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Abstract

In the last years it is possible to notice an increasingly access to social networks by
mobile devices, providing access, processing and sharing of information at anytime and
anywhere. Also mobile devices are becoming cheaper and resourceful, with more pro-
cessing power and storage, multiple network interfaces, GPS and a variety of physi-
cal sensors, allowing the execution of more sophisticated applications. In Mobile So-
cial Networks (MSN), mobile users may access, publish and share content generated
by them or obtained through mobile device sensors for interaction between their social
network contacts. MSN applications are characterized for add context information to so-
cial networks, once physical data are obtained through mobile devices and, from then on,
applications can combine and infer the user context. In this scope, where the insertion
of context information is really present, the provision of a security and privacy model is
a necessary task and many recently research initiatives aim to solve security information
questions that include trust, privacy and confidentiality of data. In this short course will
be presented MSN concepts and characteristics, discuss of solutions related to the addi-
tion of context information in this type of application and security and privacy questions.
Finally, it will be done a state of the art review regarding middleware systems for MSN.

Resumo

Nos últimos anos, é possível verificar um grande aumento de acesso às redes sociais
através de dispositivos móveis, dado que esses podem agregar conectividade e permitir
o acesso, processamento e compartilhamento de informação a todo tempo e em qualquer
lugar. Dispositivos móveis também estão se tornando cada vez mais baratos e provendo
mais recursos, como por exemplo, poder de processamento e armazenamento, múltiplas
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interfaces de rede, GPS e uma variedade de sensores físicos, como acelerômetro e mag-
netômetro, permitindo a execução de aplicações mais sofisticadas e com capacidade de
identificar o contexto ou atividade do usuário. Em Redes Sociais Móveis (RSM) usuários
móveis podem acessar, publicar ou compartilhar conteúdo gerado ou obtido através de
sensores no dispositivo móvel para interação com os seus contatos na rede social. Aplica-
ções de RSM são caracterizadas por adicionar informações de contexto às redes sociais,
uma vez que dispositivos móveis sensoreiam dados físicos e, a partir disso, aplicações
podem combinar e inferir o contexto dos usuários. Nesse escopo, no qual a inserção
de informações de contexto está muito presente, a provisão de um modelo de segurança
e privacidade para ambientes de RSM é uma tarefa necessária e várias iniciativas de
pesquisas recentes objetivam resolver questões de segurança da informação que incluem
confiança, privacidade e a confidencialidade dos dados. Neste minicurso serão apresen-
tados os conceitos e características das RSM, discutidas soluções relacionadas a adição
de informações de contexto a esse tipo de aplicação e questões de segurança e privaci-
dade. Por fim, será feita uma revisão do estado da arte no que se refere a sistemas de
middleware para RSM.

2.1. Introdução
O desenvolvimento e popularização das tecnologias da informação e comunicação, em
particular da Internet, tem causado um grande impacto na sociedade. Algumas das mais
importantes mudanças está relacionada a maneira pelas quais as pessoas estabelecem suas
relações sociais e interagem umas com as outras. Diferentes formas de interação estão
disponíveis para indivíduos e organizações, desde tecnologias mais difundidas como e-
mail e mensagens instantâneas até soluções mais sofisticadas como conferências on-line,
ferramentas de trabalho colaborativo e Mídias Sociais. Através destas últimas, cada vez
mais pessoas se comunicam e estabelecem novos relacionamentos.

Mídias Sociais são meios de comunicação usados para interações sociais entre
seus usuários. As Redes Sociais1 são o tipo de Mídia Social com maior popularidade.
Conceitualmente, uma Rede Social é uma estrutura de entidades conectadas umas com
as outras através de um ou mais tipos específicos de interdependências, tais como ami-
zade, parentesco, interesse em comum, troca financeira, empatia, ou relações de crenças,
conhecimento ou prestígio [Wasserman and Faust 1994]. Estas entidades podem ser in-
divíduos, organizações ou sistemas que estão relacionados em grupos e cuja interação é
possibilitada através de tecnologias da informação e comunicação.

Redes Sociais tem recentemente despertado grande interesse tanto na academia
quanto no mundo comercial. Diversas grupos de pesquisa focam seus esforços nesta área,
resolvendo problemas em recursos providos pelas Redes Sociais ou criando novos recur-
sos (por exemplo, serviços para socialização dos usuários e mecanismos para garantir a
privacidade dos usuários), como também extraindo conhecimento a ser utilizado em ou-
tras áreas, tais como ciências sociais, ciências da informação, psicologia, comunicação,
economia, dentre outros. Organizações e empresas buscam utilizar recursos das Redes
Sociais para se promover através de marketing, divulgação de seus produtos e também

1O termo Redes Sociais é usado durante o texto para referir às Redes Sociais tradicionais (online), onde
o acesso não é feito exclusivamente através de aplicações móveis.
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como meio de comunicação direta com seus clientes para relacionamento, atendimento e
suporte.

Por outro lado, nos últimos anos é possível verificar um rápido crescimento na
área de Computação Móvel [Poslad 2009], que tem se tornado cada vez mais parte da
sociedade. Dispositivos móveis fornecem conectividade e podem permitir acesso, pro-
cessamento e compartilhamento de informação a qualquer tempo e em qualquer lugar,
provendo ubiquidade de acesso. Eles também estão se tornando cada vez mais baratos
e provendo mais recursos como, por exemplo, maior poder de armazenamento e proces-
samento, múltiplas interfaces de rede, sistema global de posicionamento (GPS), e inte-
grando uma variedade de sensores, como sensor de proximidade, magnetômetro e ace-
lerômetro. Dessa forma, dispositivos móveis vem permitindo a execução de aplicações
cada vez mais sofisticadas e com capacidade de identificar alguns aspectos do contexto
do usuário ou até sua atividade corrente.

Como consequência da popularidade de Redes Sociais e do uso cada vez mais
abrangente de dispositivos móveis, surgem as Redes Sociais Móveis (RSM), uma sub-
classe das Redes Sociais, na qual os usuários usam dispositivos móveis com tecnologias
de comunicação sem fio para acessar Redes Sociais. Assim, usuários móveis podem aces-
sar (ler), publicar (escrever ou inserir) e compartilhar (retransmitir ou divulgar) conteúdos
criados por si mesmos ou obtido através de sensores no dispositivo móvel para a explo-
ração de suas relações sociais. O Facebook, por exemplo, possui mais de 1 bilhão de
usuários ativos mensais em dezembro de 2012 e dentre eles 680 milhões utilizam seus
produtos móveis2. Outras RSM bastante difundidas são: Twitter3, Instagram4 e Fours-
quare5.

Aplicações de RSM, também chamadas apenas de aplicações sociais móveis, po-
dem auxiliar pessoas a manterem contato entre si em qualquer lugar, a qualquer momento,
e também prover recomendações em tempo real sobre pessoas, lugares e eventos ou até
mesmo entregar conteúdo personalizado em função do contexto geo-social (localização,
co-localização ou lugar em que o usuário se encontra). Um conteúdo personalizado pode
ser, por exemplo, uma propaganda de uma loja próxima ao local em que o usuário se en-
contra em determinado momento e que não seria veiculada se o usuário estivesse em um
local mais distante. Com isso, aplicações de RSM fornecem aos seus usuários acesso a
recursos de Rede Social de forma ubíqua através de dispositivos móveis.

Neste cenário, aplicações de RSM são caracterizadas por adicionar informações de
contexto às Redes Sociais, uma vez que dispositivos móveis sensoreiam dados físicos do
ambiente e, assim, aplicações podem combinar dados de contexto e inferir a situação dos
usuários. Então, uma vez que dispositivos móveis proveem ubiquidade de acesso, RSM
possibilitam interações sociais entre entidades de forma a melhorar relações existentes ou
criar novas a partir de interesses em comum, tais como lugares visitados e frequentados,
esportes praticados, gostos musicais, mensagens publicadas, ou até mesmo a situação de
saúde em que os usuários se encontram (RSM aplicadas à saúde).

2Dados extraídos da própria página do Facebook: http://newsroom.fb.com/Key-Facts
3https://mobile.twitter.com/
4http://instagr.am/
5https://foursquare.com/
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Um aspecto a ser levado em consideração no projeto, implementação e uso de
RSM são questões de segurança e privacidade. Políticas de privacidade gerais frequente-
mente aplicadas a Redes Sociais não são suficientes para RSM. Isso ocorre devido a uma
variedade de informações de contexto coletadas a partir de sensores integrados a dispo-
sitivos móveis estarem normalmente disponíveis em tempo real, tais como a localização
física do usuário, suas preferências, relações de amizade e interesses. Além disso, em
muitos casos a agregação de informações de contexto a conteúdos publicados ocorre sem
o usuário está ciente, criando novos problemas de privacidade.

Em aplicações de RSM existem maiores dificuldades com a provisão de segu-
rança, uma vez que em ambientes móveis a conectividade sem fio é intermitente e a
largura de banda é tipicamente baixa. Então, mecanismos de segurança necessitam ser
adequados a essas circunstâncias, não aumentando significativamente o fluxo de dados na
rede e oferecer recursos para situações de desconexão e fraca conectividade. Além disso,
a quantidade de usuários acessando recursos, podendo chegar até centenas de milhares de
nós, também influencia no projeto e implementação de mecanismos de segurança desses
sistemas móveis. Dessa forma, a provisão de segurança e privacidade em ambientes de
RSM é uma tarefa desafiadora e várias recentes iniciativas de pesquisa objetivam resolver
questões de segurança da informação, incluindo confiança, privacidade e a confidenciali-
dade dos dados [Rana et al. 2009].

O desenvolvimento de aplicações para RSM pode ser simplificado pelo uso de sis-
temas de middleware. Estes sistemas objetivam prover abstrações que reduzem o esforço
de desenvolvimento, por prover, por exemplo, mecanismos que escondem a complexi-
dade decorrentes da distribuição de componentes de software, paradigmas de programa-
ção que facilitam o desenvolvimento da aplicação e promover interoperabilidade entre
aplicações [Adelstein et al. 2005]. Usualmente um middleware de RSM é responsável
por coletar, organizar, processar e disseminar dados sociais, provendo um conjunto de
serviços comuns que podem ser reusados na construção de aplicações de RSM. Entre-
tanto, o projeto e desenvolvimento de um middleware para aplicações de RSM não é uma
tarefa trivial e enfrenta vários desafios, tais como prover alta escalabilidade para nós mó-
veis, heterogeneidade de hardware e mobilidade dos dispositivos móveis, provisão de um
nível adequado de segurança e privacidade, dentre outros [Rana et al. 2009].

O objetivo deste minicurso é apresentar o estado da arte das pesquisas em RSM
no que se refere aos seus conceitos, características, adição de informações de contexto
às aplicações, e aspectos de segurança e privacidade. O capítulo está organizado como
segue. Os conceitos e características das RSM serão apresentados na Seção 2.2. A Se-
ção 2.3 apresenta algumas aplicações onde há uma grande presença de informações de
contexto. A Seção 2.4 aborda segurança e privacidade em ambientes de RSM, destacando
problemas e soluções encontrados na literatura. Na Seção 2.5, são apresentados siste-
mas de middleware que dão suporte ao desenvolvimento de RSM. Por fim, a Seção 2.6
apresenta as conclusões e perspectivas futuras.

2.2. Redes Sociais Móveis
Redes Sociais Online podem ser definidas como um conjunto de serviços baseados na
web que permitem indivíduos: (1) construir um perfil público ou semi-público dentro
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do sistema; (2) manter uma lista de contatos6 e se comunicar com os membros dessa
lista e estabelecer elos para futuras interações; (3) consultar sua lista de contatos e de
outros amigos e conhecidos dentro do sistema [Boyd and Ellison 2007]. A semântica, a
natureza e o tipo de relacionamento criado com esses elos pode variar entre sistemas, mas
são genericamente representadas por um grafo, juntamente com os perfis dos usuários,
chamado de Grafo Social. No Grafo Social, os vértices expressam o perfis dos usuários e
as arestas os relacionamentos entre eles.

Como exemplo de um Grafo Social, quando um usuário (João) possui um elo
com outro (Maria), existe uma aresta unindo o vértice A (João) ao vértice B (Maria),
como ilustrado na Figura 2.1 no Grafo Social A. Neste caso, o elo entre os usuários é
mútuo, como ocorre, por exemplo, no Facebook. Porém, dependendo da Rede Social,
essa aresta pode possuir uma orientação (direção), como é visto no Grafo Social B na
mesma Figura. Este é o caso de Redes Sociais como Twitter e Instagram, onde é utilizado
o recurso “seguir”. Como visto na aresta B, João segue Maria para ter acesso a conteúdos
publicados por ela. No entanto, observa-se que Maria não segue João e, caso o perfil
dele seja privado, ela não tem acesso a conteúdos publicados por ele. A aresta C também
possui orientação, mas neste caso os dois usuários (Pedro e Ricardo) seguem um ao outro.

Figura 2.1. Grafo Social.

6Os termos elo e contato são utilizados como sinônimos durante o texto.
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Usuários de Redes Sociais tipicamente geram uma grande quantidade de conteú-
dos, tais como fotos, áudio e vídeos. A representação de Redes Sociais através de um
grafo facilita o entendimento da maneira pela qual esses conteúdos são disseminados na
Rede, percorrendo arestas e passando por vértices, sendo visualizados por outros usuá-
rios. Além disso, esse entendimento é necessário para conhecer os riscos de vazamento
de privacidade, os quais serão detalhados na Seção 2.4.

A exibição pública dos contatos é um componente intrínseco das Redes Sociais.
A lista de contatos contém links para o perfil de cada usuário, permitindo navegar pelas
listas de contatos, e assim percorrer o Grafo Social. Na maioria das Redes Sociais, a lista
de contatos permanece visível para quem está autorizado a visualizar o perfil do usuário,
embora haja exceções. Por exemplo, no LinkedIn7 é possível aos usuários optar por não
exibir seus contatos conhecidos.

A maioria das Redes Sociais também inclui mecanismos para deixar mensagens
nos perfis de contatos, os chamados “comentários”. Porém, cada Rede Social usa um
nome diferente para este recurso. Além disso, Redes Sociais muitas vezes possuem o
recurso de mensagens privadas, trocadas apenas com um contato. Embora seja comum a
disponibilização de ambas as formas de comunicação (pública e privada), elas não estão
presentes em todas as Redes Sociais.

Redes Sociais Móveis (RSM), também chamadas de Redes Sociais Pervasivas,
compreendem um subconjunto das Redes Sociais Online. RSM podem ser vistas como
uma combinação de três áreas do conhecimento: Redes Sociais, Computação Móvel e
Ciência de Contexto, uma extensão do conceito formalizado em [Kayastha et al. 2011].
Esta visão de RSM é ilustrada na Figura 2.2.

