de texto, imagem, áudio, vídeo etc.
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medida que o contexto considerado seja mais amplo e completo. Contexto amplo 

pode ser compreendido como aquele que, além de descrever as características 

do(s) servidor(es) de conteúdo(s), envolvendo taxa de utilização da CPU, 

quantidade de clientes conectados etc., também descreve as características que 

retratam o provedor de serviço (velocidade de acesso, retardo etc.) e o ambiente 

de exibição do documento (características de hardware, software, preferências do 

usuário etc.). 

O último ambiente a ser descrito é denominado ambiente de exibição ou de 

apresentação do documento ao leitor (ou usuário final). Ele é composto por dois 

elementos principais: as ferramentas de exibição e o formatador, que, se 

integrados de forma consistente, garantem o bom desempenho de uma 

apresentação.  

As ferramentas de exibição são formadas por um conjunto de programas, ou 

até mesmo equipamentos, que lidam diretamente com os dispositivos de entrada e 

saída participantes em uma apresentação. Além disso, essas ferramentas são as 

responsáveis por processos de descompressão e ajuste de taxas de exibição de 

alguns objetos durante a apresentação, o que é usualmente chamado de adaptação 

de tempo elástico. 

O formatador é o elemento cuja presença não é tão evidente para o usuário 

final. Cabe a ele executar tarefas importantes que forneçam suporte às ferramentas 

de exibição. É o responsável por posicionar no espaço e no tempo os diferentes 

tipos de objetos do hiperdocumento. Sua tarefa principal é controlar o curso da 

apresentação em si. 

É importante que haja uma forte integração entre o formatador e as 

ferramentas de exibição, assim como uma interface bem definida para a troca de 

mensagens entre eles, pois as ferramentas de exibição devem não só traduzir os 

conteúdos, como ser capazes de informar, ao formatador, o ponto exato de 

exibição de determinado objeto. O formatador, por sua vez, pode mandar 

comandos às ferramentas de exibição como, por exemplo, requisitar uma nova 

taxa de apresentação, permitindo que a sincronização do documento seja 

recuperada (Rodrigues, 2003).    

Freqüentemente, para manter a consistência de uma apresentação, o 

formatador vai precisar ajustar o hiperdocumento (na estrutura, na forma de 

paresentação ou ambos) ou solicitar que as ferramentas ajustem a exibição de cada 
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conteúdo. Esses ajustes podem ser necesários devido à flexibilidade na forma 

como o documento foi especificado; pela navegação do usuário, permitindo a 

geração de eventos imprevisíveis antes do início da apresentação do documento; 

atrasos impossíveis de serem previstos pelo sistema operacional e pela rede; ou 

quaisquer outras informações provenientes do contexto do usuário. Por isso, assim 

como especificado para o ambiente de armazenamento, o ambiente de exibição 

deve contar com mecanismos de adaptação, que considerem as flexibilidades na 

especificação do documento, bem como as características da plataforma de 

exibição do usuário (Rodrigues, 2003). 

Na verdade, quando o ambiente de armazenamento se encontra em uma 

máquina diferente daquela onde o documento será exibido, é vantojoso contar 

com a presença de mecanismos de adaptação no ambiente de armazenamento. 

Nesse caso, a adaptacão pode ser realizada com o intuito de eliminar o envio de 

configurações inviáveis (ou inconsistentes) de apresentação, evitando, assim, o 

uso desnecessário dos recursos de processamento e comunicação (Rodrigues, 

2003).  

Por outro lado, é importante salientar que sem a adaptação realizada no 

ambiente de exibição, não há como fazer ajustes para garantir a qualidade da 

apresentação. A razão para que esses mecanismos de adaptação estejam 

localizados o mais próximo possível do “leitor”, deve-se ao fato dele ser quem 

melhor percebe as variações que afetam a compreensão do documento.  

A coexistência de adaptação do lado do cliente e dos servidores aumenta a 

complexidade dos clientes, mas por outro lado essa distribuição do processamento 

despendido com os mecanismos de adaptação, que não é desprezível, torna a 

arquitetura mais escalável (Rodrigues, 2003). Uma alternativa para liberar o 

cliente e o servidor das tarefas de adaptação é realizá-las em “proxies de 

adaptação”, colocados como intermediários da conversação entre clientes e 

servidores. 
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2.2.3. 
Objetos de adaptação 

Outra questão importante a ser abordada é o que pode ser adaptado. De um 

modo geral, é possível dizer que um modelo de documentos hipermídia é formado 

por duas entidades principais: os nós e os relacionamentos. 

Um dos tipos de adaptação encontrados nos sistemas hipermídia é a 

adaptação de conteúdo (nó) do documento (Brusilovsky, 1996). A forma mais 

comum deste tipo de adaptação se baseia na seleção de diferentes alternativas de 

objetos de mídia simples (SMIL, v. 2.0) (Boll et al., 1999b) e (Boll et al., 1999c). 

Essas diferentes alternativas de um mesmo conteúdo podem ter sido 

previamente concebidas durante o processo de autoria do documento ou 

estabelecidas automaticamente, a partir da versão original do documento.  

O processo de seleção de alternativas de objetos de mídia simples 

compreende duas técnicas básicas: escolha de objetos de mídia individuais com 

qualidades de informação e formatos diferenciados; e modificação na quantidade 

de informação a ser apresentada (adaptação semântica) (Lei & Georganas, 2001).  

Os processos de conversão de um formato BMP para JPEG ou de imagens 

coloridas para tons acinzentados são exemplos que ilustram escolha de objetos de 

diferentes qualidades ou formatos. Já a remoção de informações redundantes, que 

não atraem o interesse do usuário ou a opção por apresentações sumarizadas, 

considerando, por exemplo, o domínio de conhecimento ou interesse do leitor 

exemplifica a segunda técnica do processo seletivo. 

A adaptação de conteúdo pode permitir uma combinação das duas técnicas 

de seleção apresentadas. Por exemplo, considere uma aplicação de teleducação 

onde usuários da área médica, com diferentes níveis de interesse e utilizando 

diferentes redes de acesso, estão conectados à aplicação com intuito de estudarem 

o assunto cirurgia. Certamente, a aula apresentada para um professor, conectado 

através de uma rede com alta taxa de transmissão, tem que ter um nível de 

abstração e um formato de apresentação diferente daquela apresentada a um 

aluno, que está conectado através de uma rede discada. 

Sobre a seleção automática de alternativas, é importante considerar que ela 

facilita o reuso e a manutenção dos objetos de mídia, evitando uma proliferação 

de versões do mesmo objeto, porém exige maior complexidade em termos de 
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implementação. Suponha um cenário em que é necessário diminuir a taxa de 

transmissão de um vídeo. Percebe-se que o transmissor (servidor) precisa contar 

com um algoritmo que faça o descarte de quadros. Além disso, o receptor (cliente) 

tem que saber lidar com essa manipulação do conteúdo para apresentá-lo 

corretamente. 

Um caso particular de adaptação de conteúdo também utilizada é a 

denominada adaptação cross-media (Boll et al., 1999b). Esse tipo de adaptação 

permite a substituição dos conteúdos por diferentes alternativas, variando o tipo 

de mídia. Por exemplo, computadores móveis não são muito adequados para 

receberem transmissões de vídeo, dadas as suas restrições de hardware e software. 

Assim, se o objeto de mídia vídeo for substituído por um conjunto de imagens 

sem áudio, o usuário continuará tendo o acesso à informação, mesmo que 

utilizando um dispositivo móvel para acesso. 

Além de prover a especificação de um documento, um modelo conceitual 

hipermídia também pode prover informações relevantes que permitam a definição 

da forma de apresentação do mesmo, independente do conteúdo e da estrutura. 

Essa especificação da apresentação independente permite que um mesmo formato 

de apresentação possa ser aplicado a vários objetos de dados, ao mesmo tempo em 

que um mesmo objeto de dados pode estar associado a diferentes formatos de 

apresentação. Dependendo do modelo, as entidades que armazenam as 

informações de apresentação dos objetos de dados (posição na tela, duração etc.) 

também oferecem suporte aos mecanismos de adaptação específicas, como será 

exemplificado pelo modelo NCM, de forma mais detalhada na Seção 2.3. 

Outra entidade muito importante e presente em todo modelo de documentos 

hipermídia são os relacionamentos, que são responsáveis pela interligação entre os 

fragmentos de informação. 

A representação mais comum dos relacionamentos é através de elos (links)

ou de composições. Exemplos de uso de elos podem ser encontrados na 

linguagem HTML (HTML, v. 4.01) ou nos elos espaciais e temporais do modelo 

NCM (Soares et al., 2003a). Os templates da linguagem NCL (Muchaluat-Saade 

et al., 2002), os operadores temporais do modelo ZYX (Boll & Klas, 1999) e os 

elementos par, seq e excl da linguagem SMIL (SMIL, v. 2.0) exemplificam o uso 

de composições que embutem uma semântica temporal aos relacionamentos. 
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A referência (Brusilovsky, 1996) é um dos principais trabalhos que 

detalham a navegação adaptativa levando em consideração as relações de 

navegação e de contextualização. A navegação adaptativa consiste na utilização 

de técnicas que visam ajudar o usuário a encontrar caminhos adequados, que lhe 

permitam percorrer o hiper-espaço, considerando seus objetivos, interesses e 

outras características. Das técnicas para adaptação de relacionamentos comentadas 

nesse trabalho, destacam-se: as viagens orientadas; ordenação adaptativa de 

relações; ocultação adaptativa de relações; anotação adaptativa e adaptação de 

mapas. 

Outros trabalhos (Muchaluat-Saade, 1996) (Muchaluat-Saade et al., 1998) 

demonstram a importância da navegação adaptativa. Tais trabalhos, através do 

emprego da técnica de adaptação de mapas, introduzem o conceito de “visões olho 

de peixe” como forma de auxílio no processo de autoria e na navegação em si. 

Outra técnica observada nessas referências é a viagem orientada, confirmando a 

necessidade de adaptação não apenas do conteúdo, como da própria navegação. 

Em resumo, conforme comentado no início desta seção, os nós e os 

relacionamentos entre eles constituem-se nos conceitos mais importantes, 

presentes em todos os modelos hipermídia. Quando utilizadas em conjunto, essas 

entidades (nós e relações) aumentam as possibilidades de adaptação em sistemas 

hipermídia. É importante ressaltar que, embora o foco principal desta dissertação 

seja o item relacionado a que contexto adaptar, também serão considerados alguns 

aspectos de adaptação de conteúdo para melhor ilustrar a proposta deste trabalho. 

2.2.4. 
Momento da adaptação 

O processo de adaptação pode ocorrer em dois momentos: na fase de 

compilação do documento, antes da exibição do documento (adaptação estática) 

e/ou na fase de apresentação do mesmo (adaptação dinâmica) (Boll et al., 1999a) 

(Boll et al., 1999c).  

No primeiro momento – fase de compilação – o processo de adaptação 

baseia-se em um contexto fixo, ou seja, onde os cenários são conhecidos 

previamente, permitindo que as alternativas de adaptação sejam escolhidas antes 

de iniciar a apresentação do documento como um todo. Essa adaptação inicial 
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pode trazer benefícios, como evitar desperdícios de recursos de comunicação e 

processamento envolvidos e diminuir a complexidade e sobrecarga do algoritmo 

de adaptação no ambiente de exibição (cliente) (Rodrigues, 2003). 

Após a fase de compilação, poder-se-ia assumir que o documento está 

pronto para ser apresentado. Ocorre que, na fase de apresentação, os cenários 

podem sofrer mudanças percebidas somente ao longo da exibição do documento 

(contexto dinâmico). Um exemplo de adaptação dinâmica é aquele onde acontece 

uma diminuição na largura de banda de tal forma que é necessário abandonar 

dados menos relevantes à apresentação formal em favor de uma apresentação 

sumarizada, garantindo ao usuário o acesso, pelo menos parcial, à informação. 

A interação do usuário é um outro tipo de evento, imprevisível, que pode 

afetar o curso de uma apresentação. Adaptações previsamente realizadas podem 

precisar ser reconsideradas pela simples interação do usuário. Como exemplo, 

restrições do autor podem precisar ser revistas, a partir do momento em que os 

objetos em exibição forem alterados pelo usuário. 

Quando?

i. Fase de compilação (adaptação estática)

ii. Fase de apresentação (adaptação dinâmica)
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Figura 2.3 – Sistemas Hipermídia Adaptativos – Quando? 

2.3. 
Adaptação no modelo de documentos NCM 

A Figura 2.4 apresenta a hierarquia de classes do modelo NCM. Um 

documento hipermídia no modelo NCM é representado por um nó de composição, 
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podendo conter um conjunto de nós, que podem ser objetos de mídia (nós 

terminais) ou outros nós de composição, recursivamente, e ainda elos 

relacionando esses nós.  

Entidade

Elo Nó

Composição Terminal

Base 
Privada

Anotação

Trilha Contexto

Contexto
do Usuário

Ponto de interface Alternativa 
 de 
 Descritores

Porta SeletivaPortaÂncora

Switch

Hiper-elo Sync-elo 

Elo genérico 

Descritor

Figura 2.4 – Hierarquia de Classes do Modelo de Documentos NCM (Soares et al., 

2003a) 

Como suporte à adaptação, uma nova entidade foi incorporada ao modelo 

NCM, denominada nó switch (Soares et al., 2003a). Tal como em SMIL (SMIL, 

v. 2.0), o nó switch é um nó de composição que agrupa um conjunto de nós 

alternativos, podendo ser utilizado para especificar documentos adaptáveis tanto à 

plataforma de exibição como às preferências do usuário. Um nó switch permite 

que a seleção seja feita antes ou durante a apresentação de um documento. 

Através de seus pontos de interface, o nó switch permite a ancoragem de elos no 

componente selecionado. Na versão anterior do sistema HyperProp, a escolha só 

poderia ser feita pelo formatador de documentos em tempo de execução. Uma 

melhora introduzida permite que, na nova versão, essa escolha seja feita no 

ambiente de armazenamento, isto é, antes da entrega da especificação do 

documento ao formatador, dependendo da plataforma de exibição, das 

características do servidor, das condições da rede de acesso e do contexto do 

usuário. 

Outra característica importante oferecida pelo modelo NCM é a 

especificação do conteúdo independente de sua apresentação. O objeto descritor 

(Soares et al., 2000) permite a especificação da apresentação de um nó 
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independentemente de seu conteúdo. Para se definir diferentes especificações de 

apresentação para um mesmo nó, é preciso associá-lo à diferentes descritores. Um 

nó pode ter um descritor associado definido pelo seu tipo, um outro descritor 

definido pelo próprio nó, um outro descritor definido em cada composição a que 

pertence, um outro descritor definido por cada elo que o toca e ainda um outro 

descritor definido pelo leitor do documento. Quando um nó está associado a 

vários descritores,  a apresentação final do mesmo será função da combinação da 

especificação de todos eles, seguindo a seguinte regra de cascateamento 

(Muchaluat-Saade 2003): atributos do descritor definidos pelo usuário 

sobrescrevem atributos do descritor definido pelo elo, que, por sua vez, 

sobrescrevem atributos do descritor definido pela composição, que, por sua vez, 

sobrescrevem atributos do descritor definido pelo próprio nó, que, por último, 

sobrescrevem atributos do descritor da classe do nó. 

Para possibilitar a especificação de apresentações hipermídia adaptativas, o 

modelo NCM permite que uma especificação de apresentação contenha um 

conjunto de descritores alternativos (descriptorSwitch) (Soares et al., 2003a), 

definindo diferentes alternativas de apresentação para um mesmo nó. A seleção da 

apresentação mais adequada é responsabilidade do formatador hipermídia 

(Rodrigues, 2003), dependendo das informações de contexto no momento dessa 

escolha (classe ContextManager), como será detalhado no Capítulo 4. 

Outra função muito importante realizada pelo formatador hipermídia é 

ajustar as durações dos eventos não instantâneos contidos em uma cadeia temporal 

do documento. O ajuste das durações dos eventos (ajuste dos tempos elásticos) 

procura adaptar as apresentações dos objetos a fim de garantir a consistência 

temporal dos documentos. O objetivo é alcançado através de diminuições 

(shrinking) ou aumentos (stretching) nas durações ideais dos eventos de 

apresentação. Maiores detalhes sobre o funcionamento do formatador hipermídia 

podem ser encontrados em (Rodrigues, 2003). 

A proposta deste trabalho então é uma arquitetura para gerência do contexto, 

responsável pelas tarefas de coleta, tradução e disseminação da informação 

contextual para diferentes aplicações. No caso particular dos sistemas hipermídia 

adaptativos, disseminação do contexto para o ambiente de armazenamento e de 

execução. 
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Figura 2.5 – Sistemas Hipermídia Adaptativos e o Gerente de Contexto 

A fim de que o leitor dê continuidade ao entendimento da proposta deste 

trabalho, o Capítulo 3 discute alguns aspectos que devem ser considerados no 

projeto de uma arquitetura de gerência de contexto. No Capítulo 4, o modelo para 

representação da informação contextual e uma estrutura genérica (framework)

capaz de ser reutilizada e incorporada em diversas implementações serão 

apresentados em detalhes, bem como a sua integração ao sistema HyperProp. 



3
Gerência de Contexto 

A informação contextual pode ser adquirida através de diferentes métodos. 

Por exemplo, algumas aplicações esperam que o usuário explicite uma informação 

relevante. Outras aplicações mais específicas fazem uso de sensores que podem 

captar localização, orientação e situação. Alguns agentes de aplicação pessoal 

inteligente também podem ser usados para capturar os hábitos potenciais do 

usuário.   

Com o intuito de retirar a sobrecarga imposta pelas funcionalidades 

relacionadas à gerência de contexto, este trabalho propõe o projeto de uma 

estrutura independente e reutilizável por diferentes sistemas, em particular os 

sistemas hipermídia. 

No capítulo anterior foi possível obter uma visão mais detalhada de 

conceitos diretamente relacionados à computação orientada a contexto. Também 

foi possível conhecer as principais questões em torno dos mecanismos de 

adaptação presentes em alguns sistemas hipermídia, bem como entender a 

importância do contexto para orientar as estratégias de adaptação. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar detalhadamente alguns aspectos 

importantes considerados de forma a permitir diversas implementações desta 

arquitetura. Um desses aspectos diz respeito à representação das estruturas de 

dados com um formato aberto e extensível que permita incorporações futuras de 

novos atributos ou, até mesmo, a descontinuação de algum deles, sem impactos 

para as aplicações que consomem essa informação contextual. Outro aspecto 

importante a ser considerado é o estabelecimento de um protocolo de 

comunicação aberto a ser utilizado tanto na coleta, como na disseminação da 

informação de contexto.  

Essa arquitetura baseia-se na existência de um servidor de contexto, 

procurando promover uma reutilização da informação de contexto e reduzir o 

tamanho da mensagem de coleta da informação de contexto. 
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Os aspectos citados fazem parte da especificação de uma aplicação 

orientada ao contexto. Quando o foco é especificamente gerência de contexto, 

esses aspectos ganham maior relevância, pois não só podem contribuir para 

aumentar a eficácia dos resultados de consultas, como para aumentar a 

reutilização da estrutura por diferentes tipos de aplicações, em particular os 

sistemas hipermídia.  

