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Resumo 

 

 A televisão é uma das invenções que mais modificou a nossa sociedade, na medida 

que permite um fácil acesso a uma fonte quase inesgotável de informação. Este processo 

tem evoluído significativamente, ao nível do tipo de ecrãs, do tipo de transmissão (analógica 

para digital) e do tipo de serviços disponibilizados. Desde o aparecimento dos primeiros 

monitores de tubos de raios catódicos (CRT), ao aparecimento destes a cores, à passagem 

para monitores de cristais líquidos (LCD) e destes para tipos de LCD com díodos de emissor 

de luz (LED) e a três dimensões (3D)... Acompanhando esta evolução, os principais 

fabricantes têm moldado os seus produtos procurando satisfazer as necessidades do 

mercado, tendo integrado então a Internet nas televisões, dando origem às SmartTV, 

oferecendo além da redução de tamanho, diferentes formas de iluminação ou melhoria da 

qualidade de imagem. 

 Assim como a Internet e a televisão transformaram a vida na nossa sociedade, 

também com a invenção das SmartTV se pretende cumprir este objetivo. Com o seu 

surgimento, são vários os projetos que tentam tirar proveito da Internet nas televisões 

através da integração de serviços, como redes sociais ou sistemas de partilha de vídeos. 

Esta experiência tende a ser ainda mais enriquecedora, nomeadamente através do uso de 

outro tipo de equipamentos, como Smartphones, tablets, e PDA. As aplicações para 

SmartTV encontram-se num estado relativamente embrionário, mesmo existindo no 

mercado a integração de serviços de partilha de vídeo, redes sociais, videoconferência, 

entre outras. O projeto RealTV aponta para um melhor uso da tecnologia integrada nos 

dispositivos móveis e dar aos telespectadores a hipótese de interagir diretamente com 

programa televisivos, recebendo notificações, visualizando estatísticas e partilhando-as com 

as pessoas presentes na mesma sessão, em tempo real, como no concurso “Quem quer ser 

Milionário”. 

 Neste projeto foi desenvolvido um sistema composto por um middleware orientado 

ao envio/ recção de mensagens, um serviço cloud, um servidor (front office), um cliente e 

uma aplicação para uma plataforma móvel. 

 

Palavras-chave:  Smart TV, Middleware, Cloud Computing. 
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Abstract 

 Television is one of the inventions that most changed our society; because it allows 

easy access to an almost inexhaustible source of information. This process has evolved 

significantly on the type of screens, type of transmission (analog to digital) and on the type of 

services provided. Since the onset of monitors using Cathode Ray Tubes (CRT), the 

emergence of these in color, the transition to Liquid Crystal Displays (LCD), and from these 

types of LCD to Light Diodes (LED) and three dimensions (3D)… With these developments, 

major manufacturers have molded their products in order to meet their needs of the market 

and then integrated the Internet on television, giving rise to Smart TV, offering more than size 

reduction, different forms of backlight or an increase of image quality. 

 Just as the Internet and television transformed the lives of most people in our society, 

Smart TV also intend to meet this goal. With the emergence of Smart TV, several projects 

are trying to take advantage of the Internet on TV with integrated services such as social 

networking or video sharing systems. This experience can be even richer with other types of 

equipment, such as Smartphones, tablets, and PDA. Applications for Smart TV are a 

relatively embryonic state, even existing in the market integration of video sharing services, 

social networking, video conferencing, among others. The RealTV project aims to make 

better use of technology integrated in mobile devices and give viewers the chance to interact 

directly with television shows, receiving notifications, viewing statistics and sharing them with 

those present in the same session, in real time, as the competition "Who Wants to Be a 

Millionaire." 

 For this project, it was developed a system, based on an oriented middleware for 

receiving/sending messages, a cloud service, a server, a client and a mobile application was 

created. 

Keywords: Smart TV, Middleware, Cloud computing. 

  



IX 
 

Agradecimentos 

 Serão certamente poucas palavras para descrever todo o apoio que me foi prestado. 

 Em primeiro lugar queria agradecer à minha mãe, sem ela nunca poderia sequer 

pensar em tirar uma licenciatura ou mesmo um Mestrado, é admirável como um pessoa 

sendo mãe e pai ao mesmo tempo durante 20 anos o consegue fazer melhor que muitos 

casais. 

 Relativamente à empresa onde cumpri estágio curricular (Ubiwhere), queria 

agradecer pelo ambiente fantástico em que estive envolvido, em especial a Rui Costa, 

Carlos Oliveira, Ricardo Preto, Ricardo Ferrolho, Ricardo Machado, Hélder Loureiro, António 

Pinho, Mafalda Capelo, Catarina Lopes e o grande Tozé Marques (sem qualquer ordem 

especifica).Tecnicamente, gostaria de agradecer a José Pedro Novais, Bruno Silva, e ao 

Daniel Sousa. 

 Gostaria também de agradecer a Artur Portas, cuja colaboração no projeto foi 

essencial para o sucesso do mesmo. 

 Importa igualmente reconhecer o papel incontornável dos meus amigos mais 

próximos. Muito embora me tenham também desencaminhado do meu trabalho, muito 

contribuíram para que assumisse finalmente a responsabilidade da sua conclusão. 

 Queria deixar o meu agradecimento também a Patrícia Troca, que acompanhou todo 

o processo desde o estágio até à escrita da dissertação e que sempre me encorajou à 

realização desta e deu o seu contributo. 

 Por último mas não menos importante, aos meus orientadores de estágio, Professor 

Doutor Pedro Mestre e Professor Doutor Carlos Serôdio, que agradeço todo o apoio, 

dedicação e paciência até. Sempre disponíveis, até para o menos empenhado estudante 

que possa alguma vez ter sido, são o verdadeiro exemplo do que um professor deve ser. 

 São professores como estes que enaltecem a Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro e fazem acreditar cada estudante no Sistema de Ensino Superior Português. 

  



X 
 

Resumo ............................................................................................................................... VII 

Abstract .............................................................................................................................. VIII 

Agradecimentos ................................................................................................................... IX 

Índice de tabelas ................................................................................................................ XIV 

Índice de Figuras ................................................................................................................. XV 

Índice de gráficos .............................................................................................................. XVII 

Índice de esquemas ......................................................................................................... XVIII 

Abreviações/ Acrónimos ..................................................................................................... XIX 

1. Introdução ...................................................................................................................... 1 

1.1 Objetivos ................................................................................................................. 2 

1.2 Estrutura da dissertação ......................................................................................... 3 

2. Estado da Arte ............................................................................................................... 4 

2.1 Soluções Existentes ................................................................................................ 4 

2.2 Middleware .............................................................................................................. 4 

2.2.1 Message-Oriented-Middleware ........................................................................ 5 

2.3 Frameworks ............................................................................................................ 5 

2.3.1 Requisitos ........................................................................................................ 6 

2.3.2 Produtos estudados ......................................................................................... 6 

2.3.2.1 Jboss Netty ............................................................................................... 6 

2.3.2.2 Apache MINA ............................................................................................ 7 

2.3.2.3 Fuse Message Broker ............................................................................... 7 

2.3.2.4 RabbitMQ .................................................................................................. 8 

2.3.2.5 HornetQ .................................................................................................... 8 

2.3.3 Comparação ...................................................................................................10 

2.3.3.1 Integração com outras linguagens de programação .................................10 

2.3.3.2 Performance ............................................................................................11 

2.3.3.3 Protocolos ................................................................................................13 

2.3.4 Conclusão .......................................................................................................13 

2.4 Estatística ..............................................................................................................14 



XI 
 

2.5 Enquadramento tecnológico ...................................................................................15 

2.5.1 Java 2 Plataform, Entrepise Edition .................................................................15 

2.5.1.1 Enterprise Java Beans (Session Beans) ..................................................15 

2.5.1.1.1 Stateful Session Bean ...........................................................................16 

2.5.1.1.2 Stateless Session Beans ......................................................................16 

2.5.1.1.3 Singleton Session Beans ......................................................................17 

2.5.1.1.4 Diferenças entre Session Beans ...........................................................17 

2.5.2 Android ...........................................................................................................17 

2.5.3 Streaming Text Oriented Messaging Protocol .................................................18 

2.5.4 Android Cloud to Device Messaging Framework .............................................18 

2.5.5 Java Message Service ....................................................................................19 

3. Conceção da solução ....................................................................................................21 

3.1 Visão geral .............................................................................................................21 

3.2 Definição da arquitetura .........................................................................................23 

3.3 Mokups ..................................................................................................................24 

3.3.1 Ecrãs ...............................................................................................................25 

3.4 Fluxo de dados .......................................................................................................27 

3.5 Requisitos funcionais .............................................................................................28 

3.5.1 User stories .....................................................................................................28 

3.5.2 Casos de utilização .........................................................................................29 

4. Desenvolvimento da Solução ........................................................................................31 

4.1 Base de dados .......................................................................................................32 

4.2 STOMP ..................................................................................................................33 

4.3 JMS ........................................................................................................................35 

4.3.1 Produtor ..........................................................................................................36 

4.3.2 Consumidor .....................................................................................................38 

4.4 C2DM .....................................................................................................................40 

4.5 Estatística – Pie Chart ............................................................................................42 

4.6 Integração com redes sociais Facebook e Twitter ..................................................44 



XII 
 

4.6.1 Facebook ........................................................................................................45 

4.6.2 Twitter .............................................................................................................49 

5. Considerações Finais ....................................................................................................52 

5.1 Trabalho Futuro ......................................................................................................52 

6. Referencias Bibliográficas .............................................................................................53 

7. Apêndices .....................................................................................................................57 

A. Especificação de casos de utilização .........................................................................57 

Nome do Caso de Utilização CU01_01 .........................................................................57 

Nome do Caso de Utilização CU01_02 .........................................................................58 

Nome do Caso de Utilização CU01_03 .........................................................................59 

Nome do Caso de Utilização CU01_04 .........................................................................59 

Nome do Caso de Utilização CU01_05 .........................................................................60 

Nome do Caso de Utilização CU01_06 .........................................................................61 

Nome do Caso de Utilização CU01_07 .........................................................................61 

Nome do Caso de Utilização CU01_08 .........................................................................62 

Nome do Caso de Utilização CU01_09 .........................................................................62 

Nome do Caso de Utilização CU01_10 .........................................................................63 

Nome do Caso de Utilização CU01_11 .........................................................................64 

Nome do Caso de Utilização CU01_12 .........................................................................64 

B. Especificação da base de dados ...............................................................................66 

Client .............................................................................................................................66 

Server ...........................................................................................................................66 

Show .............................................................................................................................66 

Type ..............................................................................................................................66 

Participation ..................................................................................................................67 

GameRegistration .........................................................................................................67 

Theme ...........................................................................................................................67 

Question ........................................................................................................................68 

Answer ..........................................................................................................................68 



XIII 
 

C - Ícones e Logotipo ........................................................................................................69 

D – HornetQ Performance SPECjms2007 ........................................................................70 

 

  



XIV 
 

Índice de tabelas 

Tabela 1 - Integração com outras linguagens programação ................................................................. 10 

Tabela 2 - Protocolos suportados pelas framewoks ............................................................................. 13 

Tabela 3 - Diferenças entre Session Beans .......................................................................................... 17 

Tabela 4 – Interfaces JMS .................................................................................................................... 19 

Tabela 5 - User stories .......................................................................................................................... 29 

Tabela 6 - Campos de registro da aplicação no facebook .................................................................... 45 

Tabela 7 - Campos a selecionados no registro da aplicação no facebook ........................................... 45 

Tabela 8 - Métodos Facebook ............................................................................................................... 45 

Tabela 9 - Campos de registro da aplicação no Twitter ........................................................................ 49 

 

  



XV 
 

Índice de Figuras 

Figura 1 - Relacionamento do objetos JMS  ......................................................................................... 19 

Figura 2 - Visão geral do sistema .......................................................................................................... 21 

Figura 3 - Arquitetura do sistema .......................................................................................................... 23 

Figura 4 - Mokups da aplicação móvel .................................................................................................. 24 

Figura 5 - Splash Screen ....................................................................................................................... 25 

Figura 6 - Subscrever notificações ........................................................................................................ 25 

Figura 7 - Ecrã principal ........................................................................................................................ 25 

Figura 8 - Registro do jogo .................................................................................................................... 25 

Figura 9 - Jogo a decorrer ..................................................................................................................... 26 

Figura 10 - Partilha redes sociais .......................................................................................................... 26 

Figura 11 - Estatística da jogada ........................................................................................................... 26 

Figura 12 - Histórico do jogo ................................................................................................................. 26 

Figura 13 - Fluxo de dados.................................................................................................................... 28 

Figura 14 - Caso de uso ........................................................................................................................ 30 

Figura 15 – Diagrama ER da base de dados ........................................................................................ 32 

Figura 16 - Criação do objeto Connection ............................................................................................. 34 

Figura 17 - Enviar mensagem para uma queue no broker ................................................................... 34 

Figura 18 - Criação do objeto mensagem ............................................................................................. 34 

Figura 19 - Subscrição de uma queue no broker .................................................................................. 35 

Figura 20 - Criação de uma visualização de mensagens recebidas..................................................... 35 

Figura 21 - Criação de notificação de erros de mensagens recebidas ................................................. 35 

Figura 22 - Encerrar ligação com o broker ............................................................................................ 35 

Figura 23 - URL do broker ..................................................................................................................... 36 

Figura 24 - Conectar broker em modo local .......................................................................................... 36 

Figura 26 - Queue de destino de mensagens ....................................................................................... 36 

Figura 25 - URL de envio de mensagens .............................................................................................. 36 

Figura 27 - Criação do método Main ..................................................................................................... 37 

Figura 28 - Criação da ligação com o servidor...................................................................................... 37 

Figura 29 - Criação do produtor de mensagens.................................................................................... 38 

Figura 30 - Criação e envio de mensagem ........................................................................................... 38 

Figura 31 - URL do servidor JMS .......................................................................................................... 38 

Figura 32 - Especificação da queue de receção de mensagens. ......................................................... 39 

Figura 33 - Conexão do consumidor ao broker de mensagens ............................................................ 39 

Figura 34 - Criação da sessão .............................................................................................................. 39 

Figura 35 - Criação variável para receber mensagens. ........................................................................ 39 

Figura 36 - Chamada que recebe a mensagem ................................................................................... 39 

Figura 37 - Criação de secções do gráfico ............................................................................................ 42 

file:///C:/Users/3820TG/Desktop/Dissertacao_realtv_rmesquita_37912.docx%23_Toc394572524
file:///C:/Users/3820TG/Desktop/Dissertacao_realtv_rmesquita_37912.docx%23_Toc394572537
file:///C:/Users/3820TG/Desktop/Dissertacao_realtv_rmesquita_37912.docx%23_Toc394572538
file:///C:/Users/3820TG/Desktop/Dissertacao_realtv_rmesquita_37912.docx%23_Toc394572549