Redes Sociais provem funcionalidades para criar perfis que representam entidades,
as quais relacionam-se socialmente trocando informações. Como visto, estas entidades
podem ser indivíduos, organizações ou mesmo sistemas. Computação Móvel possibilita
os usuários estarem sempre online, devido ao suporte de mobilidade provido pelos dispo-
sitivos portáteis e a ubiquidade da conectividade sem fio. Ciência de Contexto adapta as
funcionalidades da aplicação e oferece recursos de acordo com informações de contexto,
o que será visto em detalhes a seguir.

2.2.1. O Papel das Informações de Contexto

Mark Weiser define pela primeira vez o termo “Computação Ubíqua” ou “Computação
Pervasiva” (Ubiquitous Computing) em [Weiser 1991]. O autor inicia o trabalho com a
frase: “As tecnologias mais profundas e duradouras são aquelas que desaparecem. Elas
dissipam-se nas coisas do dia a dia até tornarem-se indistinguíveis”. Nesse cenário, o
foco dos usuários seria a tarefa e não a ferramenta utilizada, e ele sequer perceberia ou
necessitaria de conhecimentos técnicos dos recursos computacionais utilizados.

No cenário de Computação Ubíqua, a Computação Móvel desempenha um papel
fundamental visto que os dispositivos móveis fornecem conectividade e podem permitir
acesso, processamento e compartilhamento de informação a qualquer tempo e em qual-
quer lugar. Além disso, os dispositivos possuem cada vez mais sensores e capacidade

7http://br.linkedin.com/



                                                                   Livro de Minicursos                                                                   57

Figura 2.2. Definição de Redes Sociais Móveis.

de processamento de informações ubíquas que podem ser enviadas diretamente para as
RSM. A tendência das aplicações de RSM é prover recursos para alcançar o conceito de
Computação Ubíqua de Weiser. Alguns projetos estão atualmente sendo desenvolvidos
nesse sentido, tais como o Projeto Óculos da Google8 e o Projeto Touch Me Wear [Beach
et al. 2009b]. Ambos projetos exploram a integração de serviços/tecnologias vestíveis
(wearable device) a RSM. O Projeto Óculos da Google é um dispositivo móvel utilizado
pelo usuário como um óculos de apenas uma lente, onde através dele é possível, por
exemplo, tirar fotos de algo que o usuário esteja vendo no momento e publicar através
de Redes Sociais. No Projeto Touch Me Wear as informações de contexto são coletadas
através de camisas com sensores embutidos e quando dois usuários tocam-se fisicamente,
abraçam-se ou estão próximos, essa informação é publicada na Rede Social. Este projeto
será detalhado a seguir. Os dois projetos visam diminuir a distância que existe entre o
mundo físico e as Redes Sociais (mundos real e virtual).

Para que o nível de “invisibilidade” imaginado por Weiser seja atingido, é funda-
mental que as aplicações de RSM sejam capazes de obter informações do ambiente no
qual o usuário se encontra e, então, prover serviços e informações úteis para ele. Essa
proatividade é baseada nas intenções e experiências do usuário, no contexto e em adap-
tações inferidas a partir de regras específicas relacionadas as atividades desempenhadas.
Assim, são necessários mecanismos que capturem essas intenções, bem como o contexto
que possa influenciar a adaptação e o serviço prestado pelo sistema.

Anind K. Dey [Dey 2001] define contexto como sendo qualquer informação que
pode ser usada para caracterizar a situação de uma entidade. Uma entidade pode ser uma

8https://plus.google.com/+projectglass/
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pessoa, lugar ou objeto que seja considerado relevante na interação do usuário com a apli-
cação. Sistemas sensíveis ao contexto são habilitados para adaptar suas funcionalidades e
comportamento de acordo com o contexto atual do usuário sem sua explícita intervenção.

Aplicações de RSM adaptam as informações disponibilizadas e a lista de poten-
ciais contatos para interação, bem como informação de presença [Day et al. ], além de
fornecerem serviços e recursos, de acordo com informações de contexto adquiridas atra-
vés de duas maneiras: (1) a partir de sensores embarcados ou conectados aos dispositivos
móveis (por exemplo, localização atual do usuário, clima e temperatura local, pessoas
na vizinhança) e (2) a partir de informações contidos na Rede Social (por exemplo, da-
dos do perfil do usuário e seus relacionamentos), chamados, respectivamente, de contexto
pervasivo e contexto social.

2.2.1.1. Contexto Pervasivo

O contexto pervasivo é aquele obtido a partir de sensores de hardware nos dispositivos
móveis, os quais podem ser de vários tipos, como por exemplo: luz, visual (câmera), áu-
dio, movimento ou acelerômetro, localização, toque, temperatura, físicos (bio-sensores),
dentre outros [Baldauf et al. 2007]. Dados gerados a partir desses sensores podem ser
usados individualmente ou de forma combinada para inferir a situação do usuário. Essa
situação pode ser, por exemplo, a (in)disponibilidade do usuário para realizar alguma
atividade, seu estado de saúde ou o lugar em que se encontra (por exemplo, restaurante,
residência ou local de trabalho). Portanto, informações de contexto pervasivo são bastante
úteis para aplicações de RSM.

A inferência da situação do usuário a partir de vários sensores pode prover uma
variedade de informações a serem usadas por aplicações de RSM para aumentar o nível
de colaboração entre seus usuários. Por exemplo, informações do GPS podem revelar
que o dispositivo, e o seu usuário, está em movimento e, a partir disso, a aplicação pode
fornecer serviços de alerta para notificar amigos do usuário se ele está ocupado para re-
ceber notificações, conexões ou chamadas. Com isso, usuários de RSM podem ficar mais
cientes da situação de seus amigos na sua Rede Social, o que leva a uma maior integração
entre os mundos real e virtual.

Um exemplo dessa integração entre mundos real e virtual é o Projeto Touch Me
Wear, citado anteriormente. Neste projeto as informações de contexto são coletadas atra-
vés de dispositivos vestíveis, onde o usuário utiliza uma camisa com sensores de toque
e dispositivo Bluetooth e, dessa forma são obtidos, respectivamente, os contatos físicos
entre usuários (por exemplo, toque ou abraço) e informações de quem está na vizinhança
(usuários próximos). A partir disso, quando dois usuários tocam-se fisicamente, abraçam-
se ou estão próximos, essa informação é publicada em seus perfis, na Rede Social Face-
book, com informações de quem o usuário tocou/abraçou ou esteve próximo e quando isso
ocorreu. A tecnologia utilizada por esse projeto é chamada de Body Sensor Network, na
qual sensores monitoram atividades fisiológicas e ações de humanos [Chen et al. 2011].

Um dos sistemas sensíveis ao contexto mais usuais são os sistemas cientes de loca-
lização. Eles são focados em explorar a localização como informação de contexto [Schil-
ler and Voisard 2004]. Um facilitador para isso é a evolução dos sistemas de posiciona-
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mento, os quais proveem as informações sobre a posição corrente do dispositivo/usuário
com variação com relação a precisão da localização e a área de cobertura que o sistema
possui. Dentre muitos desses sistemas, destacam-se o GPS, e as abordagens de redes sem
fios, as quais utilizam a intensidade de sinal recebido por pontos de acesso próximos aos
dispositivos móveis, tanto em ambientes internos (por exemplo, Wi-Fi), quanto externos
(por exemplo, redes celulares).

Nesse cenário surgem as Redes Geo-sociais, as quais proveem serviços cientes de
contexto que agregam a localização de usuários a conteúdos [Vicente et al. 2011]. Por
exemplo, a publicação de uma foto pode agregar informação sobre a localização na qual
a foto foi tirada. Essa classe de RSM combina as tecnologias de informação geográfi-
cas e serviços de Redes Sociais para ajudar pessoas a estabelecer relações sociais mais
facilmente [Huang and Liu 2009]. Essa facilidade surge devido ao interesse das pessoas
em algo relacionado a uma localização específica, por exemplo, usuários que estudam na
UFMA querem fazer amizades com outros que estudam nessa mesma universidade. In-
formações de localização são usadas por várias aplicações de RSM, tais como o Google
Latitude9 e o Foursquare.

2.2.1.2. Contexto Social

Vários dos conceitos apresentados nesta subseção foram extraídos de [Pantoja 2012]. O
termo Contexto Social pode ter várias definições e significados, mas a maior parte deles
foca nas possíveis formas de relacionamento e de interações entre pessoas, intermediadas
ou não por alguma tecnologia de comunicação [Ling 2008]. O termo está relacionado
ao ambiente social do usuário (por exemplo, uma festa ou uma reunião) e a relação que
pode ser estabelecida com outros usuários. A noção de contexto social deve levar em
consideração tanto as experiências no mundo real quanto no virtual. Assim, o contexto
social baseia-se nos seguintes elementos centrais:

• O conjunto de pessoas que conhecemos, com as quais nos encontramos ou intera-
gimos;

• O grau de confiança entre as pessoas;

• As formas e intensidade das interações;

• A regularidade e frequência dessas interações;

• O assunto (ou conteúdo) das interações.

Embora não seja possível compreender totalmente todo o contexto social de um
usuário, os dados extraídos a partir de suas Redes Sociais certamente são uma boa apro-
ximação de seus laços sociais. Além disso, como as Redes Sociais são cada vez mais
utilizadas através de dispositivos móveis, torna-se claro que as informações associadas
ao usuário geradas a partir destes dispositivos, principalmente quando associadas a dados

9https://www.google.com/latitude/
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de contexto como a localização, vão revelar muito sobre seu comportamento, interesses,
atividades, hobbies, expectativas, etc.

Em ambientes de Computação Ubíqua, os usuários usualmente desejam encontrar
ou determinar o conteúdo, o lugar, as pessoas e os serviços mais adequados de acordo com
a sua localização, horário do dia, suas preferências ou seus objetivos. Assim, o usuário
de um sistema ubíquo precisa descobrir, selecionar e acessar conteúdos, lugares, pessoas
e serviços relacionados aos seus interesses. Nesse sentido, contextos sociais podem ser
úteis em muitos casos como:

• Recomendação implícita ou explícita: se amigos já visitaram determinado lugar,
interagiram com uma pessoa ou usaram um serviço e reportaram uma experiência
positiva então isso pode aumentar a confiança do usuário em futuras interações;

• Percepção de julgamentos não tendenciosos: se pessoas desconhecidas repor-
taram experiências positivas e não estão diretamente conectadas no Grafo Social,
então, isso transmite a informação de opiniões independentes e julgamentos não
tendenciosos;

• Maior confiança em interações com pessoas desconhecidas: se um desconhe-
cido tem uma relação social próxima com uma pessoa que o usuário conhece ou
encontra com alguma frequência, então isso pode aumentar a confiança do usuário
em relação ao desconhecido;

• Ajuda na escolha de um local específico: se muitos dos seus amigos estão indo a
um determinado lugar, então este pode ser o melhor lugar para encontrar amigos;

• Sugerir novos contatos de usuários co-localizados: se duas pessoas estão co-
localizadas (ou visitam o mesmo lugar regularmente) e possuem interesses simila-
res, elas podem se tornar amigas.

2.2.2. Inserção de Contexto em Redes Sociais Móveis

A inserção de contexto se refere à difusão dos dados de contexto de um usuário, coletados
por seu dispositivo, para algum outro usuário. Essa difusão pode se dar basicamente de
três formas distintas: (1) diretamente entre dispositivos, (2) de forma centralizada utili-
zando, por exemplo, um servidor, ou (3) através das Redes Sociais. A principal motivação
para a inserção de contexto é formar RSM nas quais a interação e a percepção mútua entre
os usuários pode ser induzida ou aprimorada através do compartilhamento de informações
de contexto. Um usuário em uma festa, por exemplo, pode compartilhar a sua localização
com seus contatos das Redes Sociais e, então, é possível que encontre algum conhecido
que compartilhou a informação de também estar nessa mesma festa e, assim, eles podem
se encontrar.

Rosi et al. [Rosi et al. 2011] identificam quatro maneiras para a integração de
sensoriamento de contexto social e pervasivo. Estas abordagens mostram como é possível
reusar serviços de Redes Sociais e serviços pervasivos existentes, os quais devem fornecer
uma interface para serem utilizados. Além disso, os autores mostram que não é somente
possível explorar o sensoriamento de contexto pervasivo para ser utilizado nas Redes
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Sociais, mas aplicações pervasivas podem usufruir das Redes Sociais utilizando-as como
fonte de dados sociais (contexto social). Estas abordagens guiam para maneiras as quais
é possível projetar RSM. Elas são vistas na Figura 2.3 e descritas a seguir.

Figura 2.3. Formas de Integração de Sensoriamento de Contexto Social e Perva-
sivo [Rosi et al. 2011].

• A - Nesta abordagem ocorre a extração de informações das Redes Sociais para se-
rem usadas de forma a beneficiar aplicações e serviços pervasivos. As informações
extraídas são processadas para produzir informações mais complexas que podem
ser exploradas pelos serviços pervasivos. Por exemplo, uma aplicação poderia ex-
trair postagens (posts) de diversos usuários no Twitter e através de determinados
padrões perceber a concentração de pessoas em determinado local e deduzir a ocor-
rência de um evento;

• B - Abordagem considerada o inverso de A, ou seja, as Redes Sociais são utilizadas
no processo de coleta e organização dos dados provenientes dos sensores pervasi-
vos. Através do Foursquare, por exemplo, o usuário pode publicar sua localização
atual e seus amigos saberão disto através do Twitter e Facebook. Nesta abordagem,
as Redes Sociais atuam como um middleware entre as aplicações sociais móveis e
os serviços pervasivos. Essa abordagem possui o benefício de facilitar a distribuição
dos dados pervasivos entre os contatos do usuário sem a necessidade da formação
de uma nova Rede Social própria para isso, pois as Redes Sociais já existentes se
encarregarão dessa distribuição;

• C - Uma abordagem alternativa a B, é desenvolvida uma camada sobre a Rede So-
cial para modificar a forma como a integração é feita com a Rede Social e atender
necessidades específicas da aplicação pervasiva. Dessa forma, soluções nesta área
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atuam como uma interface para integração entre as aplicações pervasivas e as Redes
Sociais. A vantagem desta abordagem está em criar uma interface única de inte-
ração com várias Redes Sociais e, assim, simplificar a integração com aplicações
sociais móveis construídas sobre esta camada. Também é possível nesta abordagem
filtrar as informações provenientes das Redes Sociais de modo a reduzir o custo de
processamento na aplicação móvel;

• D - Esta abordagem é o caso extremo de C. Uma nova infraestrutura é criada para
atender a necessidades específicas de uma aplicação, tais como inferência de ati-
vidades realizada pelo usuário a partir de informações de contexto, mecanismos
robustos de segurança e privacidade, mineração de dados extraídos da Rede Social,
entre outras. Nessa infraestrutura é onde ocorre a integração entre as Redes Sociais
e os sensores pervasivos. Embora permita uma elevada customização na forma com
a qual as aplicações obtém das Redes Sociais e serviços pervasivos as informações,
essa abordagem pode trazer um custo de desenvolvimento elevado.