3.1. 
Representação da Informação de Contexto 

3.1.1. 
RDF e CC/PP 

A proposta de uma arquitetura para gerência de contexto envolve funções de 

coleta, armazenamento e disseminação da informação de contexto para aplicações 

interessadas. Então, a questão que surge é: como criar uma arquitetura que não 

esteja restrita a um formato de dados para representação da informação 

contextual? Ou em outras palavras, que forma de representação de dados utilizar 

para o intercâmbio e armazenamento da informação de contexto? 

Ao analisar a informação de contexto em mais detalhes, percebe-se que ela 

não contém apenas dados estruturados. Outra característica importante é que ela 

pode ser obtida a partir de diferentes fontes de dados, dificultando sua 

recuperação. Por fim, um outro aspecto que merece destaque é o fato dessa 

informação trazer embutida consigo semântica dos dados, muito relevante aos 

mecanismos de adaptação dos sistemas hipermídia, especificamente no contexto 

deste trabalho.  

Como arena de integração de diferentes sistemas, é possível estabelecer um 

paralelo entre a informação contextual e a segunda geração da World Wide Web

(WWW, Web), denominada Web Semântica (Berners-Lee, 1999), uma vez que 

ambas envolvem não apenas o arranjo das idéias, mas das associações entre essas 

idéias. Para que a informação contextual também possa ser plenamente utilizada 

por diferentes aplicações, sua estruturação não pode estar limitada a hierarquias 

rígidas e restritivas, como por exemplo a um banco de dados, com colunas de 

informação relacionadas umas às outras.   
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Para representar, compartilhar e integrar a informação contextual, a 

instanciação deste framework optou por utilizar uma plataforma aberta e 

extensível composta pelo RDF (Resource Description Framework) e pelo CC/PP 

(Composite Capability/Preference Profiles), padrões recomendados pelo W3C 

(World Wide Web Consortium) que possuem esse propósito. 

Com base nesses objetivos, a organização dessa informação pode ser vista 

em três níveis (Figura 3.1): o primeiro nível (nível de dados) provê um modelo de 

dados para descrever interrelacionamentos entre recursos, através de propriedades 

(atributos e relacionamentos) e valores a elas associados, muito semelhante a um 

modelo de entidades e relacionamentos. Entretanto, o nível de dados não provê 

mecanismos para a declaração dessas propriedades, nem para definir 

relacionamentos entre essas propriedades e outros recursos. Essa é a função do 

segundo nível, também conhecido como o nível de esquema.

O primeiro e segundo nível são constituídos pela tecnologia RDF, definida 

em detalhes nos documentos: Resource Description Framework (RDF) Model and 

Syntax Specification (RDF, 1999), que descreve o modelo de dados RDF, e 

Resource Description Framework (RDF) Schema Specification (RDF Schema, 

2003), que trata das primitivas de modelagem utilizadas para a descrição de um 

domínio particular de interesse. 

O nível lógico é a camada que fornece um entendimento comum e 

compartilhado de um domínio específico. É formada por linguagens denominadas 

ontologias  metadados (“dados que descrevem dados” mais complexos) que 

representam explicitamente a semântica dos dados, de forma processável por 

máquina. As ontologias se propõem a auxiliar pessoas e computadores a 

acessarem informações na forma em que precisam, assim como comunicarem-se 

entre si de forma mais efetiva. 

Composite Capabilities/Preference Profiles (CC/PP) (CCPP, 1999b) é um 

framework proposto pelo W3C (World Wide Web Consortium) e utilizado neste 

trabalho para organizar o terceiro nível da informação contextual. Um perfil 

CC/PP é uma descrição das capacidades de um dispositivo, ou das preferências de 

um usuário, que podem ser usadas para adaptar a apresentação de conteúdo, de 

acordo com o dispositivo utilizado e com o usuário que navega através do 

documento. 
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Baseado em RDF (Resource Description Framework), um perfil CC/PP 

contém um determinado número de componentes (Hardware, Sistema 

Operacional ou Aplicação) e cada componente possui pelo menos um ou mais 

atributos (versão, nome, etc). O conjunto de atributos de componentes e seus 

valores constituem um vocabulário utilizado para validação do perfil CC/PP. 

Figura 3.1 – Níveis de estruturação da informação contextual 

Algumas informações presentes em um perfil podem ser consideradas 

sensíveis. O uso do CC/PP por si só não esgota essa questão, sendo importante a 

existência de mecanismos de segurança que possam proteger a privacidade do 

usuário. 

O padrão da W3C, P3P (Projeto para Plataforma de Preferências de 

Privacidade ou Platform for Privacy Preferences Project) (P3P) permite que sites 

divulguem suas práticas de privacidade em formato padronizado, de modo que 

seja possível a interpretação destas normas por agentes de softwares heterogêneos 

bem como por seus usuários. 

Classificada como uma recomendação pelo W3C em Abril de 2002, a 

versão 1.0 do padrão P3P tem como objetivo principal automatizar a tomada de 

decisão com relação às preferências dos usuários, facilitando a garantia de níveis 

de privacidade aceitáveis e permitindo que as aplicações troquem informações 

pessoais somente dentro do especificado por seus proprietários ou responsáveis. 

Como esse assunto diz respeito a uma aplicação de maior espectro, não faz parte 

do objetivo deste trabalho abordá-lo. 

É importante ressaltar que o uso do CC/PP é estendido na instanciação desta 

arquitetura para gerência de contexto, descrevendo não só capacidades de 

dispositivos clientes e preferências dos usuários, mas também características da 

rede de comunicação e do(s) servidor(es) de conteúdo, como apresentam as 

Seções 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4. 

Outro detalhe desta instanciação é o fato de que ela não se baseia na 

existência de perfis de referência, mas também explora o CC/PP como uma 
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estrutura para armazenamento de dados em um servidor de contexto centralizado e 

uma estrutura para intercâmbio da informação contextual, como será mencionado 

nas Seções 3.2 e 3.3, respectivamente. 

3.1.2. 
Estrutura Básica do CC/PP 

O perfil CC/PP está estruturado em dois níveis de hierarquia: 

um perfil com um conjunto de componentes, e 

cada componente com um conjunto de atributos.

Um componente pode ser usado para agrupar parâmetros relacionados, 

descrevendo, por exemplo, as características do hardware de um determinado 

dispositivo ou servidor. Um componente pode conter um ou mais atributos 

associados a valores atômicos, ou a uma lista de valores, ou ainda a valores 

estruturados de maneira mais complexa. Por exemplo, um componente que 

descreva as características de hardware de um dispositivo pode conter um atributo 

que indique se o dispositivo provê ou não suporte a áudio. 

O CC/PP define sua estrutura usando o Esquema RDF (RDF Schema, 

2003). O vocabulário CC/PP define um conjunto de componentes e atributos 

relacionados, muito embora ainda não tenha sido adotado nenhum padrão para um 

vocabulário em particular. Em função de determinadas necessidades, algumas 

aplicações e organizações têm definido um vocabulário próprio. Mais uma vez, 

para simplificação deste texto, maiores detalhes pertinentes à estrutura do CC/PP 

podem ser encontrados no Apêndice A. 

Uma particularidade do CC/PP, que convém ser mencionada, é o fato de que 

ainda não há uma definição padrão de um protocolo de comunicação para 

transportar uma instância de um vocabulário CC/PP. Entretanto, como consta da 

especificação, o HTTP é o protocolo de comunicação recomendado. A Seção 3.3 

discutirá algumas outras possibilidades para adoção de protocolos de comunicação 

similares ao HTTP, muitos deles compostos por uma estrutura básica 

compreendendo cabeçalho e corpo, sendo esse último ideal para transporte das 

descrições CC/PP, e implementando métodos que permitem um diálogo através de 

um pequeno número de  mensagens. 
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A concepção do CC/PP baseado no RDF apresenta algumas vantagens. Uma 

delas refere-se ao fato de que um perfil codificado em CC/PP pode referenciar 

atributos de diferentes vocabulários. A base RDF evita a necessidade de definição 

de um super esquema para os dados contidos em um perfil. Outra vantagem 

provida pelo RDF como modelo de dados é a facilidade de mapear dados em 

qualquer novo formato. 

A seção seguinte apresenta detalhes da vantagem quanto ao uso de 

vocabulários múltiplos. A possibilidade de utilização de espaços de nomes XML 

pode ajudar a evitar a proliferação de vocabulários, redefinindo atributos já 

definidos e padronizados por outras comunidades.  

3.1.3. 
Extensibilidade e Espaços de Nomes 

O CC/PP pode ser estendido através da criação de novos vocabulários. 

Qualquer aplicação ou ambiente operacional que use o CC/PP pode definir seu 

próprio vocabulário, mas para que haja uma interoperabilidade mais ampla, são 

necessárias definições de vocabulários de uso mais geral.  

Por exemplo, pode haver um vocabulário estendido do padrão para 

descrição de dispositivos de imagem, para descrição de dispositivos de mensagem 

de voz, para descrição de dispositivos para acesso sem fio etc. Da mesma forma, a 

especificação (CCPP, 2003) define um pequeno vocabulário central de 

características que se aplicam a agentes de impressão e exibição, onde o uso, 

quando apropriado, é extremamente recomendável. Esse vocabulário central é 

baseado em uma especificação do IETF (Masinter et al.,1999) e exemplifica como 

vocabulários de atributos CC/PP podem ser definidos.  

Qualquer expressão CC/PP pode usar termos provenientes de vocabulários 

diferentes, não havendo restrições quanto ao reuso desses termos a partir de 

vocabulários existentes, ao invés da criação de nomes novos para definir a mesma 

informação.  

XML Namespaces são uma forma simples e direta de qualificar nomes de 

elementos e atributos usados em documentos XML associando-os através de seus 

prefixos a espaços de nomes identificados por alguma URI (Uniform Resource 

Identifier). Os espaços de nomes são freqüentemente utilizados para prover 
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vocabulários onde os elementos e os atributos têm um conceito associado e são 

usados por várias instâncias de documentos XML. 

Apesar da suposição de que um espaço de nomes tem semântica associada, 

incluindo também a associação com esquema, não há nenhuma convenção que 

estabeleça que um espaço de nomes referenciado por uma URI tenha um esquema 

correspondente. 

Outra consideração importante é com relação aos prefixos dos espaços de 

nomes: as aplicações não devem assumir, por exemplo, que o prefixo “rdf:” 

refere-se ao vocabulário RDF ou “ccpp:” refere-se ao vocabulário CC/PP e assim 

por diante. É a URI ao qual o prefixo está atrelado o que importa. No exemplo da 

Figura 3.2, os elementos prefixados com “xdc:” estão associados ao espaço de 

nomes cuja URI é http://www.books.com, enquanto que os que estão prefixados 

com “h:” estão associados ao espaço de nomes cuja URI é 

http://www.w3.org/TR/REC-html40. A declaração do espaço de nomes fornecida 

pela Figura 3.2 foi feita de forma explícita, onde os prefixos “h:” e “xdc:” são 

atalhos para os nomes completos de seus respectivos espaços de nomes. 

<h:html xmlns:h=”http://www.w3.org/TR/REC-html40”
        xmlns:xdc=”http://www.books.com”> 

  <h:head><h:title>Book Review</h:title></h:head> 

  <h:body> 

     <xdc:bookreview> 

     <xdc:title>XML: A Primer</xdc:title> 

     <h:table> 

       <h:tr align=”center”> 

         <h:td>Author</h:td><h:td>Price</h:td> 

         <h:td>Pages</h:td><h:td>Date</h:td></h:tr> 

       <h:tr align=”left”> 

         <h:td><xdc:author>Simon St. Laurent</xdc:author></h:td> 

         <h:td><xdc:price>31.98</xdc:price></h:td> 

         <h:td><xdc:pages>352</xdc:pages></h:td> 

         <h:td><xdc:date>1998/01</xdc:date></h:td> 

       </h:tr> 

      </h:table> 

     </xdc:bookreview> 

  </h:body> 

</h:html>

Figura 3.2 – Espaços de nomes com XML Namespaces 

O escopo das declarações do espaço de nomes está relacionado ao escopo do 

elemento que contém essa declaração e a todos os seus descendentes, podendo ser 

redefinido em declarações aninhadas (XML Names, 1999). 

Em resumo, embora não defina um mecanismo para intercâmbio de 

informações entre as aplicações, os espaços de nomes XML são uma forma de 

garantir que não haja colisões acidentais entre nomes de atributos. Através da 
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utilização de espaço de nomes, o perfil CC/PP consegue fazer uso de um ou mais 

vocabulários e, também, de versões múltiplas de um mesmo vocabulário. 

3.1.4. 
Vocabulários 

Como já mencionado, o CC/PP foi projetado para ser usado no âmbito de 

uma aplicação ou ambiente operacional mais amplo e, dessa forma, cabe ao 

projetista da aplicação especificar: o protocolo de intercâmbio, os modelos de 

segurança e privacidade, o vocabulário adotado e as regras para processamento do 

vocabulário. 

Quanto ao vocabulário propriamente dito, na especificação (CCPP, 2003) 

são feitas algumas considerações mais detalhadas no que diz respeito a tipos de 

dados e possíveis representações de valor dos atributos.   

De forma resumida, a especificação Estrutura e Vocabulários CC/PP 

(CCPP, 2003) estabelece que todo atributo CC/PP pode ser classificado como um 

atributo do tipo simples ou complexo. Os atributos do tipo simples são aqueles 

onde os valores são representados por literais, tais como valores descritos através 

de URIs, valores do tipo texto, números inteiros etc. Os atributos do tipo 

complexo são aqueles representados por uma coleção de propriedades RDF e 

valores associados, cuja ordem em que aparecem pode ser significativa ou não. 

A especificação CC/PP não impõe limites quanto ao número de 

vocabulários que podem ser criados e utilizados em paralelo. Cada aplicação irá 

determinar o conjunto de atributos específicos do seu contexto. O RDF permite a 

extensibilidade e a interoperabilidade dos diversos vocabulários através dos 

espaços de nomes XML, como foi visto na Seção 3.1.3. 

A arquitetura proposta para o gerente de contexto permite a incorporação de 

qualquer vocabulário como alguns existentes e analisados nas próximas seções. 

Entretanto, a instantiação do framework apresentada neste trabalho optou pelo uso 

de um vocabulário novo e particular, contendo atributos mais significativos para 

orientar os mecanismos de adaptação presentes em sistemas hipermídias, que 

consiga descrever não apenas dispositivos cliente, mas outras plataformas que 

compõem o conceito de contexto descrito por esta dissertação. 
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3.1.4.1. 
Registro de característica de mídia (CONNEG) do IETF 

O IETF (Internet Engineering Task Force) definiu duas publicações, 

(RFC2506) e (RFC2533), descrevendo características de mídia para cliente e 

servidor. Em seguida, definiu um pequeno vocabulário (Masinter et al.,1999)  

representado em CC/PP, formando uma base para a definição de características do 

dispositivo cliente. 

A deficiência encontrada nesse vocabulário foi que apesar de toda 

característica de mídia e valores poderem ser representados em CC/PP, nem todo 

perfil CC/PP pode ser expresso através desse conjunto de propriedades e valores 

específicos. 

A atual versão da especificação CC/PP (CCPP, 2003) não está adaptada 

para fazer comparação de valores. Comparações que utilizam operadores tais 

como >=, < etc., e combinações de expressões booleanas, como por exemplo, 

altura = 640 OR altura = 480 ainda não são previstas. 

3.1.4.2. 
WAP UAProf 

O UAProf (WAP-UAProf) é uma especificação definida pelo grupo WAP 

Fórum, onde o objetivo é descrever as características de dispositivos móveis, sem 

fio. Sua representação também é baseada em RDF e, portanto, seu vocabulário 

utiliza o mesmo formato básico que o CC/PP. 

Nesse vocabulário, cada propriedade do agente usuário pertence a um dos 

componentes que o formam, a saber: plataforma de hardware, software, 

características WAP, browser do agente usuário e características de rede. 

As questões em torno da adoção desse vocabulário estão relacionadas, 

primeiramente, ao fato de que esse é um vocabulário muito especializado para um 

tipo de dispositivo cliente, isto é, dispositivos celulares móveis. Em outras 

palavras, esse vocabulário carece de algumas propriedades presentes em outros 

dispositivos clientes, como, por exemplo, tipos de memória, número de 

processadores etc. Além disso, o UAProf só representa características de cliente 

em detrimento de características de servidores, características da rede de acesso e 

preferências do usuário. 
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A segunda questão, ainda não resolvida pelo Esquema RDF, é a falta da 

representação do tipo da propriedade, isto é, se é numérica, decimal etc. 

Uma terceira questão envolvida é quanto ao processo de resolução dos 

perfis onde o CC/PP não estabelece uma especificação formal para o tratamento 

dos perfis. A resolução dos perfis é o processo de montagem de um perfil final, 

resultante da junção do perfil de referência e do perfil que descreve apenas os 

atributos, onde os valores associados foram modificados. O UAProf define regras 

que dependem da seqüência como esses atributos estão descritos, embutindo 

algumas dessas regras no campo comentário de cada propriedade. Por exemplo, se 

o campo comentário contiver a palavra “locked”, significa que o que vale é o 

primeiro valor assinalado para um determinado atributo; ou, se tiver a palavra 

“override”, o que vale é o último valor atribuído. 

Por fim, foi possível observar que o UAProf também não endereça o 

problema relacionado à definição de limites de valores, como por exemplo, 

permitir representar o atributo velocidade de conexão com valores entre14400 e 

28800 bps. 

O documento (WAP-UAProf) define detalhadamente a estrutura desse 

esquema no que diz respeito à definição de classe e semântica de atributos para 

dispositivos voltados para o padrão WAP. 

3.1.4.3. 
FIPA

A FIPA (Foundation For Intelligent Physical Agents) também desenvolveu 

um vocabulário (uma linguagem de conteúdo) em RDF (FIPA, 2001) . A FIPA é 

uma organização internacional dedicada a promover a indústria de agentes 

inteligentes através do desenvolvimento de especificações que provêem suporte à 

interoperabilidade entre os agentes e aplicações baseadas em agentes. A ontologia 

FIPA pode ser usada pelos agentes para trocarem informação sobre o perfil do 

dispositivo de cada um deles. Em outras palavras, as características dos diferentes 

dispositivos são expressas através do uso de uma ontologia, através da qual os 

perfis são validados. 

As restrições em relação à adoção desse vocabulário mais uma vez estão 

relacionadas ao fato de que a ontologia proposta diz respeito somente a 
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características de dispositivos, deixando de abranger outros atributos relevantes 

para adaptação em sistemas hipermídia. Além disso, o vocabulário proposto é 

constituído de um número reduzido de atributos e, portanto, não descreve todas as 

características dos dispositivos indispensáveis ao escopo deste trabalho. 

3.1.4.4. 
Vocabulário adotado pelo Gerente de Contexto 

Vários fatores que influenciaram este trabalho quanto à criação de um 

vocabulário particular (Hypermedia Context Vocabulary) são discutidos ao longo 

desta seção. A despeito da proposta de um novo vocabulário, o Capítulo 4 

apresentará a arquitetura genérica modelada através de dois frameworks e

inteiramente independente da escolha de um determinado vocabulário, específico 

ao domínio de uma única aplicação.  