XVI 
 

Figura 38 - Valores de cada secção do gráfico ..................................................................................... 42 

Figura 39 - Criação de array de cores do gráfico .................................................................................. 43 

Figura 40 - Atribuição de valores e nomes a cada secção do gráfico .................................................. 43 

Figura 41 - Renderização do gráfico ..................................................................................................... 43 

Figura 42 - Configuração do título e tipo de letra do gráfico ................................................................. 43 

Figura 43 - Criação da classe LoginFacebook ...................................................................................... 45 

Figura 44 - Criação do método LoginFacebook .................................................................................... 46 

Figura 45 - Método logout ..................................................................................................................... 47 

Figura 46 - Método postTextOnMyWall ................................................................................................. 47 

Figura 47 - Criação do método postTextAndImageOnMyWall .............................................................. 48 

Figura 48 - Criação do método getFeedFromWall ................................................................................ 48 

Figura 49 - Variáveis CONSUMER_KEY e CONSUMER_SECRET .................................................... 49 

Figura 50 - Criação do método getTweetMsg ....................................................................................... 49 

Figura 51 - Enviar tweet ........................................................................................................................ 50 

Figura 52 - Criação do método getPublicTwitterTimeline ..................................................................... 51 

Figura 53 - Logotipo do concurso .......................................................................................................... 69 

Figura 54 - Feed de notícias Twitter ...................................................................................................... 69 

Figura 55 - Feed de notícias Facebook ................................................................................................. 69 

Figura 56 - Estatística do jogo ............................................................................................................... 69 

Figura 57 - Partilha de estado nas redes sociais Facebook e Twitter .................................................. 69 

 

  

file:///C:/Users/3820TG/Desktop/Dissertacao_realtv_rmesquita_37912.docx%23_Toc394572566
file:///C:/Users/3820TG/Desktop/Dissertacao_realtv_rmesquita_37912.docx%23_Toc394572567
file:///C:/Users/3820TG/Desktop/Dissertacao_realtv_rmesquita_37912.docx%23_Toc394572569
file:///C:/Users/3820TG/Desktop/Dissertacao_realtv_rmesquita_37912.docx%23_Toc394572571
file:///C:/Users/3820TG/Desktop/Dissertacao_realtv_rmesquita_37912.docx%23_Toc394572574


XVII 
 

Índice de gráficos 

Gráfico 1 – Cenário A 20 000 x 1 024 bytes [44] .................................................................................. 11 

Gráfico 2 – Cenário B 20 000 x 1 024 bytes [44] .................................................................................. 12 

Gráfico 3 – Cenário C 200 000 1 024 bytes [44] ................................................................................... 12 

Gráfico 4 – Cenário D 200 32 768 bytes [44] ........................................................................................ 12 

 

  



XVIII 
 

Índice de esquemas  

Esquema 1 - Registro de aplicação e dispositivo móvel ....................................................................... 40 

Esquema 2 - Obter Autentication Token ............................................................................................... 41 

Esquema 3 - Enviar notificação ............................................................................................................. 41 

  



XIX 
 

 

Abreviações/ Acrónimos  

3G - Terceira geração de padrões e tecnologias de telefonia móvel 

4G - Quarta geração de padrões e tecnologias de telefonia móvel 

AMQP - Advanced Message Queuing Protocol 

API - Application programming interface 

C2DM - Android Cloud to Device Messaging Framework-  

CRT - Cathode Ray Tube 

EJB - Enterprise JavaBeans 

GCM - Google Cloud Messaging for Android 

GPS - Global Positioning System 

GZIP - Zlib é uma biblioteca multiplataforma de compressão de dados 

HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

IDE - Integrated Development Environment  

J2EE - Java 2 Platform Enterprise Edition 

J2SE - Java 2 Standard Edition 

JAVA EE - Java Platform, Enterprise Edition 

JAVAME - Java Platform, Micro Edition 

JAVASE - Java Platform, Standard Edition 

JCA - Java EE Connector Architecture 

JDBC - Java Database Connectivity 

JDK - Java Development Kit  

JMS - Java Message Service 

JMX - Java Management Extensions 

JSON - JavaScript Object Notation 

LDAP - Lightweight Directory Access Protocol 

LED - Light-Emitting Diode 

MDB - Message Driven Bean 

MINA - Multipurpose Infrastructure for Network Applications 

MOM - Message Oriented Middleware 

MQTT - Message Queue Telemetry Transport, 

NIO - Non-Blocking I/O  

NIO2 - Non-Blocking I/O segunda versão 

PDA - Assistente pessoal digital. 

PHP - Hypertext Preprocessor 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/
http://pt.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://pt.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nota%C3%A7%C3%A3o


XX 
 

POJO - Plain Old Java Objects 

RAM - Random Access Memory 

REST - Representational State Transfer 

RTP - Rádio e Televisão de Portugal 

RTSP - Real Time Streaming Protocol 

SDK - Software Development Kit 

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol  

SO - Sistema Operativo 

SPDY - (pronunciado speedy) é um protocolo de rede desenvolvido principalmente pela 

Google para transporte de dados pela internet 

SSH - Secure Shell 

SSL - Transport Layer Security 

STOMP - Simple (or Streaming) Text Oriented Message Protocol 

TCP - Transmission Control Protocol 

UDP - User Datagram Protocol. 

VM - Virtual Machine 

WCF - Windows Communication Foundation 

XML - eXtensible Markup Language 

XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 

 



1 
 

1. Introdução 

 Desde a invenção do rádio, a televisão foi a invenção que mais revolucionou o 

quotidiano da maioria pessoas, tendo tido um curtíssimo período de adoção, assumindo 

rapidamente um papel relevante na nossa sociedade. O conceito de televisão também 

mudou ao longo dos anos, ao nível do conteúdo e tecnologia, tendo deixado de ser apenas 

um aparelho que reproduzia imagem proveniente de alguma emissora, tornou-se interativo. 

Naturalmente, também as necessidades das pessoas se revolucionaram, além de gerações 

mais novas que apresentam tipicamente menos “resistência” à mudança, também as 

anteriores, se deixaram contagiar, por exemplo, pela possibilidade de contactar 

gratuitamente familiares distantes pelo Skype.  

 As mudanças deram-se não só a nível da televisão e serviços, mas também (e 

principalmente) nos dispositivos móveis. Quando começaram a surgir os telemóveis, estes 

tinham um tamanho considerável, e a revolução tecnológica apontava no sentido da redução 

de tamanho dos telemóveis (embora se constate que o mesmo não é verdade hoje). 

Surgiram vários progressos, como o aparecimento da terceira geração (3G), câmara 

fotográfica, internet no telefone, vídeo, Bluetooth etc. No nosso quotidiano o paradigma é 

outro, com o surgimento de Smartphones, com uma alta capacidade de processamento 

(maior que muitos computadores pessoais), ecrãs com resoluções elevadíssimas, máquinas 

digitais melhores também que muitas câmaras digitais, Global Positioning System (GPS), 

quarta geração (4G), leitores biométricos, entre outras tecnologias, podemos observar que 

tendo havido todos estes avanços, se continua a exigir mais, e a aposta de muitas empresas 

passa pelo desenvolvimento de aplicações e serviços, de modo a retirar proveito de toda a 

tecnologia inerente a estes dispositivos 

 Com a adoção massiva de dispositivos móveis, como Smartphones ou tablets, aliado 

à interatividade implícita nas SmartTV, há uma necessidade cada vez maior dos utilizadores 

de participarem em programas em direto através de chamadas, votações, envio de 

comentários e mensagens ou inclusive participam em concursos a partir das suas casas. O 

projeto que RealTV começado em 2011, veio propor um meio de satisfazer estas novas 

necessidades.   

 O objetivo passa por ter uma aplicação móvel que possa interagir com um programa 

televisivo do estilo “Quem quer ser milionário” ou mesmo um talk show, como o "5 para a 

meia-noite", que passam no canal público de televisão português (RTP). Essa interação 

passa por o utilizador receber no seu dispositivo móvel notificações do concurso, poder 

participar em direto (visualizar), fazer votações, conseguir ter feedback das suas respostas 
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(no final do programa, por exemplo), das respostas de amigos presentes nas redes sociais a 

que ele aderiu e partilhar essa mesma estatística, numa forma de ranking. 

 A motivação que levou ao desenvolvimento deste projeto, tem que ver com a 

inexistência até então (2011) de uma aplicação que cumprisse os requisitos que 

estabelecemos para este projeto. A causa da participação neste trabalho deveu-se, a 

inexistência de algo semelhante no mercado associado, com a possibilidade de se poder 

reunir várias áreas da computação de modo a observar de que modo “na prática” como se 

relacionam de modo a constituir um projeto, trabalhando em equipa, aprofundando 

conhecimentos, e adquirindo outros. 

 

1.1 Objetivos 

 Pretende-se assim com este trabalho desenvolver um mecanismo de sincronização e 

notificações (front office e back office) entre um concurso televisivo a ser transmitido numa 

SmartTV e uma plataforma móvel, para o sistema operativo (S.O.) Android e iPhone OS 

(IOS), portanto, multiplataforma. 

 Para a sua realização foi necessário realizar estudo sobre qual seria a melhor 

sinergia de tecnologia a ser adotada, no qual se incluiu o estudo de frameworks existentes 

no mercado para aplicações interativas que favorecessem a troca de mensagens (envio e 

receção de eventos), o estudo da plataforma Java para empresas (Java EE), da Application 

Programming Interface (API), Java Message Service (JMS), Entreprise JavaBeans (EJB), do 

ambiente de desenvolvimento em Android, da API do Facebook e Twitter, do serviço 

Android Cloud to Device Messaging Framework (C2DM), protocolos de comunicação a 

adotar, e de todos os aspetos referentes à engenharia de software, como user stories, casos 

de uso, projeção da base de dados, arquitetura do sistema, design da aplicação e fluxo de 

dados. 

 Os principais desafios no desenvolvimento desta solução são: escolha da melhor 

framework, devido às várias possibilidades presentes no mercado; resolução do possível 

problema de atraso que poderia existir entre a transmissão e a plataforma móvel (que está 

ligada à performance da framework); a escassez de informação útil nesta área de aplicações 

interativas (aquando o inicio do estudo), Software Development Kit (SDK) (como o da 

Samsung) pouco desenvolvido; de que maneira a informação no ecrã deverá ser 

apresentada ao utilizador; qual o modelo de jogo; de que forma a aplicação se poderia 

tornar “mais viciante” ou atrativa para ao utilizador; ter uma noção de que modo a solução 

vai ser funcional no seu todo. 

http://code.google.com/android/c2dm/
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 Este trabalho, pode ser considerado também como um ponto de partida para 

trabalhos futuros, sendo um contributo para aqueles que desejarem começar a desenvolver 

aplicações nesta área, de modo a terem menos dificuldades no desenvolvimento. 

1.2 Estrutura da dissertação 

 Esta dissertação é composta por 7 capítulos. No Capítulo 1 é feita uma introdução 

ao tema, onde é apresentado o propósito do estudo, a respetiva importância que tem, ao 

que se aplica, e que possíveis dificuldades se poderão sentir na conceção da solução. No 

Capítulo 2 é apresentado o estado da arte, que nesta dissertação se baseia no estudo de 

tecnologias a adotar, algumas aplicações, sendo que mais recentemente apareceram novas 

respostas que se enquadravam neste projeto. O Capítulo 3 mostra de que forma as 

tecnologias adotadas se inter-relaciona de modo a poder construir a solução. No Capítulo 4, 

é exposto, de um ponto de vista mais técnico, o modo como a solução foi desenvolvida, bem 

como as dificuldades encontradas e apresenta-se o desenvolvimento da solução, a forma 

individual de como através das tecnologias adotadas, se construiu a aplicação. Finalmente, 

no capítulo 5, são descritas as ilações que se podem retirar do projeto tendo em linha de 

conta os objetivos traçados, como o trabalho que poderá vir a ser desenvolvido no futuro 

para constituir uma melhor aplicação. 
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2. Estado da Arte 

2.1 Soluções Existentes 

 Conteúdo televisivo e redes sociais estão cada vez mais interligados, cada vez mais 

temos a possibilidade de enviar mensagens para páginas respeitantes a programas 

televisivos, em que as mesmas poderão aparecer no rodapé ou até mesmo serem citadas 

pelos apresentadores. Isto é o que vulgarmente, podemos observar nos diversos canais de 

televisão.  

 Hoje em dia começam a aparecer aplicações como a ConnecTV da empresa 

SMRTV, Inc. em que se pode observar o que pessoas que fazem parte da nossa rede social 

estão a assistir, permitindo associarmo-nos à conversa, ver os programas mais assistidos e 

partilhar os momentos da preferência de cada um [2]. 

 Outro exemplo é a aplicação elaborada pela RTP. denominada 5i, com a 

colaboração da produtora do programa, Eyeworks, e da Innovwave empresa membro do 

cluster empresarial Portuguese Inovate Media Solutions (PIMS). Embora um pouco 

diferente, a aplicação já começa a existir para vários programas de entretenimento, como é 

o caso do 5 para a meia-noite, um programa de humor em que as pessoas em casa, através 

desta aplicação instalada no seu tablet ou smartphone, quer o S.O. seja Android [3], quer 

seja para IOS [4], instalam a aplicação e interagem com o programa, recebem notificações 

sobre o apresentador que apresenta no próprio dia, sobre o tema do programa, participam 

em votações e podem fazer perguntas aos entrevistados [5]. 

 Embora seja uma inovação, o projeto RealTV veio a ser desenvolvido tendo em 

conta esta necessidade de mercado (que atualmente é mais preenchida), de haver uma 

aplicação que permitisse interagir diretamente com um programa televisivo em direto, indo 

além das aplicações sociais preexistentes.  

 

2.2 Middleware 

 Comummente, middleware é definido como um “intermediário” que permite a 

qualquer software a interagir com outro [6]. Este é a camada de software que se encontra 

entre o S.O. e as aplicações de cada lado de uma rede distribuída. 

 O conceito é metaforizado como a "cola" do software ou como a "barra" existente na 

designação de aplicações "Cliente/ Servidor" [7]. 

 O principal papel do middleware é gerir a complexidade e a heterogeneidade de 

infraestruturas, proporcionando assim um ambiente de programação para desenvolvedores 

de aplicações distribuídas, sendo uma das principais vantagens a interoperabilidade[8]. 
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 Existem vários tipos de Middleware, como Message Oriented Middleware, Object 

Middlwware, Remote Procedure Call (RPC) Midleware, Database Middleware, Transaction 

Middleware e Portals [9]. No entanto, nesta dissertação, iremos abordar o tipo de 

Middleware Message-Oriented-Middleware, pois foi aquele que se achou mais apropriado 

para o fim do projeto. 