Como visto, conceitos de Redes Sociais se unem à Computação Móvel e Ciên-
cia de Contexto e, a partir disso, Schuster et al. [Schuster et al. 2012b] desenvolveram
o conceito de Contexto Social Pervasivo. O Contexto Social Pervasivo de um individuo
é o conjunto de informações que surgem a partir de interações diretas e indiretas entre
pessoas que carregam dispositivos móveis equipados com sensores e que estejam conec-
tadas através de uma mesma Rede Social. Os autores em [Schuster et al. 2012b] ainda
classificaram e diferenciaram várias formas em que o Contexto Social Pervasivo pode ser
utilizado baseados nas W5H Questions, como visto abaixo:

• Quem - Who: expressa quem são os participantes envolvidos no consumo e produ-
ção das informações de contexto;

• O que - What: diz respeito a qual tipo de contexto é utilizado ou se é importante
para a aplicação;

• Onde - Where: relacionado a onde (localização física) os laços ou interações sociais
são estabelecidos;

• Quando - When: caracterização das interações entre usuários e as informações de
contexto que eles produziram em uma perspectiva temporal;

• Porquê - Why: expressa o porquê uma informação de contexto é usada, determi-
nando a causa ou razão dela está sendo usada pela aplicação. Neste caso, isso é
bem relacionado ao objetivo da aplicação;

• Como - How: expressa como a informação de contexto (originada a partir do mundo
real, mundo virtual ou de ambos) pode influenciar ou comprometer aplicações.

Nesse cenário de Contexto Social Pervasivo, a inserção de informações de con-
texto às RSM permite o estabelecimento dinâmico de elos e troca de conteúdos entre usuá-
rios. Este recurso é chamado de Comunidades Dinâmicas (ou Grupos Dinâmicos) [Lubke
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et al. 2011]. Comunidades Dinâmicas correspondem a grupos de usuários que são auto-
maticamente criados baseados em (i) interesses comuns derivados dos perfis de usuários,
(ii) inferência de interesses comuns baseada no histórico de atividades do usuário, (iii)
proximidade física de usuários ou localização. Como exemplo, estudantes do mesmo
curso trocando informação sobre uma prova antes dela ser aplicada ou pessoas que estão
assistindo a um mesmo espetáculo (por exemplo, a mania das pessoas de Tweetar - ato de
fazer um comentário ou postagem na Rede Social Twitter - sobre um show ou um acon-
tecimento) sendo presenciado conjuntamente. Neste caso, a Rede Social se torna mais
dinâmica, uma vez que usuários podem entrar e sair das comunidades, pois eles podem se
deslocar de uma lugar para outro ou mudar seus interesses.

2.2.3. Arquiteturas de Redes Sociais Móveis

Na literatura, embora seja possível encontrar diversas arquiteturas para RSM que per-
mitem o estabelecimento de várias comunidades de usuários móveis e suas interações,
softwares de RSM podem ser classificados em dois principais grupos: centralizado e dis-
tribuído, como ilustrados na Figura 2.4.

Figura 2.4. Arquiteturas de Redes Sociais Móveis.

Em uma arquitetura centralizada, os dados estão centralizados em um ou mais ser-
vidores. Esses servidores são responsáveis pelo gerenciamento e entrega dos dados aos
usuários móveis. Estes dados correspondem a informação dos perfis dos usuários, grupos,
informações de contexto, murais, notificações, dentre outras. Usuários móveis são repre-
sentados por aplicações móveis instaladas/armazenadas nos dispositivos móveis. Nessa
arquitetura, toda comunicação é mediada pelos servidores. Dessa forma, os conteúdos
são necessariamente acessados através dos servidores, e somente a partir deles, através de
conexões estabelecidas pelas aplicações móveis.
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Em uma arquitetura distribuída, usuários móveis comunicam-se diretamente sem
a necessidade do uso de servidores para mediar suas interações. Como visto na Figura 2.4,
conexões entre dispositivos de usuários podem ser estabelecidas através de uma infraes-
trutura de rede usando pontos de acesso ou por meio de conexões ad-hoc. Nessa arquite-
tura, usuários podem se comunicar e compartilhar conteúdo sem acesso a Internet, com o
mínimo de infraestrutura de rede. Além disso, conhecimento adquirido a partir das rela-
ções sociais entre usuários pode ser usado para criar um melhor roteamento e protocolos
de segurança. Por exemplo, a frequência na qual usuários encontram-se fisicamente pode
representar um maior nível de confiança para uma rota, pois a probabilidade dos usuários
se encontrarem e rotearem um dado é maior [Li and Li ].

Uma outra forma que componentes de uma RSM podem ser organizados é atra-
vés de uma arquitetura híbrida. Esta arquitetura combina as abordagens centralizadas e
distribuídas por permitir que usuários móveis acessem e compartilhem dados através de
servidores (centralizada), enquanto outros usuários (geralmente co-localizados ou próxi-
mos uns dos outros) estabeleçam conexões diretas uns com os outros sem a necessidade
de um servidor (distribuída). Dessa forma, essa arquitetura pode aproveitar os benefícios
oferecidos por ambas arquiteturas.

Essas arquiteturas implicam em diferentes formas de comunicação para obtenção
de acesso a conteúdos da RSM e entre os usuários, o que modifica a maneira deles intera-
girem, pois em alguns casos há necessidade por uma conexão com Internet e, em outros,
basta que os usuários estejam próximos fisicamente. Por exemplo, em uma arquitetura
centralizada é apenas necessário que o usuário tenha uma conexão com a Internet para
acessar qualquer conteúdo, diferentemente de uma arquitetura distribuída, onde em mui-
tos casos os usuários necessitam estarem próximos fisicamente de algum ponto de acesso,
ou ainda estarem próximos de algum outro usuário que tenha conexão com a Internet.
Neste último caso, um usuário teria conexão com a Internet e serviria de ponte para um
segundo usuário obter acesso a conteúdos da RSM.

A escolha da arquitetura para construção de uma RSM tem grande impacto nos
serviços que são disponíveis, pois a utilização de uma arquitetura pode não ser adequada
para atender os requisitos de uma determinada aplicação. Além disso, a arquitetura é
decisiva para a escolha dos algoritmos que serão adotados na construção do software.

2.3. Aplicações Sociais Móveis Cientes de Contexto
Esta seção visa mostrar como os conceitos descritos anteriormente são aplicados, de
forma a dar uma visão com maior grau de realismo sobre aplicações de RSM. Para isso,
são descritas algumas aplicações sociais móveis desenvolvida no âmbito de projetos de
pesquisa (CenceMe [Miluzzo et al. 2008], WhozThat [Beach et al. 2008] e Patient-
Buddy-Build [Almeida et al. 2013]), bem como no mundo comercial (Foursquare e
Instagram). O objetivo ao descrever aplicações desenvolvidas no contexto de projetos
de pesquisa é fornecer informações mais detalhadas das arquiteturas e funcionalidades,
mostrando a utilização de recursos e abordagens diferenciados. Ao descrever aplicações
comerciais, pretende-se mostrar suas funcionalidades, como também a popularidade das
RSM, destacando que aplicações sociais móveis são comuns e bastantes difundidas na
sociedade.
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2.3.1. CenceMe

A aplicação CenceMe foi criada por um grupo de pesquisadores da Universidade de Dart-
Mouth, EUA, que tinham a motivação de desenvolver uma aplicação sensível ao contexto
para registrar e compartilhar automaticamente informações do usuário através de Redes
Sociais existentes, tais como Facebook e Twitter. Dessa forma, contatos das Redes Sociais
de um usuário utilizador do CenceMe ficam mais cientes de suas atividades.

A aplicação tem a capacidade de inferir atividades realizadas pelo usuário através
de sensores pervasivos. Atividade é uma ação realizada pelo usuário em um determinado
momento, o que no CenceMe é chamado de fato. Através do CenceMe é possível, por
exemplo, identificar o tipo de local em que o usuário se encontra: através do nível de
ruído do ambiente, a aplicação infere se o usuário está em uma festa com amigos, parti-
cipando de uma reunião ou no trânsito. Para conseguir inferir situações como essas, são
explorados cinco sensores: acelerômetro, adaptador de rede sem fio Bluetooth (utilizado
para conhecer usuários próximos), áudio (microfone), imagens (câmera) e GPS.

A arquitetura da aplicação possui dois tipos de componentes, um localizado nos
dispositivos móveis (componente móvel) e um outro no lado servidor (chamado de bac-
kend, o qual será chamado aqui de componente servidor). O componente móvel tem
a funcionalidade de capturar os dados através dos sensores, armazená-los, transformá-
los em primitivas (detalhadas em breve) e enviá-las ao servidor para que seja realizado
processamento mais complexo, a fim de inferir as atividades/fatos. As primitivas são
informações obtidas a partir de:

• Classificação de amostras de som do microfone do dispositivo móvel, a fim de
identificar a natureza do som (por exemplo, voz humana);

• Classificação de dados do acelerômetro para determinar, por exemplo, se o usuário
está sentado, em pé, caminhando ou correndo;

• Endereços MAC da interface Bluetooth de dispositivos móveis próximos, a fim de
identificar se existe algum outro usuário utilizando o CenceMe e, dessa forma, ser
possível publicar na Rede Social a presença mútua de usuários em uma determinada
localização;

• Localização obtida a partir do GPS;

• Fotos tiradas quando uma chamada é recebida ou discada ou teclas são pressiona-
das. Estas teclas são escolhidas previamente. Estas fotos são também publicadas na
Rede Social e usadas como uma maneira de registrar o dia a dia do usuário, como
um diário em que cada momento é descrito com uma imagem.

O componente servidor tem como objetivo recuperar, armazenar e processar as
primitivas, transformando-as em fatos, os quais representam a atividade do usuário. Além
disso, esse componente disponibiliza essas informações para outras aplicações CenceMe
que estejam interessadas na atividade realizada pelo usuário que as produziu. Por fim, o
componente servidor as publica na Rede Social configurada pelo usuário.
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Como visto, a arquitetura da aplicação CenceMe oferece um recurso para dis-
tribuição do processamento realizado para conseguir inferir a atividade realizada pelo
usuário. Este recurso é chamado de Split-Level Classication: o dispositivo móvel realiza
alguma classificação dos dados capturados a partir dos sensores do dispositivo móvel e
produz primitivas, as quais são enviadas ao servidor, que por sua vez, realiza um proces-
samento adicional e produz fatos a serem publicados na Rede Social.

2.3.2. WhozThat

O sistema WhozThat foi construído a partir da ideia de extrair informações de contexto
social das Redes Sociais com o objetivo de enriquecer interações de seus usuários. Os
autores acreditam que a utilização de aplicações de RSM reduzem as barreiras para in-
terações sociais, por diminuir a falta de familiaridade e compartilhamento de interesses
entre pessoas. O WhozThat auxilia seus usuários na descoberta de informações de pes-
soas que estejam próximas fisicamente, a fim de identificar outros usuários que tenham
interesses em comum. Os autores se inspiram na situação de que, se um usuário conhece
mais informações sobre pessoas que estejam em sua volta, ele pode iniciar uma interação
social (por exemplo, uma conversa) mais facilmente.

A fim de fornecer aos seus usuários esse auxilio para interações sociais, o WhozThat
utiliza um protocolo que possui dois passos, ilustrado em um cenário na Figura 2.5 e de-
talhado a seguir:

1. Compartilhamento de identidades: o dispositivo móvel de um usuário, que utilize
a aplicação WhozThat instalada, compartilha através de tecnologia de rede sem fio
(Bluetooth) sua identidade da Rede Social para outros usuários que estejam próxi-
mos fisicamente em um ambiente. Essa identidade é um identificador utilizado para
relacionar a um endereço de perfil em uma Rede Social (MySpace, LinkedIn e Face-
book). Além disso, ao mesmo tempo em que o usuário divulga sua identidade, ele
também obtém identidades de outros usuários que estejam próximos fisicamente.
Esse passo é representado pelo item (a) na Figura 2.5.

2. Consulta de perfil na Rede Social: após o usuário obter as identidades, ele pode
realizar consultas por perfis de alguma Rede Social das pessoas próximas, utili-
zando para isso alguma conexão com a Internet (por exemplo, 3G/4G ou Wi-Fi).
Dessa forma, os usuários obtém um conhecimento prévio sobre as pessoas que es-
tão ao seu redor e, assim, podem interagir socialmente com quem tiverem mais
interesse. Esse passo é representado pelos itens (b), (c) e (d) na Figura 2.5.

Como visto, uma restrição identificada no protocolo para o correto funcionamento
do WhozThat é a necessidade de uma conexão com a Internet. Dessa forma, os autores
no mesmo trabalho identificam essa restrição e propõem uma melhoria na qual são inse-
ridas conexões ad-hoc ao protocolo. Essas conexões ad-hoc são usadas como ponte para
outros dispositivos móveis próximos que possuem conexão com a Internet e comparti-
lham desse acesso. Portanto, mesmo usuários que não tem conexão com a Internet podem
acessar perfis na Rede Social aproveitando-se de conexões oportunistas. Deve-se ressal-
tar que a RSM não deixa de ter uma arquitetura centralizada, pois os dados continuam
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Figura 2.5. Protocolo WhozThat para compartilhamento de identidades [Beach
et al. 2008].

centralizados em servidores, apenas são utilizadas conexões ad-hoc para obter acesso a
esses servidores, via conexão com a Internet. Uma limitação que os autores destacam é
relacionada a problemas de segurança e privacidade, a qual eles reconhecem ainda não
fornecerem mecanismos para questões relacionadas a isso.

2.3.3. Patient-Buddy-Build

A aplicação Patient-Buddy-Build é desenvolvida utilizando recursos do middleware Mo-
bileHealthNet [Teles et al. 2012a] [Teles et al. 2012b] e tem como especificidade a
aplicação de RSM à área da saúde. Ela consiste de uma ferramenta para a geração de
aplicações móveis, contendo um questionário customizado, para o acompanhamento à
distância de pacientes com doenças crônicas.

A customização dos questionários ocorre a partir de parâmetros e descrições for-
mais, tais como: preferências do paciente as quais são informações de contexto social
obtidas a partir do perfil na Rede Social, tipo da doença crônica, processo de acompanha-
mento desejado pelo seu médico, medicação prescrita e dados sobre o contexto pervasivo
do paciente, a serem obtidas de sensores específicos da saúde (por exemplo, sensor de
batimento cardíaco). Essas informações são enviadas pela aplicação para o profissional
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da saúde responsável. O processo de acompanhamento médico e a natureza da doença
crônica definirão o conjunto de informações a serem coletadas.