O primeiro fator que influenciou na proposição de um novo vocabulário foi 

o fato de que os mecanismos de adaptação necessários à abordagem de uma 

estratégia mista (adaptação no cliente e no servidor) precisavam de descrições que 

não estivessem restritas à plataforma cliente, em especial de um tipo em 

particular. Foi observado que para alimentar tais mecanismos, também são 

necessárias informações que descrevam as características dos múltiplos servidores 

de conteúdo, onde os objetos de um documento podem estar localizados, desde as 

características da rede de comunicação utilizada (ex: velocidade da conexão, 

perdas de pacotes etc.) até as preferências particulares de cada usuário (ex: em 

relação à utilização de um tipo de plataforma cliente ou uma aplicação, últimos 

elos (links) navegados em determinado documento etc.). 

O segundo fator concentrou-se nos parâmetros mais relevantes aos sistemas 

hipermídia em geral, ou seja, os parâmetros foram selecionados com objetivo de 

orientar os mecanismos de adaptação localizados nos ambientes de 

armazenamento e de exibição, com demanda de informação contextual específicas 

ou não.

Outro fator que influenciou a proposta de um novo vocabulário diz respeito 

às novas entidades que suportam o requisito de adaptação encontrado no modelo 

NCM (Soares et al., 2003a). Essas entidades encontram-se refletidas na linguagem 

de autoria declarativa NCL (Muchaluat-Saade 2003), através de suas onze áreas 
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funcionais, em particular a Presentation Control, que permite especificar 

alternativas de conteúdo, de apresentação e de navegação através do elemento nó 

switch. A escolha de uma das alternativas de conteúdo se baseia em um conjunto 

de atributos, que também exerceram uma influência importante para a criação de 

um novo vocabulário. 

Finalmente, o vocabulário adotado neste trabalho tomou como base a 

sintaxe XML descrita na especificação (RDF Primer, 2003), que introduz algumas 

potencialidades sintáticas adicionais como, a possibillidade de definição de 

atributos estruturados. Atributo estruturado é um atributo do tipo composto, 

formado pelo aninhamento de atributos simples e atributos compostos, 

recursivamente. Por exemplo, suponha o atributo memória disponível composto 

pelos seguintes atributos: tipo (ex: RAM), tamanho (ex: 256) e unidade (ex: MB).   

O vocabulário proposto é divido em quatros perfis: perfil do dispositivo, 

perfil do usuário, perfil do servidor e perfil da rede, como apresentado pelo 

Capítulo 1. Para cada um destes perfis, foi construído um esquema que detalha o 

conjunto de atributos de cada um de seus componentes. Cada um dos esquemas é 

apresentado no Apêndice B deste trabalho. 

Apesar do vocabulário proposto sugerir a adoção de quatro perfis principais, 

nada impede que, futuramente, outros perfis sejam incorporados ou que este 

vocabulário seja estendido, tornando-se ainda mais genérico para poder atender 

uma gama maior de aplicações. 

3.2. 
O Gerente de Contexto – Uma arquitetura simples 

O novo vocabulário proposto neste trabalho procura dar apoio à 

representação de uma informação contextual mais abrangente, isto é, que permita 

descrever características de mais de uma plataforma computacional e definir 

alguns atributos relevantes aos processos de adaptação de hiperdocumentos, 

levando em consideração as necessidades pertinentes de cada ambiente em que 

tais processos podem ser realizados (ambiente de exibição e/ou ambiente de 

armazenamento).  

Assim sendo, se por um lado o uso do CC/PP oferece uma forma padrão 

para representação e intercâmbio da informação contextual, por outro lado o uso 
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desse formato tem a desvantagem de ser bastante extenso e verboso. Em um 

cenário onde a rede de acesso de dados utilizada pode apresentar uma velocidade 

de conexão lenta, o CC/PP pode vir a ser uma opção um tanto dispendiosa para 

negociação de metadados. Então, a grande questão que surge é: de que maneira 

seria possível adotar o CC/PP como um formato para representação da informação 

de contexto sem confiná-lo a determinados requisitos de infra-estrutura? A 

resposta para essa pergunta constitui um dos objetivos desta seção. 

Uma série de propostas pode ser encontrada na literatura para ajudar a 

otimizar questões especificamente relacionadas a desempenho da rede de acesso 

como, por exemplo, o uso do XML em formato binário comprimido e o uso de 

URIs. Entretanto, como a questão vai além de aspectos relacionados ao 

desempenho da rede, um repositório é uma proposição mais abrangente e 

completa para viabilizar o uso do CC/PP e de outros padrões para representação 

de metadados em cenários mais heterogêneos, que não apenas o ambiente móvel. 

Outro objetivo desta seção é apresentar detalhadamente a arquitetura para a 

gerência de contexto proposta por este trabalho e como o repositório está nela 

inserido.  A seção introduz o papel das três principais entidades que participam 

dessa arquitetura: as aplicações orientadas ao contexto, o Gerente de Contexto e 

os mecanismos gerenciados.  
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Figura 3.3 – Gerente de Contexto – Uma arquitetura simples 
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O gerente de contexto foi desenvolvido em linguagem Java, onde um dos 

padrões de projeto utilizado foi o padrão Fachada (Facade) (Gamma, 1995) com 

intuito de encapsular e esconder de seus usuários a complexidade do gerente. A 

arquitetura é composta por três módulos: coleta, resolução dos perfis e consulta ao 

contexto. 

As aplicações orientadas ao contexto, em particular os sistemas hipermídia 

adaptativos, devem contar com um usuário da estrutura de gerência de contexto 

para poder enviar consultas ao gerente em um dado instante. 

O primeiro módulo é o módulo de consulta ao contexto ou de disseminação 

do contexto. Ele é a fachada entre o gerente de contexto e as demais aplicações. 

Sua função é responder às requisições de consulta ao contexto enviadas pela 

diferentes aplicações. Um ponto de flexibilização da arquitetura que merece 

destaque é a possibilidade de uso de diferentes protocolos de comunicação para 

apoiar esse diálogo. Além disso, a estrutura de contexto projetada permite que 

sejam feitas consultas de acordo com a necessidade de cada aplicação, sem 

restrições ao número de consultas e com a possibilidade da aplicação especificar o 

tipo da consulta desejada (completa ou parcial). No caso da consulta parcial, a 

aplicação deve fazer referência a um perfil específico (cliente, servidor, rede ou 

usuário) ou a uma coleção de atributos. 

O segundo módulo é o de resolução de perfis. Para melhor entendimento 

desse módulo, é importante salientar a existência de um servidor de contexto 

(repositório possivelmente externo ao gerente de contexto), que contém 

previamente armazenadas descrições contextuais padrões (perfil de referência).

Essas descrições correspondem ao perfil do servidor e o perfil do dispositivo. 

Cada perfil desses é formado por alguns componentes (hardware, software etc.), 

onde cada componente é composto por um conjunto de atributos (número de 

processadores, capacidade de processamento local, vazão, resolução da tela, 

idiomas suportados, suporte a gráfico etc.) 

Neste ponto é importante esclarecer que, embora a estrutura de gerência de 

contexto projetada por este trabalho utilize um servidor de contexto centralizado,

não há restrições para que, futuramente, esse servidor de contexto seja distribuído. 

Além de contar com o servidor de contexto centralizado onde estão armazenados 

os perfis de referência, esse módulo também precisa reter as informações que 
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retratam o contexto corrente. O contexto corrente é formado pelo conjunto de 

perfis atualizados e cujos detalhes serão apresentados mais adiante. 

 Um ponto de flexibilização incorporado através do módulo de resolução de 

perfis à arquitetura proposta é a possibilidade de adoção de quaisquer 

vocabulários e estruturas de dados para representação da informação de contexto 

(esta instanciação usou o CC/PP, como já mencionado anteriormente).  

O terceiro e último módulo é o módulo de coleta ao contexto, que é 

encarregado pela obtenção das informações de contexto junto aos agentes.

Os agentes correspondem a um tipo de hardware ou programa que residem 

próximos aos mecanismos gerenciados (dispositivo cliente, servidor de conteúdo, 

usuário e rede de acesso). Sua função principal é o atendimento das requisições 

enviadas pelo módulo de coleta do contexto e o retorno automático das 

informações de contexto, indicando a ocorrência de um evento previamente 

programado. Também é atribuição do agente efetuar a interface entre os diferentes 

mecanismos usados na instrumentação das funcionalidades de gerenciamento 

inseridas em um determinado mecanismo gerenciado. Contudo, os detalhes de 

funcionamento dessa interface não fazem parte do escopo deste trabalho. 

O diálogo entre o módulo de coleta do contexto e os agentes objetiva a troca 

de dados existentes na base de gerenciamento de cada mecanismo gerenciado, 

conhecida na literatura como MIB (Management Information Base) (Pras et al., 

1997). A MIB compreende um conjunto de atributos usados para representar 

informações estáticas ou dinâmicas. 

Um ponto de flexibilização do módulo de coleta é o sentido da comunicação 

com os agentes: sob demanda – gerente solicita que o agente lhe envie seu 

contexto – ou através de notificação espontânea – periodicamente, o agente 

notifica o gerente das informações correspondentes ao seu contexto.   

A integração entre os três módulos que compõem a arquitetura do Gerente 

de Contexto ocorre da seguinte forma: a aplicação ( a aplicação orientada ao 

contexto) interessada em conhecer o contexto no qual está inserida requisita uma 

consulta ao módulo de consulta. Este por sua vez, repassa ao módulo de resolução 

de perfis, a identificação das entidades que compõe o contexto corrente. Com base 

nessa(s) identificação(ões), o módulo de resolução de perfis verifica se já dispõem 

dessa informação junto à sua base de perfis atualizados. Caso essa informação não 
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esteja presente, o módulo de resolução de perfis requisita a atualização dos perfis 

junto ao módulo de coleta do contexto.   

Assumindo que o conjunto de atributos que compõe cada um dos perfis é 

conhecido, ao solicitar a coleta de contexto, os agentes precisam apenas informar 

as diferenças encontradas, isto é, o conjunto de atributos que sofreu alteração. Em 

outras palavras, ao invés de cada mecanismo gerenciado enumerar a coleção 

completa de atributos para descrever suas características e preferências a cada 

requisição, a abordagem adotada solicita que cada agente indique o local que 

contém a sua respectiva descrição completa ou perfil de referência (CCPP, 

1999a). Essa indicação deve vir incorporada na própria resposta à requisição, 

através de uma URI adicional, referenciando o servidor de contexto no qual reside 

o repositório de perfis de referência. Juntamente com a URI, o agente deve apenas 

informar ao módulo de coleta aquele conjunto de atributos cujos valores sofreram 

alteração, denominado perfil de diferença.

Ao receber essas informações (perfil de diferença) o módulo de coleta 

repassa essas informações ao módulo de resolução de perfis encarregado de 

mesclar as diferenças com os perfis de referência correspondentes, originando o 

perfil atualizado. Em seguida, a estrutura de gerenciamento de contexto concebida 

possibilita que esses perfis atualizados sejam armazenados em memória cache,

além de outro tipo qualquer de memória, de forma a não sobrepor a informação 

armazenada no repositório que contém os perfis de referência, constituindo outro 

ponto de flexiblização de destaque nesta arquitetura. A razão para que este 

repositório não seja sobreposto é para permitir a reutilização dos atributos e 

valores associados contidos no perfil de referência por diversos dispositivos ou 

servidores de característica idêntica. 

Uma vez atualizados os perfis, o módulo de consulta retorna o resultado à 

aplicação responsável pela solicitação inicial. 

Esta seção procurou mostrar uma peculiaridade concebida na arquitetura da 

estrutura para o gerenciamento de contexto que vai além da questão da melhoria 

do desempenho das redes de acesso. Como foi visto, o conceito de um repositório 

de perfis introduz algumas vantagens adicionais como, por exemplo: reutilização 

da descrição das informações de contexto (vários dispositivos com mesmas 

características podem fazer referência a um mesmo perfil) e redução no tamanho 

da descrição da informação de contexto referente a cada perfil. 
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A próxima seção esclarece os aspectos de intercâmbio da informação 

contextual e como ocorrem os diálogos entre sistemas hipermídia e o Gerente de 

Contexto e entre Gerente de Contexto e agentes sensores. 

3.3. 
Protocolos para negociação de conteúdo 

O CC/PP foi concebido para ser usado em um contexto bem amplo de 

aplicações e sistemas operacionais, e projetado para ser independente do protocolo 

de comunicação (CCPP, 1999a). Esta seção analisa alguns protocolos para 

intercâmbio da informação de contexto, além de descrever, de forma detalhada, 

qual é o formato de cada mensagem trocada entre aplicações-gerente e gerente-

agentes. 

3.3.1. 
Protocolos existentes para negociação de conteúdo 

Alguns grupos de trabalho do W3C vêm conduzindo estudos sobre 

protocolos para intercâmbio de informações em um ambiente distribuído. Esta 

seção descreve algumas características de protocolos de comunicação que podem 

ser adotados pela estrutura de gerência de contexto proposta nesta dissertação.  

Um desses estudos corresponde ao CC/PP exchange protocol (CCPP, 

1999a) baseado no HTTP Extension Framework (Nielsen et al., 2000). O HTTP 

Extension Framework é um mecanismo de extensão genérico para o HTTP/1.1 

(Fielding et al., 1999), projetado para interagir com aplicações HTTP existentes. 

Segundo (HTTPext, 2000), o HTTP já teve várias iniciativas de extensão 

tanto no âmbito local como global. Como não existe um framework padrão que 

determine como essas extensões devem ser definidas, uma série de extensões vem 

sendo usada de forma ad hoc, sem promover o reuso e o intercâmbio dessas 

extensões. O HTTP Extension Framework é um mecanismo de extensão do HTTP 

poderoso que descreve quais extensões foram introduzidas, quem são os 

destinatários e como esses destinatários devem usar essas extensões. 

O HTTP disponibiliza três principais métodos para manipulação e 

recuperação de dados: GET, PUT, POST. A grande vantagem das extensões 
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HTTP é prover uma forma de adicionar parâmetros a esses métodos, visíveis ao 

HTTP.  

Para criar extensões utilizando o HTTP Extension Framework, em primeiro 

lugar é necessário criar uma declaração de extensão, onde o objetivo é indicar que 

uma mensagem foi estendida e, possivelmente, reservar parte do espaço de nome 

do cabeçalho, identificada por um prefixo do campo do cabeçalho. O HTTP 

Extension Framework introduz dois tipos de extensão: mandatória e opcional,

além de dois tipos de escopo da declaração de extensão: “hop-by-hop” e “end-to-

end” (Nielsen et al., 2000). 

A declaração de extensão deve ser mandatória, caso o cliente precise 

receber uma notificação de erro quando houver incompatibilidade entre o servidor 

(ou um dos agentes intermediários) e o protocolo estendido (no caso, o protocolo 

CC/PP Exchange Protocol). A declaração deve ser de caráter opcional quando o 

cliente aceita receber o conteúdo adaptado ou não. 

O escopo deve ser “hop-by-hop” quando o cliente sabe, a priori, que existem 

agentes intermediários compatíveis com o protocolo de intercâmbio da 

mensagem. Caso contrário, quando o cliente sabe que o primeiro agente 

intermediário não é compatível com o protocolo, o escopo deve ser “end-to-end”.

O cabeçalho do CC/PP Exchange Protocol possui três campos (CCPP, 

1999a):

Profile é um campo de cabeçalho de uma requisição HTTP cujo 

valor é uma lista de referências que apontam para descrições CC/PP.

A descrição abaixo representa a gramática do campo de cabeçalho 

Profile.

Profile                     = profile-field-name ":" 1#reference 
profile-field-name   = "Profile" 
reference                = <"> (URIabsoluta | profile-diff-name ) <"> 
profile-diff-name     = profile-diff-number "-" profile-diff-digest 
profile-diff-number  = 1#DIGIT 
profile-diff-digest     = sp; < MD5 message digest codificada com base64 > 
DIGIT                      = <qualquer dígito US-ASCII entre "0".."9"> 

Cada referência indica uma descrição CC/PP correspondente. 

Quando a descrição CC/PP não pertence à requisição HTTP, ela é 

representada por uma URI absoluta. Quando a descrição CC/PP está 

contida na própria mensagem, ela é representada pelo profile-diff-

name.



Gerência de Contexto 53 

Quando o campo Profile tem associado um valor de profile-diff-

name, o cabeçalho Profile-Diff correspondente tem que ser 

obrigatoriamente incorporado na mesma requisição HTTP. O 

profile-diff-name é composto de duas partes: profile-diff-number e o 

profile-diff-digest. Como uma mesma requisição HTTP pode conter 

mais de um cabeçalho Profile-Diff, o profile-diff-number indica o 

cabeçalho Profile-Diff correspondente. O profile-diff-digest é um 

valor randômico gerado pela aplicação dos algoritmos MD5 e 

Base64, e que tem por objetivo otimizar a operação de lookup nas 

tabelas caches dos gateways, proxies e do cliente. 

O campo de cabeçalho denominado Profile-diff é um campo de 

cabeçalho de uma requisição HTTP que contém uma descrição 

CC/PP. Este campo de cabeçalho é usado em conjunto com o campo 

de cabeçalho Profile contido na mesma requisição.  

A descrição abaixo representa a gramática do campo de cabeçalho 
Profile-diff.

Profile-Diff                   = profile-diff-field-name ":" profile-desc 
profile-diff-field-name  = "Profile-Diff-" profile-diff-number 
profile-desc                  = < Descrição CC/PP baseada em XML/RDF > 

Uma requisição HTTP pode conter vários cabeçalhos Profile-diff e 

todos eles devem estar listados no cabeçalho Profile, através do seu 

respectivo profile-diff-name. A correspondência entre profile-diff-

name do cabeçalho Profile e o nome atribuído ao cabeçalho Profile-

diff é dada através do profile-diff-number, que tem que ser o mesmo 

em ambos os cabeçalhos. 

O formato de uma descrição CC/PP é compatível com o da 

especificação HTTP/1.1, ou seja, os valores do campo de cabeçalho 

podem estar distribuídos por várias linhas. 

O campo de cabeçalho Profile-warning é um campo de cabeçalho de 

uma requisição HTTP que contém informações de aviso.  

Para ilustrar o uso do CC/PP Exchange Protocol baseado no HTTP 

Extension Framework, dois exemplos são descritos abaixo. 

O primeiro exemplo ilustra o uso do protocolo CC/PP Exchange para 

solicitação de conteúdo adaptado ao servidor de conteúdo, prevendo a 
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possibilidade de recebimento de uma mensagem de erro devido à 

incompatibilidade entre o servidor e o protocolo usado. 

1. O cliente faz uma requisição com uma extensão de caráter obrigatório (M-

GET) contendo os campos de cabeçalhos apropriados. 

[1. Cliente --> Servidor de Conteudo] 

M-GET /a-resource HTTP/1.1 
Host: www.w3.org 
Man: "http://www.w3.org/1999/06/24-CCPPexchange" ; ns=99 
99-Profile: "http://www.aaa.com/hw","http://www.bbb.com/sw","1-uKhJE/AEeeMzFSejsYshHg==" 
99-Profile-Diff-1: <?xml version="1.0"?> 
        <RDF xmlns="http://www.w3.org/TR/1999/PR-rdf-syntax-19990105#" 
             xmlns:PRF="http://www.w3.org/TR/WD-profile-vocabulary#"> 
             <Description ID="SoftwarePlatform" PRF:Sound="On" /> 
             </RDF> 

2. O servidor verifica o cabeçalho da declaração de extensão e identifica se é 

compatível com o protocolo. Se não for compatível com o protocolo, ele envia 

uma resposta com código de erro. 