 A escolha deste tipo de middleware teve em linha de conta os paradigmas da 

comunicação existentes, comunicação síncrona e assíncrona. Numa comunicação síncrona, 

que é usada no tipo de middleware RPC os dados são enviados num fluxo contínuo a uma 

velocidade constante [10], como numa chamada telefónica. Na comunicação assíncrona, os 

dados podem ser transmitidos intermitentemente ao invés de num fluxo constante [11].  

 

2.2.1 Message-Oriented-Middleware 

 Mensage-Oriented-Middleware (MOM) surge da carência de sistemas modernos, 

terem a necessidade de lidar com várias linguagens de programação, plataformas hardware, 

sistemas operativos, terem boa performance e segurança, surge assim o mecanismo MOM, 

que se apresenta como uma infraestrutura middleware que fornece recursos de mensagens 

[12]. 

 Este tipo de middleware apresenta uma infraestrutura que suporta o envio e receção 

de mensagens entre sistemas distribuídos. Permite aos módulos de aplicação serem 

distribuídos através de plataformas diferentes e reduz a complexidade de desenvolver 

aplicações que abrangem vários sistemas operativos e protocolos de rede [13].  

 

2.3 Frameworks 

 Uma framework é uma abstração em que o software fornecido faculta 

funcionalidades genéricas que podem ser alteradas (por cada programador) como por 

exemplo mudando o código, fornecendo assim um software específico [14]. Poder-se-á dizer 

que são uma coleção de interfaces e interações de protocolos que definem como os 

componentes interagem uns com os outros e a framework em si, Na sua essência, as 

frameworks permitem que os componentes se liguem entre si [8]. A principal diferença entre 

uma framework e um middleware, é reside na confeção da Framework enquanto ferramenta 

ou um conjunto de ferramentas enquanto midleware é um software que permite que um 

conjunto de sistemas isolados ou funcionalidades interagir. 
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2.3.1 Requisitos 

 A fim de obtermos A fim de obtermos um atraso mínimo e a maior interoperabilidade 

possível, de acordo com todos os outros aspetos que necessitamos para conceber a 

aplicação, foram estabelecidos alguns requisitos para a escolha da framework, como a sua 

arquitetura, que tipos de linguagens de programação abrange, a sua performance (rácio de 

mensagens/segundo), que características as distinguem de outras, para que tipo de 

plataformas foram desenhadas (Windows, Linux, MacOSX), a sua licença (proprietária ou 

livre), através de que protocolos é possível comunicar (Streaming Text Oriented Messaging 

Protocol, Openwire), e de que modo a ordem de mensagens é assegurada (normalmente 

assegurada pela API JMS). 

 

2.3.2 Produtos estudados 

 O mercado oferece um leque de opções vasto, no que diz respeito a frameworks, 

embora só algumas se enquadrem nos requisitos do sistema aqui apresentado. Nos 

seguintes subcapítulos abordaremos as mais se destacaram, pois também há soluções que, 

quer por falta de maturidade, por não cumprirem os requisitos descritos no subcapítulo 

anterior ou por redundância, não serão explanadas, como é o caso das frameworks 

MeDeHa (experimental), Mate, Ajax IM, Mule, e WebsphereMQ. 

 

2.3.2.1 Jboss Netty 

 Atualmente na versão 4.0.19 [15], é uma framework cliente/servidor non-blocking I/O 

(NIO)[16] para o desenvolvimento de aplicações de rede em Java.  

 NIO é uma coleção de APIs da linguagem de programação Java que oferece 

recursos para operações intensivas I/O. Introduzida com o Java 2 Standard Edition (J2SE) 

1.4. O NIO foi desenvolvido no âmbito do Java Community Process como JSR 51[17], mais 

recentemente evoluiu para NIO2, com o lançamento do J2SE 7 [18]. 

 O Jboss Netty, além de trabalhar sobre a camada NIO, usa uma framework de 

aplicações de rede event-driven assíncrono, bem como outras ferramentas para simplificar a 

programação em rede de socket servers Transmission Control Protocol (TCP) e User 

Datagram Protocol (UDP) [19]. Além de ser uma Framework assíncrona, o Netty inclui 

suporte embutido para o protocolo Hypertext Transfer Protocol (HTTP), que pode “correr” 

dentro de um servet container, suporta a integração com protocolos buffer do Google, que 

são linguagens neutras, independentes da plataforma, e um mecanismo para serialização 

de dados, como o eXtensible Markup Language (XML) [20], suporte para Secure Sockets 

Layer/ Transport Layer Security (SSL/TLS), SPDY ou speedy, como vulgarmente é 
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pronunciado, protocolo de rede desenvolvido pela Google para o aumento de velocidade 

web [21] e para a compressão de mensagens [22]. 

. 

2.3.2.2 Apache MINA 

 É uma framework de desenvolvimento aplicações de rede em Java, que ajuda 

programadores a desenvolver aplicações de rede com elevada performance e 

escalabilidade, correntemente na versão estável 2.0.7 [23]. Fornece uma API event-driven 

assíncrona para o uso de vários protocolos de transporte como TCP/IP e UDP/IP, através do 

Java NIO[24], como se verificou também na framework Netty. As duas frameworks são 

muito parecidas, e pretendem atingir os mesmos objetivos, mas segundo alguns utilizadores 

destas duas frameworks a API do Netty é mais “limpa” e tem uma boa documentação com 

bons exemplos. Além disto, no Netty, segundo alguns utilizadores é mais fácil de 

implementar, sendo mais rápido reimplementar as mesmas funcionalidades existentes no 

Apache MINA, com o Netty. Exemplo disso é a prova que a adição de SSL e HyperText 

Transfer Protocol Secure (HTTPS) pode ser feita em minutos. [25]  

 A vantagem do Apache MINA em relação ao Netty está no tratamento do protocolo 

UDP. O protocolo UDP é usado para transmitir dados pouco sensíveis, como a transmissão 

de áudio e de vídeo, não existindo a confirmação e verificação de quase nada. Os dados 

são transmitidos uma vez e verificados apenas por um sistema Cyclic redundancy check 

(CRC), a vantagem é que é significativamente rápido [26]. Pelo contrário, temos o protocolo 

TCP, que é mais seguro, tem mecanismos para iniciar e encerrar uma conexão, negociar o 

tamanho dos pacotes e até retransmitir os pacotes perdidos, transmitindo os pacotes com 

segurança [27]. No Apache MINA devido ao elevado grau de abstração que existe, é 

possível tratar o protocolo UDP de uma forma diferente, quase como se fosse um protocolo 

TCP, mas usando a performance do protocolo UDP. 

 Assim como o Apache MINA, e Jboss Netty são duas soluções parecidas, 

conseguidas para atingir os mesmos objetivos, o mesmo se pode dizer das três frameworks 

apresentadas de seguida, Fuse Message Broker (antigo Apache ActiveMQ comprado pela 

RedHat comprado em 2012) [28], RabbitMQ, e HornetQ. 

 

2.3.2.3 Fuse Message Broker 

 É uma framework JMSMessage Broker baseada no ApacheMQ, que é na sua 

maioria semelhante ao Fuse Message Broker que tem suporte para JMS 1.1. A principal 

diferença deste broker para o ApacheMQ está no número de versões, que no Fuse Message 

Broker é relativamente maior. Ou seja, se houver erros numa versão, é mais provável que 
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no Fuse Message Broker, sejam resolvidos mais cedo. O Fuse Message Broker consiste 

num broker com bibliotecas cliente/servidor que possibilitam a comunicação remota entre 

aplicações distribuídas. Tem várias opções de conectividade e pode comunicar com o 

cliente que não tem suporte para JMS, através do uso dos seus protocolos de rede 

OpenWire e Simple Text Oriented Message Protocol (STOMP) [29]. O Fuse Message Broker 

preserva a ordem de mensagens enviadas por um único "produtor" para todos os clientes 

num tópico. Se houver um único cliente na queue, a ordem de mensagens enviadas por um 

único "produtor" irá também ser preservada. Se houver múltiplos clientes na queue, os 

clientes vão competir pelas mensagens e o broker estabelecerá um balanceamento sobre 

eles e a ordem será perdida [30]. No entanto, este problema pode ser resolvido de duas 

maneiras. Uma é com o Exclusive Consumer, que permite apenas que um cliente consumir 

da queue uma vez para preservar a ordem [31]. A outra é com message groups que 

separam as mensagens na queue em queues virtuais paralelas, para assegurar que estas 

mensagens para um grupo de mensagens, terão a sua ordem preservada, mas que grupos 

diferentes serão balanceados para clientes diferentes [30]. 

 

2.3.2.4 RabbitMQ 

 É um message broker open source na versão 3.3.1[32] que usa o protocolo 

Advanced Message Queuing (AMQP) que em 2010 foi adquirida pela empresa VMware [33]. 

Embora relativamente recente, aquando do início deste projeto, é um MOM bastante 

simples, intuitivo e com suporte para várias linguagens (possui livrarias para interagir com as 

mesmas) inclusive Android. O código-fonte é disponibilizado sobre a licença da Mozilla 

(Mozilla Public Licence) [34]. Escrito em Erlang e sobre a Framework Open Telcom Platform 

(OTP) é um broker orientado mais para clustering e failover [35]. Possui um routing flexível, 

as mensagens são encaminhadas através de intercâmbios antes de chegarem à queue, 

existe a possibilidade até de criar um routing próprio. Os servidores RabbitMQ podem ser 

agrupados numa rede local, formando um único broker. Outra das características 

interessantes deste broker, é que as queues podem ser espelhadas através da rede, por 

várias máquinas, num cluster, garantindo que numa falha eventual de hardware, as 

mensagens são preservadas [36]. O suporte surpreendeu pela positiva, pois apresenta 

exemplos fáceis de aplicar, bem ao género da user interface (UI), que é simples e intuitiva. 

 

2.3.2.5 HornetQ 

 É um projeto de messaging assíncrono open source da empresa JBoss sob a licença 

da Apache v 2.0, estando na versão 2.4.0 para construir protocolos múltiplos, embebidos, 
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com alta performance, num sistema de messaging assíncrono. [37] [38]. A ordem de 

mensagens é assegurada pelo suporte para a API JMS. A API JMS, na sua especificação, 

descreve de que maneira a ordem de mensagens é mantida. Assim as mensagens 

consumidas numa sessão definem uma ordem sequencial. Esta ordem é importante porque 

define o efeito do conhecimento da mensagem. As mensagens para cada uma das sessões 

de clientes são intercaladas numa sessão de imput message stream. JMS define que as 

mensagens enviadas numa sessão para um destino devem ser recebidas na ordem que 

foram enviadas. A grande vantagem deste broker está na sua elevada performance, bateu 

inclusive o record de na SPECjms2007 1 que é uma referência padrão da indústria para 

avaliar a performance de MOMs baseados em JMS [39-41]. 

 O HornetQ, à semelhança do RabbitMQ, também oferece boas capacidades a nível 

de failover eliminando mensagens duplicadas em caso de falha do sistema.  

 De todas as frameworks estudadas, foi a framework que apresentou mais 

funcionalidades. Tem uma API própria (para além da API JMS), com um grande grau de 

abstração. Não tem dependências, ou seja, “corre” sozinha, necessitando apenas do Java 

Development Kit (JDK) instalado. Devido ao Plain Old Java Objects (POJO) design, pode 

correr em Jboss Microcontainer, Spring, Google Guice, ou ser integrado em outro produto e 

ser inicializado diretamente. Possui um Java EE Connector Architecture (JCA) adaptor, que 

pode ser usado num servidor aplicacional Java EE, portanto pode ser lado para consumir 

mensagens via Message Driven Beans (MDBs), ou para enviar mensagens em Entreprise 

JavaBeans (EJBs) ou servelets. Outra característica interessante é a capacidade de 

transporte InVirtual Machine (InVM), ou seja, se os clientes estiverem a ser executados 

dentro da mesma VM, podem usar este tipo de transporte uma conexão direta no código. 

Além das características apresentadas [42]. O HornetQ apresenta um grande suporte para 

um grande número de envio/receção de mensagens, tendo o servidor apenas 50 Mb de 

Random Access Memory (RAM) com 8 Gigabytes de RAM, a empresa, estima poder enviar 

e consumir mensagens uma ou mais queues até 2 ^ 63 – 1 bytes [43]. 

  

                                                
1 Anexo D - HornetQ Performance SPECjms2007 
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2.3.3 Comparação 

 Neste subcapítulo procedemos à comparação das frameworks avaliadas a nível de 

integração com outras linguagens de programação, suporte de protocolos e a nível da sua 

performance. 

 

2.3.3.1 Integração com outras linguagens de programação 

 Jboss Netty Apache Mina Fuse Message Broker RabbitMQ  HornetQ 

Li
n

gu
ag

e
n

s 

Java Java Java             ActionScript 3 

Ajax 

C 

C++ 

C# and .Net 

Delphi and Delphi/FreePascal 

Erlang 

Flash / ActionScript 

Haskell 

JavaScript - Ajax or WebSockets 

Perl 

PHP 

Pike 

Python 

Ruby and Rails support via 

ActiveMessaging 

Smalltalk 

 

Java / JVM 

Ruby 

Python 

.NET 

PHP 

Perl 

C / C++ 

Erlang 

Lisp 

Haskell 

OpenVMS 

 

 Java 

 
Tabela 1 - Integração com outras linguagens programação 

 

 Como se pode denotar da tabela 1, de todas as frameworks avaliadas, há uma que 

se destaca das demais, no que toca à abrangência das linguagens de programação que 

suportam, o Fuse Message Broker, o que representa uma mais-valia na escolha da 

framework a escolher, pois o facto de se poder desenvolver o projeto em quase qualquer 

linguagem de programação, vai ao encontro do objetivo do mesmo, que pretendia ser 

multiplataforma.  
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2.3.3.2 Performance 

 Tratando-se de um sistema crítico, onde o atraso entre o envio e receção de 

mensagens é fulcral, a performance de todo o sistema é crucial, e uma característica a ter 

em conta na escolha da framework a adotar. 

 A performance depende de vários fatores, como a tipologia da rede, os protocolos de 

transporte usados, a qualidade do serviço (QoS), do hardware usado, JVM (se usar java), do 

sistema operativo, do número de produtores e recetores de mensagens aliados ao tamanho 

destas. 

 Para dar uma visão geral de três das frameworks mais relevantes, equacionadas, 

Fuse Message Broker (baseado no ActiveMQ) HornetQ e RabbitMQ, vão ser apresentados 

quatro cenários. 

 Para cada cenário as mensagens são transferidas do broker de mensagens 

ActiveMQ HornetQ e RabbitMQ) para uma base de dados MySQL (denominado processo de 

enqueue), e posteriormente da base desta para o broker (dequeue). 

 No cenário A foram transacionadas 20 000 mensagens por segundo com o tamanho 

de 1 024 bytes do broker para a base de dados MySQL primeiro, e depois do MySQL para o 

broker (em separado). No cenário B, foram transferidas simultaneamente 20 000 

mensagens por segundo com o tamanho de 1 024 bytes simultaneamente. No cenário C 

foram transferidas simultaneamente 200 000 mensagens por segundo com o tamanho de 1 

024 bytes simultaneamente. No cenário D foram transferidas simultaneamente 200 

mensagens por segundo com o tamanho de 32 768 bytes simultaneamente [44]. 