A motivação do desenvolvimento desta aplicação foram os seguintes fatos:

• As aplicações móveis de saúde estão expandindo e mudando a maneira de como e
onde as consultas acontecem;

• Pacientes com dificuldades de acesso a uma unidade de tratamento de saúde, seja
por causa da distância ou falta de recursos financeiros, passam a poder usufruir de
acompanhamento médico mais prático e regular;

• Muitas visitas feitas pelos pacientes a unidades de tratamento de saúde são desne-
cessárias e, se o mínimo de acompanhamento à distância existir, elas podem ser
evitadas.

O acompanhamento de pacientes com doenças crônicas foi o escolhido porque
eles possuem um custo de tratamento alto e a maioria são pacientes de risco. O acompa-
nhamento à distância destes pacientes pode ajudar a evitar que suas condições se agravem
ou que corram risco de vida, através do monitoramento regular do estado de suas doenças
e de uma possível prevenção de crises.

A aplicação Patient-Buddy-Build faz uso de quatro ontologias para geração das
aplicações para acompanhamento dos pacientes. Estas ontologias são descritas utilizando
o modelo OWL e são apresentadas a seguir:

• Ontologia da doença: Contém dados sobre a doença relevantes para aplicação no
sentido de monitoramento do paciente. Por exemplo, informações de sintomas,
nome da doença e descrição;

• Ontologia do questionário: Descreve características das perguntas, como por exem-
plo, o tamanho da fonte a ser utilizada, cor do texto, entre outras. Além disso, deter-
mina os tipos de respostas permitidos, por exemplo, múltipla escolha, caixa de texto
ou utilizando o acelerômetro disponibilizado pelo dispositivo móvel. Neste último
caso são criados padrões de movimentação do dispositivo móvel, e detectados pelo
acelerômetro, para representar as respostas;

• Ontologia do ambiente: Descreve quais informações de contexto pervasivo serão
capturadas do ambiente. Essas informações podem ser obtidas a partir de sensores
ou serviços. Nestes serviços, coordenadas adquiridas a partir do GPS são passadas
a fim de obter como resposta informações do local onde o usuário se encontra, tais
como clima, temperatura, umidade do ar, entre outras;

• Ontologia de controle: Define os possíveis estados em que o paciente pode se en-
contrar durante o seu acompanhamento. Como representado na Figura 2.6 abaixo,
estes estados são representados como: Saudável, Pré-crítico e Crítico. Esta ontolo-
gia descreve como o conhecimento de todas as outras ontologias será aplicado para
monitorar o paciente.
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Figura 2.6. Ontologia de Controle do Patient-Buddy-Build [Almeida et al. 2013].

Dependendo do estado em que o paciente se encontre, a aplicação se comporta
de uma dada maneira e gera um determinado questionário, o qual é diferenciado pelas
informações coletadas. Isso ocorre devido cada estado caracterizar um quadro de preocu-
pações diferentes sobre o paciente. Por exemplo, o estado Pré-crítico, visto na Figura 2.6,
pode significar que o paciente esteja em uma altitude maior do que 2400 metros e a aplica-
ção deverá estar preocupada em perguntar se o paciente sente algum sintoma relacionado
a altitude, tais como dor de cabeça, náuseas, febre, entre outros, ou até mesmo se este
paciente faz uso de algum tipo de anticoagulante. Caso ele faça uso de algum anticoa-
gulante, a aplicação passa para o estado Crítico e imediatamente o seu comportamento
muda e pode dar um retorno ao paciente para que ele desça a uma altitude menor do que
2400 metros.

Ressalta-se que o objetivo do processo de geração do questionário é colher infor-
mações do paciente, para que o profissional da saúde responsável possa realizar diagnós-
ticos. A aplicação não faz nenhum tipo de diagnóstico, ela somente sugere alguns quadros
possíveis e os envia ao profissional da saúde, junto com todas as informações coletadas
para que ele possa dar a palavra final e, por exemplo, notifique o paciente para que ele
compareça ao hospital.

A existência dos estados na ontologia de controle tem o objetivo de guiar a apli-
cação no processo de coleta dos dados sobre o paciente. Eles definem quais dados a
aplicação irá se preocupar em monitorar. A aplicação irá se comportar de acordo com a
informação descrita na ontologia de controle. Através dela, o profissional da saúde pode
definir a maneira a qual ele considera mais apropriada para monitorar seu paciente.

2.3.4. Foursquare

O Foursquare é uma RSM comercial que possui mais de 30 milhões de usuários10. É
uma aplicação de RSM que tem como foco a exploração de informações de contexto
relacionadas a localização em que o usuário se encontra no momento. Além disso, ele
também explora o histórico de lugares visitados e frequentados.

A aplicação utiliza a localização do usuário para encontrar lugares (por exemplo,
restaurantes, lojas, supermercados, cinemas) e amigos da Rede Social que estejam pró-
ximos fisicamente. Além disso, a aplicação possibilita a publicação da localização do

10Dados de janeiro de 2013 e extraídos da própria página do Foursquare: https://foursquare.com/about/
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usuário para seus amigos da Rede Social e, dessa forma, eles sabem o lugar onde este
se encontra. Essa publicação é chamada de check in. O check in é feito através da pró-
pria Rede Social do Foursquare, mas pode também ser compartilhado para outras Redes
Sociais, tais como Twitter e Facebook.

Quando um usuário faz um check in, a aplicação examina a localização atual do
usuário e mostra uma lista de lugares próximos, os quais foram inseridos colaborativa-
mente por outras pessoas que estiveram naquela localização ou próximas, para que o
usuário possa optar informando à aplicação em qual lugar ele se encontra. O usuário pode
também registrar um lugar diferente, caso não possua na lista. Ao fazer um check in,
uma notificação é enviada aos contatos do usuário. Nesse sentido, há configurações que
permitem aos usuários escolherem de quais contatos eles gostariam ser notificados. Além
disso, o usuário pode opinar colaborativamente sobre um lugar visitado, de forma que
outros usuários da Rede Social possam obter informações positivas ou negativas sobre
lugares.

No Foursquare há um aspecto jogo, no qual são oferecidas recompensas virtuais
aos usuários, o que é chamado de Jogo Social. Estas recompensas virtuais são feitas
em forma de pontos, emblemas e de um título, traduzido para português, como prefeito.
Emblemas são concedidos por uma variedade de razões, como por exemplo, o usuário
começar a utilizar a aplicação, fazer um check in dentro de um barco (emblema chamado
de “I’m on a boat”), fazer um check in no Polo Norte (emblema chamado de “Last
Degree”) ou com 50 ou mais pessoas ao mesmo tempo, ou fazendo um check in em um
evento especial. Para se tornar um prefeito, o usuário deve ser o indivíduo entre todos
os seus amigos da Rede Social que realizou uma maior quantidade de check in em um
determinado local dentro de um período de 60 (sessenta) dias. Entretanto, para que o jogo
funcione de maneira justa, não é possível fazer mais de um check in em um mesmo local
no mesmo dia.

2.3.5. Instagram

O Instagram é uma aplicação social móvel utilizada para publicação de imagens. Ela
possui em torno de 90 milhões de usuários ativos por mês e uma publicação de aproxima-
damente 40 milhões de imagens por dia11. O Instagram possibilita seus usuários tirarem
uma foto, aplicarem um filtro e depois publicá-la. A publicação não obrigatoriamente é
uma foto, podendo ser qualquer imagem escolhida pelo usuário. Além disso, ainda é pos-
sível compartilhar esta imagem para outras Redes Sociais, tais como Facebook, Twitter,
Foursquare, Tumblr12 e Flickr13.

A aplicação Instagram é utilizada como uma maneira para compartilhar o dia a
dia do usuário com os seus contatos da Rede Social através de fotos. A motivação para a
construção do Instagram foi unir a paixão da fotografia com as Redes Sociais, de forma a
ajudar as pessoas interagirem mais facilmente. Para isso, a aplicação permite que fotos se-
jam tiradas em qualquer lugar através de um dispositivo móvel e instantaneamente sejam
“reveladas” aos amigos. Além disso, ainda é possível adicionar meta-dados relacionados

11Dados de janeiro de 2013 e extraídos do blog do Instagram: http://blog.instagram.com/
12https://www.tumblr.com/
13http://www.flickr.com/
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a localização do usuário no momento em que ele tirou a foto ou a publicou. O Insta-
gram utiliza a base de dados do Foursquare para, através das coordenadas geográficas,
identificar lugares.

O Instagram cria elos entre usuários através do recurso “seguir”, como explicado
anteriormente. Na aplicação existem dois níveis de privacidade para perfis de usuários, e
consequentemente a imagens publicadas: (i) público, onde qualquer usuário pode seguir
e visualizar as imagens; (ii) privado, onde somente usuários que o dono do perfil permitiu
podem seguir e visualizar as imagens publicadas por ele.

2.3.6. Quadro Comparativo das Aplicações Sociais Móveis

Nesta subseção é feita uma comparação, através da Tabela 2.1, entre as aplicações sociais
móveis apresentadas. Para isso, utiliza-se os seguintes critérios de análise:

• Natureza do sistema: Expressa se a aplicação é um produto comercial de uso
amplo ou um sistema utilizado em pesquisas ou ainda se é um protótipo de um
sistema em fase experimental;

• Informações de Contexto: Expressa quais tipos de contexto pervasivos são utili-
zados e publicados pela aplicação;

• Abordagem: Expressa qual das abordagens para integração de sensoriamento so-
cial e pervasivo é utilizada, as quais foram descritas na subseção 2.2.2;

• Privacidade: Expressa se a aplicação fornece mecanismos de privacidade que per-
mitem restringir o acesso a algum conteúdo.

Como pode ser visto na Tabela 2.1, quanto à natureza do sistema, são descritas
duas aplicações desenvolvidas em projetos de pesquisa, o WhozThat e o CenseMe, uma
aplicação protótipo de um sistema ainda experimental, o Patient-Buddy-Build, e por fim,
dois produtos comerciais, o Foursquare e o Instagram.

O tipo de contexto pervasivo mais utilizado pelas aplicações é o de localização ad-
quirida a partir do GPS, apenas não utilizado pelo WhozThat. O acelerômetro é explorado
pelo CenseMe e pelo Patient-Buddy-Build de maneiras diferentes: o CenseMe usa para
determinar se o usuário está sentado, em pé, andando ou correndo; e o Patient-Buddy-
Build como uma alternativa para o usuário responder perguntas com resposta binária (sim
ou não). O CenseMe é a única aplicação a utilizar sensores de som, com objetivo de de-
tectar a voz humana ou barulhos vindos do ambiente e poder inferir se o usuário está, por
exemplo, em uma reunião ou no trânsito.

A câmera é explorada por três aplicações: CenseMe, Instagram e Foursquare.
O Instagram utiliza para que o usuário possa registrar momentos do seu dia a dia que
deseja compartilhar com seus contatos da Rede Social. O Foursquare utiliza a câmera
para que o usuário possa associar uma imagem a um local que ele tenha feito um check
in. O CenseMe usa a câmera para registrar imagens aleatórias sempre que uma ligação é
recebida ou discada, ou quando o usuário pressiona uma tecla previamente escolhida. O
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Aplicação Natureza do
Sistema

Informações
de Contexto Abordagem Privacidade

CenceMe
Sistema usado
em pesquisa

Áudio,
Câmera,

Acelerômetro,
Bluetooth e

GPS

B Sim

WhozThat
Sistema usado
em pesquisa

Bluetooth e
Perfil do
usuário

C Sim

Patient-Buddy-Build

Protótipo de
sistema

experimental
(Pesquisa)

GPS e
Acelerômetro

A e B Sim

Foursquare
Produto

comercial
GPS e Câmera B Sim

Instagram
Produto

comercial
GPS e Câmera B Sim

Tabela 2.1. Comparativo entre Aplicações Sociais Móveis.

Bluetooth é utilizado pelo CenseMe e WhozThat, onde ambas aplicações o exploram para
detectar usuários próximos fisicamente.

Em relação às abordagens, o WhozThat é a única aplicação a adotar a abordagem
C. O WhozThat funciona como uma camada entre as Redes Sociais e a aplicação social
móvel. A partir da aplicação social móvel ele compartilha identidades entre dois dispositi-
vos móveis próximos e depois consulta uma Rede Social com esta identidade para extrair
informações relevantes ao contexto local. O CenseMe e o Patient-Buddy-Build adotam
a abordagem B. O Patient-Buddy-Build possui ainda a abordagem A, pois ele também
utiliza informações da Rede Social como: informações da equipe médica do paciente e
dados do perfil do paciente. O Foursquare e o Instagram são consideradas aplicações a
adotarem a abordagem B, pois através deles o usuário pode publicar na Rede Social o
local em que está ou uma imagem. Por fim, todas aplicações fornecem algum recurso,
mesmo que seja simples, a fim de garantir a privacidade dos usuários.

2.4. Segurança e Privacidade
O conteúdo desta seção é baseado no trabalho desenvolvido em [Teles et al. 2013]. Esta
seção descreve as principais questões relacionadas a segurança e privacidade em aplica-
ções sociais móveis. Primeiramente, conceitos básicos sobre segurança da informação são
vistos, de forma a dar ao leitor uma fundamentação sobre o assunto. Em seguida, proble-
mas em Redes Sociais e soluções propostas na literatura são descritos. Por fim, questões
de privacidade em RSM são apresentadas, mostrando quais consequências a adição de
informações de contexto trazem às aplicações sociais móveis.
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2.4.1. Fundamentos de Segurança da Informação

Segurança da informação compreende o conjunto de medidas que objetivam preservar e
proteger as informações e sistemas de informação. As propriedades fundamentais de se-
gurança da informação são confidencialidade, integridade e disponibilidade, chamadas de
propriedades CIA (do inglês - Confidentiality, Integrity e Availability). Confidencialidade
garante que as informações devem estar disponíveis somente para entidades devidamente
autorizadas. Integridade determina que as informações não devem ser destruídas, com-
prometidas ou modificadas durante sua transmissão. Disponibilidade garante que infor-
mações, serviços e recursos de sistemas devem estar disponíveis se forem requisitados por
usuários legítimos. Outras propriedades básicas de segurança da informação são: Auten-
ticação, a qual garante que a comunicação entre entidades é legítima, ou seja, um usuário
deve ser devidamente identificado para uso do sistema, de forma que um usuário malici-
oso não possa se mascarar como confiável; Não- repúdio, a qual garante que um usuário
não pode negar uma ação (por exemplo, envio de uma mensagem) por ele realizada.