[2. ServidordeConteudo --> Cliente (caso de falha)] 

HTTP/1.1 510 Not Extended 

3. Se o servidor verifica o cabeçalho da declaração de extensão e atesta sua 

compatibilidade com o protocolo, ele extrai o prefixo “M-“ do nome do 

método M-GET e processa o resto da requisição de acordo com a semântica da 

declaração de extensão e do método GET do HTTP/ 1.1. Depois obtém a lista 

das URIs absolutas contidas no cabeçalho Profile que fazem referência aos 

repositórios CC/PPs. Para cada URI, ele emite uma requisição para recuperar a 

descrição CC/PP apropriada.   

[3. Servidor de Conteudo  --> RepositoriosCCPP] 

GET http://www.aaa.com/hw HTTP/1.1 
Host: www.aaa.com 
.... 

GET http://www.bbb.com/sw HTTP/1.1 
Host: www.bbb.com 
.... 

4. O servidor gera o conteúdo adaptado de acordo com as descrições CC/PP 

referenciadas e o envia encapsulado em uma mensagem de resposta com 

extensão de cabeçalho de caráter mandatório (Ext). No exemplo em questão, o 

campo do cabeçalho que descreve se o conteúdo deverá ser armazenado em 

memória “cache” está com indicação negativa. 



Gerência de Contexto 55 

[4. Servidor de Conteudo --> Cliente] 

HTTP/1.1 200 OK 
Ext:  
Cache-control: no-cache 
Content-Type: text/html 
Content-Length: 1200 
.... 

Vale observar que, se o conteúdo do campo de cabeçalho Profile-diff estiver 

muito extenso, alguns proxies, gateways ou servidores podem ter restrições para 

tamanho de cabeçalhos e não conseguir interpretar a requisição HTTP. A 

alternativa seria descrever essas mesmas informações no corpo da mensagem 

HTTP. Entretanto, não serão fornecidos mais detalhes, pois essa e outras 

abordagens estão fora do escopo deste trabalho. 

O segundo exemplo procura ilustrar o uso do CC/PP Exchange Protocol

para solicitação de conteúdo em um cenário onde exista pelo menos um agente 

intermediário. Além disso, esse cenário ilustra o procedimento que ocorre quando 

o proxy não é capaz de interpretar o perfil CC/PP . 

1. O cliente faz uma requisição com uma extensão do tipo opcional (GET) 

contendo os campos de cabeçalhos Profile e Profile-Diff apropriados. 

[1. Cliente --> Servidor de Conteudo] 

GET /a-resource HTTP/1.1 
Host: www.w3.org 
C-Opt: "http://www.w3.org/1999/06/24-CCPPexchange" ; ns=80 
80-Profile: "http://www.aaa.com/hw", "http://www.bbb.com/sw", "1-uKhJE/AEeeMzFSejsYshHg==" 
80-Profile-Diff-1: <?xml version="1.0"?> 
        <RDF xmlns="http://www.w3.org/TR/1999/PR-rdf-syntax-19990105#" 
             xmlns:PRF="http://www.w3.org/TR/WD-profile-vocabulary#"> 
             <Description ID="SoftwarePlatform" PRF:Sound="On" /> 
             </RDF> 
Connection: C-Opt, 80-Profile, 80-Profile-Diff-1 

2. O proxy verifica o cabeçalho (C-Opt) da declaração de extensão e identifica 

que não é capaz de interpretar a mensagem. Assim, ele elimina os cabeçalhos 

listados no campo “Connection” e encaminha a requisição ao servidor.

[2. Proxy --> ServidordeConteudo (caso de falha)] 
         
GET /a-resource HTTP/1.1 
Host: www.w3.org 

3. Caso ele possa interpretar a mensagem e sua extensão, ele emite uma 

solicitação aos repositórios CC/PP de acordo com as URIs absolutas 

informadas, para que lhes sejam enviadas as descrições CC/PP apropriadas. 
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[3. Proxy --> RepositoriosCCPP] 

GET http://www.aaa.com/hw HTTP/1.1 
Host: www.aaa.com 
.... 

GET http://www.bbb.com/sw HTTP/1.1 
Host: www.bbb.com 
.... 

4. O proxy gera uma requisição HTTP para o servidor de conteúdo. 

[4. Proxy --> Servidor de Conteudo] 

GET /a-resource HTTP/1.1 
Host: www.w3.org 
Accept: text/xml, text/html, */* 
Accept-Charset: UTF-16, iso-2022-JP 
Accept-Encoding: compress, gzip 
Accept-Language: fr, en 

5. O servidor retorna o conteúdo solicitado ao proxy de acordo com as 

características que lhe foram providas através da requisição HTTP. 

[5. ServidordeConteudo --> Proxy] 

HTTP/1.1 200 OK 
Cache-control: no-cache 
Content-Type: text/html; charset=UTF-16 
Content-Encoding: compress 
Content-Language: fr 
Content-Length: 1200 
.... 

6. O proxy adapta o conteúdo enviado pelo servidor conforme as descrições 

CC/PP e envia esse conteúdo adaptado de volta para o cliente. 

[6. Proxy --> Cliente] 

HTTP/1.1 200 OK 
Cache-control: no-cache 
Content-Type: text/xml; charset=UTF-16 
Content-Encoding: compress 
Content-Language: fr 
Content-Length: 900 
.... 

Além da proposta do uso do CC/PP Exchange Protocol baseado no HTTP 

Extension Framework, existem outras alternativas de protocolos para o 

intercâmbio de mensagens que contenham descrições CC/PP, como por exemplo 

o SOAP (Simple Object Accesss Protocol) (SOAP, v. 1.2). 

Antes de apresentar algumas das características do SOAP, é importante 

lembrar um conceito, que está intimamente vinculado ao entendimento desse 

protocolo, denominado Web Services.
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Em meados dos anos 90, quando a Internet começou a se popularizar, as 

tecnologias existentes permitiam que os usuários se conectassem a um site e 

obtivessem o conteúdo disponível. Nos últimos anos, esse cenário vem se 

modificando e novas tecnologias e frameworks de desenvolvimento estão 

proliferando, permitindo uma maior integração entre os aplicativos e serviços 

disponíveis na internet. Esse novo cenário deve tratar tarefas complexas, como o 

gerenciamento de transações, através da disponibilização de serviços distribuídos 

que utilizem interfaces de acesso simples e bem definidas. Esses serviços e 

aplicações distribuídas são conhecidos como Web Services.

Web Services são identificados por uma URI (Unique Resource Identifier), e 

são descritos e definidos usando XML. Um dos motivos que tornam Web Services

atrativos é o fato deste modelo ser baseado em tecnologias padrão, em particular 

XML e HTTP. WSDL (Web Service Description Language) é uma linguagem 

baseada em XML, utilizada para descrever um Web Service. Um Web Service

deve, portanto, definir todas as suas interfaces, operações, esquemas de 

codificação, entre outros nesse documento. O SOAP está se tornando padrão para 

a troca de mensagens entre aplicações e Web Services, já que é uma tecnologia 

construída com base em XML e HTTP. 

Definido pelo consórcio W3C, SOAP é um procolo projetado para invocar 

aplicações remotas através de RPC4 (Remote Procedure Calls - Chamadas 

Remotas de Procedimento) ou trocas de mensagens, em um ambiente 

independente de plataforma e linguagem de programação. Com SOAP é possível 

criar aplicações para troca de dados entre empresas, o chamado B2B (Bussiness to 

Bussiness).

O processo de uma chamada RPC ocorre da seguinte forma: antes de serem 

enviadas pela rede, as chamadas RPC (emitidas pela aplicação cliente) são 

encapsuladas (ou serializadas) segundo o padrão SOAP. O serviço remoto, ao 

receber a mensagem faz o processo contrário, desencapsulando-a e extraindo as 

chamadas de método. A aplicação servidora então processa essa chamada, e envia 

uma resposta ao cliente. O processo então se repete: a resposta é também 

4
RPC são chamadas locais a métodos de objetos (ou serviços) remotos. É possível acessar os serviços de um 

objeto localizado em um outro ponto da rede, através de uma chamada local a esse objeto. Cada chamada ou requisição 

exige uma resposta.
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serializada e enviada pela rede. Na máquina cliente, essa resposta é 

desencapsulada e é repassada para a aplicação cliente.  

Uma mensagem SOAP (veja Figura 3.4) consiste basicamente dos seguintes 

elementos:  

Envelope: Toda mensagem SOAP deve contê-lo. É o elemento 

raiz do documento XML. O Envelope pode conter declarações 

de namespaces e também atributos adicionais como o que 

define o estilo de codificação (encoding style). Um encoding 

style define como os dados são representados no documento 

XML.

Cabeçalho: É um cabeçalho opcional. Ele carrega informações 

adicionais, como por exemplo, se a mensagem deve ser 

processada por um determinado nó intermediário (É importante 

lembrar que, ao trafegar pela rede, a mensagem normalmente 

passa por diversos pontos intermediários, até alcançar o destino 

final). Quando utilizado, o Cabeçalho deve ser o primeiro 

elemento do Envelope.  

Corpo: Este elemento é obrigatório e contém o payload, ou a 

informação a ser transportada para o seu destino final. O 

elemento Corpo (Body) pode conter um elemento opcional 

Fault, usado para carregar mensagens de status e erros 

retornadas pelos "nós" ao processarem a mensagem.  

Figura 3.4 – Estrutura de uma mensagem SOAP

Os pedidos SOAP podem ser feitos através de três métodos: GET, POST e 

SOAP. Os métodos GET e POST são idênticos aos pedidos feitos por 
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navegadores Internet. O SOAP é um padrão semelhante ao POST, mas os pedidos 

são feitos em XML e permitem recursos mais sofisticados como passar estruturas 

e arrays. Independente de como seja feito o pedido, as respostas são sempre em 

XML. O XML descreve perfeitamente os dados em tempo de execução e evita 

problemas causados por inadvertidas mudanças nas funções, já que os objetos 

chamados têm a possibilidade de sempre validarem os argumentos das funções, 

tornando o protocolo muito robusto. 

Outra alternativa é encontrada no protocolo ICAP (Internet Content 

Adaptation Protocol) (Elson & Cerpa, 2001), desenvolvido pelo Fórum ICAP 

(ICAP). Os objetivos do Fórum ICAP são: flexibilizar o conteúdo para os usuários 

finais; fornecer um padrão comum e aberto, para a comunicação de dispositivos 

baseados nas bordas da rede, para o manuseio desses serviços de valor agregado; 

transferir a carga das APIs (Application Program Interface), consumidoras de 

recurso, dos servidores web para servidores dedicados. 

O ICAP é um protocolo projetado para execução de adaptação de alguns 

conteúdos, armazenados em servidores Web na Internet e em servidores dedicados 

(servidores ICAP). Cada servidor pode oferecer um serviço específico (ex: 

inserção de publicidade, tradução de conteúdo, filtragem de conteúdo etc.), 

procurando liberar os servidores Web e padronizando a forma através da qual 

esses serviços são implementados. A arquitetura envolvida compreende um 

Cliente ICAP (switch box ICAP), responsável por interceptar todas as transações 

entre um usuário final (dispositivo cliente) e um servidor de origem (servidor 

Web) e redirecionar essas transações para um servidor ICAP, que executará 

determinados tipos de adaptação. 

Além do Cliente e Servidor ICAP, a arquitetura possui dois componentes 

adicionais: semântica das transações e política de controle. Entretanto, a 

especificação atual só define o segundo componente, isto é, como enviar uma 

mensagem HTTP do Cliente ICAP para o Servidor ICAP; como especificar a URI 

do recurso ICAP requisitado em conjunto com outros prâmetros relativos a esse 

recurso; como receber mensagens adaptadas. 

O ICAP pode ser utilizado de duas maneiras denominadas modificação de 

requisição (reqmode) e modificação de resposta (respmode) (Souza et al., 2002). 
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No reqmode, o Cliente ICAP intercepta uma requisição enviada a um 

servidor de origem e redireciona para um Servidor ICAP. Esse servidor executa 

uma modificação e retorna a requisição ao Cliente ICAP, que tanto pode ser uma 

versão modificada da requisição contendo a URI original, como pode ser uma 

requisição modificada apontando para um página que contém uma mensagem de 

erro ao invés da URI original. Quando a requisição é retornada, o Cliente ICAP 

envia a resposta ao cliente. Essa resposta pode ter sido proveniente tanto do 

Servidor ICAP, como do servidor de origem. 

O respmode visa o pós-processamento de respostas HTTP (ex: formatação 

HTML para apresentação em dispositivos especiais, tradução etc.) antes de 

entregá-la ao cliente. Nesse modo, a resposta do servidor de origem é interceptada 

e redirecionada a um Servidor ICAP que retorna uma versão modificada da 

resposta, ou retorna um erro. 

Embora seja uma parte essencial do processo de adaptação do conteúdo, a 

semântica das transações especificada pelo Fórum ICAP precisa ser 

complementada com informações referentes ao momento em que uma solicitação 

de adaptação pode ser feita, o tipo de adaptação solicitada e para quem essa 

solicitação deve ser encaminhada. Em resumo, para cada requisição ou reposta 

interceptada pelo Cliente ICAP, é preciso definir regras de adaptação que 

determinem que adaptação, ou função de processamento, está sendo requerida ao 

Servidor ICAP.  

3.3.2. 
Protocolo escolhido para Negociação de Conteúdo 

Apesar de algumas particularidades, uma série de protocolos de 

comunicação conhecidos atualmente poderia ser adotada pelo Gerente de 

Contexto. Também existe a hipótese de se usar mais de um tipo de protocolo, de 

acordo com a existência de determinadas restrições do lado de alguns mecanismos 

gerenciados, como por exemplo, aquele que monitora as características da rede de 

acesso entre um determinado cliente e um servidor. 

Apesar das várias alternativas de uso de protocolos apresentados na seção 

anterior, este trabalho optou por utilizar um protocolo bastante popular e bastante 

difundido atualmente, o HTTP/1.1 (Fielding et al., 1999). A justificativa para essa 
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escolha deve-se não só pela popularidade e simplicidade do protocolo, como pelas 

características da arquitetura de gerenciamento de contexto proposta por este 

trabalho. Essencialmente, essas características referem-se ao tipo de mensagens 

trocadas entre aplicação-gerente e gerente-agente, que diferentemente dos 

exemplos apresentados na seção anterior, só contém informação de contexto. Isto 

é, elas não são mensagens que contém solicitação de conteúdo e descrição de 

contexto representada em CC/PP. É importante salientar que, apesar da 

implementação efetuada neste trabalho usar o HTTP, a arquitetura proposta é 

flexível e permite a implementação de outros protocolos, como descrito em 

detalhes no próximo capítulo. 

A seguir serão descritos os parâmetros que devem constar em cada uma das 

mensagens trocadas na arquitetura deste trabalho. É importante salientar que esses 

parâmetros devem constar do corpo da mensagem HTTP, respeitando a seqüência 

que é apresentada abaixo. 

MENSAGEM TRANSMISSOR RECEPTOR PARÂMETROS 

HTTP_Request 
(GET)

Aplicação Gerente 

identificador da sessão, 

identificador da aplicação, (tipo 

de contexto desejado <todos os 

perfis, perfil específico ou 

atributo específico>) 

HTTP_Response Gerente Aplicação

Descrição CC/PP com lista de 

atributos correspondente ao 

contexto desejado 

HTTP_Request 
(GET)

Gerente Agente 
identificador da sessão, lista {FA, 

resultado} 

HTTP_Response Agente Gerente 

URI do perfil de referência, 

descrição CC/PP contendo somente os 

atributos alterados 

HTTP_POST Agente Gerente 

URI do perfil de referência, 

descrição CC/PP contendo somente os 

atributos alterados 

Figura 3.5 – Parâmetros das mensagens trocadas pelo Gerente de Contexto

Este capítulo apresentou os principais aspectos considerados no projeto da 

arquitetura do gerente de contexto proposto por este trabalho, como uma estrutura 

independente e reutilizável por diferentes sistemas, em particular os sistemas 

hipermídia. A seguir, no Capítulo 4, serão apresentados detalhes específicos desta 
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arquitetura, desenvolvida através de dois frameworks: modelagem da informação 

de contexto e gerência do contexto. 



4
Implementação do Gerente de Contexto 

Como discutido no Capítulo 2, o Sistema HyperProp (Soares et al., 2003a) é 

um sistema hipermídia baseado no modelo NCM. Ao longo dos últimos anos, a 

implementação do sistema vem passando por diversos processos de melhoria, 

necessários para incorporar ao sistema os refinamentos do modelo NCM e acoplar 

novas funcionalidades. 

Este capítulo se limita a discutir a implementação da estrutura de 

gerenciamento de contexto utilizada pelo sistema, baseada nos aspectos discutidos 

no Capítulo 3, tais como: estrutura de dados para representação da informação de 

contexto, vocabulário adotado, existência de um servidor de contexto centralizado 

e intercâmbio de informações através de diversos tipos de protocolo de 

comunicação.  

A arquitetura genérica para gerência de contexto concebida neste trabalho é 

representada através de dois frameworks. A representação conceitual utilizando 

frameworks é devida à facilidade de identificação dos pontos de flexibilização 

através dos quais esta arquitetura genérica pode ser especializada, pelo projetista, 

para cenários específicos, de forma a tornar possível a sua validação. A adoção de 

frameworks (Fayad et al., 1999) favorece a reutilização e, ao mesmo tempo, 

permite a personalização do modelo apresentado em diferentes contextos, o que se 

deve à sua capacidade de modularizar, combinar e estender seus componentes. 

Os frameworks concebidos foram: 

Framework de Modelagem da Informação Contextual; 

Framework para Gerência de Contexto; 

Outro objetivo deste capítulo é apresentar uma instanciação para provisão da 

informação contextual ao Sistema HyperProp (Soares et al., 2000) servindo como 

avaliação dessa proposta. A fim de melhor demonstrar o funcionamento global 

dos frameworks, eles deverão ser integrados ao formatador hipermídia adaptativo 

construído no Laboratório Telemídia (Rodrigues, 2003), bem como conter um 
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exemplo de adaptação realizada no servidor, para melhor demonstrar a adaptação 

de documentos hipermídia com orientação ao contexto como um todo. 

Para auxiliar no entendimento deste capítulo, convém lembrar que na 

descrição conceitual dos frameworks, foi adotada a linguagem UML (Unified 

Modeling Language) (UML, 1997) para sua especificação, documentação e 

visualização. Nos diagramas de classes foram utilizadas cores distintas para 

diferenciar as classes-base (em cinza), daquelas que representam possíveis 

instanciações dos pontos de flexibilização desses elementos (em branco). Nesses 

diagramas, foi ainda utilizada uma grafia diferenciada para representar as classes 

abstratas (itálico) e as concretas (regular). 

4.1. 
Framework de Modelagem da Informação Contextual 

Uma das principais bases para o mecanismo de gerência de contexto 

consiste na representação correta dos atributos envolvidos, através de um formato 

aberto e extensível, permitindo incorporações futuras de atributos novos ou até 

mesmo, na descontinuação de algum deles, sem impactos para as aplicações que 

consomem essa informação contextual.  

O modelo da informação contextual deve conter informações que possam 

ser usadas para caracterizar a situação de uma entidade onde, por entidade, 

compreende-se uma pessoa, um lugar, ou um objeto que possa ser considerado 

relevante na interação com uma dada aplicação, incluindo o usuário e as 

aplicações propriamente ditas.  

