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Resumo:  

O paradigma da computação Internet das Coisas (IoT) irá conectar 

bilhões de dispositivos ao redor do mundo em um futuro próximo. Nos 
últimos anos, a IoT vem ganhando mais atenção. 

Esse paradigma tornou-se popular por embarcar redes móveis e poder 
de processamento em uma vasta gama de dispositivos 

computadorizados utilizados na vida cotidiana de muitas pessoas. 

Um elemento importante da IoT é o middleware, que é um sistema 
capaz de abstrair a gestão de dispositivos e prover serviços baseados 

nestes dispositivos. Os serviços providos são usados por aplicações 
para obter informações do ambiente. Desta forma, existem muitas 

pesquisas relacionadas com o desenvolvimento de middlewares que 

abordam não só interoperabilidade dos dispositivos, mas também a 
característica de ciência de contexto. Ciência de contexto é uma 

característica importante dos sistemas da IoT. Esta característica 
permite descobrir, compreender e armazenar informações relevantes 

relacionadas aos dispositivos. Estas informações podem ser usadas 
para prover serviços com base no contexto do ambiente e tomada de 

decisão. 

Neste sentido, este trabalho apresenta o Context-Aware System 
(CONASYS), que é um sistema para provimento de serviços de 

informação contextulizada sobre dispositivos da IoT em ambientes 

heterogêneos. O sistema é acoplado ao middleware COMPaaS e é 
capaz de agir conforme o ambiente que está inserido. A arquitetura do 



CONASYS é apresentada em detalhes, assim como os testes realizados. 

O objetivo é prover serviços contextualizados que atendam às 
necessidades dos usuários que não possuem conhecimento específico 

do ambiente, melhorando assim a Qualidade da Experiência. 

 