Oyomno et al. [Oyomno et al. 2009] definem privacidade através de três habili-
dades: (i) solitude - habilidade para observação, ou seja, o usuário tem a capacidade para
prevenir que seus dados pessoais, atuais ou passados, estejam visíveis a outras pessoas as
quais ele não tem permissão; (ii) anonymity - habilidade para não ser identificado em pú-
blico, ou seja, o usuário tem a possibilidade de não passar sua real identidade para uso do
sistema, e; (iii) reservation - habilidade para retirar-se do sistema computacional, ou seja,
poder interromper alguma utilização do sistema ou comunicação a qualquer momento. O
entendimento dos conceitos de privacidade e confidencialidade são bem próximos, mas
há uma distinção [Andress 2011]: confidencialidade refere-se a habilidade de proteger
algum dado de quem não está autorizado a vê-lo, enquanto privacidade é a confidenciali-
dade aplicada aos dados pessoais do usuário.

Uma outra propriedade relacionada a segurança da informação é o conceito de
Confiança. Diz-se que uma dada entidade é confiável para uma segunda quando a primeira
acredita que a segunda irá se comportar exatamente como esperado [Belapurkar et al.
2009]. Confiança determina a ação atual de uma entidade em relação a uma outra, sendo
um conceito caracterizado como uma crença, adquirida a partir de comportamentos do
passado da entidade a qual se propõe confiar. A propriedade de confiança em sistemas
distribuídos visa contribuir com a segurança da informação, de forma a dar uma garantia
mínima para a realização de transações seguras.

2.4.2. Questões em Redes Sociais

Em projetos de Redes Sociais há conflitos entre o oferecimento de recursos aos usuários
para socialização e mecanismos de privacidade para conter vazamento de dados pessoais
dos usuários [Zhang et al. 2010]. Dessa forma, quanto maior a sociabilidade oferecida
pela Rede Social, mais chances de ocorrerem problemas com a privacidade de seus usuá-
rios. Isso ocorre devido a existência de uma demanda em se prover recursos para sociabi-
lidade, tais como recomendação de amigos, lugares e páginas, acesso a lista de contatos
de outros usuários, acesso a conteúdos públicos, entre outros. No entanto, quando esses
recursos são fornecidos na Rede Social, mais brechas de privacidade surgem, as quais
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são usadas pelos atacantes para obter acesso indevido às informações pessoais, o que é
chamado de vazamento de privacidade.

Usuários de Redes Sociais usualmente geram uma grande quantidade de conteú-
dos, os quais normalmente estão relacionados a sua vida pessoal. Toda esse conteúdo
pode ser acessado ou compartilhado por muitas entidades, as quais representam as ori-
gens dos ataques de privacidade aos usuários de Rede Social. Para Gao et al. [Gao et al.
2011], estas origens são consideradas brechas e podem ser: (i) outros usuários da Rede
Social, (ii) aplicações de terceiros e (iii) o próprio provedor de serviços. Essas origens de
brechas serão detalhadas a seguir. Em seguida, vários ataques, ou tentativas de mau uso de
Redes Sociais por usuários maliciosos, são apresentados, além de soluções encontradas
na literatura.

2.4.2.1. Outros Usuários da Rede Social

Outros usuários da Rede Social representam uma ameaça devido, sobretudo, a facilidade
que atacantes tem para ingressarem na Rede Social, ou seja, criar uma conta através do
provedor de serviços e tonarem-se membros autênticos. Quando isso ocorre, eles podem
realizar tentativas de invasão de privacidade a fim de obter informações pessoais de outros
usuários. A proteção oferecida pelo provedor de serviços é feita através de mecanismos
de controle de acesso, nos quais o usuário escolhe configurações informando em quem ele
confia ou não. Entretanto, mecanismos de controle de acesso podem ser implementados
de várias formas aos conteúdos publicados na Rede Social, desde uma granularidade fina
até uma granularidade grossa.

Como visto anteriormente na seção 2.2, Redes Sociais podem ser representadas
através de um Grafo Social, onde os usuários são representados por vértices e os elos por
arestas. Neste cenário, ataques de invasão de privacidade podem ocorrer via:

• Acesso direto ou usuários conectados: um vértice A tem uma aresta ligando-o
a um vértice B. Por exemplo, os usuários João e Maria ligados diretamente pela
aresta A na Figura 2.1, no Grafo Social A;

• Acesso indireto ou usuários conectados indiretamente: um vértice D não tem
uma aresta ligando-o a um vértice E, mas ambos vértices tem uma aresta ligando-
os a um vértice C. Assim, existe um elo indireto entre eles, com um salto. Neste
caso, o vértice D é amigo-de-amigo (do inglês, friend-of-friend) do vértice E. No
exemplo da Figura 2.1, no Grafo Social A, Joana é amigo-de-amigo de Ricardo,
pois ambos possuem um elo com Pedro;

• Acesso público: não existe obrigatoriamente uma aresta, um ou mais vértices inter-
mediários, ligando dois vértices. Alguns mecanismos de controle de acesso permi-
tem a não restrição de acesso a conteúdos. Com esta política, o acesso a conteúdos
é público a qualquer usuário.

A seguir são apresentadas algumas soluções encontradas na literatura para vaza-
mento de privacidade quando outros usuários da Rede Social representam uma ameaça. O
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trabalho apresentado em [Stutzman and Kramer-Duffield 2010] sugere o uso de políticas
de privacidade em que permissões são dadas apenas a usuários que tenham acesso direto
no Grafo Social. Assim, apenas usuários conectados tem acesso a conteúdos publicados.
No entanto, os autores concluem que essa não é uma alternativa viável, uma vez que pou-
cos usuários escolheriam usar uma Rede Social com tal política de privacidade restritiva.
Isso ocorre devido ao fato dessa abordagem diminuir a sociabilidade e a possibilidade de
criar novos elos entre usuários, eliminando um dos mais interessantes recursos das Redes
Sociais: a descoberta de amizades, ou seja, a formação de arestas através de interações ou
afinidades identificadas no mundo virtual.

Em Redes Sociais, é comum categorizar contatos de acordo com critérios ou atri-
butos (por exemplo, colegas de trabalho, família, colegas de estudo, entre outras) de forma
que políticas de privacidade possam ser aplicadas, em que cada categoria tem um conjunto
de permissões. Fang et al. [Fang and LeFevre 2010] propõem um mecanismo para a cri-
ação automática de categorias de contatos. Os autores criaram um modelo que, através
de aprendizagem de máquina, permite a criação de comunidades de contatos (formação
de clusters) e replica as permissões de acesso de um contato de uma dada comunidade
para todos os outros que são classificados para esta comunidade. Para realizar essa repli-
cação, o usuário dono da conta da Rede Social deve definir permissões a pelo menos um
contato que faz parte de uma dada comunidade e, a partir disso, o mecanismo proposto
automaticamente replica essas permissões a todos outros contatos classificados para esta
comunidade. De acordo com os autores, esse modelo diminui muito o esforço do usuá-
rio para conceder permissões de acesso. Porém, em alguns casos, contatos podem ser
erroneamente categorizados.

Rahman et al. [Rahman et al. 2010] apresentam um mecanismo de privacidade
focado em possibilitar uma granularidade fina às permissões de acesso a conteúdos pu-
blicados, chamado de PCO (Privacy-sensitive architecture for Context Obfuscation). A
abordagem do mecanismo é utilizar uma técnica de ofuscação, a qual generaliza o con-
teúdo publicado. Por exemplo, se um usuário publicar uma mensagem com a informação
“Eu estou assistindo um filme do Batman”, então de acordo com permissões definidas
pelo próprio usuário, o mecanismo torna disponível este conteúdo a determinados usuá-
rios com permissões mais restritas apenas com a informação “Eu estou assistindo um
filme”. Portanto, a informação contendo o nome do filme é ofuscada. Além disso, o usuá-
rio tem a possibilidade de configurar nas permissões um parâmetro de duração, o qual
define por quanto tempo o conteúdo ficará disponível.

Essas soluções são interessantes do ponto de vista de garantir a privacidade dos
usuários. No entanto, quando não corretamente usadas, elas podem também conduzir para
uma falta de balanceamento entre sociabilidade e privacidade. Por exemplo, em [Rahman
et al. 2010], a técnica PCO esconde as informações de conteúdos/mensagens publicadas,
as quais podem ser importantes para a interação entre usuários e, possivelmente, formação
de novos elos. Isso ocorre devido usuários poderem ter interesses em comum, no caso do
exemplo o filme do Batman, o que é um fator motivador para interações e formação de
elos.

Em relação ao acesso indireto entre usuários no Grafo Social, uma questão de
vazamento de privacidade encontrada na literatura é o compartilhamento de conteúdos
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publicados. No Facebook, este recurso é chamado de Share, e no Twitter de Retweet.
Usando estes recursos, um usuário pode ter acesso a conteúdos publicados por outro ao
qual não tem uma aresta estabelecida no Grafo Social. Em outras palavras, conteúdos são
acessados por amigo-de-amigo e, em muitos casos, com uma grande quantidade de saltos
entre os vértices. O que ameniza a ocorrência de problemas de vazamento de privacidade
com a utilização desse recurso é o fato do usuário colocar uma responsabilidade em seus
contatos para manterem suas informações pessoais privadas, não compartilhando-as, e
eles horarem essa confiança depositada [Macropol and Singh 2011]. Implicações relaci-
onadas a essa questão, especificamente no Twitter, podem ser vistas em [Meeder et al.
2010] e [Mao et al. 2011].

2.4.2.2. Aplicações de Terceiros

Aplicações de terceiros são escritas utilizando uma API (Application Programming In-
terface) disponibilizada pelo provedor de serviços, a qual fornece uma interface aberta
para a criação e adição de novos recursos a Rede Social. Essas aplicações são necessárias
para prover novos serviços a Rede Social, demandados pelos próprios usuários. No en-
tanto, essas aplicações são escritas por outras entidades, e naturalmente não são sempre
confiáveis. Além disso, elas usualmente requerem ao usuário a permissão para acessar
livremente suas informações pessoais. Aplicações de terceiros podem ser categorizadas
como no Facebook: jogos, diversão, estilo de vida, música, notícias, fotos, vídeos, espor-
tes, lugares, entre outras.

Um tipo de aplicação de terceiros que oferece mais risco é o das agências de
publicidade. Estas companhias usualmente tem acesso às informações pessoais de usuá-
rios, autorizadas pelo provedor de serviços, a fim de realizar publicidade personalizada
de acordo com os interesses dos usuários. Estas publicidades são consideradas cientes
de contexto, uma vez que elas usualmente levam em consideração informações de con-
texto social extraídas dos perfis de usuários, tais como lugares frequentados, mensagens
publicadas, comunidades as quais usuários estão inseridos, entre outras. Dessa forma, as
agencias de publicidade podem direcionar melhor seus anúncios.

No trabalho desenvolvido em [Lee et al. 2011], uma solução é proposta para
controlar o acesso a informações pessoais por aplicações de terceiros. Os autores propõem
um componente chamado FAITH, o qual trabalha como um firewall entre as aplicações de
terceiros e o provedor de serviços. O FAITH controla todas as requisições originadas pelas
aplicações de terceiros a informações que estão no provedor de serviços. Dessa forma, o
FAITH controla quais aplicações podem ter acesso a quais informações do usuário. Todas
as chamadas originadas das aplicações de terceiros a API da Rede Social é feita através do
FAITH, o qual cria um log que fica disponível ao usuário. O conteúdo desse log informa
todas tentativas de acesso bem e mal sucedidas às informações pessoais do usuário.

Aplicações de terceiros, as quais tem permissões explicitas dos usuários para aces-
sarem suas informações pessoais, podem disponibilizar essas informações a outras enti-
dades não autorizadas. Por exemplo, um jogo social que requisita um subconjunto de
informações do perfil do usuário (por exemplo, seu nome, e-mail, data do aniversário, lo-
cal de trabalho, entre outras) pode disponibilizá-las a outra entidade. Esse é um problema
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atacado por [Singh et al. 2009], onde os autores propõem um framework chamado xBook.
O xBook controla o fluxo de dados originado a partir de aplicações de terceiros. Assim,
se uma aplicação de terceiro quer repassar uma informação pessoal adquirida da Rede So-
cial para uma outra entidade, uma permissão explicita emitida pelo usuário é necessária.
O framework possibilita controlar e restringir fluxos de dados não autorizados e, ainda,
alertar o usuário para situações onde a aplicação de terceiro está tentando encaminhar
suas informações pessoais sem permissão. Para isso, as aplicações de terceiros devem ser
desenvolvidos utilizando os componentes do framework, o qual garante a não ocorrência
desse problema.

2.4.2.3. Provedor de Serviços da Rede Social

O provedor é a entidade responsável por fornecer os serviços necessários aos usuários
da Rede Social. Ele tem acesso a todos os dados pessoais inseridos/publicados pelos
usuários. Exatamente por esse motivo, os usuários vem deixando de confiar nesta provisão
de serviços e ficando cada vez mais preocupados, por não saberem realmente por quem
seus dados pessoais são acessados.

Muitos trabalhos encontrados na literatura vem propondo mecanismos que uti-
lizam criptografia para proteger os dados publicados na Rede Social, de forma que o
provedor não tenha acesso a eles. Entre estes trabalhos, um se destaca por propor uma
solução independente da Rede Social a qual é aplicado, o Persona [Baden et al. 2009].
Esta solução propõe o uso de dois mecanismos de criptografia: (i) o primeiro usa um
mecanismo de chaves assimétricas, onde o usuário informa sua chave pública aos seus
contatos e, assim, esses contatos podem enviar conteúdos a ele; (ii) o segundo é cha-
mado de ABE (Attribute-Based Encryption), o qual diferencia esta proposta dos demais
trabalhos. Neste mecanismo, cada usuário gera uma chave pública ABE (APK) e sua
respectiva chave secreta (AMSK). O usuário pode adicionar atributos a APK, usados para
controlar as permissões de acesso a conteúdos compartilhados com grupos de contatos.
Um usuário terá permissões de acesso a determinado conteúdo se a APK recebida pelo
dono do conteúdo possuir um atributo a qual possibilita esse acesso. Dessa forma, a APK
também trabalha como um mecanismo de controle de acesso.