A informação contextual pode ser descrita através de vocabulários genéricos 

definindo um conjunto de atributos que atenda ao interesse geral de diferentes 

comunidades e possa ser usada por diversas aplicações, ou ser composto por um 

conjunto de atributos específico ao domínio de uma aplicação. A vantagem da 

primeira abordagem é evitar a proliferação de definições distintas para um mesmo 

atributo e, com isso, potencializar o reuso de definições já formalizadas por 

alguma comunidade. Além disso, se mesmo assim uma aplicação específica ainda 

tiver a necessidade de definir determinados atributos pertinentes ao seu domínio, 

tais aplicações podem apenas definir esse pequeno conjunto e, através de espaços 

de nomes, fazer o uso conjunto de múltiplos vocabulários.  
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Considerando esse tipo de cenário, a modelagem desse framework permite 

que o gerenciador de contexto seja capaz de lidar com múltiplos vocabulários, 

além de prever a possibilidade de um mesmo atributo constar da definição de mais 

de um tipo de entidade. Por exemplo, seja o atributo idioma, que define a língua 

de uma nação ou a língua peculiar de uma região; o idioma pode tanto representar 

as diferentes línguas que um dispositivo cliente é capaz de entender como, 

também, as preferências do usuário em termos de língua, quando da apresentação 

de um documento. 

Apesar deste trabalho propor a criação de um novo vocabulário, a 

arquitetura concebida para o framework que modela a informação de contexto não 

está restrita a adoção/incorporação de um vocabulário único, sendo este, portanto, 

mais um ponto de flexibilização a ser ressaltado e que foi considerado durante a 

concepção deste trabalho. Deve-se, ao instanciar o framework, definir um 

vocabulário que servirá para consultas, atualizações etc., dos diversos atributos do 

contexto. 

Como pode ser observado na Figura 4.1, os perfis e seus atributos 

representam outro ponto de flexibilização do framework. Pode-se definir novos 

perfis e atributos de acordo com a aplicação para a qual o gerente de contexto está 

sendo instanciado. Cada perfil  (Perfil de Dispositivo Cliente, Perfis de Usuário, 

Perfil do Servidor, Perfil da Rede, etc.) irá representar um conjunto de atributos, 

assim como estender o vocabulário do contexto.  

4.1.1. 
Componentes do Framework de Modelagem da Informação 
Contextual 

A Figura 4.1 retrata o framework de modelagem da informação contextual 

através das classes e dos respectivos relacionamentos que o constituem. As classes 

abstratas Context, Profile e GenericProfileAttribute representam, respectivamente, 

as hierarquias de contexto, perfil e atributo que compõem um contexto. O objetivo 

desse framework é desacoplar os contextos dos perfis que os constituem, 

garantindo dessa forma uma maior flexibilidade na descrição da informação 

contextual. Através do pattern estrutural Bridge (Gamma, 1995) os contextos são 

representados como conjuntos de perfis, o que garante sua extensibilidade. Como 

se pode ver na Figura 4.1, as classes Context e Profile estão associadas pelo 
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relacionamento de agrupamento profileList. Os métodos getProfile(), 

addProfile() e removeProfile(), disponibilizados em Context, são 

responsáveis por, respectivamente, retornar uma instância da subclasse Profile,

identificadas pelo atributo profileId, e adicionar novos atributos que definirão 

novos perfis, remover ou mesmo adequar-se aos já existentes. O método 

addProfile() verifica se o perfil a ser adicionado já existe, de forma a garantir 

que não existam perfis com mesmo profileId.

1

1..*Context

getProf ile()

addProf ile()

remov eProf ile()

profi leList
1..*

1

Profile

profi leId : String

Profi le()

addAttribute()

removeAttribute()

getAttribute()

1..*
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1..*

GenericProfileAttribute

attributeName : String

GenericProfileAttribute()

<<Abstract>> isComposite()

getAttributeName()

setAttributeName()

getAttributeValue()

setAttributeValue()

ProfileAttribute

isComposite() : Boolean

getAttributeValue() : l ist<String>

setAttributeValue(valueList : l ist<String>) : Boolean

CompositeProfileAttribute

isComposite() : Boolean

getAttributeValue() : l ist<genericProfileAttribute>

setAttributeValue(attributeList : l ist<GenericProfi leAttribute>) : Boolean

1..*

childrenList

Figura 4.1– Framework de Modelagem da Informação Contextual 

A classe abstrata GenericProfileAttribute modela os atributos de um 

vocabulário. Mais uma vez o pattern estrutural Bridge é utilizado, agora para 

representar os atributos como um conjunto de perfis, o que se consegue através do 

relacionamento de agrupamento attributeList. Essa representação oculta das 

aplicações que desejam consultar contexto, certos detalhes referentes à 

estruturação dos atributos, tornando tais aplicações mais independentes desses 

atributos e da própria forma como eles estão estruturados. Isso é obtido pelo 

método getAttribute(), definido na classe Profile, que retorna uma instância 

de uma subclasse de GenericProfileAttribute identificada através do atributo 

attributeName.
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A classe ProfileAttribute implementa de forma básica as funcionalidades de 

um atributo simples, enquanto a classe CompositeProfileAttribute implementa, 

também de forma básica, as funcionalidades de um atributo composto, através do 

pattern estrutural Composite (Gamma, 1995). 

A função isComposite()retorna se um determinado atributo é composto 

ou não. Um atributo composto CompositeProfileAttribute pode ser obtido pelo 

método getAttributeValue(). No caso do atributo ser simples, o método 

getAttributeValue() recebe um nome de atributo attributeName e 

retorna uma lista de valores do tipo string, contendo um único valor ou vários 

valores associados a um atributo.  

Vale salientar que, de forma análoga ao método addProfile(), o método 

addAttribute() verifica se o atributo a ser adicionado já existe de forma a 

garantir que não existam atributos com mesmo attributeName.

4.1.2. 
Exemplo 

A seguir será apresentado um exemplo de aplicação do framework do

modelo da informação contextual que implementa um vocabulário definido pelo 

grupo WAP Forum (WAP-UAProf) e cujo objetivo é descrever as características 

de dispositivos móveis, sem fio. O cenário modelado representa alguns atributos 

de um tal dispositivo.  

A classe Profile foi especializada na classe WapUAProf. Como foi 

apresentado na Seção 3.1.3.1.2, esse vocabulário define cinco componentes que 

especializam a subclasse CompositeProfileAttribute: HardwarePlatform,

SoftwarePlatform, WapCharacteristic, BrowserUA e NetworkCharacteristic.

Os atributos simples que compõem esses cinco componentes especializam a 

subclasse ProfileAttribute, sendo alguns deles exemplificados na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Exemplo de aplicação do Framework de Modelagem da Informação 

Contextual 
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4.2. 
Framework para Gerência de Contexto 

O conceito relacionado às aplicações orientadas ao contexto compreende 

tanto a responsabilidade por detectar, armazenar, traduzir e disseminar a 

informação de contexto como também, personalizar os conteúdos solicitados, 

procurando refletir as necessidades e preferências do usuário. Com o objetivo de 

retirar a sobrecarga imposta por estas tarefas de gerenciamento da informação 

contextual da arquitetura das aplicações orientadas ao contexto, em particular, dos 

sistemas hipermídia com suporte à adaptação, a idéia é poder contar com uma 

estrutura independente e reutilizável inteiramente responsável pelo gerenciamento 

da informação contextual.  

Além da redução na complexidade das arquiteturas dessas aplicações, outras 

vantagens agregadas por esta proposta são: maior reusabilidade, isto é, prover um 

conjunto de funções comuns à maioria das aplicações orientadas ao contexto e 

aumentar o intercâmbio dessas informações através do uso de um formato de 

estrutura de dados padrão baseado em XML.  

 As funcionalidades relacionadas à gerência de contexto são modeladas no 

framework para gerência de contexto, como será apresentado na Seção 4.2.1. 

4.2.1. 
Componentes do Framework para Gerência de Contexto 

A Figura 4.3 traz uma visão conjunta dos componentes de gerência de 

contexto. A existência de uma única instância da classe ContextManager foi 

assegurada pelo uso do pattern de criação Singleton (Gamma, 1995), permitindo 

que a mesma saiba coordenar diferentes eventos.  

Além disso, o pattern Facade (Gamma, 1995) foi utilizado para dividir todo 

o gerenciador em uma estrutura independente, representada no framework por seu 

pacote, de acordo com a arquitetura definida. Através da aplicação do design 

pattern Facade, o pacote possui sempre a classe de “fachada”, que é a única classe 

visível ao pacote representante da camada superior, e serve justamente para sua 

comunicação com outras aplicações.  

No diagrama de classes da Figura 4.3, pode-se observar, inicialmente, que a 

aplicação implementa a classe ContextManager. A implementação dessa classe é 



Implementação do Gerente de Contexto 70 

obrigatória nos casos em que a aplicação necessite de informações sobre o 

contexto. A consulta à informação contextual é efetivamente tratada pelo método 

getProfile(), disponibilizando uma consulta a todos os atributos que 

definem um determinado perfil ou  uma  consulta a um atributo específico.  

A classe abstrata UpdatedProfileContainer representa o armazenamento de 

um conjunto de perfis com informações contextuais atualizadas referente a um 

dado instante. O uso do pattern estrutural Bridge (Gamma, 1995) permite 

desacoplar o meio de armazenamento (cache, banco de dados etc.) do tipo de 

estrutura de dados (XML, CC/PP etc.) na qual os perfis atualizados estão 

representados. 

Na arquitetura proposta, o gerenciador de contexto possui um repositório 

centralizado, previamente configurado, que armazena descrições padrões a 

respeito de alguns perfis. O uso do pattern estrutural Bridge (Gamma, 1995), 

novamente permite desacoplar o meio de armazenamento do tipo de estrutura de 

dados que representa os perfis de referência. O método getRefProfile() é 

responsável pela recuperação de um perfil de referência.

Exemplificando, se uma aplicação estiver sendo utilizada por dois ou mais 

dispositivos clientes do tipo Compaq Presario, o perfil de referência descreve 

todos os atributos desse tipo de dispositivo e, com isso, só é necessário que o 

gerente de contexto se preocupe em coletar aquele conjunto de atributos cujo 

valor associado foi alterado. Dessa forma, os agentes que coletam contexto de 

dispositivos cliente não precisam se preocupar em enviar uma descrição de 

contexto extensa (com todos os atributos), além da vantagem de reutilizar uma 

mesma definição de dispositivo para diversos clientes com mesma configuração 

de dispositivo.   

A classe abstrata ProfileCollector é responsável pela obtenção e envio de 

informações de gerenciamento mediante comunicação com um ou mais agentes 

coletores de contexto. Um ponto de flexibilização importante pertinente a essa 

função de coleta refere-se ao diálogo gerente-agentes, podendo ocorrer em dois 

sentidos: sob demanda, isto é, o gerente envia uma solicitação explícita na qual 

requisita que lhe sejam informados os parâmetros e valores que sofreram 

modificações, comparados às descrições padrões mantidas nos perfis de 

referência, ou através de notificação espontânea, onde o(s) agente(s), 

periodicamente, informa(m) ao gerente o conjunto de parâmetros e valores 



Implementação do Gerente de Contexto 71 

alterados. Se o método verifyUpdate() tiver na sua assinatura o parâmetro 

wasCalled com o valor “true”, isto indica que o gerente de contexto está 

invocando o agente coletor através da classe DiffProfileMonitor, solicitando o 

envio das alterações referente a um determinado perfil. Caso o parâmetro 

wasCalled contenha valor “false”, o método verifyUpdate() será chamado 

pelo agente coletor para notificar os atributos alterados de um determinado perfil. 

O método mergeProfile() mescla o conjunto de atributos de um perfil de 

referência com o conjunto de atributos alterados. 

É importante ressaltar que o diálogo entre o Gerente de Contexto e qualquer 

outra aplicação pode dar-se através de qualquer protocolo de comunicação, 

constituindo-se, portanto, em um importante ponto de flexibilização deste 

framework. Da mesma forma, o diálogo entre o gerente e os agentes também pode 

utilizar diferentes protocolos de comunicação. 
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1..*
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+profileId

Figura 4.3 - Framework para Gerência de Contexto 

4.2.2. 
Exemplo 

O cenário demonstrado nesta seção procura exemplificar um diálogo entre o 

Gerente de Contexto e uma aplicação qualquer através do protocolo de 

comunicação SOAP. Além disso, descreve que os perfis atualizados são 
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agrupados em uma tabela hash, enquanto que os perfis de referência utilizam o 

CC/PP como forma de representação de dados. Finalmente, o diálogo entre 

gerente e agente coletores emprega um protocolo de comunicação proprietário da 

linguagem Java, denominado RMI (Remote Method Invocation).   
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Figura 4.4 - Exemplo de aplicação do Framework para Gerência de Contexto 

4.3. 
Ambiente de Implementação 

A Seção 2.2.2 apresentou uma arquitetura de um sistema hipermídia 

adaptativo ideal, que não deve restringir a localização do mecanismo de adaptação 

a um único local. Outra contribuição desta dissertação é propor maior 

flexibilização à arquitetura do sistema HyperProp, distribuindo os mecanismos de 

adaptação entre o ambiente de armazenamento (ou em um elemento intermediário 

que represente a figura do ambiente de armazenamento) e o ambiente de exibição. 

As principais vantagens dessa proposta são: diminuir a sobrecarga tanto nas 

configurações dos servidores como nas dos dispositivos clientes, reduzir a 

complexidade dos algoritmos de adaptação localizados em um único ambiente e 
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otimizar a utilização dos recursos que estejam situados no servidor, no caminho 

até o dispositivo cliente e no próprio cliente. 

Embora esse elemento intermediário possa estar de fato em uma entidade 

intermediária na rede ou acoplado ao ambiente de armazenamento do sistema 

Hyperprop, sua criação objetivou minimizar os impactos decorrentes de alterações 

no servidor desse sistema. A estrutura básica desse agente intermediário é 

modelada pelo diagrama da Figura 4.11 e seu funcionamento é detalhado na Seção 

4.3.4.3. 

4.3.1. 
Context-Aware Hyperprop - Cenário de Uso 

Esta seção descreve uma instanciação dos frameworks para Modelagem e 

Gerência do Contexto através de um cenário no qual o sistema HyperProp é a 

aplicação que interage com o Gerente de Contexto em duas etapas distintas: 

durante a compilação do hiperdocumento e durante a sua apresentação. Para 

validar esta proposta, foi implementado um diálogo entre Gerente-Hyperprop e 

Gerente-Agentes baseado no protocolo de comunicação HTTP (HyperText 

Transfer Protocol), utilizado amplamente por um grande número de aplicações. 

4.3.2. 
Simplificações Adotadas 

A instanciação dos frameworks para modelagem e gerência de contexto tem 

como objetivo validar a modelagem proposta e gerenciar a informação contextual 

coletada, levando em consideração as requisições de consulta sobre um contexto 

específico. Será efetuada uma série de simplificações em relação à instanciação 

dos frameworks, para viabilizar a implementação do cenário-exemplo: 

Para definição do vocabulário deste trabalho, assume-se que uma comunidade 

ligada à área de sistemas hipermídia auxiliaram na definição do conjunto dos 

principais atributos que constam no vocabulário adotado; 

O repositório central de perfis foi previamente configurado e carregado com 

perfis de referência de dispositivos clientes, servidores de conteúdo e 

preferências de usuários; 
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A forma como as preferências dos usuários foram coletadas, isto é, se de 

forma automática ou através de questionário não determinam impacto para 

estrutura do gerente de contexto e, por isso, não é detalhada no cenário 

apresentado; 

Diferentes aplicações têm acesso irrestrito a qualquer consulta relativa à 

informação de contexto de seu interesse, ou seja, as políticas de segurança e 

privacidade não são incorporadas no contexto deste trabalho; 

A implementação do HTTP serve de base para a instanciação do protocolo de 

comunicação, sendo usado tanto para consultas ao contexto, como coleta de 

modificações de contexto; 

A coleta de modificações no contexto de cada entidade assume um diálogo 

entre o gerente e um agente principal, que apenas consulta a respectiva MIB 

procurando identificar quais atributos que compõem o perfil em questão 

sofreram modificações desde a última consulta. Como a MIB foi criada e 

como os vários agentes atualizaram essas base de dados não são detalhados no 

escopo deste trabalho; 

Nesse cenário, não foram considerados o contexto da rede de acesso e do 

servidor de conteúdo para adaptação do conteúdo; 

4.3.3. 
Descrição do Cenário-Exemplo 

Para ilustrar o uso dos elementos switch, considere um documento NCL 

identificado por “hpropWeatherNews”. O documento ilustrado pela Figura 4.5 

contém um switch composto por dois nós de composição alternativos, 

selecionados pelo ambiente de armazenamento com base no contexto de exibição 

do mesmo.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <ncl id="hpropWeatherNews" xmlns="http://www.telemidia.puc-
rio.br/specs/xml/NCL" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/NCL 
http://www.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/NCL.xsd">
+ <head>

- <body>

- <composite id="weather-news">

- <switch id="snwc-subt01">

<bindRule rule="ruleAudioOn" component="weather2003-audio01" />

<bindRule rule="ruleAudioOff" component="weather2003-audio02" />
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     - <composite id="weather2003-audio01">

<port id="snwc-end" component="weatherPucText" port="subt06-end" />

+ <text id="weatherPucText" descriptor="faceDescriptor01"

src="file:files/midia/news/weather/20031114weather.html">
<img id="brazilSatellitePicture" descriptor="logoDescriptor01"

src="file:files/midia/news/weather/brazil_sat_277x187.jpg" />
+ <switch id="snwc-subt01">

+ <switch id="snwc-subt02">

+ <switch id="snwc-subt03">

+ <switch id="snwc-subt04">

+ <switch id="snwc-subt05">

+ <switch id="snwc-subt06">

+ <linkBase>

    </composite>

   - <composite id="weather2003-audio02">

<port id="snwc-end" component="weatherPucText" port="subt06-end" />

<text id="weatherPucTextAlt" descriptor="faceDescriptor03"

src="file:files/midia/news/weather/2003114weather.html" />
<img id="brazilSatellitePictureAlt" descriptor="logoDescriptor01"

src="file:files/midia/news/weather/brazil_sat_277x187.jpg" />
+ <linkBase>

    </composite>

           </switch>

</composite>

</body>

</ncl>

Figura 4.5 – Representação de um documento NCL identificado por “weather-news” 

O nó de composição “weather2003-audio01” representa o documento 

constituído por um nó de texto descrevendo a previsão meteorológica da cidade 

do Rio de Janeiro em quatorze de Novembro de 2003, apresentado por uma 

aplicação de animação facial composta por uma personagem e sua fala (Lucena, 

2002) e um nó de imagem representando uma fotografia do satelite mostrando as 

diferentes densidades de nuvens que cobrem a referida cidade. Por outro lado, o 

nó de composição “weather2003-audio02” contém os mesmos nós de texto e nó 

de imagem da composição anterior exceto pelo fato de a apresentação não 

envolver a aplicação de animação facial para apresentação sintetizada do nó de 

texto.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <ncl id="hpropWeatherNews" xmlns="http://www.telemidia.puc-
rio.br/specs/xml/NCL" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/NCL 
http://www.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/NCL.xsd">

- <head>

- <layout>

- <topLayout id="hpropWindow" title="HyperProp Weather News" width="800"

height="600">
<region id="faceRegion01" width="250" height="400" />

<region id="subtRegion01" top="400" width="250" height="200" />

<region id="faceRegion02" left="550" width="250" height="400" />

<region id="videoRegion" top="150" width="450" height="300" />

<region id="logoRegion01" left="250" width="200" height="200" />

<region id="logoRegion02" left="250" width="300" height="600" />

</topLayout>

</layout>

+ <descriptorBase>

- <presentationRuleBase>
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<presentationRule id="ruleAudioOn" var="systemAudioDesc" op="eq"

value="true" />
<presentationRule id="ruleAudioOff" var="systemAudioDesc" op="eq"

value="false" />
- <compositePresentationRule id="ruleEnCaptionsTrue" op="and">

<presentationRule id="ruleAudioTrue" var="systemLanguage" op="eq"

value="en" />
<presentationRule id="ruleCaptionsTrue" var="systemCaptions" op="diff"

value="false" />
</compositePresentationRule>

- <compositePresentationRule id="rulePtCaptionsTrue" op="and">

<presentationRule id="ruleAudioTrue" var="systemLanguage" op="eq"

value="pt-br" />
<presentationRule id="ruleCaptionsTrue" var="systemCaptions" op="diff"

value="false" />
</compositePresentationRule>

</presentationRuleBase>

</head>

+ <body>

</ncl>

Figura 4.6 – Representação da base de regras 

A seleção de uma das composições alternativas depende dos parâmetros de 

áudio e de legenda obtidos a partir da consulta ao contexto em um instante 

específico. Além disso, a legenda pode ser exibida em dois idiomas, de acordo 

com a preferência do usuário. Essa seleção corresponde ao processamento do 

documento NCL apresentado pela Figura 4.5, gerando um novo documento NCL, 

adaptado, contendo apenas um dos nós de composição, especificando ou não a 

apresentação do nó de texto de forma sintetizada. Além disso, o documento NCL 

adaptado especifica também o idioma da legenda de apresentação.  