 

 

Gráfico 1 – Cenário A 20 000 x 1 024 bytes [44] 

[44] 
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Gráfico 2 – Cenário B 20 000 x 1 024 bytes [44] 

 

Gráfico 3 – Cenário C 200 000 1 024 bytes [44] 

7  

Gráfico 4 – Cenário D 200 32 768 bytes [44] 
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 Para estes testes foi tido apenas em linha de conta o protocolo STOMP, que foi o 

protocolo de comunicação adotado para a construção do protótipo. De notar que a 

performance apresentada poderia ter sido melhorada com definições personalizadas (os 

testes foram efetuados com as definições por defeito). 

 Através destes benchmarks pôde observar que todos os brokers lidam melhor com 

mensagens maiores (em bytes), que o ActiveMQ e o RabbitMQ são bastante semelhantes 

no que toca à sua performance; O HornetQ apresenta uma performance mais elevada em 

geral, e que se destaca mais em mensagens com maior tamanho. 

 

2.3.3.3 Protocolos 

 Os protocolos que cada framework suporta também foram um fator de seleção pois, 

para o sistema existente, pretendia-se ter uma plataforma o mais genérica possível, de 

modo a que, num futuro próximo, onde poderiam ser utilizados outros tipos de protocolos. 

Na tabela 2, pode-se observar uma lista de protocolos suportados por cada framework. 

  Jboss Netty Apache Mina Fuse Message 
Broker 

RabbitMQ HornetQ 

P
ro

to
co

lo
s 

HTTP &WebSocket SSL Filter Openwire – 
TCP/SSL/HTTP/HTTPs 

HTTP AMQP 

SSL – StartTLS For SSH STOMP – TCP/SSL STOMP http 

Google Protobuf LDAP REST - HTTP AMQP STOMP 

Xlib/gzip  
Compression 

HTTP/S RESTs – HTTPs MQTT XMTP 
(futuro) 

Large File Transfer  XMPP – TCP   

RTSO  VM   

Legacy Text     

 
Tabela 2 - Protocolos suportados pelas framewoks   
 

 Através da análise da Tabela 2, consegue-se é possível observar, que de todas as 

frameworks, há uma que se destaca, o Fuse Message Broker. Não pelo número de 

protocolos que suporta, mas pelo tipo de protocolos, oferecendo suporte aos mais comuns e 

mais usados. 

 

2.3.4 Conclusão 

 A escolha esteve relacionada, com os requisitos que foram estabelecidos recaindo 

então na melhor sinergia entre frameworks asynchronous messaging com suporte para a 
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API JMS, clientes multiplataforma, a compatibilidade com sistemas operativos, melhor rácio 

mensagens por segundo, ter uma licença gratuita, e uma versão estável. 

 De todas as soluções estudadas a que melhor se enquadrou nestes predicados, foi a 

framework Fuse Message Broker, que é baseada na solução da Apache ActiveMQ, 

comprada pela FuseSource Corp. 

 A razão desta escolha recaiu sobre a possibilidade de suportar clientes 

multiplataforma (cross language clients) através dos protocolos OpenWire e STOMP [29], 

funcionar com todos os sistemas operativos e por ser configurada para garantir a entrega de 

mensagens [45], o que pode reduzir a performance comparativamente a outras soluções, 

mas existe a possibilidade de alterar algumas configurações como é o caso do prefetchsize 

[46], threading, failover, entre outras, de modo a otimizar a performance. 

 As outras soluções foram descartadas por não reunirem todas as condições 

consideradas necessárias ou serem redundantes. A framework Jboss Netty foi posta de 

parte por trabalhar por baixo da camada da HornetQ e por ser mais orientada para 

aplicações de rede. A HornetQ foi uma escolha a ter em conta por causa da sua elevada 

performance (maior que a framework Fuse Message Broker, por exemplo). Em alguns testes 

ao fim de 600 segundos, a HornetQ enviou 4,124,232 mensagens e recebeu 8,248,464 em 

condições extremas [47]. Além desta boa performance, a HornetQ alia ótimas características 

como o suporte para a API JMS 1.1, otimização do core API, design POJO, adaptador JCA, 

JTA, suporte de protocolos TCP, SSL, HTTP, transporte Servlet, gestão JMX, entre outros. 

A Apache Mina não tem um grande suporte para outras linguagens, e é mais vocacionada 

para o desenvolvimento de aplicações de rede. A framework RabbitMQ foi descartada 

devido a não ter até então uma versão ainda muito cimentada, não havendo ainda um 

grande suporte por parte desta framework. 

 

2.4 Estatística 

 A forma em como os dados são apresentados ao utilizador, é uma componente 

essencial numa aplicação e fulcral num jogo. Têm a capacidade de poder disponibilizar ao 

utilizador de uma forma simples e eficaz, um conjunto de dados que é assemblado mais 

rapidamente. 

 Desta forma decidiu-se por ao dispor um gráfico representativo da estatística, 

referente à percentagem de respostas dadas a cada uma das quatro questões que compõe 

uma jogada do jogo em questão. Este gráfico é o primeiro elemento pertencente a uma 

tabview (uma atividade na aplicação, com várias abas, que permite ter apenas um ecrã 

invés de vários, com a disponibilização de vários conteúdos) que serve de “entretenimento” 
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entre as questões, que visa controlar os tempos de menor atividade num concurso que 

esteja a ser apresentado em tempo real. Se o concurso que está a se transmitido não tiver 

este período de menor atividade (como podem ser por exemplo conversações entre o 

apresentador e o concorrente, ou intervenções do publico), o utilizador pode simplesmente 

omitir esta atividade. 

Para a disponibilização do gráfico ilustrativo da percentagem de respostas efetuadas 

em cada resposta, foram consideradas quatro bibliotecas: Achartegnine, ChartDroid, 

AndroidPlot e a API disponibilizada pela Google, Google Chart API. 

 Todas as licenças destas bibliotecas são livres, parâmetro essencial para a escolha a 

biblioteca, a fim de poder ser usada numa aplicação comercial sem custos adicionais. 

 De todas as soluções encontradas a que se decidiu usar foi a biblioteca 

Achartengine, pois de todas, era a mais versátil a única que tinha suporte total Java, que 

suportava mais tipos de gráficos, que tinha uma maior grau de personalização e que tem a 

vantagem de os gráficos poderem ser construídos como uma view e podem ser adicionados 

a um grupo de views ou a um Intent que pode ser usado para começar uma activity. 

 

2.5 Enquadramento tecnológico 

2.5.1 Java 2 Plataform, Entrepise Edition 

 A Java 2 Plataform, Entrepise Edition (J2EE) ou como é chamada hoje em dia, 

devido à versão em que se encontra, Java EE 7 é uma das três edições Java existentes, 

J2SE, J2EE, Java Plataform, Micro Edition (J2ME).É uma das plataformas mais usadas para 

o desenvolvimento de aplicações empresariais [48]. 

 Esta plataforma foi desenvolvida sobre a plataforma Java SE e fornece uma API e 

ambiente runtime para desenvolvimento e execução em ambientes independentes da 

plataforma, com multicamadas, escaláveis e aplicações de rede de larga escala, confiáveis 

e seguras. 

 Há diversas empresas que usam esta tecnologia como a da Sun Microsystems 

(comprada em 2010 pela Oracle) [49], WebSphere da IBM, Oracle Application Server da 

Oracle, WebLogic da BEA, Jboss e Apache Geronimo [50]. 

2.5.1.1 Enterprise Java Beans (Session Beans) 

 A tecnologia Entreprise Java Beans (EJB) é a arquitetura de componentes do lado do 

servidor para Java EE. Esta tecnologia permite um simples e rápido desenvolvimento de 

aplicações distribuídas, transacionais seguras e portáteis, baseadas na tecnologia Java [51]. 
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 Um session bean encapsula a lógica do negócio que pode ser invocada por métodos 

programáticos, localmente (pelo cliente), remotamente, ou por web services. Para aceder a 

uma aplicação que é executada num servidor, o cliente invoca métodos do tipo session 

bean. Os session beans realizam trabalho para o (s) seu (s) cliente (s), protegendo-o (s) da 

complexidade de executar tarefas de negócio dentro do servidor. Os dados session bean 

não são persistentes, isto é, não são salvos numa base de dados [46]. 

Existed tress typos de session beans: Stateful, Stateless e Singleton. 

2.5.1.1.1 Stateful Session Bean 

 O estado de um objeto consiste no valor das variáveis de instância. Num session 

bean do tipo stateful, as variáveis instanciadas representam o estado de uma sessão 

cient/session bean. Devido ao facto de um cliente interagir com o seu bean, o seu estado, 

normalmente é referenciado como estado conversacional 

 Como o próprio nome indica, um session bean é semelhante a uma sessão 

interativa. Um session bean não é partilhado, pode ter somente um cliente, da mesma 

maneira que uma sessão interativa pode ter apenas um utilizador. Quando o cliente termina, 

a sua session bean parece terminar e não é mais associado com o cliente. 

 O estado é mantido para a duração da sessão client/bean. Se o cliente remove o 

bean, a sessão termina e o seu estado desaparece. Esta natureza transitória do estado não 

é um problema, no entanto, quando a conversa entre o cliente e o bean termina, não há 

necessidade de manter o estado [31]. 

2.5.1.1.2 Stateless Session Beans 

 Um session bean do tipo stateless não retém o estado conversacional do cliente. 

Quando um cliente invoca métodos de um stateless bean, as variáveis de instância podem 

conter apenas o estado específico para as mesmas, com a duração da invocação. Quando o 

método acaba, o estado específico do cliente não deverá ser mantido. O cliente pode, no 

entanto, mudar o estado das variáveis de instância nos session beans, e o estado é mantido 

até à próxima invocação do session bean. Exceto durante a invocação do método, todas as 

instâncias do stateless bean são equivalentes, deixando que o cointainer EJB atribuía uma 

instância a qualquer cliente. 

 Por os stateless session beans suportarem múltiplos clientes, podem oferecer uma 

melhor escalabilidade para aplicações que requeiram um maior número de clientes. 

Normalmente, uma aplicação requere menos stateless session beans que statefull session 

beans para o suporte do mesmo número de clientes. 

 Um session beans do tipo stateless pode implementar um web service, mas um 

session bean do tipo stateful não pode [31]. 
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2.5.1.1.3 Singleton Session Beans 

 Um session bean do tipo singleton é instanciado uma vez por aplicação e existe 

durante o ciclo de vida da aplicação. Os session beans do tipo singleton destinam-se a 

circunstâncias em que apenas uma instância entreprise bean é partilhada e acedida de 

modo continuado por clientes. Os session beans do tipo singleton oferecem uma 

funcionalidade semelhante aos session beans do tipo stateless mas diferem deles na 

medida em que há somente um session bean singleton por aplicação, em oposição a uma 

pool de session beans stateless, em que qualquer um pode responder a uma solicitação do 

cliente. Como os session beans stateless os session beans singleton podem implementar 

terminais de serviço web. Os session beans do tipo singleton mantêm o seu estado entre os 

pedidos dos clientes, mas não são obrigados a manter o seu estado através de falhas do 

servidor ou encerramentos indevidos. 

 As aplicações que usam os session beans singleton devem especificar que o 

singleton pode ser instanciado no arranque da aplicação, o que lhe permite realizar a 

iniciação de tarefas para a aplicação. O singleton também pode realizar uma limpeza de 

tarefas quando a aplicação vai abaixo, porque o singleton vai operar através do ciclo de vida 

da aplicação [52]. 

 No projeto, foi utilizado este ultimo tipo de session bean (singleton) para criar uma 

classe que permite uma única instância e que é acessível por todas as classes não sendo 

necessário instanciar a classe para o uso da mesma. 

2.5.1.1.4 Diferenças entre Session Beans 

 
Tabela 3 - Diferenças entre Session Beans 

 

2.5.2 Android 

 A plataforma usada para conceber esta a aplicação da parte do cliente foi a 

plataforma Android. O uso desta plataforma, deveu-se à familiarização com a linguagem 

java, vinda da participação em outros projetos, haver mais dispositivos para testar por parte 

da empresa, e por ser um S.O. bastante adotado em todo o mundo. O S.O. Android 

atualmente é dos sistemas operativos mais presentes em todos os países, incluindo os 

Stateful Stateless Singleton

Conservação do estado de sessão Durante o pedido do cliente Durante o estado conversacional Entre os pedidos dos clientes

Beans por aplicação - Multiplos 1

Numero clientes 1 Multiplos Multiplos

Agendamento de tarefas X X ●

Estado conversacional ● X X

Web Services X ● ●

Caracteristicas Session Beans
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Estados Unidos da América, onde o concorrente direto IOS detinha a maior parte do 

mercado [53]. 

 A versão Android usada foi 2.3, pois da versão 1.6 até à 2.1 não se achou relevante 

usar devido ao tempo que estas versões se encontrarem no presentes no mercado e à 

incapacidade de usar o sistema de notificações C2DM (funcionar em verões inferiores à 

2.2), cuja importância se pode observar no capitulo seguinte. A versão 2.2 apresentava 

alguns problemas no reconhecimento do identificador dos dispositivos, bem como outros 

problemas, além de que apenas 15,5% dos dispositivos presentes no mercado têm esta 

versão, as versões 4.0 e 4.04 anda não estavam estáveis. Restava a versão 2.3, que na 

altura em que foi desenvolvida a aplicação, era a versão mais comum encontrada nos vários 

dispositivos no mercado, tem suporte, para o C2DM e não tem tantos problemas reportados 

como outras versões existentes. 

 

2.5.3 Streaming Text Oriented Messaging Protocol 

 O Fuse Message Broker suporta nativamente dois protocolos de rede, OpenWire e 

STOMP. O protocolo OpenWire é projetado para um maior desempenho e largura de banda 

reduzida, como uma prioridade. O STOMP é um protocolo baseado em texto simples, que 

foi projetado para ser fácil de implementar [54]. A escolha do protocolo STOMP, deveu-se à 

maior facilidade de implementação em qualquer das plataformas de desenvolvimento. 

 A plataforma Android não permite a comunicação via protocolo STOMP de forma 

nativa, portanto terá de se utilizar uma biblioteca que tenha métodos que possibilitem esta 

comunicação. 

 

2.5.4 Android Cloud to Device Messaging Framework 

 Existindo desde a versão 2.2 do Android, o C2DM é um push notification service que 

permite o envio de dados de servidores para aplicações e pode ser visto como um 

intermediário entre estes. Essencial para o projeto em questão, a intenção da aplicação é 

que vários clientes recebam notificações sobre vários concursos e que possam escolher 

jogá-los ou não. Para tal efeito é necessário usar o C2DM. Este serviço foi descontinuado 

em 2012, embora as aplicações que usavam este serviço continuem a funcionar. O C2DM 

deu origem ao Google Cloud Messaging for Android (GCM) [55]. Como o desenvolvimento 

do projeto foi feito com o serviço C2DM, continuar-se-á a falar sobre este não no GSM. 