Para demonstrar o uso do mecanismo ABE utilizado pelo Persona, segue o exem-
plo. João envia sua APK para Maria, um de seus contatos na Rede Social, contendo o
atributo “família”. João deve organizar seus contatos em grupos (por exemplo, família e
amigos). Quando João publica um conteúdo, ele restringe o acesso a este conteúdo para
determinado(s) grupo(s) de contatos, os quais são representados na APK pelos atributos.
No caso do exemplo, João publica um conteúdo destinado ao grupo “família”. Então Ma-
ria terá permissões para acessar um determinado conteúdo publicado por João, pois um
dos atributos da APK recebida de João é “família”. A restrição definida para controlar
o acesso a conteúdos também aceita operadores lógicos. Por exemplo, ao publicar uma
foto, João restringe o acesso aos grupos “família” OU “amigos” (o que significa que o
contato deve estar em pelo menos um dos grupos para ter acesso ao conteúdo), ou “fa-
mília” E “amigos” (o que significa que o contato deve estar em ambos os grupos para ter
acesso ao conteúdo).
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Outros trabalhos encontrados na literatura propõem a utilização de uma arquite-
tura de Rede Social distribuída como uma solução para o problema do vazamento de
privacidade originado pelos provedores de serviços. Neste caso, não existe um servidor
centralizando o processamento e armazenamento de conteúdos dos usuários. Em [An-
derson et al. 2009], os autores propõem uma abordagem onde o provedor de serviços
somente age como um servidor de nomes. A comunicação realizada entre os usuários da
Rede Social é feita diretamente e os dados dos usuários são armazenados localmente pela
aplicação cliente. Por exemplo, considere que João quer se comunicar com Maria e ela
está em sua lista de contatos. João conhece apenas o identificador de Maria, neste caso,
seu próprio nome. Ambos usuários devem estar registrados no servidor da Rede Social,
o qual é usado por João apenas para obter o endereço IP de Maria a partir do identifi-
cador dela. A partir desta fase, a comunicação e transferência de conteúdos são feitas
diretamente entre João e Maria, sem uma mediação do servidor.

2.4.2.4. Ataques contra a Rede Social

Vários ataques são encontrados na literatura, os quais objetivam perturbar a correta ope-
ração da Rede Social, onde o provedor de serviços, aplicações de terceiros e os usuários
podem ser prejudicados. Alguns ataques tem a intenção de enfraquecer a confiança dos
usuários em relação ao provedor de serviços e, caso isto ocorra, o provedor perderá rendi-
mentos financeiros. Estes ataques também geram um impacto negativo aos desenvolvedo-
res de aplicações de terceiros, por diminuir as negociações de seus produtos. Em um caso
mais grave e impactante, os usuários podem ser prejudicados, sofrendo com o vazamento
de privacidade ou sendo infectados com códigos maliciosos

Um problema comum em Redes Sociais é o Spam. O termo spam é utilizado
para referenciar o recebimento de uma mensagem não solicitada, que geralmente tem o
caráter de fazer propaganda de algum produto ou assunto não desejado. Spam torna-se
um problema mais sério quando combinado com a disseminação de códigos maliciosos
(malware). O usuário, ao clicar em uma URL com código malicioso, infecta seu compu-
tador e permite ao dono do malware acessar sua conta da Rede Social. Grier et al. [Grier
et al. 2010] analisaram 25 milhões de URLs compartilhadas no Twitter e identificaram
que 8% delas apontam para páginas web catalogadas em listas negras, por possuir códigos
maliciosos. Ao analisar as contas usadas para envio de spams, os autores encontraram evi-
dencias de que as mensagens de spam foram originadas por contas de usuários legítimos,
mas infectadas por malware.

A disseminação de código malicioso gera um grande impacto negativo à Rede So-
cial, como ocorrido em agosto de 2008, quando o Koobface, um malware, causou gran-
des problemas a várias Redes Sociais [Xu et al. 2010]. No caso de códigos maliciosos,
somente os usuários, e não os provedores de serviços, são infectados e usados para disse-
minação. Entretanto, provedores de serviço podem agir na detecção, redução ou mesmo
parar a disseminação de códigos maliciosos. Em [Xu et al. 2010], os autores propõem
um sistema de detecção de malware para Redes Sociais. A ideia geral é ganhar vanta-
gem das características de propagação, capturar evidencias que provam isso, e identificar
quando uma infecção ocorre, baseada no fluxo de menagens da rede. Por esse motivo,
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a abordagem é considerada um sistema de detecção baseado em anomalias14. Uma ava-
liação do sistema foi realizada na Rede Social Flickr e identificado que em um universo
de 1.8 milhões de usuários, 0.13% das contas são infectadas com algum tipo de código
malicioso.

Um outro tipo de ataque é o chamado Sybil [Douceur 2002], que ocorre quando
um atacante adultera o sistema de reputação da Rede Social através da criação de várias
contas (alguns ataques requerem apenas 7, enquanto outros milhões de contas). O ata-
cante influencia diversos resultados da Rede Social usando contas controladas que agem
coletivamente como usuários legítimos. Por exemplo, um ataque Sybil poderia influenciar
os resultados de uma enquete realizada na Rede Social. No entanto, em RSM identifica-
dores associados aos dispositivos móveis, como o SIM card usado em redes GSM (Global
System for Mobile Communications), podem ser usados para dificultar a criação de várias
contas simultaneamente pelo atacante. Neste caso, pode-se limitar a quantidade de contas
criadas a cada dispositivo móvel.

Em [Bilge et al. 2009], os autores apresentam dois ataques chamados Same-site
profile cloning e Cross-site profile cloning. No primeiro, o atacante cria uma conta a qual
tem informações de perfil idênticas a de outro usuário. Em seguida, ele envia requisições
para o estabelecimento de arestas para uma lista de contatos do usuário legítimo o qual
ele clonou a conta. Estes contatos, acreditando na familiaridade do usuário (por exem-
plo, colega de estudo, colega de trabalho ou um membro da família) aceita a requisição
e, assim, inicia a exposição de suas informações pessoais ao atacante. Essa exposição
ocorre devido a muitas políticas de privacidade permitirem acesso a conteúdos pessoais a
contatos. O segundo ataque é similar ao primeiro, diferenciado pelo fato de que a criação
de um perfil falso não é feita na mesma Rede Social onde o usuário legítimo tem um perfil
válido, mas em uma Rede Social diferente. Em [Bilge et al. 2009], os autores propõem
um método para a detecção destes ataques através de Captcha15, uma vez que a defini-
ção de perfis falsos é usualmente feita automaticamente através de códigos maliciosos, os
quais tem dificuldade de passar por desafios de Captcha.

Provedores de serviços de Redes Sociais usualmente ganham vantagem dos dados
de usuários, por oferecê-los a outras empresas e a academia, para que sejam utilizados,
por exemplo, para publicidade ciente de contexto. Entretanto, uma vez que os conteú-
dos dos usuários são muito sensíveis, eles devem ser fornecidos de forma a não revelar
a identidade do usuário. Dessa forma, caso alguma outra entidade externa ao provedor
da Rede Social tenha acesso ao conteúdo, não será possível identificar seu dono a partir
dele. Então diz-se que os dados estão anonimizados. As técnicas usadas para esconder a
identificação dos donos dos dados armazenados no provedor de serviços das Redes Soci-
ais é chamada de anonimização. A tentativa de ataque para identificar o dono é chamada
de deanonimização. Aplicações sociais móveis trazem novos desafios para a construção
de algorítimos de anonimização, uma vez que o Grafo Social é normalmente mais dinâ-

14Em um sistema de detecção baseado em anomalias, inicialmente é montado um perfil que representa
o comportamento normal do sistema. Posteriormente o sistema entra em fase de monitoramento, na qual
utiliza várias métricas para determinar se está havendo algum comportamento diferente do perfil inicial.

15Captcha é um tipo de teste desafio-resposta usado em computação como uma tentativa de garantir que
a resposta é gerada por uma pessoa humana e não por uma máquina.
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mico. Por exemplo, em comunidades dinâmicas vértices e arestas mudam rapidamente,
de acordo com o contexto do usuário.

2.4.3. Privacidade em Aplicações Sociais Móveis

Informações de contexto proveem uma riqueza de recursos e a possibilidade para cons-
truir muitos tipos de serviços para RSM. Entretanto, elas também criam novos problemas
de vazamento de privacidade. Informações de contexto publicadas na Rede Social podem
comprometer a privacidade do usuário por conterem (ou a partir delas poder-se inferir)
muitas informações pessoais sensíveis que um usuário não quer deixar disponível para
outros usuários da Rede Social. Um fator agravante é a prática comum de agregação de
informações de contexto a conteúdos (por exemplo, adicionar a uma foto a localização,
data e horário a qual ela foi tirada), o que nem sempre é feito com o consentimento explí-
cito do usuário. Dessa forma, informações de contexto podem ser expostas para usuários
que somente tem permissão de acessar conteúdos publicados, e não informações de con-
texto agregadas. No entanto, em algumas aplicações sociais móveis, dependendo de seu
domínio, muitas informações de contexto, e ainda sensíveis, devem ser continuamente
transmitidas, como em RSM aplicadas ao domínio da saúde, onde através de sensores
(bio-sensores) profissionais de saúde podem continuamente monitorar o status de saúde
dos pacientes. Schuster et al. [Schuster et al. 2012b] argumentam que o gerenciamento de
privacidade deve ser feito em diferentes níveis, desde uma única informação de contexto
pessoal (único sensor) até informações de contexto inferidas a partir de vários sensores.

Uma outra questão é que usuários maliciosos podem produzir falsas informações
de contexto para aplicações sociais móveis. Estas informações podem ser usadas pelo
atacante para ganhar acesso a algum recurso (spoofing attack) ou ganhar uma identidade
temporária para agir como um usuário legítimo (faking attack) [Dong et al. 2011]. Por-
tanto, o uso impróprio de informações de contexto pode seriamente influenciar a confia-
bilidade de aplicações sociais móveis. Isto traz sérios problemas quando aplicações são
usadas em ambientes críticos, como no domínio da saúde, onde decisões médicas po-
dem ser tomadas baseadas em informações de contexto, tendo uma direta influencia no
tratamento dos pacientes.

Um outro exemplo relacionado a produção de informações de contexto falsas é
o chamado location cheating attack [He et al. 2011], ilustrado na Figura 2.7. Neste
ataque, quando o GPS do dispositivo móvel retorna as coordenadas de localização para a
aplicação, o atacante bloqueia a informação original e cria uma informação de localização
falsa, fazendo o provedor de serviços acreditar erroneamente que o dispositivo móvel está
na falsa localização fornecida.

Uma outra questão de privacidade que surge devido ao uso inadequado de infor-
mações de contexto está relacionado ao tagging (marcação) em conteúdos publicados.
Várias aplicações sociais móveis permitem ao usuário associar um vértice, a qual ele tem
um elo estabelecido, a um conteúdo publicado, o que é chamado de user tagging. Se a
associação é uma referencia a uma localização, a marcação é chamada de geotagging.
O tagging cria problemas de vazamento de privacidade, uma vez que o usuário marcado
pode, eventualmente, não desejar que isso ocorra [Friedland and Sommer 2010]. Por
exemplo, um usuário não gostaria de ser marcado em uma foto a qual lhe constrange.
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Figura 2.7. Ilustração do Location Cheating Attack [He et al. 2011].

Considerando as questões de privacidade descritas, é possível destacar alguns re-
quisitos relacionados ao projeto das aplicações, aos quais desenvolvedores devem levar
em consideração [Teles et al. 2013]:

• Aplicações devem prover mecanismos que permitam ao usuário não somente definir
regras de controle de acesso a conteúdos publicados, mas também para informações
de contexto associadas, em vários níveis de granularidade;

• Em muitos casos, a publicação de informações de contexto é feita implicitamente
e escondida do usuário. Aplicações devem expor ao usuário de alguma maneira
quais informações de contexto estão sendo publicadas e permiti-lo desabilitar esta
publicação quando desejar;

• Aplicações devem prover usabilidade para permitir ao usuário configurar políticas
de privacidade com facilidade.

2.4.3.1. Privacidade de Localização em Aplicações Sociais Móveis

A proteção de informações de contexto de localização é particularmente importante em
RSM, devido a grande quantidade de aplicações que proveem recursos baseado na locali-
zação do dispositivo móvel. Privacidade de localização pode ser definida como o direito
do usuário de decidir como, quando e para qual propósito suas informações de locali-
zação podem ser reveladas a outros [Ardagna et al. 2007]. As seguintes categorias de
privacidade de localização podem, então, ser identificadas [Anthony et al. 2007]:
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• Privacidade da Identidade: onde o objetivo é proteger a identificação do usuário
associada ou inferida a partir das informações de localização. Informações de lo-
calização podem ser providas a alguma entidade, mas a identidade do usuário deve
ser preservada;

• Privacidade de Posição: onde o objetivo é adulterar a localização exata do usuário
a fim de proteger sua real localização;

• Privacidade de Caminho: onde o objetivo é não revelar localizações anteriores ao
qual o usuário passou, ou seja, o caminho atravessado pelo usuário.

Uma solução para privacidade de identidade em RSM, chamada de servidor de
identidade (identity server), é proposta em [Beach et al. 2009a] e ilustrada na Figura 2.8.
A abordagem é prover identificadores, chamados de identificados anônimos (anonymous
identifier - AID), para usuários de dispositivos móveis de forma que suas identidades não
sejam comprometidas. Nesta solução, qualquer informação publicada deverá ser ano-
nimizada, incluindo informações de localização. Além disso, a solução também provê
comunicação segura entre os componentes da aplicação social móvel.

Figura 2.8. Compartilhamento de Informação através do Servidor de Identidade
[Beach et al. 2009a].

Como visto na Figura 2.8, o AID é gerado pelo servidor de identidade (SI). Antes
de um dispositivo móvel publicar sua presença a um outro próximo, a aplicação, de forma
segura, entra em contato com o SI para obter um AID. O SI gera um AID usando uma
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função hash e o envia a aplicação (passo 1). Então, o dispositivo móvel envia sua loca-
lização ao SI a fim de obter uma lista de dispositivos próximos (passo 2). O dispositivo
móvel compartilha o AID recebido do SI com dispositivos próximos usando um adapta-
dor de rede sem fio Bluetooth ou Wi-Fi (passo 3). Depois disso, o dispositivo próximo
consulta o SI pelo perfil de Rede Social do usuário (informações pessoais) associado ao
AID recebido (passo 4 e 4a). Uma vez que informações pessoais relacionadas a um AID
foram recebidas, o SI remove este AID da lista de AIDs associados ao dispositivo mó-
vel correspondente. Dessa forma, um dispositivo móvel deve obter um AID para todos
contatos que ele deseja compartilhar suas informações pessoais da Rede Social.

Em privacidade de localização, soluções de detecção de proximidade física cien-
tes de privacidade determinam se dois usuários móveis estão próximos um do outro sem
requerer descobrir sua exata localização. O protocolo Longitude [Mascetti et al. 2009]
é um exemplo deste tipo de solução, o qual também garante a privacidade de caminho.
Neste protocolo, cada vez que a localização do usuário é enviada ao servidor pela apli-
cação móvel, ela é primeiro mapeada de uma área bi-dimensional para um sistema de
coordenadas tri-dimensional (chamado de espaço toroidal). Depois disso, o espaço to-
roidal é criptografado e enviado ao servidor. O método de criptografia utiliza uma chave
secreta que é compartilhada entre os contatos do usuário da Rede Social e usada no pro-
cesso de encriptação da informação de localização. Para que um contato possa ter acesso
a localização do usuário é necessário que ele obtenha esta chave.