Depois de gerar o documento NCL adaptado, o sistema HyperProp foi 

utilizado para importar o documento final e apresentá-lo com o uso do formatador 

(Rodrigues, 2003). A Figura 4.7 ilustra a visão estrutural do documento 

importado, usando o browser gráfico do HyperProp. 
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Figura 4.7 - Visão estrutural do documento final no sistema HyperProp 

Ao executar o documento final “hpropWeatherNews” usando o formatador 

HyperProp, cada trecho do áudio é sincronizado com a parte da legenda 

correspondente e no idioma preferido pelo usuário como mostra a Figura 4.8. As 

características de apresentação de cada nó em um documento NCL são definidas 

através de um elemento descritor, que deve ser associado a cada um dos nós de 

mídia: o nó de texto apresentado pela aplicação de animação facial, o nó de 

imagem representado a figura do satélite e os nós de texto que representam a 

legenda no idioma desejado.  

Figura 4.8 - Tela da apresentação do documento “weather-news” 
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4.3.4. 
Instanciando os Frameworks para Gerência de Contexto 

4.3.4.1. 
Definindo o modelo de informação contextual 

Como detalhado no Capítulo 3, este trabalho criou um vocabulário mais 

abrangente em termos de descrição de características de dispositivo, chegando a 

estender essa descrição para servidores de conteúdo, rede de acesso e preferências 

dos usuários. Entretanto, é importante lembrar que a característica de adaptação 

presente no sistema HyperProp também demonstrou a necessidade de parâmetros 

mais específicos e particulares aos sistemas hipermídia adaptativos. A Figura 4.9 

ilustra o vocabulário contemplado na implementação descrita neste capítulo. 
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UserProfile NetworkProfile

CurrentProfileIdenti fication

Figura 4.9 – Vocabulário “Hypermedia Context Vocabulary” 
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4.3.4.2. 
Definindo a estrutura de gerência de contexto 

A Figura 4.10 ilustra o diagrama de classes da estrutura de gerência de 

contexto que foi definida para o funcionamento deste framework integrado ao 

Sistema HyperProp.  

Como é possível observar, nesta implementação, a troca de mensagens entre 

o sistema HyperProp-Gerente de Contexto, o Gerente de Contexto-AgenteCliente 

e o Gerente de Contexto-AgenteUsuário através do protocolo HTTP, como já 

explicado no Capítulo 3. 

UpdatedProfileContainer

Profi leContainer()

search(profileId : String) : Profile

put(profile : Profile) : Boolean

DiffProfileMonitor

DiffProfi leMonitor()

verifyUpdate(wasCalled : Boolean = false) : Profile

readDiffProfi le() : Profile

ReferenceProfileRepository

ReferenceProfileRepository()

<<Abstract>> getRefProfile(refProfile : String) : Profile

ContextManager

ContextManager()

getProfi le(profileName : String = null) : Profi le

1..* 1

+profileId

1..* 1

HttpContextManager

CacheProfi leContainer

CcppReferenceProfile

HttpProfileCollector

ProfileCollector

<<Abstract>> verifyUpdate(profi lediff : Profile = nul l) : Profile

mergeProfi le(refProfi le : Profi le, di ffProfile : Profi le) : Profile

1..*

1

+profileId

1..*

1

1..*

1..*

+diffProfi leCol lectorRef

1..*

+diffProfi leMoni torRef

1..*

1..*

1

+refProfile

1..*

1

1..*

1

+profileId
1..*

1

HttpProfileMonitor

Figura 4.10 – Framework de Gerência de Contexto instanciado para integração ao 

Sistema HyperProp 

Finalmente, para intercâmbio da informação contextual, a representação dos 

dados utiliza o framework CC/PP. 

4.3.4.3. 
Definindo o compilador NCL 2.0 para NCL 2.0 adaptada 

A linguagem NCL apresenta um certo nível de complexidade, refletido nas 

onze Áreas Funcionais que a compõem. Para facilitar o desenvolvimento de 
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Compiladores NCL, foram identificadas algumas funcionalidades que poderiam 

ser implementadas uma única vez e reaproveitadas por cada um deles. 

Compiladores são programas estendidos, que fazem uma análise do documento 

NCL e geram como resultado uma estrutura de dados refletindo, total ou 

parcialmente, o documento NCL inicial. Como resultado dessa análise, (Oliveira e 

Silva et al., 2003) desenvolveu um parser em linguagem Java, oferecendo uma 

estrutura genérica (framework) para a implementação de compiladores NCL

específicos. 

Este trabalho implementa um compilador NCL – AdaptedNCL, que 

responde pela função: avaliar regras de seleção de um nó switch e regras de 

exibição, gerando uma estrutura representando um documento NCL, contendo 

apenas uma única alternativa de nó switch. 

Como demonstrado pelo diagrama de classes da Figura 4.11, essa função 

pode ser desempenhada pela implementação do proxy, que representa o ambiente 

de armazenamento (classe NclAdaptedNclPresentationControlCompiler),

utilizando as informações contextuais coletadas junto à estrutura de gerência de 

contexto (classe ContextManager) e que, neste trabalho, também é implementado 

através do mesmo proxy.

DescriptorControl

SimplePresentationRule

NclAdaptedNclDocumentCompiler

ComposedPresentationRule

logicalOperator

NclNclDocumentCompiler

ContextManager

getProfi le() : Profi le

NclAdaptedNclPresentationControlCompiler

rules

NclAdaptedNclPresentationControlCompiler()

evaluateRule()

evaluate()

expression()

1

1

1

1
PresentationRuleBase

1..*

evaluateRule

+profile

NclNclPresentationControlCompi ler

NclDocumentCompi ler

NclPresentationControlParser

ContentControlselects

selects

Figura 4.11– Diagrama de classes para regras de apresentação 
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O parser genérico contém um pacote (pacote ncl.parser) de classes abstratas 

(e algumas concretas), onde a estruturação das classes segue a modularização de 

NCL, existindo uma classe para cada área funcional da linguagem. As principais 

classes que constituem o parser são, portanto: NclComponentsParser,

NclConnectorParser, NclInterfaceParser, NclLayoutParser, NclLinkingParser,

NclPresentationControlParser, NclPresentationSpecificationParser,

NclStructureParser, TemplateProcessor. Além dessas nove classes, o parser 

genérico também contém uma outra classe, denominada NclDocumentCompiler,

que provê uma estrutura básica de gerência e alguns métodos para facilitar a 

criação de compiladores. Vale salientar que, exceto a classe 

NclPresentationControlParser, as demais classes não serão discutidas neste 

trabalho, de forma que, maiores detalhes sobre o parser e suas demais classes 

podem ser encontrados no relatório técnico (Oliveira e Silva et al., 2003).  

A subclasse NclAdaptedNclPresentationControlCompiler estende a classe

NclPresentationControlParser, representante da área funcional Presentation 

Control da NCL. Seu objetivo é especificar alternativas de conteúdo e, ainda, de 

exibição para um documento de forma similar à área funcional Content Control da 

linguagem SMIL 2.0 (SMIL, v. 2.0). 

Como ilustra a Figura 4.12, o módulo PresentationRuleBase permite a 

definição de uma base de regras, que pode conter regras simples, e/ou regras 

compostas. A regra simples é formada apenas por um id, atributo de contexto, um 

valor associado e um operador que pode ser do tipo gt, ls, gteq, lseq,

equal, diff. Já a regra composta é formada por um id, um operador do tipo 

and ou or e um conjunto de regras aninhadas. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

- <ncl id="hpropNews" xmlns="http://www.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/NCL"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/NCL 
http://www.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/NCL.xsd">
- <head>

- <presentationRuleBase>

<presentationRule id="rule30" var="screenDepth" op="eq" value="4" />

- <compositePresentationRule id="xrule333" op="or">
- <compositePresentationRule id="xrule32" op="and">

- <compositePresentationRule id="xrule32" op="and">

<presentationRule id="rule222" var="screenDepth" op="diff" value="4"

/>
<presentationRule id="rule222" var="screenDepth" op="gteq" value="32"

/>
<presentationRule id="rule223" var="screenDepth" op="eq" value="32"

/>
</compositePresentationRule>

</compositePresentationRule>
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</compositePresentationRule>

</presentationRuleBase>

</head>

Figura 4.12– Módulo PresentationRuleBase de Regras em um documento NCL 

O módulo NclPresentationControl especifica o elemento switch, tal como 

em SMIL, permitindo a definição de nós componentes alternativos do documento 

escolhidos em tempo de compilação do documento, avaliando as regras, definidas 

pelo módulo PresentationRuleBase. Entretanto, como mostra a Figura 4.13, o 

elemento switch de NCL não tem conteúdo idêntico ao elemento homônimo de 

SMIL, pois pode conter, além de objetos de mídia, elementos composite,

definidos pelo módulo BasicComposite de NCL 2.0. 

- <switch id="s1">

<bindRule rule="rule1" component="ts1" />

<bindRule rule="xrule5" component="ts3" />

<bindRule rule="xrule6" component="ts5" />

<text descriptor="text_d1" id="ts1"

src="file:files/midia/exemplo01/musicas/coisadepele/letra/versos01.html" />
<audio descriptor="text_d1" id="ts2"

src="file:files/midia/exemplo01/musicas/coisadepele/letra/versos01.html" />
<text descriptor="text_d1" id="ts3"

src="file:files/midia/exemplo01/musicas/coisadepele/letra/versos01.html" />
<text descriptor="text_d1" id="ts4"

src="file:files/midia/exemplo01/musicas/coisadepele/letra/versos01.html" />
<text descriptor="text_d1" id="ts5"

src="file:files/midia/exemplo01/musicas/coisadepele/letra/versos01.html" />
</switch>

Figura 4.13– Módulo ContentControl em um documento NCL 

A classe NclPresentationControlParser possui o método parseSwitch, que é 

responsável por compilar e retornar um switch. Inicialmente é criado um objeto 

representando o switch através do método createSwitch. Em seguida, têm-se 

algumas possibilidades, dependendo de dois atributos booleanos da classe: 

alwaysParseComponent e parseAfterFirstMatch. O método 

setAlwaysParseComponent pode ser utilizado para alterar o valor de 

alwaysParseComponent. Já o método setParseAfterFirstMatch pode ser utilizado 

para alterar o valor de parseAfterFirstMatch.

Se o atributo alwaysParseComponent tiver o valor verdadeiro, sempre todos 

os elementos contidos no elemento switch são compilados, independente dos 

atributos que compõem a regra ao qual esteja associado. Já se o atributo 

alwaysParseComponent tiver o valor falso, as regras de apresentação são 

avaliadas primeiramente, antes de se compilar os elementos contidos no switch. 

Se a regra tiver um valor falso, o elemento associado a esta regra não será 

compilado. 
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Especificamente em relação à avaliação de uma regra associada ao elemento 

switch, quando o atributo parseAfterFirstMatch tiver o valor verdadeiro, após a 

primeira regra verdadeira, o parser continua analisando os demais elementos do 

switch. Já no caso do atributo parseAfterFirstMatch ter o valor falso, após a 

primeira regra ser avaliada como verdadeira, o parser finaliza o tratamento do 

elemento switch.

O método parseSwitchComponent é responsável por compilar um 

componente de switch, analisando o elemento recebido como parâmetro 

(composite, switch ou BasicMedia). Caso seja um switch, chama o método 

parseSwitch, se for composite, chama o método parseComposite de 

NclComponentParser e se for um objeto de mídia, chama o método 

parseBasicMedia de NclComponentParser.

Duas questões merecem ser destacadas. A primeira delas é que como alguns 

elementos do switch podem não possuir regras associadas, eles são considerados 

como tendo regras sempre verdadeiras. Esses elementos são adicionados ao 

switch, preservando sua ordenação no arquivo, ao final da avaliação das regras. 

Esses elementos são adicionados ao switch através de uma variação, também 

abstrata, do método addComponentToSwitch da classe NclComponentParser.

A segunda questão refere-se ao fato de que aqueles compiladores que 

precisam resolver regras durante a compilação, como é o caso do 

NclAdaptedNclCompiler, devem re-implementar o método evaluateRule para 

avaliar as regras. Nesses casos, se o compilador desejar substituir todos os switchs

por um nó que tenha uma regra verdadeira, ele deve atribuir de maneira 

consistente os atributos booleanos dessa classe, ou seja: alwaysParseComponent 

falso e parseAfterFirstMatch também falso. Se o compilador desejar apenas 

excluir os elementos com regras falsas, deve atribuir alwaysParseComponent 

falso e parseAfterFirstMatch verdadeiro. Se o compilador não for avaliar regras, 

deve atribuir alwaysParseComponent verdadeiro e parseAfterFirstMatch

verdadeiro.  
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4.3.5. 
Cenário de Uso 

Para ilustrar o funcionamento da estrutura de gerência de contexto 

apresentada nas seções anteriores, foram criados dois cenários. O primeiro cenário 

implementa um proxy para seleção de alternativas de nó switch, acoplado ao 

ambiente de exibição. Já no segundo cenário de implementação, o proxy é 

separado do ambiente de apresentação, onde foi usada uma segunda estação, 

dentro da rede do laboratório Telemídia, para hospedar este proxy Figura 4.14. 
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Figura 4.14 – Cenário de uso  

4.3.6. 
Resultados obtidos 

Para realizar as implementações citadas, foi criado uma pequena aplicação 

browser através da qual foi possível simular a alteração dos valores de alguns 

parâmetros do contexto, em particular, os citados no cenário-exemplo (Seção 

4.3.3). Durante os testes, esses atributos sofreram alterações de valores, gerando 

mensagens de notificação, onde os agentes cliente e usuário enumeram apenas os 

parâmetros alterados para o Gerente de Contexto. 
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5
Conclusões 

A informação de contexto é aquela que pode ser utilizada para caracterizar a 

situação de uma entidade. Uma entidade pode ser uma pessoa, um lugar ou um 

objeto considerados relevantes para a interação entre o usuário e a aplicação. Um 

sistema é considerado orientado ao contexto se utilizar informação de contexto 

para prover informação ou serviços relevantes ao usuário final. É importante 

salientar que o conceito de relevância é privilégio do usuário, dependendo da 

tarefa que o mesmo deseja realizar.  

Com a evolução da computação e a oferta de novas tecnologias a preços 

cada vez mais acessíveis, observou-se o surgimento de um novo grupo de 

aplicações denominadas aplicações orientadas ao contexto (ou cientes de 

contexto) (Schilit et al., 1994). A maioria das pesquisas iniciais desenvolvidas 

nessa área está relacionada às áreas da computação móvel e da computação 

ubíqüa. Recentemente, foi possível perceber que vários aspectos relacionados a 

essa pesquisa podiam interessar a um grupo de aplicações mais amplo, como, por 

exemplo, os sistemas hipermídia adaptativos.  

Sistemas hipermídia adaptativos, além de serem capazes de dar tratamento a 

todas as etapas de desenvolvimento de um documento, (autoria, armazenamento e 

apresentação), têm procurado incorporar um requisito muito desejável para tentar 

diminuir a lacuna existente entre a grande quantidade de informação que compõe 

um conteúdo multimídia e sua apresentação em dispositivos com capacidades 

heterogêneas. Esse requisito diz respeito à presença de mecanismos que realizem 

a adaptação do documento, ou seja, sejam capazes de realizar algum tipo de 

transformação em um hiperdocumento com base nas informações extraídas dos 

ambientes físico e computacional. 

Os trabalhos oriundos do laboratório TeleMídia (Rodrigues & Soares, 2002) 

e (Rodrigues, 2003) têm abordado questões relacionadas à adaptação de 

hiperdocumentos, prevendo interfaces de junção com diversos serviços, que inclui 

um mecanismo de gerência do contexto.  
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A presente dissertação tem como principal objetivo propor uma arquitetura 

genérica para um gerente de contexto que contemple as funções de coleta, 

monitoramento, armazenamento, tradução das informações contextuais para um 

formato inteligível e sua disseminação para os sistemas interessados. 

5.1. 
Contribuições da dissertação 

A computação orientada ao contexto envolve o desenvolvimento de 

aplicações que realizem a coleta da informação de contexto e a mudança de 

comportamento com base nas informações de contexto coletadas em um dado 

instante. Além disso, uma aplicação orientada ao contexto deve ser capaz de 

associar significado aos eventos do mundo exterior e usar essa informação de 

maneira efetiva. 

Buscando retirar a sobrecarga imposta pelas funcionalidades de coleta, 

interpretação e disseminação da informação de contexto e permitir com que 

aplicações adaptáveis se responsabilizem apenas pelas funcionalidades pertinentes 

ao seu próprio domínio, a principal contribuição deste trabalho é a definição de 

uma arquitetura de gerência de contexto projetada e desenvolvida como uma 

estrutura independente e reutilizável por diferentes sistemas. Essa arquitetura 

contempla um modelo para representação da informação contextual e uma 

estrutura genérica (framework) capaz de ser reutilizada e incorporada em diversas 

implementações. 

Essa arquitetura define uma estrutura de dados com um formato aberto e 

extensível baseada em XML, que pode ser reusada em diferentes cenários, sendo 

vista como uma contribuição secundária deste trabalho.  