 Para o uso do C2DM, são precisos essencialmente dois requisitos: obter um 

RegistrationID (que é um identificador gerado pelo servidor C2DM quando a aplicação 

acede aos seus serviços) da aplicação a usar e obter um AutenticationToken do serviço, que 
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identifica o dispositivo tendo em linha de conta a conta Gmail associada ao dispositivo (em 

caso de haver várias contas, usa a primeira na lista de contas). Este tema será mais 

explorado no subcapítulo 4.4. 

 

2.5.5 Java Message Service 

 A API Java Message Service (JMS) é um padrão de mensagens que permite que os 

componentes de aplicações baseados na plataforma Java EE criar, enviar, receber e ler 

mensagens. Permite a comunicação distribuída que é fracamente agrupada, confiável e 

assíncrona [45]. 

 Para a compressão da API JMS, é necessário ter presente, alguns dos principais 

interfaces: 

Interfaces Descrição 

ConnectionFactory É por um cliente para criar uma conexão 

Connection Encapsula a identidade do destino da mensagem; 

Session Trata-se um contexto usado para enviar e receber mensagens; 

MessageProducer 
É o produtor de mensagens, que é usado pela Session para enviar 

mensagens para um destino (um tópico ou queue no broker) 

Message Consumer 
Criado pela Session que é usado para receber mensagens, que foram 

enviadas para um destino. 

Tabela 4 – Interfaces JMS [56] 
  

 Através da tabela 4 podemos observar que o objeto ConnectionFactory cria uma 

conexão (Connection) e que este por sua vez cria uma sessão (Session) de modo a que 

seja possível enviar e receber mensagens. Ligados a esta sessão temos um produtor 

(MessageProducer) e um consumidor (MenssageConsumer). O produtor envia uma 

mensagem para um destino (Destination) e o consumidor, recebe a mensagem, presente 

nesse mesmo destino. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Figura 1 - Relacionamento do objetos JMS [1] 
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 De modo a se perceber melhor a sequência em que os objetos são criados é 

apresentado um diagrama sequencial. 

 

Diagrama 1 – Sequencia JMS [1] 
 

 Como se pode observar objeto ConnetionFactory cria uma conexão, como se já tinha 

visto anteriormente, posteriormente à criação da conexão, “chama” o método start(). Uma 

sessão é criada no contexto das funções Connection.MessageProducer e 

MessageConsumer. 

 No âmbito deste trabalho a API JMS foi fundamental, pois juntamente com ela, 

usaram-se métodos e funções também da API do broker usado (Fuse Menssage Broker), 

para enviar e receber perguntas e respostas respeitantes ao jogo. 
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3. Conceção da solução 

 Para a conceção da solução começou-se por definir o que seria o sistema no seu 

todo; a forma que as tecnologias escolhidas vão interagir para formar o sistema, a forma 

como se interagiu com utilizador; de que forma, mediante a arquitetura e tecnologia 

escolhida, a informação iria circular; o que é que qualquer utilizador poderia fazer enquanto 

jogador; quais são as interações que um ator (neste caso o jogador) tem com o sistema de 

modo a atingir um objetivo.  

3.1 Visão geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2 - Visão geral do sistema 

 

 Da visão geral do sistema, 1 representa o servidor, que comunica com a base de 

dados, recebe e envia notificações; 2 caracteriza a base de dados; do sistema, onde contem 

todas as credenciais dos utilizadores, perguntas e respostas referentes ao jogo, e 

identificação de todos os dispositivos moveis. 3 a figura o serviço de notificações push onde 

se registram os dispositivos movem e onde são lançadas as notificações.4 ilustra o back 

office, que é constituído pelo servidor e base de dados; 5 representa os dispositivos móveis, 

que podem ser smartphones ou tablets; 6 representa o broker de mensagens. No seu todo a 
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visão geral do sistema, explana o que se considerou ser o funcionamento de todo o sistema 

que iria ser construído.  

 A aplicação instalada no dispositivo móvel (5) faz uso da sua conectividade de rede, 

ou seja, sem fio, 3G ou 4G, para se conectar ao sistema do lado do back office (4) e para o 

serviço de notificação push (3), associado ao sistema operacional presente em dispositivos 

móveis (5). 

 A aplicação, na primeira vez que é executada no dispositivo móvel (5), envia um 

pedido de registro para serviço de notificação push (3), com a sua identificação. Isso pode 

ser um número gerado pela aplicação, sobre o hardware do dispositivo ou a conta de correio 

eletrónico associada ao dispositivo móvel (5). 

 O serviço de notificação push (3) processa o pedido e envia para o dispositivo móvel 

(5) um ID de registro. 

 A aplicação envia a identificação do registro, a identificação móvel (Android Device 

ID) para o servidor (1) que armazena esses dados numa base de dados (2) e usa-a para 

enviar notificações para todos os dispositivos registrados. 

 Para enviar as notificações para todos os dispositivos registrados, o servidor (1) 

utiliza os dados presentes na base de dados (ID de registro e móvel ID), envia uma 

solicitação para o serviço de notificação push (3), e este é responsável por garantir a 

entrega da notificação a todos os utilizadores e dispositivos registrados. 

 A notificação recebida diz respeito a informação específica sobre um concurso que 

esteja a decorrer, como quando o concurso vai começar e a decisão do utilizador sobre sua 

participação no programa. 

 Depois de a aplicação ser iniciada com o concurso respetivo, o utilizador, seleciona o 

tipo de modo de jogo que pretende jogar, se o concurso suportar mais do que um tipo. 

Posteriormente ele escolhe o tipo de jogo que ele quer jogar, e receberá as perguntas do 

jogo no seu dispositivo móvel (5). 

 As perguntas são enviadas a partir do back office do lado do servidor (4) para um 

middleware orientado a mensagens (6) e armazenadas num tópico ou fila (queue). Uma vez 

presente em um tópico ou fila, as perguntas são enviadas para os dispositivos móveis (5), 

ao mesmo tempo que as questões estão a passar na televisão. O facto de que o sistema do 

lado do servidor (4) enviar as mensagens para o middleware orientado a mensagens (6) não 

deve ser uma limitação do sistema global; esta tarefa pode ser feita pelo servidor (1), ainda 

que sem a mesma eficiência.  

 As respostas são dadas pelos utilizadores e são enviadas para o middleware 

orientado a mensagens, usando o protocolo STOMP. O uso deste protocolo não exclui a 

utilização de outro tipo de conectividade, tais como o HTTP, SSL / TCP.  
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 Num concurso, entre as perguntas, o utilizador tem acesso a suas próprias 

estatísticas, assim como as de seus amigos. As estatísticas são geradas em relação ao 

número de respostas certas. Há também a possibilidade de partilhar esta estatística em uma 

rede social; partilhar opiniões, se o concurso (jogo) tiver uma página adequada numa rede 

social; no mural do concurso; ou na página pessoal do próprio utilizador 

 

3.2 Definição da arquitetura 

 A forma em como as diferentes tecnologias interagem, formam a arquitetura que foi 

projetada para o sistema. Esta arquitetura é baseada na visão geral do sistema (Fig. 2), e 

descreve as tecnologias adotadas e de que forma se relacionam. 

 

Figura 3 - Arquitetura do sistema 

 

O "user", a nível do registro da sua aplicação (para constar na base de dados e poder 

receber notificações) será o jogador que interage diretamente com o jogo.  

Através de um dispositivo (que neste protótipo se trata de um smartphone o tablet com o 

S.O. Android), este mesmo jogador, através do protocolo HTTP irá comunicar com o Back 

office da aplicação. 
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No back office existe o servidor (Glassfish) com um servelet, que gere a 

comunicação com o servidor de mensagens push da Google (C2DM), a base de dados 

MySQL e a própria plataforma móvel. 

Depois de registo o jogador ("user"), receberá no dispositivo, através do protocolo STOMP 

as perguntas do jogo (no formato JSON) provenientes de um tópico subscrito, que é 

alimentado pela base de dados existente. 

 

3.3 Mokups 

 Num mundo tecnológico onde abundam aplicações, chega-se à conclusão que ter 

uma aplicação completamente funcional (para a generalidade dos utilizadores), não é 

suficiente. A forma como o conteúdo é disponibilizado ao utilizador, conta cada vez mais, é o 

que faz com que estes escolham uma aplicação em detrimento de outra (quando têm a 

mesmas funcionalidades). A Fig. 4 representa o modo como os menus deverão aparecer 

aos utilizadores. 

 

 

Figura 4 - Mokups da aplicação móvel  
 

Depois de feito o mokup da aplicação, procedeu-se ao à elaboração dos ícones, logótipo e 

os vários ecrãs que constituíram o jogo. 
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3.3.1 Ecrãs  

De seguida pode-se visualizar alguns dos ecrãs mais importantes que constituem o jogo.

 
Figura 5 - Splash Screen 

 
Figura 6 - Subscrever notificações 

 
Figura 7 - Ecrã principal 

 

Figura 8 - Registro do jogo 
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Figura 9 - Jogo a decorrer 

-  
Figura 10 - Partilha redes sociais  

 

Figura 11 - Estatística da jogada 

 
Figura 12 - Histórico do jogo 
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Na Fig. 5, pode-se observar a Splash Screen da aplicação, que é constituída pelo 

nome da aplicação e pelo logo da empresa  

 Na Fig.6, pode ver-se o ecrã de subscrição de notificações. O utilizador quando 

subscreve, receberá notificações (nomeadamente do início do programa) sempre que 

houver um no concurso a decorrer.  

 A Fig. 7, representa o ecrã principal do jogo, onde é possível escolher se queremos 

experimentar a demo da aplicação, consultar o histórico (Fig. 12) ou jogar em tempo real, 

sincronizado com o concurso a decorrer.  

 A Fig.8, diz respeito à notificação recebida quando a aplicação se regista. A Fig. 9 

mostra as perguntas que aparecem ao mesmo no tempo no concurso, sendo possível 

visualizar o tempo que temos disponível para responder na barra posterior, as perguntas e 

botão que nos leva à estatística da resposta, como se pode ver na Fig. 11 onde é 

apresentado um gráfico circular com a percentagem de pessoas que acertou na questão e o 

total de pessoas que responderam.  

 Na Fig. 10 é possível partilhar o estado nas redes sociais Facebook e Twitter. De 

ressalvar que no ecrã da Fig 11 é possível, nas outras abas, visualizar os tweets e 

comentários na página oficial do concurso, bem como partilhar a nossa estatística. 

 

3.4 Fluxo de dados 

 Quando se constrói um sistema, constituído por um back office e front office, é 

essencial, saber em que sentido os dados circulam. A Fig. 13 ajuda-nos a entender isso 

mesmo. 
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Figura 13 - Fluxo de dados 
 

Na Fig. 13 é explicado, como os dados circulam na aplicação, sendo o fluxo número 0, a 

criação de uma queue no broker de mensagens; 1 como o surgimento de um novo 

concurso; 1.1 a notificação que segue para o jogador; 1.2 a subscrição da parte do 

dispositivo móvel à queue respeitante ao jogo em questão; 2 o envio da questão do servidor 

para uma queue no broker de mensagens; 2.1 o envio das questões para o jogador; 2.2 o 

envio das opções escolhidas por parte do jogador para broker; 2.3 o envio das opções para 

serem validadas do broker para o servidor. 

3.5 Requisitos funcionais 

 Em engenharia de software, requisitos funcionais definem uma função ou um sistema 

ou um componente. A função é descrita como uma série de imputs, e o comportamento 

como outputs. Os requisitos funcionais definem os objetivos que um sistema é suposto 

cumprir [57, 58]. 

 

3.5.1 User stories 

 User stories é uma ferramenta usada em Agile software development para capturar a 

descrição de um recurso de software do ponto de vista do utilizador final. Uma User Story 

descreve o tipo de utilizador, o que pretende e porquê. Uma user story ajuda a criar uma 

descrição simplificada de uma exigência [59]. 

Na tabela 5 podemos visualizar as user sotories efetuadas para a aplicação 

Nº User Stories 

US001 Enquanto jogador, não registado, posso descarregar a aplicação e instalar a mesma num 
dispositivo do tipo smartphone ou tablet que possua o sistema operativo Android. 

US002 Enquanto jogador, ao executar a aplicação, a mesma utiliza como identificador o endereço 
de correio eletrónico associado à conta do Android - Google Play, conFigurada no 
dispositivo. 

US003 Enquanto jogador, poderei escolher se me pretendo autenticar nas redes sociais Facebook 
e Twitter a fim de durante o jogo poder interagir com as mesmas. 

US004 Enquanto jogador, sou notificado sobre quando (data, hora, e minutos) um determinado 
concurso irá começar. 

US005 Enquanto jogador, posso escolher se pretendo participar ou não em determinado concurso. 

US006 Enquanto jogador, tenho acesso ao histórico de jogadas efetuadas, que visam melhorar a 
minha interatividade com o jogo. 
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US007   Enquanto jogador, quando consulto o meu histórico, posso visualizar a pontuação total 
alcançada desde que comecei a jogar, o número total de respostas certas, o número total 
de respostas erradas e o tempo total que já despendi a jogar. 

US008 Enquanto jogador, posso escolher a modalidade de jogo que pretendo jogar. 

US009 Enquanto jogador visualizo uma pergunta do questionário de cada vez. 

US010 Enquanto jogador, posso desistir do jogo. 

US011 Enquanto jogador, posso selecionar a opção desejada. 

US012 Enquanto jogador, posso alterar a opção selecionada durante o tempo que tenho disponível 
para responder. 

US013 Enquanto jogador posso confirmar a opção selecionada. 

US014 Enquanto jogador consigo visualizar a minha própria pontuação em cada jogada. 

US015 Enquanto jogador consigo visualizar a pontuação alcançada por outros concorrentes que 
estejam presentes na mesma sessão que eu. 

US016 Enquanto jogador consigo visualizar a feed de notícias pertencente ao concurso em 
questão, presente na rede social Facebook. 

US017 Enquanto jogador consigo visualizar a feed de notícias pertencente ao concurso em 
questão, presente na rede social Twitter. 

US018 Enquanto jogador consigo escrever uma mensagem no meu próprio mural ou no mural do 
concurso em questão da rede social Facebook. 

US019 Enquanto jogador consigo escrever uma mensagem no meu próprio mural ou no mural do 
concurso em questão da rede social Twitter. 

US019 Enquanto jogador consigo partilhar o gráfico pertencente à estatística referente ao número 
de respostas dadas em cada questão na rede social Facebook. 

US020 Enquanto jogador posso visualizar a pontuação alcançada no final do jogo. 

US021 Enquanto jogador posso partilhar a pontuação alcançada no final do jogo. 