O trabalho [Siksnys et al. 2010] também objetiva a detecção de proximidade ci-
ente de privacidade. Ele propõe um serviço chamado de VicinityLocator o qual notifica
o usuário sobre a entrada de contatos em uma específica região de interesse. Esta região
pode ser qualquer lugar e ser modificada em tempo real pelo usuário. Políticas de priva-
cidade são aplicadas a localização do usuário de forma que somente contatos registrados
tem permissões de acesso e, ainda, é necessário que eles estejam localizados nessa região
de interesse. Portanto, para um usuário conhecer a localização de outro é necessário eles
estarem co-localizados. Além disso, o usuário especifica a distância máxima que seus
contatos podem conhecer sua localização.

2.5. Soluções de Middleware para Redes Sociais Móveis
Nos últimos anos, vários sistemas de middleware para RSM foram propostos na litera-
tura [Karam and Mohamed 2012], tais como MyNet [Kalofonos et al. 2008] [Antoniou
and Kalofonos 2008], MobiSoc [Gupta et al. 2009] [Borcea et al. 2007], MobiClique [Pi-
etiläinen et al. 2009] e Mobilis [Lübke 2011] [Schuster et al. 2012a], além do projeto
MobileHealthNet [Teles et al. 2012a] [Teles et al. 2012b], o qual visa a construção de
um middleware para RSM a ser utilizado para a criação de novos serviços e aplicações
sociais móveis voltadas para área da saúde. Estes sistemas de middleware são descritos
nesta seção.

2.5.1. MyNet

O MyNet é um sistema de middleware P2P seguro para interação social entre usuários
de dispositivos móveis o qual permite o compartilhamento de serviços executados nos
dispositivos e conteúdos, sem a necessidade de um repositório central ou infra-estrutura.
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Dessa forma, este middleware adota uma arquitetura distribuída para a construção de
aplicações sociais móveis. O MyNet permite que as informações sociais dos usuários (por
exemplo, informações de perfil) e serviços distribuídos sejam acessados e compartilhados
entre amigos em tempo real.

O middleware foi construído no topo de uma tecnologia P2P chamada Unmana-
ged Internet Architecture (UIA) [Ford et al. 2006], a qual provê duas funcionalidades
básicas: conectividade ubíqua e gerenciamento de grupos distribuídos. O UIA permite
que usuários compartilhem seus perfis e dados pessoais de forma segura pela rede mó-
vel. Nesta rede, cada dispositivo possui um identificador único e permanente, chamado
de Endpoint Identifier (EID), usado para identificar os dispositivos em todos os serviços
disponíveis na rede. A Figura 2.9 mostra a arquitetura do MyNet.

Figura 2.9. Arquitetura do MyNet [Kalofonos et al. 2008].

Uma Rede Social no MyNet é formada por um conjunto de dispositivos móveis
devidamente identificados e autenticados, formando um cluster, chamado pelos autores
de Personal Device Cluster (PDC). A inclusão de novos usuários é realizada pelo módulo
Out-of-Band Introductions. Este módulo é responsável por realizar todo o protocolo de
descobertas de novos dispositivos na rede, bem como os precedimentos necessário para
inclusão destes ao PDC.

Os componentes do middleware e suas aplicações podem usar chamadas de pro-
cedimentos remotos assíncronas para comunicação, o que é realizado através de camadas
ao componente MyARPC. Opcionalmente, os componentes ou aplicações podem utilizar
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o MyNet Messaging, o qual corresponde a uma API de mais alto nível. Todas as informa-
ções locais, tais como contatos, informações de contexto, bem como o estado dos serviços
disponíveis nos dispositivos da rede são persistidos no PDC-store.

O MyNetSec Control Module [Kalofonos 2007] é responsável por gerenciar o con-
trole de acesso às informações. Este componente funciona como um firewall, usado para
interceptar todas as chamadas realizadas ao serviços disponibilizados pelos dispositivos.
Então, o MyNetSec Control Module decide se a operação será permitida ou não, baseado
nas preferências de compartilhamento dos usuários. Além disso, esse componente ainda
utiliza uma estrutura chamada de Passlet, responsável pela privacidade dos dados. O Pas-
slet inclui um controle de acesso onde é informado quem deu a permissão, a quem ela foi
dada e por quanto tempo.

O MyNet dispõe ainda de um serviço de descoberta de recursos, o Secure Resource
Discovery, responsável pela descoberta de novos recursos compartilhados na rede, respei-
tando as preferencias de privacidade dos seus donos. Estes recursos podem ser serviços
ou conteúdos disponibilizados pelos usuários na rede. O MyNet disponibiliza também
um suporte a operações desconectadas, em casos onde o dispositivo esteja desconectado
as mensagens são persistidas localmente em um estrutura de fila pelo middleware e trans-
mitidas posteriormente, quando houver conectividade com o destino das mensagens.

2.5.2. MobiSoc

O MobiSoc provê uma plataforma que possibilita o desenvolvimento de aplicações sociais
móveis, além de obter, gerenciar e tornar disponível informações sobre o estado social
das comunidades em que o usuário se encontra fisicamente. Este estado é composto
de informações sobre os perfis dos usuários e de lugares, além de conter informações
relacionadas a afinidade entre pessoas e afinidades que pessoas possuem com lugares.

O estado dessa Rede Social evolui continuamente ao longo do tempo com a cri-
ação de novos perfis de usuários, laços sociais, informações relacionadas a lugares, ou
eventos. O MobiSoc inclui também algoritmos de aprendizagem para descobrir padrões
geo-sociais, tais como afinidades entre pessoas e entre pessoas e lugares.

A arquitetura do MobiSoc é apresentada na Figura 2.10. O MobiSoc atua como
uma entidade centralizada para o gerenciamento da Rede Social e fornece uma API de
serviços para desenvolvimento de aplicações. A arquitetura é dividida em módulos e
submódulos. Os módulos internos podem ser fisicamente distribuídos, a fim de prover
escalabilidade para clientes móveis.

Os módulos que compõe o MobiSoc são: Coleção de Dados (Data Collection),
Aprendizagem de Contexto Social (Social State Learning), Gerenciador de Eventos (Event
Manager) e Gerenciador de Privacidade e Execução (Privacy Management and Enforce-
ment). O módulo Coleção de Dados é composto por três submódulos: Pessoas (People),
Lugares (Places) e Localização (Location). O submódulo Pessoas permite às aplicações
coletarem, armazenarem e modificarem as informações dos perfis dos usuários (tais como
dados pessoais, interesses e preferências). O submódulo Lugares, armazena informações
de dados geográficos sobre lugares e mapas, além de provê mecanismos para adicionar
informações sobre eventos relacionados a um lugar. Por fim, o submódulo Localização
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Figura 2.10. Arquitetura do MobiSoc [Gupta et al. 2009].

recebe e armazena as atualizações das informações de localização provenientes dos dis-
positivos móveis dos usuários.

O módulo Aprendizagem de Contexto Social é responsável por inferir novas in-
formações sobre relacionamentos entre pessoas e entre pessoas e lugares. Este módulo é
composto pelos seguintes sub-módulos:

• Perfil do Usuário (People Profiling): provê informações sobre o perfil do usuário,
grafo dos elos sociais deste e os grupos sociais ao qual ele faz parte;

• Perfil do Lugar (Place Profiling): provê informações sobre lugares e aprimora a
semântica do lugar com informações sociais;

• Aprendizagem de Afinidade Pessoa-Pessoa (People-People Afinity Learning):
responsável por descobrir afinidades sociais entre pares de usuários, com base nos
interesses pessoais, amigos em comum, ou ainda, lugares em comum que costumam
frequentar;

• Aprendizagem de Afinidade Pessoa-Lugar (People-Place Afinity Learning): res-
ponsável por descobrir quais são os lugares de interesse dos usuários, através da
análise histórica dos tipos de lugares frequentados ou visitados.

O Gerenciador de Eventos é o módulo utilizado para comunicação assíncrona
com aplicações. Estas podem registrar eventos no middleware para receber notificações
quando algo de interesse do usuário ocorrer na Rede Social. Por exemplo, um usuário



                                                                   Livro de Minicursos                                                                   87

pode desejar ser notificado quando um contato específico acessar a Rede Social. O dispo-
sitivo móvel realiza periodicamente a busca por notificações de eventos.

O Gerenciador de Privacidade e Execução é o módulo que gerencia as regras de
privacidade das entidades (usuários e aplicações) no sistema. Tais regras são expressas
através de um mecanismo chamado de privacy statement, onde cada aplicação registra
suas preferências de privacidade. O statement contém uma entidade primaria, a qual
determina quem criou as permissões, e uma secundária, que determina a quem são dadas
as permissões. Esta segunda entidade pode ser um usuário ou um grupo de usuários.

O MobiSoc possui sua arquitetura orientada a serviço (SOA). Seus serviços são
acessados utilizando kSOAP, um framework SOAP16 (Simple Object Acess Protocol) para
J2ME. O kSOAP vem de kXML, um tipo de XML utilizado em dispositivos com recur-
sos limitados, em especial, de memória e processamento. O SOAP foi escolhido devido
a sua portabilidade, já que oferece uma independência de linguagem e, somado a isto,
existem clientes SOAP em várias linguagens populares. Além disso, sua comunicação
entre clientes e servidores é feita utilizando o protocolo HTTP.

2.5.3. MobiClique

O MobiClique é um middleware que utiliza informações e preferências do usuário ex-
traídas do perfil obtido a partir de alguma outra Rede Social (por exemplo, Facebook).
Informações do grafo do usuário são utilizadas para localizar seus contatos que estão
próximos fisicamente. A partir disso, usuários podem trocar mensagens e compartilhar
conteúdo entre si utilizando conexões ad-hoc. A aplicação móvel obtém as informações
do perfil a partir de uma conexão com a Internet via rede sem fio ou através de conexões
oportunistas com outros dispositivos próximos, conforme Figura 2.11.

O usuário possui um identidade única no sistema para ser identificado. Cada dis-
positivo executa um algoritmo de descoberta de vizinhança, verificando se usuários próxi-
mos detectados pelo adaptador Bluetooth usam uma aplicação desenvolvida MobiClique.
Essa detecção é feita através de uma requisição a fim de obter como resposta a identidade
do usuário. Através desse protocolo, usuários sabem quais outros estão ao seu redor.

Os usuários interagem entre si através de mensagens, as quais podem ser direcio-
nadas a um usuário específico ou a um grupo de usuários. Ao utilizar conexões ad-hoc,
as mensagens passam de nó em nó até chegar ao seu destino. Caso o adaptador de rede
sem fio Bluetooth esteja ocupado com outra aplicação, ou não existir nenhum vizinho
disponível, as mensagens são armazenadas localmente. Posteriormente, quando usuá-
rios próximos estiverem disponíveis e o adaptador Bluetooth estiver desocupado, elas são
enviadas. Quando um dispositivo recebe uma mensagem, o usuário é automaticamente
notificado.

A API do middleware provê métodos para gerenciar o perfil social do usuário
com o intuito de trocar informações pessoais e incluir ou remover amigos e interesses.
O MobiClique adota a arquitetura Haggle [Su et al. 2007]. Essa arquitetura provê toda
a comunicação do middleware, além de possuir mecanismos essenciais de comunicação

16SOAP é um protocolo para troca de informações estruturadas em XML e utilizado no desenvolvimento
de aplicações para serviços web.
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Figura 2.11. Comunicação no MobiClique [Pietiläinen et al. 2009].

implementados, como descoberta de vizinhos, armazenamento de dados e sua dissemina-
ção.

2.5.4. Mobilis

O Mobilis é um middleware para suporte ao desenvolvimento de aplicações sociais mó-
veis que disponibiliza serviços para o compartilhamento de informações de contexto dos
usuários, gerenciamento de grupos, serviços de armazenamento de arquivos e meta-dados
a eles associados, bem como a edição colaborativa de textos e imagens. O Mobilis possui
a arquitetura ilustrada na Figura 2.12 e descrita em seguida.

O middleware tem sua comunicação baseada no protocolo XMPP17. Todos os ser-
viços tem seus próprios identificadores XMPP, usados para troca de mensagens utilizando-
se este protocolo. A biblioteca cliente XMPP Smack foi escolhida para realizar a imple-
mentação da comunicação. Para a troca de mensagens XMPP, o Mobilis utiliza o servidor
Openfire.

O componente Mobilis Beans compreende uma coleção de estruturas que ajudam
a criar os diversos pacotes XMPP que são trocados entre o servidor Mobilis e os clientes.
Estes podem ser utilizados por desenvolvedores para realizar solicitações para serviços
no lado servidor. O servidor Mobilis oferece diversos serviços para as aplicações cliente.
O Coordinator Service é responsável por gerenciar todos os serviços oferecidos pelo ser-
vidor Mobilis, o que inclui a criação de serviços. A consulta por serviços é feita ao
Coordinator Service, o qual possui um mecanismo de descoberta de serviços chamado de

17http://xmpp.org/xmpp-protocols/rfcs/
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Figura 2.12. Arquitetura do Mobilis [Lübke 2011].

Service Discovery que, por sua vez, retorna um identificador único do serviço solicitado,
se ele existir.

O Serviço de Contexto do Usuário (User Context Service) gerencia todas as in-
formações de contexto dos usuários, onde informações de contexto físico (por exemplo,
luminosidade e temperatura), contexto técnico (por exemplo, largura de banda e taxa de
erro), contexto pessoal (por exemplo, endereço e nome do usuário) podem ser adquiridas.
O Serviço de Grupo (Grouping Service) é responsável pela criação de grupos baseados
em localização, ou seja, é possível a criação e a gestão de comunidades dinâmicas.

O Serviço de Conteúdo (Content Service) e o Serviço de Repositório (Reposi-
tory Service) tem como principal tarefa, respectivamente, o armazenamento de mídias e
meta-dados a elas associados. O Serviço de Edição Colaborativa (Collaborative Editing
Service) permite a edição colaborativa de conteúdos por vários dispositivos distribuídos.

O MXA (Mobilis XMPP on Android) encapsula as funcionalidades da biblioteca
XMPP Smack e promove uma interface AIDL (Android Interface Definition Language),
utilizada em aplicações Mobilis para se comunicar com o servidor.