Alguns trabalhos relacionados à computação orientada ao contexto utilizam 

o contexto de uma maneira simplificada (basicamente identificação do usuário, 

local, horário do dia, etc.). Outro trabalho importante nessa área apresenta um 

conjunto de infra-estruturas e serviços que visam facilitar a construção de 

aplicações de captura e acesso e que serviu de base para o desenvolvimento de um 

sistema para captura de sessões em ambiente educacional – o iClass (Cattelan et 

al., 2003). Entretanto, em todos esses trabalhos, não foi observada uma integração 
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com um serviço ou estrutura independente que provenha o gerenciamento da 

informação contextual tal como proposto por esta dissertação.  

A fim de melhor demonstrar a utilidade deste trabalho de dissertação, a 

arquitetura aqui desenvolvida é integrada ao Sistema HyperProp (Soares et al., 

2000), em especial ao formatador hipermídia adaptativo construído no 

Laboratório Telemídia (Rodrigues, 2003). Apesar de não ser o objetivo principal, 

este trabalho implementa um exemplo de adaptação baseada na seleção de 

conteúdos alternativos em um agente intermediário, procurando ressaltar a 

possibilidade de distribuição dos mecanismos de adaptação por mais de um 

ambiente em sistemas hipermídia.   

5.2. 
Trabalhos Futuros 

Há alguns pontos que merecem ser avaliados, dando continuidade ao 

desenvolvimento deste trabalho: 

Incorporar ao framework para gerenciamento de contexto informações 

específicas relacionadas à mobilidade do usuário para permitir sua integração 

como o framework para gerenciamento de mobilidade. A partir dessa 

integração, o framework de gerenciamento de contexto pode oferecer suporte a 

mecanismos de adaptação, gerenciamento de recursos etc. em ambientes 

móveis. 

Instanciar os frameworks para gerência de contexto em um cenário que 

contemple aplicações móveis e/ou aplicações ubíquas, através da 

especialização dos pontos de flexibilização definidos, avaliando o seu 

desempenho mediante necessidades de contexto específicas ao domínio dessas 

aplicações. 

Fazer uma análise das implicações causadas pela descentralização do servidor 

de contexto, avaliando o comportamento dos mecanismos modelados pelos 

frameworks propostos mediante necessidades de replicação da informação 

contextual. A replicação para um novo servidor implica nas atualizações dos 

perfis de referência como dos perfis atualizados, visando otimizar o processo 

de consulta ao contexto por parte de determinadas aplicações. 
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Analisar o emprego de uma ontologia (ex: DAML+OIL) para representação da 

estrutura de dados, comparando a utilização do CC/PP para avaliar possíveis 

contribuições (modificações) ao framework proposto.  

Incorporar uma forma padronizada de expressar as práticas de privacidade da 

estrutura de gerência de contexto como, por exemplo, a Plataforma para 

Projeto de Preferências de Privacidade, uma recomendação definida pelo W3C 

para descrever políticas de segurança de um Web site.

Refinar o modelo de informação contextual particularmente voltado para a 

representação das preferências do usuário (perfil do usuário);  

Implementar um webservice para oferecer os servicos de gerência de contexto.  

Avaliar mais detalhadamente, as questões relacionadas à navegação no 

processo de adaptação de hiperdocumentos, estudando as implicações dos 

diferentes níveis de conhecimento e interesse de cada usuário, de modo a 

refinar o modelo de informação contextual particularmente voltado para a 

representação das preferências do usuário (perfil do usuário). 

Estudar o uso de protocolos para direcionar o processo de adaptação para 

determinados servidores especializados, como por exemplo o ICAP (Internet 

Content Adaptation Protocol) (Elson & Cerpa, 2001), avaliando possíveis 

contribuições (modificações) ao framework proposto. 

Para descrição conceitual dos frameworks foi adotada a linguagem UML 

(Unified Modeling Language) (UML, 1997). UML não é precisa ao descrever 

família de aplicações relacionadas. Utilizar uma Linguagem de Descrição de 

Arquitetura (Clements, 1996) para descrever os frameworks deste trabalho, de 

forma similar ao que foi aplicado no trabalho (Soares Neto et al., 2003) 

constitui uma outra proposta de trabalho futuro. As vantagens dessa 

abordagem é que além da definição não ambígua para gerência de contexto, 

testes de verificações formais poderiam comprovar certas propriedades dessa 

arquitetura.



89 

Abreviações 

API Application Program Interface 

CC/PP Composite Capability/Preferences Profile 

CC/PPex CC/PP Exchange Protocol 

CONNEG Content Negotiation Working Group in the IETF 

ER Entity-Relationship 

HTML HypertText Markup Language 

HTTP HyperText Transfer Protocol 

HTTPex HTTP Extension Framework 

IANA Internet Assigned Numbers Authority 

ICAP Internet Content Adaptation Protocol 

IETF Internet Engineering Task Force 

RDF Resource Description Framework 

RFC Request for Comments 

SOAP Simple Object Access Protocol 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

UAProf WAP User Agent Profile 

WSDL Web Service Description Language 

W3C World Wide Web Consortium 

XML Extensible Markup Language 

URI Uniform Resource Identifier 
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Apêndice A 
Arquitetura CC/PP 

O objetivo deste apêndice não é descrever características específicas mas 

sim, indicar princípios gerais que dão fundamento ao projeto do CC/PP. Por essa 

razão, esta não é um apêndice normativa apesar de conter informações que 

precisam ser bem entendidas para permitir que o CC/PP seja implementado de 

forma correta. 

O perfil CC/PP está estruturado em dois níveis de hierarquia: 

um perfil com um conjunto de componentes, e 

cada componente com um conjunto de atributos.

A1
Componentes 

O perfil CC/PP pode ser representado graficamente como uma árvore cujas 

ramificações principais constituem componentes. Alguns exemplos de 

componentes são: 

plataforma de “hardware”, 

plataforma de “software”, ou 

uma aplicação individual como, por exemplo, um “browser”. 

Abaixo, está a representação da árvore CC/PP com os três componentes 

descritos acima. 

[Profile] 

 | 

 +--ccpp:component-->[TerminalHardware]

 +--ccpp:component-->[TerminalSoftware]

 +--ccpp:component-->[TerminalBrowser]

         Figura A.1: Componentes de um perfil CC/PP 
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A especificação XML correspondente está ilustrada na figura abaixo: 

<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:ccpp="http://www.w3.org/2002/11/08-ccpp-schema#" 
         xmlns:example="http://www.example.com/schema#"> 

  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.example.com/profile#MyProfile"> 

    <ccpp:component> 
      <rdf:Description 
          
rdf:about="http://www.example.com/profile#TerminalHardware"> 
        <!--  Declaração das propriedades do TerminalHardware  --> 
      </rdf:Description> 
    </ccpp:component> 

    <ccpp:component> 
      <rdf:Description 
          
rdf:about="http://www.example.com/profile#TerminalSoftware"> 
        <!--  Declaração das propriedades do TerminalSoftware  --> 
      </rdf:Description> 
    </ccpp:component> 

    <ccpp:component> 
      <rdf:Description 
          
rdf:about="http://www.example.com/profile#TerminalBrowser"> 
        <!--  Declaração das propriedades do TerminalBrowser  --> 
      </rdf:Description> 
    </ccpp:component> 

  </rdf:Description> 
</rdf:RDF>

Figura A.2: Componentes de um perfil CC/PP descritos em XML 

A2
Atributos  

O perfil CC/PP descreve as características dos dispositivos cliente e suas 

preferências através de um conjunto de atributos CC/PP, por componente. 

A descrição de cada componente representa uma sub-árvore cujas 

ramificações são as características e preferências associadas a cada um deles. Na 

imensa maioria dos casos, o que se observa é que as capacidades são descritas 

através de um conjunto pequeno de atributos CC/PP associado com um valor 

atômico, simples. Entretanto, como o CC/PP baseia-se no modelo RDF, é possível 

modelar estruturas de dados mais amplas e complexas através de subgrafos RDF. 

Um caso bem típico que requer a descrição de uma estrutura de dados mais 

complexa é quando se deseja representar alternativas de valores como, por 

exemplo, um browser que suporte diferentes versões de HTML. A figura abaixo 

mostra um perfil hipotético incluindo o exemplo citado. 
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 [ex:MyProfile] 
 | 
 +--ccpp:component-->[ex:TerminalHardware] 
 |                    | 
 |                    +--rdf:type----> 
[ex:HardwarePlatform] 
 |                    +--ex:displayWidth--> "320" 
 |                    +--ex:displayHeight--> "200" 
 | 
 +--ccpp:component-->[ex:TerminalSoftware] 
 |                    | 
 |                    +--rdf:type----> 
[ex:SoftwarePlatform] 
 |                    +--ex:name-----> "EPOC" 
 |                    +--ex:version--> "2.0" 
 |                    +--ex:vendor---> "Symbian" 
 | 
 +--ccpp:component-->[ex:TerminalBrowser] 
                      | 
                      +--rdf:type----> 
[ex:BrowserUA] 
                      +--ex:name-----> "Mozilla" 
                      +--ex:version--> "5.0" 
                      +--ex:vendor---> "Symbian" 
                      +--ex:htmlVersionsSupported--> 
[ ] 
                                                     
|
                          --------------------------
--
                         | 
                         +--rdf:type---> [rdf:Bag] 
                         +--rdf:_1-----> "3.0" 
                         +--rdf:_2-----> "4.0" 

Figura A.3 - Exemplo de um perfil CC/PP com alternativa de valores 

A figura abaixo contém a especificação XML correspondente. 

<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-
ns#"
         xmlns:ccpp="http://www.w3.org/2002/11/08-ccpp-
schema#"
         xmlns:ex="http://www.example.com/schema#"> 

  <rdf:Description 
      rdf:about="http://www.example.com/profile#MyProfile"> 

    <ccpp:component> 
      <rdf:Description 
          
rdf:about="http://www.example.com/profile#TerminalHardware"> 
        <rdf:type 
            
rdf:resource="http://www.example.com/schema#HardwarePlatform" 
/>
        <ex:displayWidth>320</ex:displayWidth> 
        <ex:displayHeight>200</ex:displayHeight> 
      </rdf:Description> 
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    </ccpp:component> 

    <ccpp:component> 
      <rdf:Description 
          
rdf:about="http://www.example.com/profile#TerminalSoftware"> 
        <rdf:type 
            
rdf:resource="http://www.example.com/schema#SoftwarePlatform" 
/>
        <ex:name>EPOC</ex:name> 
        <ex:version>2.0</ex:version> 
        <ex:vendor>Symbian</ex:vendor> 
      </rdf:Description> 
    </ccpp:component> 

    <ccpp:component> 
      <rdf:Description 
          
rdf:about="http://www.example.com/profile#TerminalBrowser"> 
        <rdf:type 
            
rdf:resource="http://www.example.com/schema#BrowserUA" /> 
        <ex:name>Mozilla</ex:name> 
        <ex:version>5.0</ex:version> 
        <ex:vendor>Symbian</ex:vendor> 
        <ex:htmlVersionsSupported> 
          <rdf:Bag> 
            <rdf:li>3.0</rdf:li> 
            <rdf:li>4.0</rdf:li> 
          </rdf:Bag> 
        </ex:htmlVersionsSupported> 
      </rdf:Description> 
    </ccpp:component> 

  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

Figura A.4 - Exemplo de um perfil CC/PP especificado em XML 

A3
“Defaults” 

Os atributos de um componente podem ser descritos implicitamente no 

perfil tal como apresentado anteriormente, ou podem ser especificados através de 

uma referência a um perfil “default”, podendo estar descrito em um outro 

documento separado e acessado através da sua URI. 

Um perfil CC/PP pode residir em um determinado servidor e também pode 

ser armazenado (“cached”) separadamente em outro local, vindo a possibilitar 

otimizações muito importantes, principalmente em ambientes sem fio onde, de um 

modo geral, a conexão é cara e lenta. A especificação de perfis “default” diminui 
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o tamanho da informação que trafega na rede pois só uma pequena parte do perfil 

do cliente tem que ser incorporada à mensagem de solicitação (Request). 

[MyProfile] 

 | 
 +--ccpp:component--> [TerminalHardware] 
 |                     | 
 |                     +--rdf:type-------> [HardwarePlatform] 
 |                     +--ccpp:defaults--> [HWDefault] 
 | 
 +--ccpp:component--> [TerminalSoftware] 
 |                     | 
 |                     +--rdf:type-------> [SoftwarePlatform] 
 |                     +--ccpp:defaults--> [SWDefault] 
 | 
 +--ccpp:component--> [TerminalBrowser] 
                       | 
                       +--rdf:type-------> [BrowserUA] 
                       +--ccpp:defaults--> [UADefault] 

[HWDefault] 
 | 
 +--rdf:type---> [HardwarePlatform] 
 +--display----> "320x200" 

[SWDefault] 
 | 
 +--rdf:type---> [SoftwarePlatform] 
 +--name-------> "EPOC" 
 +--version----> "2.0" 
 +--vendor-----> "Symbian" 

[UADefault] 
 | 
 +--rdf:type---> [BrowserUA] 
 +--name-------> "Mozilla" 
 +--version----> "5.0" 
 +--vendor-----> "Symbian" 
 +--htmlVersionsSupported--> [ ] 
                              | 
                              +--rdf:type---> [rdf:Bag] 
                              +--rdf:_1-----> "3.0" 
                              +--rdf:_2-----> "4.0" 

Figura A.5 - Um perfil CC/PP usando “defaults” 

Especificação XML correspondente: 

Perfil de um dispositivo com referências a “defaults”:

<?xml version="1.0"?>  
<!-- Checked by SiRPAC 1.16, 18-Jan-2001 --> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  
         xmlns:ccpp="http://www.w3.org/2000/07/04-ccpp#"> 

  <rdf:Description rdf:about="MyProfile"> 

    <ccpp:component>  
      <rdf:Description rdf:about="TerminalHardware"> 
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        <rdf:type rdf:resource="HardwarePlatform" /> 
        <ccpp:defaults rdf:resource="HWDefault" /> 
      </rdf:Description>  
    </ccpp:component> 

    <ccpp:component>  
      <rdf:Description rdf:about="TerminalSoftware">  
        <rdf:type rdf:resource="SoftwarePlatform" /> 
        <ccpp:defaults rdf:resource="SWDefault" /> 
      </rdf:Description>  
    </ccpp:component> 

    <ccpp:component>  
      <rdf:Description rdf:about="TerminalBrowser">  
        <rdf:type rdf:resource="BrowserUA" /> 
        <ccpp:defaults rdf:resource="UADefault" /> 
      </rdf:Description>  
    </ccpp:component> 

  </rdf:Description> 
</rdf:RDF>

Defaults da Plataforma de Hardware:

<?xml version="1.0"?>  
<!-- Checked by SiRPAC 1.16, 18-Jan-2001 --> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  
         xmlns:ccpp="http://www.w3.org/2000/07/04-ccpp#"> 
  <rdf:Description rdf:about="HWDefault"> 
    <rdf:type rdf:resource="HardwarePlatform" /> 
    <display>320x200</display> 
  </rdf:Description>  
</rdf:RDF> 

Defaults da Plataforma de Software:

<?xml version="1.0"?>  
<!-- Checked by SiRPAC 1.16, 18-Jan-2001 --> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  
         xmlns:ccpp="http://www.w3.org/2000/07/04-ccpp#"> 
  <rdf:Description rdf:about="SWDefault"> 
    <rdf:type rdf:resource="SoftwarePlatform" /> 
    <name>EPOC</name> 
    <version>2.0</version> 
    <vendor>Symbian</vendor> 
  </rdf:Description>  
</rdf:RDF> 

Defaults do BrowserUA:

<?xml version="1.0"?>  
<!-- Checked by SiRPAC 1.16, 18-Jan-2001 --> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  
         xmlns:ccpp="http://www.w3.org/2000/07/04-ccpp#"> 
  <rdf:Description rdf:about="UADefault"> 
    <rdf:type rdf:resource="BrowserUA" /> 
    <name>Mozilla</name> 
    <version>5.0</version> 
    <vendor>Symbian</vendor> 
    <htmlVersionsSupported> 
      <rdf:Bag> 
        <rdf:li>3.0</rdf:li> 
        <rdf:li>4.0</rdf:li> 
      </rdf:Bag> 
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    </htmlVersionsSupported> 
  </rdf:Description>  
</rdf:RDF>

Figura A.6 - Um perfil CC/PP com “defaults” especificado em XML 

Para sobreposição de dos valores definidos nos perfis “default”, é necessário 

apenas fazer uma atribuição direta na parte principal da descrição do perfil já que 

a atribuição direta tem precedência sobre a atribuição feita no perfil “default”. 

No cenário abaixo o componente “default” que representa o hardware foi 

definido com 16Mb de memória. A propriedade memory, especificada no perfil 

do dispositivo, irá sobrepor o valor do atributo memória através de uma atribuição 

direta.  