 
Tabela 5 - User stories 
 

3.5.2 Casos de utilização 

 Um caso de utilização é uma lista de passos que definem as interações entre um ator 

(neste caso, o jogador) e um sistema de modo a atingir um objetivo [60]. Deste modo, 

construíram-se os casos de utilização para este projeto, como se pode observar na Fig. 14. 

 Pela análise que se pode fazer da Fig. 14 Verificamos que o ator (jogador) recebe 

uma notificação, à qual pode recusar ou aceitar jogar, se aceitar, pode selecionar o modo de 

https://redmine.ubiwhere.com/projects/1112-rmesquita/wiki/_US016_
https://redmine.ubiwhere.com/projects/1112-rmesquita/wiki/_US017_
https://redmine.ubiwhere.com/projects/1112-rmesquita/wiki/_US018_
https://redmine.ubiwhere.com/projects/1112-rmesquita/wiki/_US019_
https://redmine.ubiwhere.com/projects/1112-rmesquita/wiki/_US020_
https://redmine.ubiwhere.com/projects/1112-rmesquita/wiki/_US020_
https://redmine.ubiwhere.com/projects/1112-rmesquita/wiki/_US021_
https://redmine.ubiwhere.com/projects/1112-rmesquita/wiki/_US022_
https://redmine.ubiwhere.com/projects/1112-rmesquita/wiki/_US023_
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jogo (demo ou real mode), escolhendo o modo de jogo, pode decidir ver a pergunta, 

selecionar, confirmar e alterar a opção. Depois de escolhida a opção pode ver as 

estatísticas da jogada, partilhá-las e no fim ver o seu histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Caso de uso 
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4. Desenvolvimento da Solução 

 O desenvolvimento desta solução foi dividida em partes depois de elaborado um 

estudo sobre o conjunto de melhores tecnologias a usar no projeto. A primeira parte baseou-

se no seguimento de vários tutoriais, que tinham por base a plataforma Java EE [61-66] e a 

compreensão de Enterprise JavaBeans [67-73].  

A segunda parte, baseou-se em criar e alimentar uma base de dados, de acordo com 

requisitos do jogo (perguntas, respostas, temas, entre outros). A terceira fase consistiu na 

elaboração de alguns testes com o broker de mensagens Fuse Message Broker, em que se 

procedeu à criação de um produtor de mensagens que enviaria mensagens para uma queue 

no broker e um cliente que lia a mensagem e a apresentava no ecrã. [74]. 

A quarta parte consistiu em estabelecer ligação entre uma aplicação Android e o broker 

de mensagens, através do protocolo STOMP [75]. 

A quinta parte teve em linha de conta as notificações e registro de dispositivos móveis, 

em que se efetuaram alguns testes com o serviço C2DM disponibilizado pela Google. 

A sexta parte teve como objetivo a geração de gráficos de acordo com as respostas 

efetuadas pelos jogadores, sendo apresentada uma estatística no fim de cada jogada, com 

um gráfico circular. 

E por fim, na sétima parte, deu-se destaque às redes sociais, em que é possível, 

visualizar, tanto na rede social Facebook e Twitter a página oficial do jogo (RealTV), as 

mensagens de cada jogador pertencente à rede social do mesmo, além de se poder 

partilhar a estatística de cada jogada. 
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Figura 15 – Diagrama ER da base de dados 

4.1 Base de dados 

 A projeção de uma base de dados não redundante, simples e concisa, ajuda na 

maioria das vezes num bom sistema, nomeadamente a ter conhecimento dos requisitos que 

temos, como a aplicação vai comportar-se e de que maneira é que os nossos dados irão ser 

armazenados. Depois de várias versões do modelo que seria a melhor base de dados para 

o sistema que se construiu, chegou-se à versão apresentada na Fig. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a construção da base de dados exposta, usaram-se duas ferramentas, o 

MySQL Workbench, e o phpMyAdmin, ambos com uma licença pública geral (GNU) [76, 77]. 
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A base de dados apresentada, relacionada, com os casos de uso, user stories e 

visão geral do sistema, conta com nove tabelas: Server, Client, Type, Participation, Theme, 

Show, Quesiton, Answer, e GameRegistration2.Com nomenclatura das tabelas e variáveis, 

tentou-se ser o mais objetivo possível. Cada tabela tem as chaves primárias que identificam 

cada tabela, e as chaves estrangeiras de modo a relacionar todas as tabelas. 

 No caso de estudo (um jogo parecido com o concurso Quem quer ser Milionário), 

temos a tabela Server, que indica o servidor do jogo, com todos os jogadores registados, e 

que é responsável por enviar notificações sobre o jogo, como o início do mesmo, ou noticias 

relacionadas. 

 A tabela Client representa os jogadores que participaram no concurso, em que cada 

um tem uma ou mais participações (Participanion). Cada participação tem um ou mais 

registo(os) (GameRegistration), que podem ser de determinado tipo (Type), no caso de ser 

um concurso diferente do caso de estudo simulado. 

 A tabela Show representa o concurso que irá decorrer. Esta tem um ou mais registos 

(GameRegistration), como o total de pontuação alcançada, os níveis e tem uma ou mais 

questões que formam o concurso (Question). Uma ou mais questões têm associado sempre 

um tema (theme), e uma ou várias respostas associada (as) (Answer), em que só uma delas 

é a correta. 

 

4.2 STOMP 

Até este ponto, viu-se como foi possível conectar um cliente e um produtor a um broker 

de mensagens em Java. Embora a linguagem de programação em Android seja muito 

parecida à linguagem de programação em Java, a ligação do cliente desenvolvido em 

Android não poderia ser feita da mesma maneira que foi feita em Java. Para contornar esta 

dificuldade, ponderou-se o uso de um protocolo de comunicação simples, leve, e fácil de 

implementar, essa escolha passou pelo uso do protocolo STOMP. 

Em Android como já foi referenciado, não existe suporte nativo para STOMP, pelo que, 

de entre as soluções existentes, considerou-se o uso da biblioteca StompJ ou Gozirra. 

 As duas foram usadas com o intuito de ver qual seria mais adequada ao projeto, e a 

que se destacou foi a biblioteca StompJ, devido à sua maturidade a nível de versões 0.5 vs 

0.4.1, respetivamente. A apresentação de um maneira mais simples de usar os métodos da 

biblioteca e não tantos erros como o Gozirra, como por exemplo a desconectar o cliente do 

broker de mensagens, passado algum tempo, sem “ordem” para tal.  

                                                
2
 A descrição de cada uma delas pode ser consultada no anexo B – Especificação da base de dados 
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A API StompJ permitiu um uso mais simplificado do protocolo STOMP, sendo 

essenciais nesta API algumas características, como a estabelecer uma ligação, enviar 

mensagens, receber mensagens, gerir os erros e desconectar o cliente do broker. Para o 

efeito a API disponibiliza alguns interfaces, como o Connection, DefaultMessage. O inferface 

Connection disponibiliza também alguns métodos essenciais para o uso desta API, como o 

método send, subscribe, addMessageHandler e disconnet. O método send permite enviar 

mensagens para uma queue ou tópico; o método subscribe possibilita subscrever uma 

queue ou tópico de mensagens que se pretende receber; para ter conhecimento das 

mensagens recebidas, é necessário usar o método addMessageHandler; para desligar o 

cliente do broker a que está ligado, usa-se o método disconect. 

 Na Fig. 16, pode ver-se de que modo se pode estabelecer ligação entre o cliente 

Android usando a biblioteca StompJ. 

 

 

Figura 16 - Criação do objeto Connection 
 

 Por ordem, no lugar de localhost teria que colocar-se o IP do servidor, em 61613, a 

porta pela qual comunicamos com o broker, em userid, o nome de utilizador e em password 

a palavra-chave respeitante ao utilizador para se conectar com o broker. 

 Sendo criado o objeto con é possível ter acesso aos métodos descritos acima 

mencionados. Assim, para enviar uma mensagem de texto para uma queue basta: 

 

 

Figura 17 - Enviar mensagem para uma queue no broker 
 

Como alternativa a esta forma de enviar mensagens para o broker, pode-se criar um 

objeto do tipo Mensagem, que foi a forma usada na elaboração deste trabalho. 

 

 

Figura 18 - Criação do objeto mensagem 
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 A vantagem deste tipo de abordagem, não só é possível definir as propriedades das 

mensagem como enviar conteúdo binário com ela. 

 Para receber mensagens, o processo é similar ao envio, mas usa-se o método 

subscribe. 

 

 

Figura 19 - Subscrição de uma queue no broker 
 

Para se ser informado sobre as mensagens que são recebidas, é necessário usar o método 

addMessageHandler 

 

 

Figura 20 - Criação de uma visualização de mensagens recebidas 
 

Para se ser notificado sobre mensagens que possam ser recebidas com erros, é necessário 

usar o método setErrorHandler. 

 

 

Figura 21 - Criação de notificação de erros de mensagens recebidas 
 

Por fim, é necessário encerrar a ligação com o broker, quando já não é necessário que esta 

esteja ativa. 

 

 

Figura 22 - Encerrar ligação com o broker 

 

4.3 JMS 

 A API JMS permite enviar Strings, arrays de bytes e Seriable Java Objects. 

Servidor e cliente, podem ser executados em máquinas diferentes. Têm, para tal devem 

saber o URL do JMS Provider (Fuse Message Broker), que no caso do nosso projeto seria o 

URL do Fuse Message Broker, e seria da seguinte maneira: 
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Figura 23 - URL do broker 

 

4.3.1 Produtor 

A comunicação entre o produtor e broker de mensagens dá-se de forma direta (sem 

recurso a nenhuma biblioteca) através do protocolo STOMP. As conFigurações para 

estabelecer este tipo de comunicação são muito semelhantes às conFigurações usadas 

para estabelecer a ligação entre um cliente Android usando a biblioteca StompJ. De notar 

que para o sucesso da comunicação foi necessário efetuar uma pequena modificação no 

ficheiro de configuração do Fuse Message Broker localizado na pasta apache-activemq-

5.5.1-fuse-01-13\conf editou-se o ficheiro activemq.xml para que fosse possível estabelecer 

a comunicação com a máquina local, essas alterações podem ser vista na imagem  

 

 

Figura 24 - Conectar broker em modo local 
 

 De seguida é exemplificado como se pode criar uma classe "Producer" em java para 

o envio de mensagens de texto para um broker, fazendo uso da API do Fuse Message 

Broker (que era os métodos ainda do ActiveMQ: 

Começou-se por estabelecer o URL para o qual se queria enviar as mensagens 

 

Deu-se o nome à queue para a qual queremos enviar as mensagens. 

 

Figura 26 - Queue de destino de mensagens 
 

Criou-se o método Main que vai receber um array de Strings 

Figura 25 - URL de envio de mensagens 
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Figura 27 - Criação do método Main 

 

Criou-se a ligação com o servidor 

 

Figura 28 - Criação da ligação com o servidor 

 

Criou-se o produtor de mensagens. 
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Figura 29 - Criação do produtor de mensagens 

 

E, por fim, criou-se a mensagem e procede-se ao seu envio 

 

Figura 30 - Criação e envio de mensagem 

 

 Pelos exemplos acima explanados, podemos ver como é possivel na prática criar 

uma classe produtor em java, fazendo uso não só da API JMS, como da API do Fuse 

Menssage Broker. Este tipo de exemplos foram aplicados ao trabalho prático, tendo-se 

utilizado algum código para o desenvolvimento do servidor (back office). 

 

4.3.2 Consumidor 

 Neste subcapítulo, é apresentado, de que maneira possível implementar uma classe 

consumidor em Java (que recebe mensagens provenientes de um tópico ou queue). 

 

Em primeiro lugar começou-se por especificar o URL do servidor JMS 

 

Figura 31 - URL do servidor JMS 
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Depois da especificação do URL, indicou-se o nome da queue pela qual se recebeu as 

mensagens. 

 

Figura 32 - Especificação da queue de receção de mensagens. 
 

Após ser especificada a queue pela qual se recebeu as mensagens, foi necessário 

estabelecer uma conexão ao broker 

 

Figura 33 - Conexão do consumidor ao broker de mensagens 
 

Para que as mensagens possam ser recebidas, à semelhança do produtor, o consumidor 

também tem de ter uma sessão. 

 

Figura 34 - Criação da sessão 
 

Destination, representa a queue RegistrationID criada anteriormente. 

 

O objeto MessageConsumer é usado para receber as mensagens. 

 

Figura 35 - Criação variável para receber mensagens. 
 

Por fim, com o seguinte ciclo é possível receber uma mensagem de texto, que é só um dos 

tipos de mensagem que se pode receber. 

 

Figura 36 - Chamada que recebe a mensagem 
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4.4 C2DM 

 O C2DM tem um papel preponderante na aplicação desenvolvida, pois é o 

responsável pelo envio/receção de notificações. O uso do C2DM, requer alguns requisitos: 

um dispositivo móvel com uma versão Android superior à versão 2.2, dever ter o Market 

(agora Google Play) instalado, com uma conta associada; Um servidor, que vai enviar as 

notificações para o dispositivo móvel, e guardar os registos das aplicações (Registration ID) 

e dispositivos (Unique ID); Um Sender ID, que é uma conta associada ao servidor, usada 

para ao registro; Application ID, que é um indentificador da aplicação que se encontra no do 

package existente no manifest da aplicação. 

 Para funcionar com o C2DM são precisos três passos: registar a aplicação, obter um 

Registration ID e um Autentication Token. O Registration ID que é uma identificação emitida 

pelos servidores C2DM, que permitem à aplicação Android receber notificações; 

Autentication Token, que é um código gerado pelo C2DM e guardado no servidor, 

permitindo a serviços da Google. No esquema 1, pode-se ver de que forma uma aplicação 

se registra no servidor C2DM. 

 

Esquema 1 - Registro de aplicação e dispositivo móvel   

 

A aplicação (RealTV) envia o endereço de correio eletrónico associada ao seu 

dispositivo Android., para o servidor C2DM, esse retribui com um Registration ID, e o 

mesmo é enviado através do protocolo HTTP, para o servidor aplicacional, juntamente com 

o identificador do dispositivo (Unique ID), que no caso da aplicação RealTV é uma 
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combinação de Ids (Device ID, Android ID, Wifi Mac adress, Bluetooth Mac adress), que vai 

guardar estes dados numa base de dados, para fazer uso deles.  

 

Esquema 2 - Obter Autentication Token  

 

 Como foi referido anteriormente, o servidor aplicacional tem que ter um endereço de 

correio eletrónico associado. Essa mesma conta e password são enviadas para o servidor 

C2DM, que gera um (Autentication Token), e o envia para o servidor. 