2.5.5. O Projeto MobileHealthNet

O MobileHealthNet é um projeto em desenvolvimento sendo realizado em parceria pelo
Laboratório de Sistemas Distribuídos da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e
o Laboratory for Advanced Collaboration da Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (PUC-Rio), tendo por objetivo geral avançar o estado da arte em sistemas de
middleware para RSM voltadas para a área da saúde. Este projeto conta com apoio insti-
tucional do Hospital Universitário da UFMA (HUUFMA). Em particular, duas unidades
do HUUFMA estão diretamente envolvidas com o desenvolvimento do projeto: o Pro-
grama de Assistência a Pacientes Asmáticos (PAPA) e a Liga Acadêmica da Dor (LAD),
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esta última especializada no tratamento de pacientes que sofrem com dores crônicas, in-
dependentemente de sua etiologia.

O projeto MobileHealthNet está focado em comunidades carentes e distantes,
onde o custo do deslocamento de pacientes para os postos de atendimento é alto devido
a suas condições de acesso. Dessa forma, pode-se explorar o uso de RSM para prover
o acompanhamento remoto do tratamento desses pacientes, permitindo que eles mante-
nham contato com profissionais da saúde além dos encontros presenciais. Além disso,
o MobileHealthNet pode ser usado para educação de pacientes e treinamentos de profis-
sionais, através da inserção de conteúdos educativos pertinentes, como o correto uso de
medicamentos. O MobileHealthNet proporciona também um ambiente de interação en-
tre os profissionais, fomentando discussões sobre os mais diversos temas relacionados ao
tratamento de pacientes. Finalmente, o middleware pode ainda ser utilizado para fomen-
tar comunidades de pacientes que possuam condições de saúde ou realizem tratamentos
semelhantes, fomentando empatia e troca de experiências.

O middleware MobileHealthNet disponibiliza uma infraestrutura de software para
a criação de novos serviços e aplicações sociais móveis aplicadas ao domínio da saúde.
O middleware e as aplicações são desenvolvidos tendo como base um conjunto de requi-
sitos elicitados a partir de diversas reuniões com os profissionais da saúde envolvidos no
projeto. Essas reuniões tem como objetivo o conhecimento do domínio e das principais
necessidades de ambos os núcleos (PAPA e LAD). Dessa forma, foram aplicadas técnicas
de coleta de requisitos, como entrevistas e brainstorms, em conjunto com os profissio-
nais da saúde, a fim de se obter os principais requisitos funcionais e não funcionais das
aplicações.

Ao final do processo de desenvolvimento, serão realizadas verificação e validação
do software. A verificação tem por finalidade certificar se o software atende os requisi-
tos funcionais e não-funcionais especificados. A validação busca garantir que o software
atinja as expectativas do cliente. Além disso, um importante aspecto a ser levado em
consideração no contexto do projeto é o uso de interfaces humano-computador apropria-
das, que se adequem aos perfis dos usuários do projeto MobileHealthNet. Estes usuários
são bastante heterogêneos, visto que alguns possuem uma alta familiaridade com sis-
temas computacionais enquanto outros nunca tiveram contato com dispositivos móveis
(smartphones).

Entre os benefícios esperados com o MobileHealthNet, destaca-se um melhor
fluxo de informação e maior colaboração entre profissionais dos diversos níveis de atendi-
mento à saúde; melhorias nos níveis de comprometimento e informação do paciente, o que
contribui com o processo terapêutico; melhor gestão de pacientes portadores de doenças
crônicas, levando a diminuição da ocorrência de complicações; melhoria na qualidade da
tomada de decisão relativa ao tratamento por parte dos pacientes; melhor suporte emocio-
nal aos pacientes e redução de custos do sistema de atendimento à saúde, diminuindo-se a
necessidade de deslocamentos e a ocorrência de complicações no tratamento de pacientes.

A arquitetura do middleware leva em consideração os seguintes requisitos: (i)
componentes de software para dispositivos móveis devem apresentar baixo consumo de
recursos, de maneira que possam ser executados em uma grande variedade de equipa-
mentos, incluindo aqueles considerados de baixo custo, já que os resultados do projeto
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devem ser aplicáveis a comunidades carentes; (ii) deve-se prover suporte a diversos ti-
pos de comunicação sem fio (em especial sistemas celulares e redes locais sem fio), de
forma a se atingir uma ampla área de cobertura, minimizando-se custos de comunicação
sempre que possível; (iii) deve-se prover meios para a construção e compartilhamento de
conteúdo de forma colaborativa por seus usuários; (iv) os usuários devem ter a liberdade
de criar e participar de diversos grupos de acordo com seu interesse, fomentando-se as-
sim a criação de comunidades dinâmicas que, no entanto, devem respeitar critérios de
privacidade e segurança a serem estabelecidos; (v) disponibilizar meios para a interação
de forma síncrona e assíncrona entre participantes das comunidades; (vi) deve-se prover
mecanismos que permitam a comunicação em tempo real e com suporte a QoS (Quality
of Service - Qualidade de Serviço), de forma a habilitar a notificação de eventos priori-
tários e a transmissão de dados de monitoração remota de pacientes (a serem explorados
em aplicações futuras); (vii) fornecer um modelo de segurança e privacidade capaz de
proteger dados sensíveis de saúde; (vii) aplicações devem apresentar interfaces intuitivas
e com alta usabilidade, considerando a idade, nível educacional e problemas físicos (por
exemplo, surdez ou cegueira) dos potenciais usuários. A arquitetura do estado atual do
middleware é organizada em quatro camadas, ilustrada na Figura 2.13 e descrita a seguir.

Figura 2.13. Arquitetura do MobileHealthNet [Teles et al. 2012b].

A camada Communication Layer [Batista and da Silva e Silva 2012] é responsável
por prover os mecanismos de comunicação entre os componentes que compõem as cama-
das superiores. Ela é baseada no Scalable Data Distribution Layer (SDDL) [David et al.
2012], o qual utiliza dois protocolos de comunicação: o UDP confiável (Reliable UDP)
(RUDP), para a comunicação entre o núcleo da rede (core network) e dispositivos móveis,
e o Data Distribution Service18 (DDS) para a comunicação na rede interna entre servido-
res e serviços do provedor. O DDS é um padrão para comunicação publish/subscribe com
suporte a qualidade de serviço que visa a distribuição crítica de informações em sistemas
distribuídos de tempo real.

18http://www.omg.org/spec/DDS/1.2/
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Dispositivos móveis são conectados junto ao MobileHealthNet através de um ser-
vidor especial chamado de gateway, o qual é responsável por gerenciar conexões RUDP
encaminhando qualquer mensagem específica da aplicação ou informação de contexto
para serviços situados no núcleo da rede, convertendo mensagens RUDP para mensa-
gens DDS e, em um sentido contrário, convertendo mensagens DDS para mensagens
RUDP. Gateways podem ser adicionados a infraestrutura a fim de provê escalabilidade
ao sistema. Dessa forma, a camada de comunicação também oferece um mecanismo de
balanceamento de carga para que seja possível fazer o hand-off de dispositivos móveis
entre gateways. Essa camada utiliza um modelo de comunicação publish/subscribe com
comunicação unicast entre os nós móveis e o gateway. Além disso, ela oferece meca-
nismos para problemas de conectividade intermitente dos dispositivos móveis, travessia
de firewall/NAT e está preparada para trocas de endereços IP e interfaces de rede dos
dispositivos móveis.

A camada Core Services disponibiliza serviços básicos a serem utilizados por ser-
viços específicos e aplicações. O Context Service é o responsável pelo armazenamento
e disponibilização de informações de contexto. O Content Service tem como principal
tarefa o compartilhamento de mídias (por exemplo, textos, fotos, áudios, filmes, etc) en-
tre usuários da Rede Social. O User & Group Service gerencia a criação de contas de
usuários e grupos, bem como o gerenciamento de elos entre usuários da Rede Social.

A camada Application Services disponibiliza serviços típicos de Redes Sociais,
como serviços de publicação de mensagens em murais, fórum e chat, além de um serviço
de notificações para os usuários. A camada Security Services é transversal a todo o código
gerado no MobileHealthNet e disponibiliza os componentes responsáveis pelos mecanis-
mos de segurança e privacidade. Esta camada será vista a seguir através do modelo de
segurança e privacidade criado para o middleware. Importante destacar que esta camada
do middleware é desenvolvida em conformidade com o Manual de Certificação para Sis-
temas de Registro Eletrônico em Saúde (S-RES) da Sociedade Brasileira de Informática
em Saúde (SBIS).

A camada Applications refere-se às aplicações previstas no projeto. Quatro apli-
cações estão previstas para serem desenvolvidas nesta etapa inicial: (i) HealthEducation
possui ferramentas para o compartilhamento de arquivos multimídia e seu objetivo é apri-
morar a educação de pacientes e profissionais da saúde através de mídias com conteúdo
educacional; (ii) Professional Collaboration visa diminuir a distância entre os profissi-
onais da saúde, através de recursos como chat multiusuário, fórum de discussão e ser-
viço de notificação que permita informar sobre a urgência de se obter o resultado de um
exame, discutir a respeito do tratamento e acompanhamento de um determinado paci-
ente; (iii) HUPD Care tem por objetivo explorar os conceitos das RSM para promover
a assistência prestada por especialistas responsáveis pelo atendimento de alta complexi-
dade a profissionais da atenção básica a saúde no atendimento a casos específicos; (iv)
Patient-Buddy-Build, descrita na subseção 2.3.3.
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2.5.5.1. Modelo de Segurança e Privacidade do MobileHealthNet

O modelo de segurança e privacidade do MobileHealthNet é detalhado em [Gonçalves
et al. 2012] e cada um de seus componentes é apresentado a seguir.

Em RSM para saúde, todas as operações devem ser realizadas por usuários au-
tenticados, devendo ser garantido também o não repúdio de operações sobre os dados
armazenados, uma vez que estas informações estão diretamente relacionadas ao processo
de atendimento à saúde das pessoas. Este processo é realizado pelo componente de au-
tenticação (User Authentication). Para que o usuário não seja obrigado a autenticar-se a
cada serviço que ele necessite utilizar, o modelo dispõe de um mecanismo de autentica-
ção Single Sign-On (SSO), onde uma única ação de autenticação permite que um usuário
acesse todos os serviços aos quais possui permissão de acesso.

O modelo de segurança proposto provê um mecanismo de gerenciamento de pri-
vacidade (Data Privacy Management), o qual deve disponibilizar aos usuários meios para
que sejam definidos as políticas de privacidade a serem aplicadas sobre seus próprios da-
dos e informações de contexto. A implementação das regras definidas na política de priva-
cidade é realizada através de diversos componentes, como o componente de autorização
(User Authorization), responsável por gerenciar o controle de acesso às informações. As-
sim, qualquer operação sobre os dados deve passar primeiramente por este componente
antes de ser efetivamente realizada.

O modelo também dispõe de um componente que permite registrar o acesso e
manipulação de dados e informações de contexto sensíveis, o Log Management. Atra-
vés deste componente será possível auditar as ações realizadas pelos usuários do sistema.
Este componente é também responsável pelo processo de monitoramento da RSM, arma-
zenando as exceções que podem ocorrer no sistema, notificando-as ao administrador do
sistema com o objetivo de se identificar tentativas de acesso indevido aos dados ou até
mesmo tentativas de intrusão no sistema.

Como visto, o projeto MobileHealthNet possui quatro aplicações sendo desen-
volvidas a partir do middleware. Para evitar que os mesmos usuários sejam cadastrados
em cada uma dessas aplicações, no modelo de segurança é proposto um gerenciamento
de identidades (Identity Management). Assim, uma vez cadastrado no sistema, o usuá-
rio pode acessar qualquer aplicação e serviço dentro do mesmo ambiente utilizando as
mesmas credenciais.

Na comunicação DDS, o acesso aos dados é permitido somente aos usuários que
estejam participando de um mesmo domínio. O domínio é uma abstração do DDS usada
para isolar e otimizar a comunicação dentro de uma comunidade que compartilha interes-
ses em comum. Porém, todos os usuários participantes de um domínio possuem acesso
a qualquer informação nele publicada, através de um processo de subscrição em tópicos.
Isto pode representar uma vulnerabilidade que pode levar a um vazamento de privacidade
ou a um ataque do tipo man-in-the-middle. Portanto, faz-se necessário um mecanismo que
torne a comunicação em um domínio DDS mais segura. Este é objetivo do DDS Security,
responsável por garantir que somente terão acesso aos dados publicados e a publicar no
domínio os usuários que estejam devidamente autenticados e autorizados.
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Deve-se prover mecanismos para o estabelecimento de canais seguros de comuni-
cação no DDS, garantindo-se ainda as propriedades básicas de autenticidade, integridade
e confidencialidade na distribuição dos dados. O componente Data Encryption é respon-
sável pelos recursos de criptografia, enquanto o componente Key Management tem por
atribuição o gerenciamento das chaves criptográficas necessárias ao processo de encripta-
ção.

2.6. Conclusões e Perspectivas Futuras
Estatísticas mostram que cada vez mais as Redes Sociais são acessadas através de dis-
positivos móveis, superando algumas vezes o acesso não móvel. Além disso, aplicações
sociais móveis estão sendo utilizadas em vários domínios para comunicação e colabora-
ção entre usuários. Isso demonstra que esta classe de aplicação surgiu para contribuir com
a sociedade, tornando-se permanente e com cada vez mais adesão de usuários.

Vários progressos em RSM foram feitos nos últimos anos. Estes progressos en-
volvem um melhor uso das informações de contexto social e pervasivo, o surgimento de
sistemas de middleware para apoiar o desenvolvimento de aplicações sociais móveis, a
criação de recursos para atender às necessidades de domínios específicos (por exemplo,
o da saúde ou mesmo o de entretenimento), além do aparecimento de propostas de me-
canismos que garantem a segurança das informações e a privacidade dos usuários. Esses
fatores possibilitam cada vez mais a construção de aplicações de RSM mais robustas.

Neste cenário, onde há um crescimento acelerado das aplicações de RSM, apesar
de muitos avanços, ainda há vários desafios a serem resolvidos. Existe a perspectiva de
que pesquisas sejam destinadas a propor soluções para questões descritas neste capítulo,
como por exemplo, aproveitar a possibilidade de melhor extrair conhecimento das Redes
Sociais (por exemplo, métodos para obter o contexto social dos usuários) e de sensores
pervasivos (por exemplo, inferência da atividade realizada pelo usuário). Outras pers-
pectivas de avanços incluem o aproveitamento de informações de contexto de forma que
sejam criados recursos para aumentar a sociabilidade da Rede Social, o fornecimento de
mecanismos para a segurança das informações que transitam na RSM, e a criação de so-
luções para garantir a privacidade dos usuários de forma que conteúdos publicados sejam
acessados ou manipulados apenas por quem realmente o usuário gostaria.
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