[MyProfile] 

 | 
 +--ccpp:component--> [TerminalHardware] 
                       | 
                       +--rdf:type-------> [HardwarePlatform] 
                       +--ccpp:defaults--> [HWDefault] 
                       +--memory---------> "32Mb" 

[HWDefault] 
 | 
 +--rdf:type---> [HardwarePlatform] 
 +--display----> "320x200" 
 +--memory-----> "16Mb" 

Figura A.7 - Sobreposição do valor “default” para o atributo “memory” 

Especificação XML correspondente: 

Perfil do dispositivo referenciando valores defaults:

<?xml version="1.0"?>  
<!-- Checked by SiRPAC 1.16, 18-Jan-2001 --> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-
ns#"
         xmlns:ccpp="http://www.w3.org/2000/07/04-ccpp#"> 

  <rdf:Description rdf:about="MyProfile"> 

    <ccpp:component>  
      <rdf:Description rdf:about="TerminalHardware"> 
        <rdf:type rdf:resource="HardwarePlatform" /> 
        <ccpp:defaults rdf:resource="HWDefault" /> 
        <memory>32Mb</memory> 
      </rdf:Description>  
    </ccpp:component> 

  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 
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Defaults para Plataforma de Hardware:

<?xml version="1.0"?>  
<!-- Checked by SiRPAC 1.16, 18-Jan-2001 --> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-
ns#"
         xmlns:ccpp="http://www.w3.org/2000/07/04-ccpp#"> 
  <rdf:Description rdf:about="HWDefault"> 
    <rdf:type rdf:resource="HardwarePlatform" /> 
    <display>320x200</display> 
    <memory>16Mb</memory> 
  </rdf:Description>  
</rdf:RDF> 

Figura A.8: Sobreposição do valor “default” especificado em XML 

A estrutura do perfil CC/PP é bastante similar a arquitetura descrita nas 

seções anteriores, composta por componentes e atributos. Maiores 

particularidades a respeito da estrutura CC/PP podem ser obtidas na especificação 

(CCPP, 2003). 
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Esquema do Dispositivo Cliente 

<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE rdf:RDF [ 
  <!ENTITY ns-rdf  'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'> 
  <!ENTITY ns-rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>  
  <!ENTITY ns-prf 'http://www.wapforum.org/UAPROF/ccppschema-
20010330#'> 
  <!ENTITY ns-hcv 'file:///h:/HCM/schema/ClientProfileSchema-
20030408#'>   
]>
<rdf:RDF xmlns:rdf="&ns-rdf;" xmlns:rdfs="&ns-rdfs;" 
xmlns:prf="&ns-prf;" xmlns:hcv="&ns-hcv;"> 
 <rdf:Description rdf:ID="ProfileComponent"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Class"/> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&ns-rdfs;Resource"/> 
  <rdfs:label>ProfileComponent</rdfs:label> 
  <rdfs:comment> 
      A Component within the CC/PP Schema is a class of related 
properties  
      that describe the client device capabilities. Author: 
Propriedade do Laboratório       Telemídia, April 2003. 
   </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <!--  
  Properties shared among the components 
   --> 
 <rdf:Description rdf:ID="component"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:label>component</rdfs:label> 
  <rdfs:comment>The component attribute links the 
various components to the root node (profile). 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <!-- 
 Main Client Profile Components 
 --> 
 <rdf:Description rdf:ID="HardwarePlatform"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Class"/> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ProfileComponent"/> 
  <rdfs:label>Component: HardwarePlatform</rdfs:label> 
  <rdfs:comment>This type of object represents the 
description that can be used to define the hardware capabilities 
of a given device. 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="SoftwarePlatform"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Class"/> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ProfileComponent"/> 
  <rdfs:label>Component: SoftwarePlatform</rdfs:label> 
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  <rdfs:comment>This type of object represents the 
description that can be used to define properties of the device 
application environment, operating system, and installed software. 
OS, etc. 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="BrowserPreferences"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Class"/> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ProfileComponent"/> 
  <rdfs:label>Component: BrowserPreferences</rdfs:label> 
  <rdfs:comment>This type of object represents the 
description that can be used to define players or tools used by 
the client device to access to the network services. 
    </rdfs:comment> 
 <rdf:Description rdf:ID="HyperPropPreferences"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Class"/> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ProfileComponent"/> 
  <rdfs:label>Component: 
HyperPropPreferences</rdfs:label> 
  <rdfs:comment>This type of object represents the 
description that can be used by HyperProp (a hypermedia system). 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
  <rdf:Description 
rdf:ID="CurrentProfileIdentification"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Class"/> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ProfileComponent"/> 
  <rdfs:label>Component: 
CurrentProfileIdentification</rdfs:label> 
  <rdfs:comment>This type of object represents the 
current client profile identification. 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <!-- 
 HardwarePlatform Component 
 --> 
 <rdf:Description rdf:ID="deviceType"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/>   
  <rdfs:comment>The type of the used device 
    Example: "Desktop", "Notebook", "Pocket PC", "Tablet Pc", 
"Mobile phone" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="deviceName"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>The name of the used device 
    Example: "Compaq Presario S3000V" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="deviceVendor"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>The device vendor 
    Example: "Compaq" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="screenDimension"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
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  <rdfs:comment>The screen width X screen height. This 
value must be positive.Example: "280X210", "500X800" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="screenDimensionUnit"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>The unit for width and height. 
    Example: "mm", "cm" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="screenColor"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>Has the value "True" if the device has a 
color screen; "False" if it has a monochrome screen. 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="screenSize"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>Number of resolution units horizontally 
and vertically related to the screen size. This value must be 
positive. Example: "1024X768", "800X600" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="screenSizeUnit"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>The unit for resolution. 
    Example: "pixels", "characters" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="screenDepth"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>Specifies the depth of the screen color 
palette in bits required for displaying the element. 
    Example: "1", "4", "8", "24", "32" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="graphicsCapable"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>Has the value "True" if the device is 
capable of displaying graphics; "False" if the device is capable 
of displaying only characters. 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="maxMemory"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Seq"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment> The maximum memory set of a given 
device.Example: "RAM,128,MB",  "HARDDISK,40,GB" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="avaMemory"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Seq"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
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  <rdfs:comment>The available memory set of a given 
device.Example: "RAM,128,MB",  "HARDDISK,40,GB" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="systemProcessor"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>Specifies the CPU on which a client 
device may be running. 
    Example: "arm", "amd athlon xp", "mips", "sh3", "x86em", 
"unknown" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="systemAudioDesc"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>Specifies whether or not closed audio 
descriptions should be rendered. 
          Example: "True" means audio must be rendered, "False" 
means audio must not be rendered. 
          </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="systemVideoDesc"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>Specifies whether or not closed video 
descriptions should be rendered. 
          Example: "True" means video must be rendered, "False" 
means video must not be rendered. 
          </rdfs:comment> 
 </rdf:Description>           
 <rdf:Description rdf:ID="systemCaptions"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>Specifies whether or not text 
descriptions should be rendered. 
          Example: "True" means text descriptions must be 
rendered, "False" means not. 
          </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="systemLanguage"> 
    <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
    <rdfs:comment>The device supported language. A two-letter 
value interpreted according to ISO standard 
       639, "Code for the representation of names of languages" 
[ISO 639]. 
    Example: "fr", "en", "de", etc. 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <!-- 
 SoftwarePlatform Component 
 --> 
 <rdf:Description rdf:ID="osName"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#SoftwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>The name of the Operating System used by 
the client device. 
           Example: "Windows CE", "win9x", "Windows Professionnel" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
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 <rdf:Description rdf:ID="osVendor"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#SoftwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>Vendor of the device's operating system.  
           Example:  "Apple", "Microsoft" 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="osVersion"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#SoftwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>The version of the Operating System used 
by the client device. 
           Example: "8.0" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="AudioInputEncoder"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Bag"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#SoftwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>List of audio input encoders supported 
by the device. 
        Example:  "G.711" 
      </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="VideoInputEncoder"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Bag"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#SoftwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>List of video input encoders supported 
by the device.  
          Examples:     "MPEG-1", "MPEG-2", "H.261" 
          </rdfs:comment> 
 </rdf:Description>   
 <!-- 
 BrowserPreferences Profile Component 
 --> 
 <rdf:Description rdf:ID="usedPlayerName"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#BrowserPreferences"/> 
  <rdfs:comment>The name of the player used by the 
client, at a well determined session. The client can use many 
players. 
    Example: "MS IE" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="usedPlayerVersion"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#BrowserPreferences"/> 
  <rdfs:comment>The version of the player. 
           Example: "5.5" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="systemBitrate"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#BrowserPreferences"/> 
  <rdfs:comment> 
    The approximate bandwidth (given in bits per second) 
available to the system. 
    This property is similar to the averageCurrentBandwidth 
property of the NetworkProfileSchema. 
    Here, the given value is application specific. 
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    (This property is similar to the one introduced in SMIL 
content control modules spec, used in another context) 
    Example: "24000, 40000, etc." 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="systemComponent"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#BrowserPreferences"/> 
  <rdfs:comment> 
  Contains one or more URI seperated by a white space 
(type: XML CDATA string). 
  Each URI identifies a component of the playback client 
device: client device component/feature, number of audio channels, 
codec, video decoders, etc.(This property is similar to the one 
introduced in SMIL content control modules spec, used in another 
context) 
     Example: video decoder, codec, etc. 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="onlySupportedResources"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Bag"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#BrowserPreferences"/> 
  <rdfs:comment> 
           The only supported set of resources or services. 
Profiles of these last are denoted using links (the profile 
element) 
           This set is given generally when the it is small and 
not already described by an existed schema. 
           Example: "WML documents, wbmp images" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="nonSupportedResources"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Bag"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#BrowserPreferences"/> 
  <rdfs:comment> 
           The list of the excluded resources. 
           Note that if the non supported resource depends to a 
particular set (WML, HTML, etc.), it is preferable to include it 
on the corresponding profile. 
           Example: "the non support of a resource from a 
predefined set of supported resources" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <!-- 
 CurrentProfileIdentification Component 
 --> 
 <rdf:Description rdf:ID="profileId"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain 
rdf:resource="#CurrentProfileIdentification"/> 
  <rdfs:comment>General identification of client profile 
instance. 
    Example: "CompaqPresarioS3000V84686324734" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 
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Esquema do Servidor de Conteúdo 

<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE rdf:RDF [ 
 <!ENTITY ns-rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-
ns#'> 
 <!ENTITY ns-rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'> 
 <!ENTITY ns-hcv 'file:///h:/HCM/schema/ServerProfileSchema-
20030408#'> 
]>
<!--
  This is the RDF Schema for describing  "The Proxy/Server 
Profile". 
  The Server Profile describes general characteristics of the 
server device which includes hardware plataform and software 
plataform. Author: Propriedade do Laboratório Telemídia, April 
2003. 
-->
<rdf:RDF xmlns:rdf="&ns-rdf;" xmlns:rdfs="&ns-rdfs;" 
xmlns:hcv="&ns-hcv;"> 
 <rdf:Description rdf:ID="ProfileComponent"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Class"/> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&ns-rdfs;Resource"/> 
  <rdfs:label>Component</rdfs:label> 
  <rdfs:comment>This class describe the different Server 
Profile components </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <!--  
  Properties shared among the components 
   --> 
 <rdf:Description rdf:ID="component"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:label>component</rdfs:label> 
  <rdfs:comment>The component attribute links the 
various components to the root node 
      (profile). 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <!-- 
 Main Server Profile Components 
 --> 
 <rdf:Description rdf:ID="HardwarePlatform"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Class"/> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ProfileComponent"/> 
  <rdfs:label>Component: HardwarePlatform</rdfs:label> 
  <rdfs:comment>Describes properties of the device 
Hardware. 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="SoftwarePlatform"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Class"/> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ProfileComponent"/> 
  <rdfs:label>Component: SoftwarePlatform</rdfs:label> 
  <rdfs:comment>Describes properties of the device 
application environment, operating system, and installed software. 
OS, etc. 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 </rdf:Description> 
  <rdf:Description 
rdf:ID="CurrentProfileIdentification"> 
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  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Class"/> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ProfileComponent"/> 

  <rdfs:label>Component: 
CurrentProfileIdentification</rdfs:label> 

  <rdfs:comment>This type of object represents the 
current server profile identification. 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <!-- 
 HardwarePlatform Component 
 --> 
 <rdf:Description rdf:ID="numberOfProcessors"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>Number of processors used by the server. 
    Example: "2", " 8" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="ramCapacity"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Bag"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>The size of RAM memory. 
    Example: "4,GB" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="processorSpeed"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Bag"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>The processor speed supported by the 
server. 
    Example: "900,Mhz" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="serverArchitecture"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>The server architecture (given in bits). 
    Example: "32" , "64" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="diskArray"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>Indicates whether the server has disk 
array or not 
           Example: "Yes" means has disk array. "No" means has not 
disk array. 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="nicTransferRate"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Bag"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>Server transfer rate. 
    Example: "10,MB", "100,MB", "1,GB" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="transactionPerMinute"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
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  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>Server throughput (given in minutes) 

           Example: "1.24" per minute 

    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="cacheMemory"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Bag"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>The size of cache memory 
           Examples:  "1,GB" 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="redundantPowerSupply"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>Indicates whether the server has or not 
redundant power supply 
           Example: "Yes", "No" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="cluster"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>Indicates whether the server is within a 
cluster ou alone 
           Example: "Yes", "No" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="numberOfConnection"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#HardwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>The number of client devices connected 
           Example: "14" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <!-- 
 SoftwarePlatform Component 
 --> 
 <rdf:Description rdf:ID="osName"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#SoftwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>The name of the Operating System used by 
the server 
       Example: "Unix", "Windows NT" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="osVendor"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#SoftwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>Vendor of the server's operating system.  
           Examples:     "Intel", "Microsoft" 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="osVersion"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#SoftwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>The version of the Operating System used 
by the server. 
          Example: "8.0" 
    </rdfs:comment> 
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 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="serviceType"> 

  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#SoftwarePlatform"/> 
  <rdfs:comment>The version of the Operating System used 
by the server. 
          Example: "proxy", "web server", "file server", 
"firewall", "gateway", "application server" etc 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <!-- 
 CurrentProfileIdentification Component 
 --> 
 <rdf:Description rdf:ID="profileId"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain 
rdf:resource="#CurrentProfileIdentification"/> 
  <rdfs:comment>General identification of server profile 
instance. 
    Example: "HP84686324734" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 

</rdf:RDF>

Esquema da Rede de Acesso 

<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE rdf:RDF [ 
 <!ENTITY ns-rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-
ns#'> 
 <!ENTITY ns-rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'> 
 <!ENTITY ns-hcv 'file:///h:/HCM/schema/NetworkProfileSchema-
20030408#'> 
]>
<rdf:RDF xmlns:rdf="&ns-rdf;" xmlns:rdfs="&ns-rdfs;" 
xmlns:hcv="&ns-hcv;"> 
 <rdf:Description rdf:ID="ProfileComponent"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Class"/> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&ns-rdfs;Resource"/> 
  <rdfs:label>Component</rdfs:label> 
  <rdfs:comment>This class describe the different 
Network Profile components.                                Author: 
Propriedade do Laboratório Telemídia, April 2003. 
                </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <!--  
  Properties shared among the components 
   --> 
 <rdf:Description rdf:ID="component"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:label>component</rdfs:label> 
  <rdfs:comment>The component attribute links the 
various components to the root node 
      (profile). 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <!--  
 Main Network Profile Components  
 --> 
 <rdf:Description rdf:ID="CurrentNetworkDescription"> 
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  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Class"/> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ProfileComponent"/> 

  <rdfs:comment>Describes the current network 
characteristics  

    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <!--  
  "Current Network Description" Profile Component  
 --> 
 <rdf:Description rdf:ID="averageCurrentBandwidth"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain 
rdf:resource="#CurrentNetworkDescription"/> 
  <rdfs:comment>The average current bandwidth (given in 
bits per second) 
    Example: "256000, 128000, etc." 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="communicationProtocol"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain 
rdf:resource="#CurrentNetworkDescription"/> 
  <rdfs:comment>The protocol used in the network 
communication 
    Example: "HTTP, RTP, RTSP, etc." 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 

</rdf:RDF>

Esquema do Perfil do Usuário 

<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE rdf:RDF [ 
  <!ENTITY ns-rdf  'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'> 
  <!ENTITY ns-rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>  
  <!ENTITY ns-prf 'http://www.wapforum.org/UAPROF/ccppschema-
20010330#'> 
  <!ENTITY ns-hcv 'file:///h:/HCM/schema/UserProfileSchema-
20030521#'>   
]>
<rdf:RDF xmlns:rdf="&ns-rdf;" xmlns:rdfs="&ns-rdfs;" 
xmlns:prf="&ns-prf;" xmlns:hcv="&ns-hcv;"> 
 <rdf:Description rdf:ID="ProfileComponent"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Class"/> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&ns-rdfs;Resource"/> 
  <rdfs:label>ProfileComponent</rdfs:label> 
  <rdfs:comment> 
      A Component within the CC/PP Schema is a class of related 
properties that describe the user preferences information. Author: 
Propriedade do Laboratório Telemídia, April 2003. 
   </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <!--  
  Properties shared among the components 
   --> 
 <rdf:Description rdf:ID="component"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:label>component</rdfs:label> 
  <rdfs:comment>The component attribute links the 
various components to the root node 
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      (profile). 
           </rdfs:comment> 

 </rdf:Description> 

 <!-- 
 Main User Profile Components 
 --> 
 <rdf:Description rdf:ID="Preferences"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Class"/> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ProfileComponent"/> 
  <rdfs:label>Component: Preferences</rdfs:label> 
  <rdfs:comment>This type of object represents the 
description that can be used to define the hardware capabilities 
of a given device. 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 </rdf:Description> 
  <rdf:Description 
rdf:ID="CurrentProfileIdentification"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Class"/> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ProfileComponent"/> 
  <rdfs:label>Component: 
CurrentProfileIdentification</rdfs:label> 
  <rdfs:comment>This type of object represents the 
current user profile identification. 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <!-- 
 Preferences 
 --> 
 <rdf:Description rdf:ID="userID"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Preferences"/>   
  <rdfs:comment>User identification 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description>  
 <rdf:Description rdf:ID="deviceType"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Preferences"/>   
  <rdfs:comment>The type of device that user preferences 
apply to 
    Example: "Desktop", "Notebook", "Pocket PC", "Tablet PC", 
"Mobile phone" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="screenColor"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Preferences"/> 
  <rdfs:comment>Has the value "True" if the device has a 
color screen; "False" if it has a monochrome screen. 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="screenSize"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Preferences"/> 
  <rdfs:comment>Number of resolution units horizontally 
and vertically. This value must be positive. 
    Example: "1024X768", "800X600" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="screenSizeUnit"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
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  <rdfs:domain rdf:resource="#Preferences"/> 
  <rdfs:comment>The unit for resolution. 

    Example: "pixels", "characters" 

    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="screenDepth"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Preferences"/> 
  <rdfs:comment>Specifies the depth of the screen color 
palette in bits required for displaying the element. 
    Example: "1", "4", "8", "24", "32" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="graphicsCapable"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Preferences"/> 
  <rdfs:comment>Has the value "True" if the device is 
capable of displaying graphics; "False" if the device is capable 
of displaying only characters. 
           </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="systemAudioDesc"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Preferences"/> 
  <rdfs:comment>Specifies whether or not closed audio 
descriptions should be rendered. 
          Example: "True" means audio must be rendered, "False" 
means audio must not be rendered. 
          </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="systemVideoDesc"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Preferences"/> 
  <rdfs:comment>Specifies whether or not closed video 
descriptions should be rendered. 
          Example: "True" means video must be rendered, "False" 
means video must not be rendered. 
          </rdfs:comment> 
 </rdf:Description>           
 <rdf:Description rdf:ID="systemCaptions"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Preferences"/> 
  <rdfs:comment>Specifies whether or not text 
descriptions should be rendered. 
          Example: "True" means text descriptions must be 
rendered, "False" means not. 
          </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="systemLanguage"> 
    <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Preferences"/> 
    <rdfs:comment>The device supported language. A two-letter 
value interpreted according to ISO standard 
       639, "Code for the representation of names of languages" 
[ISO 639]. 
    Example: "fr", "en", "de", etc. 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="audioInputEncoder"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Seq"/> 
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  <rdfs:domain rdf:resource="#Preferences"/> 
  <rdfs:comment>List of audio input encoders preferred 
by the user. 

        Example:  "G.711" 
      </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="videoInputEncoder"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Seq"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Preferences"/> 
  <rdfs:comment>List of video input encoders preferred 
by the user.  
          Examples:     "MPEG-1", "MPEG-2", "H.261" 
          </rdfs:comment> 
 </rdf:Description>   
 <rdf:Description rdf:ID="image"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Seq"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Preferences"/> 
  <rdfs:comment>A list that gives preferred resources 
ordered within a user priority from highest to lowest. 
             The range of the value is left to the 
negotiation strategy. 
           Example: "wbmp", "gif" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:ID="frequentVisitedSites"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Seq"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Preferences"/> 
  <rdfs:comment>A list of frequent visited sites and 
most common links accessed by the user per site. 
    Example: 
"www.oglobo.com.br,http://oglobo.globo.com/oglobo/suplementos/revi
stadatv/,http://oglobo.globo.com/oglobo/economia/", 
             
"www.amazon.com,http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/browse/-
/502394/ref=gw_br_p/103-7170356-1851854, 
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/browse/-
/761198/ref=p_hp_ct_1_1/103-7170356-1851854"   
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description> 
 <!-- 
 CurrentProfileIdentification Component 
 --> 
 <rdf:Description rdf:ID="profileId"> 
  <rdf:type rdf:resource="&ns-rdfs;Property"/> 
  <rdfs:domain 
rdf:resource="#CurrentProfileIdentification"/> 
  <rdfs:comment>General identification of user profile 
instance. 
    Example: "84686324734" 
    </rdfs:comment> 
 </rdf:Description>  

</rdf:RDF>