 

Esquema 3 - Enviar notificação 
 

 Tendo o servidor o Registratrion ID e Autentication Token e a mensagem a enviar, 

quando o servidor tem uma notificação a enviar para as aplicações e dispositivos registados, 

existe um trigger que no caso do projeto pode ser o aviso que um novo jogo vai começar, 

que vai acionar uma ação que envia para o servidor C2DM o Registtration ID Autentication 

Token e a mensagem, depois o servidor C2DM apenas envia a mensagem (notificação com 

a mensagem) para a aplicação e dispositivo registado. 
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4.5 Estatística – Pie Chart 

 Para disponibilizar aos jogadores uma forma interativa e simples da estatística de 

cada jogada, optou-se por elaborar um gráfico circular, comummente chamado pie chart em 

que cada percentagem pertencente às respostas dadas a cada pergunta teria a mesma cor, 

de modo a que ficasse mais explícito, interpretativo e apelativo o modo em como a 

estatística ficaria disponibilizada ao utilizador. 

Para a concretização desta ideia, foi usada a biblioteca Achartengine, que se apresentou, 

bastante versátil. A própria API disponibiliza alguns exemplos, que servem para depois 

aplicar ao projeto. Então para criar um gráfico circular com o uso da API Achartengine, é 

necessário entender alguns dos interfaces disponibilizados: CategorySeries, DefaultRender, 

GraphicalView..  

CategorySeries, trata-se da série principal que vai conter todos os dados, DefaultRender, 

é o principal render para o conjunto de dados principais. GraphicalView é a vista do gráfico 

que apresenta os dados. 

De seguida é apresentado um exemplo, de como na prática se criou um gráfico circular em 

ambiente de desenvolvimento Android. Para a criação de um gráfico, há elementos básicos 

que se precisam configurar: as secções constituem o gráfico, o nome que tem, e os valores. 

Para cada secção é preciso definir a cor. Depois é necessário adicionar os atributos (nome 

da secção e valor) a cada serie Por fim é imprescindível renderizar as cores juntamente com 

os dados, de modo a ser possível visualizar o gráfico. 

 

No exemplo demonstrado, criou-se um array com dados, que no caso de estudo se tratavam 

das perguntas respeitantes ao jogo, mas o conceito é idêntico 

Criaram-se as secções: 

 

 

Figura 37 - Criação de secções do gráfico 
 

Para cada secção foram definidos os valores que cada uma apresentou: 

 

 

Figura 38 - Valores de cada secção do gráfico 
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De modo a se poder distinguir as secções, foram atribuídas criado um array de cores: 

 

 

Figura 39 - Criação de array de cores do gráfico 
 

Os nomes e os valores, precisam-se de relacionar com cada secção, para isso foi 

necessário criar um objeto do interface CategorySeries e inicializa-lo: 

 

 

Figura 40 - Atribuição de valores e nomes a cada secção do gráfico 
 

Tendo os dados relacionados, foi preciso renderizar cada secção, com a cor certa: 

 

 

Figura 41 - Renderização do gráfico 
 

Existem também outros aspetos que se podem definir, como o título o tipo de fonte, se 

queremos botões de zoom, tudo parâmetros configuráveis : 

 

 

Figura 42 - Configuração do título e tipo de letra do gráfico 
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4.6 Integração com redes sociais Facebook e Twitter 

 Nos dias que correm, existe um crescente uso das redes sociais. A maioria do 

mercado foi-se adaptando a esta nova realidade, sendo cada vez mais usual cada software 

estar diretamente ligado a redes sociais, como é o caso em dos serviços MEO, Microsoft 

Xbox, Zon Iris e páginas web de carácter informativo, onde já são menos as que não têm a 

opção de partilhar um artigo do que as efetivamente têm. 

 Desta forma, a partilha de resultados obtidos no jogo em questão, assumiu um papel 

importante, e foi dado especial foco a esta componente quis dar-se a possibilidade ao 

utilizador, de partilhar em duas das principais redes socias (Facebook e Twitter), tanto a sua 

estatística de jogo (em forma de gráfico), como a possibilidade de efetuar comentários em 

tempo real na página referente ao concurso em questão. Pode-se dizer que foi um processo 

dividido em x partes. A primeira consistiu e realizar login não Facebook e Twitter, logo no 

inicio do jogo, se o utilizador assim o desejasse, ou saltar este passo, caso já o tivesse feito. 

A segunda parte, baseou-se na mostragem do feed de notícias das redes sociais numa 

tabview (além do gráfico circular e do separador para partilhar o estado do jogador). A última 

parte resumiu-se a criar uma activity em que fosse possível, através da seleção da rede 

social pretendida, partilhar o estado do na rede social respetiva. Para que tal fosse possível, 

criou-se uma classe, que englobasse todos os métodos para realizar as operações nas 

redes sociais, como fazer login, salvar as credenciais, logout, postar no mural do facebook 

respeitante ao jogo, enviar um tweet também para a pagina oficial do jogo, apresentar o feed 

do jogo, consequentemente dos comentários que outros jogadores tivessem feito. 

 Com esta interação pretendeu-se adicionar um maior grau de interatividade ao jogo, 

tornando a jogabilidade mais viciante e interativa. 

Para a integração de redes sociais Facebook foi usada a biblioteca oficial Facebook SDK 

e para o Twitter as bibliotecas signpost-commonshttp4-1.2.1.1, signpost-core-1.2.1.1, 

twitter4j-core-2.1.1-SNAPSHOT. 

De seguida, será apresentado de uma forma geral como os métodos mencionados 

acima foram implementados. 

Antes de iniciar a criar os métodos para alcançar os objetivos traçados, foi necessário 

registar a aplicação, tanto no Facebook como no Twitter, com algumas definições, 

essenciais ao bom funcionamento depois na implementação dos métodos.  
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4.6.1 Facebook 

 Para registar a aplicação no Facebook, foi necessário ir à página develelopers do 

Facebook (https://developers.facebook.com/apps), criar uma nova aplicação, e preencher os 

campos. 

App name Nome pretendido para a aplicação 

Namespace  
Um nome que desejarmos para indicar o namespace da aplicação em minúsculas com 
mais de 7 caracteres 

Web Hosting Yes 

Tabela 6 - Campos de registro da aplicação no facebook 
 

Após se especificar os campos da tabela 6, deve-se selecionar os seguintes campos: 

Website with Facebook Login 

Aplicação no Facebook 

Separador da Página 

Tabela 7 - Campos a selecionados no registro da aplicação no facebook 
 

 Depois o preenchimento destes campos, foi necessário guardar o campo App ID, 

que se trata do identificador da aplicação. 

 Na parte do desenvolvimento, foi preciso implementar os métodos para interagir com 

a rede social em questão, entre os mais importantes, apresentam-se: 

Login() Para iniciar sessão 

Logout() Para fechar sessão 

PostOnMyWall() Para partilhar um comentário 

PostTextandImageOnMyWall() Para partilhar uma imagem 

Tabela 8 - Métodos Facebook 
 

 A parte principal da integração as redes sociais é a efetuação do login por parte do 

utilizador. Para que este conseguisse efetuar login, for necessário criar uma classe: 

Figura 43 - Criação da classe LoginFacebook 

https://developers.facebook.com/apps
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No início desta classe, destaca-se a criação da String APP_ID, que foi aquela gerada 

aquando do registro da aplicação no Facebook, do objeto mAsyncRunner que implementa a 

chamadas assíncronas à API, e do objeto mPrefs, que guarda as credenciais do utilizador. 

Figura 44 - Criação do método LoginFacebook 
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Figura 45 - Método logout 
 

A Figura x mostra de que maneira é possível implementar o fecho da sessão no facebook. 

Este método, limpa as credenciais existentes, tendo que se fazer login da próxima vez que 

se tentar interagir com o facebook. 

 Para que se possa enviar mensagens (fazer comentários) no mural principal do jogo, 

foi criado o método postTextOnMyWall. 

 Este método, faz o uso da API e envia para o endereço especificado (ubiRealTV/feed 

neste caso) a mensagem que o jogador escrever da caixa de texto presente no ecrã. 

 Para ver a sua experiencia enriquecida, o jogador consegue visualizar em cada 

jogada, um gráfico circular sobre o número de perguntas e respostas acertadas. Para que 

esta experiencia fosse ainda mais enriquecedora, tornou-se possível o jogador partilhar essa 

mesma estatística na sua pagina pessoal do Facebook. 

 De modo a que fosse possível esta partilha, criou-se o método 

postTextAndImageOnMyWall. 

Figura 46 - Método postTextOnMyWall 
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Figura 47 - Criação do método postTextAndImageOnMyWall 
 

Este método usada funcionalidades de métodos anteriores, com a diferença que faz 

uma capturara de ecrã da atividade em questão (a que mostra o gráfico circular) 

 De seguida é apresentado o método getFeedFromWall: 

Figura 48 - Criação do método getFeedFromWall 
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 A importância deste método, deve-se à necessidade de acrescentar numa tabview os 

comentários de outros jogadores, na página oficial do jogo. Assim este método foi aqui 

implementado, para ser usado por outra classe. 

 

4.6.2 Twitter 

À semelhança do Facebook, para desenvolver os métodos para interagir com a API do 

Twitter, foi necessário registar a aplicação também (https://dev.twitter.com/apps/new) e 

preencher os campos de acordo com a tabela 9. 

 

Name:  Nome que desejar para a aplicação 

Description Descrição da aplicação 

Website 
Se a aplicação tiver um website poderá ser indicado aqui para se descarregar a 
aplicação, para fins publicitários ou para o utilizador saberem  mais informações 
sobre a aplicação 

Application Icon  É possível escolher o ícone que representa a aplicação 

Aplication Type Read and Write 

Callback URL:  
de autenticado (aparece o browser para se autenticar) consiga voltar a 
aplicação automaticamente. 

Tabela 9 - Campos de registro da aplicação no Twitter 
 

 Durante o registro da aplicação, anotaram-se dois códigos, que iriam ser precisos, 

num momento posterior, CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET 

 

Figura 49 - Variáveis CONSUMER_KEY e CONSUMER_SECRET 
 

Com o uso da biblioteca Twitter4J, simplificou bastante o desenvolvimento dos 

métodos para interagir com a API do Twitter. 

Para “capturar” a mensagem que se quer enviar para o mural do jogo do Twitter, 

bastou criar o seguinte método: 

 

 

Figura 50 - Criação do método getTweetMsg 
 

https://dev.twitter.com/apps/new
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Este método devolve uma variável denominada mensagem, que é composta por a 

designação usada para escrever mensagens no Twitter (@RealTV2) e pela mensagem 

escrita na caixa de texto. 

 

Para enviar um tweet, enviar uma mensagem, fez-se uso do método criado na classe 

que faz parte da API Twitter4J, TwitterUtils.java chamado sendteet. 

 Depois foi aliado este método com getTweetMsg, enviando assim a mensagem para 

o feed respeitante ao jogo. 

 Por ultimar, teve que se criar um método para o utilizador poder visualizar o tweets 

presentes na página oficial do jogo. Depois do parse da resposta do pedido HTTP feito à 

página do jogo (feito por uma classe à parte), foi mais fácil implementar) o método que se 

apresenta. 

Figura 51 - Enviar tweet 
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Figura 52 - Criação do método getPublicTwitterTimeline 
 

 Através da análise deste método, pode-se constatar que são criados um objeto da 

classe criada à parte (TwitterMyHistoryParser) que retorna uma String que contem o 

conteúdo proveniente do pedido HTTP feito à página oficial do jogo, já com alguma 

informação filtrada e um objeto JSONArray. O mesmo vai conter toda a informação 

necessário sobre o feed. Depois é criado um ciclo, que vai percorrer todos os elementos que 

constituem o objeto JSONArray, jArray. 

 Depois de criado o objeto vai ser criado um objeto map do tipo HashMap, que vai 

conter duas strings (uma para o nome do utilizador, outra para a mensagem que enviou). A 

esse mapa é adicionado o texto e nome respetivamente  

 Na classe principal, só foi preciso chamar este método para adicionar o conteúdo 

filtrado à tabview. 
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5. Considerações Finais 

 Com a realização desta dissertação, concidera-se que o objetivo principal foi 

cumprido, tendo sido concebida uma aplicação funcional de acordo com os requisitos 

pedidos, embora se tenha baseado num caso de estudo, que seria um simulador de 

perguntas e respostas, como o concurso televisivo Quem quer ser Milionário. Conseguiu-se 

receber notificações, através do C2DM, embora com alguma dificuldade e tempo de 

implementação. Esta dificuldade prendeu-se com algumas debilidades da versão usada pela 

Google, que reconhecendo-as migrou o serviço para GCM, cujo objetivo principal é ter uma 

mais fácil utilização, não haver quotas, as estatísticas do C2DM e GCM estão disponíveis na 

consola de desenvolvimento, não consome tanta bateria como a versão anterior, e possui 

novas APIs que facilitam o desenvolvimento.  

 Foi possivel comunicar com todas as partes envolventes do sistema (aplicação, 

middleware, C2DM, servidor).obter feedback da resposta, ver um gráfico estatístico com o 

total de respostas certas e erradas em percentagem, e visualizar um histórico de todas as 

participações no concurso. 

 Foram ultrapassadas várias dificuldades, que incrementaram a estimativa global do 

desenvolvimento da aplicação, como a escolha da melhor framework a utilizar e a 

comunicação desta com o servidor que foi projetado e a aplicação móvel. 

 Conclui-se que inicialmente, apesar do conceito que englobava este projeto ser 

inovador, hoje em dia, já existem aplicações que se aproximam do que se pretendia. 

 

5.1 Trabalho Futuro 

 Como trabalho futuro, depois de atingir uma maior estabilidade da aplicação para 

Android, seria benévolo desenvolver a mesma aplicação para IOS. Seria bom também 

efetuar um novo estudo, tendo em conta os novos SDKs usados nas SmarTV (estão mais 

desenvolvidos), e adaptar este novo conhecimento a uma nova versão da aplicação de 

modo a melhora-la. 

 Outro aspeto a melhorar será a parte do back-office, onde este poderia funcionar de 

um modo mais automático, sem a intervenção do programador. 
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7. Apêndices 

A. Especificação de casos de utilização 

A presente apêndice pretende fazer uma análise detalhada de cada um dos módulos que 

Figuram na visão geral dos casos de utilização. Para cada um dos módulos serão 

apresentados em detalhe cada um dos seus casos de utilização. Para cada caso de 

utilização será especificada a seguinte informação: 

 Identificador; 

 Nome; 

 Descrição; 

 Atores; 

 Prioridade; 

 Sequência de funcionamento (quando aplicável); 

 Pré-condições; 

 Pós-condições; 

 Classes participantes. 

Tal como é possível analisar na descrição geral previamente apresentada, foram 

identificados os seguintes módulos: 

 Módulo - Jogo 

Dentro do módulo jogo foram especificados os seguintes casos de utilização: 

 

 CU01_01: Caso Utilização 01_01; 

 CU01_02: Caso Utilização 01_02; 

 CU01_03: Caso Utilização 01_03; 

 CU01_04: Caso Utilização 01_04; 

 CU01_05: Caso Utilização 01_05; 

 CU01_07: Caso Utilização 01_07; 

 CU01_08: Caso Utilização 01_08; 

 CU01_09: Caso Utilização 01_09; 

 CU01_10: Caso Utilização 01_10; 

 CU01_11: Caso Utilização 01_11; 

 CU01_12: Caso Utilização 01_12 

Nome do Caso de Utilização CU01_01 

Identificador 
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CU01_01 

Nome 

Receber Notificação 

Descrição 

Enquanto jogador, pretendo ser notificado sobre quando um determinado concurso irá 

começar. 

Atores 

Jogador 

Prioridade 

Alta 

Sequência de funcionamento 

O servidor principal, através de um método POST definido no protocolo HTTP, envia para o 

servidor C2DM o texto que se pretende que seja apresentado no dispositivo móvel sobre a 

forma de notificação. 

O servidor C2DM com base no Autentification Token e Registration ID vai enviar o texto que 

recebeu do servidor em forma de notificação. 

O jogador recebe a notificação sobre o início de um concurso, e aceita ou recusa participar 

no mesmo. 

Pré-condições 

O jogador terá uma ligação à Internet estabelecida. 

O servidor terá que ter na sua base de dados os dados de um utilizador que o C2DM 

necessita para gerar a notificação, os mesmos são o Autentification Token e Registration ID. 

Pós-condições 

O jogador recebe na barra de status do seu dispositivo Android, uma notificação com 

informação sobre o início de um determinado concurso. 

 

Nome do Caso de Utilização CU01_02 

Identificador¶ 

CU01_02 

Nome 

Aceitar jogar 

Descrição 

Enquanto jogador pretendo que me seja apresentada na notificação de quando um 

determinado jogo vai começar, uma opção de poder aceitar jogar 

Atores 

https://redmine.ubiwhere.com/projects/1112-rmesquita/wiki/RER_CU01_02#Identificador
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Jogador 

Prioridade 

Alta 

Pré-condições 

O dispositivo móvel recebe uma notificação. 

Pós-condições 

É apresentada ao jogador uma notificação em que uma das opções é aceitar jogar. 

 

Nome do Caso de Utilização CU01_03 

Identificador 

CU01_03 

Nome 

Recusar jogar 

Descrição 

Enquanto jogador pretendo que me seja apresentada na notificação de quando um 

determinado jogo vai começar, uma opção de poder recusar jogar 

Atores 

Jogador 

Prioridade 

Alta 

Pré-condições 

O dispositivo móvel recebe uma notificação. 

Pós-condições 

É apresentada ao jogador uma notificação em que uma das opções é recusar jogar. 

 

Nome do Caso de Utilização CU01_04 

Identificador 

CU01_04 

Nome 

Selecionar modo de jogo. 

Descrição 

Enquanto jogador pretendo poder escolher uma das modalidades de jogo disponíveis, se o 

mesmo suportar mais de uma modalidade. 

Atores 
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Jogador 

Prioridade 

Média 

Sequência de funcionamento 

A aplicação a partir do identificador do jogo (ShowID) carrega as modalidades de jogo 

juntamente com o jogo. 

Pré-condições¶ 

O jogo suportar mais do que uma modalidade de jogo. 

Pós-condições 

São apresentas todas as modalidades de jogo disponíveis como por exemplo uma versão 

demonstração ou um modo simulação. 

 

Nome do Caso de Utilização CU01_05 

Identificador 

CU01_05 

Nome 

Ver pergunta 

Descrição 

Enquanto jogador pretendo visualizar uma pergunta do jogo de cada vez 

Atores 

Jogador 

Prioridade 

Alta 

Sequência de funcionamento 

A aplicação para se estabelecer ligação com o Broker de mensagens (Fuse Message 

Broker), usa o protocolo STOMP. 

Uma vez que a biblioteca do Broker não da para ser usada em ambiente de programação 

Android, é utilizada uma biblioteca denominada Gozirra, que permite o uso do protocolo 

STOMP. 

A biblioteca Gozzirra permite criar um cliente que se vai conectar ao Broker através de 

definições padrão ( URL do servidor, porta, nome de utilizador e palavra-passe), conecta-se 

ao broker. 

A aplicação descarrega as perguntas respeitantes ao jogo presentes na fila de mensagens 

de perguntas no Broker. 

Pré-condições 

https://redmine.ubiwhere.com/projects/1112-rmesquita/wiki/RER_CU01_04#Pré-condições
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A aplicação terá de ter uma ligação com o broker de mensagens estabelecida. 

Pós-condições 

São apresentas as questões referentes a um determinado jogo. 

Nome do Caso de Utilização CU01_06 

Identificador¶ 

CU01_06 

Nome 

Saltar pergunta 

Descrição 

Enquanto jogador, quando recebo uma pergunta à qual não sei responder, pretendo que me 

seja apresentada uma possibilidade de poder saltar uma questão e prosseguir o jogo. 

Atores 

Jogador 

Prioridade 

Média 

Pré-condições 

O jogador tem de ver a pergunta primeiro. 

O jogo deverá prever que o jogador possa saltar a pergunta sem que o jogo acabe. 

Pós-condições 

O jogador pode saltar uma questão caso não saiba ou deixe passar o tempo que tinha 

disponível para responder. 

 

Nome do Caso de Utilização CU01_07 

Identificador 

CU01_07 

Nome 

Selecionar opção 

Descrição 

Enquanto jogador, pretendo poder escolher a opção que achar correta para uma 

determinada questão. 

Atores 

Jogador 

Prioridade 

Alta 

Sequência de funcionamento 

https://redmine.ubiwhere.com/projects/1112-rmesquita/wiki/RER_CU01_07#Identificador
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A aplicação descarrega as possíveis respostas respeitantes ao jogo em questão presentes 

na fila de mensagens de respostas no broker 

Pré-condições 

A aplicação terá de ter uma ligação com o broker de mensagens estabelecida. 

A questão terá que ser apresentada primeiro. 

Pós-condições 

São apresentas as questões referentes a um determinado jogo. 

 

Nome do Caso de Utilização CU01_08 

Identificador 

CU01_08 

Nome 

Alterar opção 

Descrição 

Enquanto jogador, quando seleciono uma opção, pretendo ter a possibilidade de poder 

escolher outra opção que me seja apresentada. 

Atores 

Jogador 

Prioridade 

Média 

Pré-condições 

O jogador tem de selecionar uma opção no tempo que tem disponível para responder. 

Pós-condições 

O jogador poderá selecionar uma das opções que pretender dentro do tempo que tiver 

disponível. 

 

Nome do Caso de Utilização CU01_09 

Identificador 

CU01_09 

Nome 

Confirmar opção 

Descrição 

Enquanto jogador pretendo confirmar uma das várias opções que me forem apresentadas, 

dependendo estas do tipo de jogo em questão. 
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Atores 

Jogador 

Prioridade 

Alta 

Pré-condições 

Serem apresentadas as várias opções. 

Pós-condições 

É emitido um pequeno som a avisar que a resposta está bloqueada, e mudada a cor a 

opção. 

 

 

Nome do Caso de Utilização CU01_10 

Identificador 

CU01_10 

Nome 

Ver própria pontuação 

Descrição 

Enquanto jogador pretendo tanto ver a minha pontuação alcançada no final de cada jogada 

como no final do jogo. 

Atores 

Jogador 

Prioridade 

Média 

Sequência de funcionamento 

No caso da jogada 

A aplicação com base no tempo de corrido entre o momento que a questão apareceu no 

ecrã e o tempo que o jogador demorou a confirmar a opção calcula grava o tempo decorrido 

neste intervalo de tempo. 

Se o utilizador tiver acertado a questão, a aplicação pega no tempo registado anteriormente 

e multiplica pelo número de pontos que o jogo tiver por questão. 

No caso de um jogo completo 

A aplicação soma a pontuação alcançada no final de cada jogada. 

Pré-condições 
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O jogo obedece a um sistema pontual em que é atribuída pontuação no final de cada 

questão, senão obedecer esta pontuação, a aplicação tem flexibilidade para apresentar 

resultados aos jogadores de com outro interface gráfico 

Pós-condições 

São apresentas as estatísticas das jogadas do próprio jogador e dos jogadores concorrentes 

 

Nome do Caso de Utilização CU01_11 

Identificador 

CU01_11 

Nome 

Partilhar estatísticas 

Descrição 

Enquanto jogador pretendo partilhar dados estatísticos referentes à minha interação com o 

jogo, como a minha pontuação alcançada no final de cada jogada, no final do jogo, quantos 

utilizadores erraram a mesma questão do que eu, ou visualizar o meu histórico de jogadas. 

Atores 

Jogador 

Prioridade¶ 

Média 

Pré-condições 

O jogo deverá possuir dados estatísticos 

Pós-condições 

São apresentas as estatísticas das jogadas do próprio jogador e de jogadores concorrentes. 

Nome do Caso de Utilização CU01_12 

Identificador 

CU01_12 

Nome 

Ver própria pontuação 

Descrição 

Enquanto jogador pretendo tanto ver a minha pontuação alcançada no final de cada jogada 

como no final do jogo. 

Atores 

Jogador 

Prioridade 

Média 

https://redmine.ubiwhere.com/projects/1112-rmesquita/wiki/RER_CU01_12#Prioridade
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Sequência de funcionamento 

No caso da jogada 

A aplicação com base no tempo de corrido entre o momento que a questão apareceu no 

ecrã e o tempo que o jogador demorou a confirmar a opção calcula grava o tempo decorrido 

neste intervalo de tempo. 

Se o utilizador tiver acertado a questão, a aplicação pega no tempo registado anteriormente 

e multiplica pelo número de pontos que o jogo tiver por questão. 

No caso de um jogo completo 

A aplicação soma a pontuação alcançada no final de cada jogada. 

Pré-condições 

O jogo obedece a um sistema pontual em que é atribuída pontuação no final de cada 

questão, senão obedecer esta pontuação, a aplicação tem flexibilidade para apresentar 

resultados aos jogadores de com outro interface gráfico 

Pós-condições 

São apresentas as estatísticas das jogadas do próprio jogador e dos jogadores concorrentes 
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B. Especificação da base de dados 

A tabela Client representa a informação a ser guardada que diz respeito ao cliente que vai 

usar a aplicação. 

Client 

o ClientID – Identificador único para cada cliente; 

o RegistrationID - Numero de registro gerado pelo servidor C2DM; 

o Message – Mensagem a ser enviada ao utilizador sobre a forma de 

notificação. 

o username e password – Para num futuro ser usado se a aplicação possuir 

um login próprio de modo a possibilitar um maior numero de opções 

personalizadas. 

 

A tabela Server representa o servidor ao qual o broker de mensagens está conectado. 

Server 

o ServerID – Identificador único respeitante ao servidor utilizado; 

o authToken – Identificador único gerado a partir da conta pré-definida Gmail, 

presente no dispositivo; 

o senderEmail -  Conta Gmail usada para lançar as notificações; 

o senderPassword – Senha da conta Gmail usada para lançar notificações. 

 

A tabela Show diz respeito ao concurso que está a decorrer 

Show 

o ShowiD – Identificador único respeitante ao concurso de que está a decorrer; 

o Name – nome do concurso; 

o Beginning – Data do começo do concurso; 

o Ending – Data do fim do concurso; 

o totalTime- Tempo total que o concurso demorou. 

 

A tabela Type reflete o tipo de concurso que está a decorrer. 

Type 

o typeID – Identificador único para o tipo de concurso; 

o type – Identifica se o concurso irá decorrer em tempo real ou de modo 

assíncrono. 
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A tabelaParticipation indica a jogada de um utilizador num concurso 

Participation 

o ParticipationID – Identificador único da participação de um utilizador num 

concurso; 

o ClientID – Chave estrageira do identificador único que identifica um utilizador; 

o Date – dia, mês ano, horas minutos e segundos de quando se deu jogada de 

um utilizador; 

o Potuation – Pontuação alcançada na jogada; 

o Time – tempo que o utilizador demorou a responder; 

o themeID – Identificador único respeitante ao tema da questão. 

 

A tabela GameRegistration é uma tabela que faz a correlação das tabelas Show, 

Participation, Client e Type, é responsável pelo registro do jogo. 

GameRegistration 

o gameRegistrationID – Identificador único do registro do jogo; 

o participationID – Chave estrangeira do identificador único da participação do 

jogo presente na tabela Participation; 

o typeID – Chave estrangeira do identificador único do tipo de jogo, presente 

na tabela trabela Type; 

o showID - Chave estrangeira do identificador único do concurso, presente na 

tabela trabela Show; 

o totalPontuation – Representa a pontuação total alcançada na participação 

de um concurso; 

o Level – representa em que nível foi jogado o jogo (amador, médio, 

profissional); 

o Complete – representa se o utilizador completou a sua participação no 

concurso ou se desistiu. 

A tabela Theme – exibe os temas das questões que fazem parte do concurso. 

Theme 

o ThemeID - Identificador único respeitante ao tema da questão; 

o name – nome do tema da questão. 

 

A tabela Question é representa as questões presentes no concurso 
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Question 

o questionID – Identificador único que diz respeito a cada questão; 

o question – conjunto de caracteres que formão a questão; 

o showID - Chave estrangeira do identificador único do concurso, presente na 

tabela trabela Show; 

o questionTimeDuration – tempo de duração da questão; 

o themeID - Identificador único respeitante ao tema da questão. 

o answerID - Identificador único que diz respeito a cada resposta 

o level – nível a que pertence a questão. 

 

A tabela Answer representa todas as respostas existentes no jogo. 

Answer 

o AnswerID - Identificador único que diz respeito a cada resposta. 

o Answer – conjunto de caracteres que forma a resposta 

o questionID – chave estrangeira respeitante ao identificador único de cada 

questão presente na tabela Questions. 
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C - Ícones e Logotipo  

O logotipo do jogo quis transmitir a ideia do concurso que estaria a ser transmitido de uma 

televisão "convencional", a ideia seria misturar conceitos modernos com tradicionais com 

cores apelativas. a Fig.53 mostra o logotipo criado para a aplicação. 

 
Figura 53 - Logotipo do concurso 
 

 As Figuras seguintes mostram os ícones criados para as tabviews que aparecem 

depois de respondida cada questão (pode-se ver mais em pormenor na Fig. ), em que 

representam o feed de noticiais da página do jogo no Twitter, Facebook, a estatística do 

jogo e a opção de partilha, respetivamente. 

 
Figura 54 - Feed de notícias Twitter 

 
Figura 55 - Feed de notícias Facebook 

 
Figura 56 - Estatística do jogo 

 
Figura 57 - Partilha de estado nas redes sociais Facebook e Twitter 
 

 O objetivo dos ícones criados, foi manter o aspeto da aplicação o mais simples 

possível a bem de não confundir o utilizador, as cores diferentes do mesmo ícone, são para 

se poder visualizar uma diferença quando clicando no botão. 
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D – HornetQ Performance SPECjms2007
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