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 O projeto intitulado "Qualidade de Contexto (QoC) aplicada à adaptação de serviços em Redes 

Tolerantes a Atrasos e Desconexões (DTN)” iniciou-se em agosto de 2016 orientado por Débora 

Cabral Nazário e Cinara Terezinha Menegazzo à partir de estudos bibliográficos de [1],[2],[3]. 

Em 2017, o projeto foi estendido para  mais um ano, tendo como objetivo o enfoque em 

Qualidade de Contexto contextualizada no projeto, e uma avaliação mais precisa dos cenários 

gerados de simulações de protocolos em redes DTN feitas no ano anterior. A metodologia 

aplicada no projeto foi a pesquisa de artigos em bases de dados online de artigos como Scopus, 

IEEExplore, Web Of Science e Google Acadêmico. Também se utilizou de pesquisas online de 

softwares de bibliometria, para estudo e análise para posterior uso.  

 Para o evento Computer On The Beach que será citado posteriormente, a metodologia aplicada 

para escrita do artigo foi a análise dos melhores cenários já avaliados na primeira etapa do projeto 

os quais seriam mais interessantes de explorar os efeitos nas variáveis de contexto diante dos 

protocolos: Epidemic, Prophet , Rapid e Spray and Wait. O evento Computer On The Beach 

ocorreu durante os dias 22 à 24 de março de 2018, o artigo [5] enviado foi escrito no semestre 

2017/2, descreve o que eram redes DTNs, definindo os quatro protocolos já citados e 

conceituando os parâmetros de contexto utilizados para avaliar posteriormente os cenários em 

gráficos. Seguem os parâmetros: capacidade de armazenamento do nó (Buffer), tamanho de 

mensagens, TTL (Time To Live) das mensagens, densidade (área), números de nós e a velocidade 

dos nós. Foram analisados os seguintes cenários diante dos protocolos: tamanho da mensagem, 

tamanho do buffer e o impacto da densidade em área e números de nós. Após a apresentação do 

artigo no evento, foi realizada uma atualização do levantamento bibliográfico de literatura sobre 

Qualidade de Contexto, gerando um estudo bibliométrico sobre o mesmo. Após a apresentação 

do artigo no evento, foi realizada uma atualização do levantamento bibliográfico de literatura 

sobre Qualidade de Contexto, gerando um estudo bibliométrico sobre o mesmo.Realizou-se as 

buscas por artigos nas bases online relacionados à Qualidade de Contexto, utilizando bibliometria 

para submissão de [6] no evento CONTECSI 2018, diante dos resultados encontrados.  

 As bases utilizadas foram as já citadas anteriormente, que são bibliotecas digitais que contém 

artigos de periódicos e conferências, retornados de acordo com a busca realizada.A busca utilizou 

o termo “Quality of Context” [4] e “Qualidade de Contexto”. Os artigos selecionados foram 

publicados a partir do ano de 2013 até 2017. Após as pesquisas, o resultado do número de artigos 

por categoria foi disponibilizado em tabelas de cada pesquisa bibliométrica, juntamente com as 
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tabelas dos dados do portal Scopus. Essas tabelas do Scopus mostravam além da tabela, um 

gráfico sobre os dados retratados sobre a quantidade de documentos procurados pelo usuário. Por 

exemplo, um gráfico com os autores mais citados em artigos relacionados à Qualidade de 

Contexto. As tabelas desenvolvidas foram divididas em três partes. A primeira foi a de tabelas 

com dados que o próprio software (SciMat) retorna de resultados através dos totais de cada 

informação como de:Autores (total autores, filiação), Documentos, Periódicos, Referência (total, 

autores, fontes) e palavras-chave.  

 A segunda parte foi desenvolvida para cada um dos itens do menu “knowledge base” no 

software, capturou-se a tabela com os 20 primeiros itens. Cada item refere-se a uma tabela que 

tem os itens demonstrados abaixo com o maior número de publicações, ordenados 

adequadamente tais como:Autores X documentos (tabela que mostra os autores que tem maior 

número de publicações), Autores – afiliações (tabela que mostra os afiliações com maior número 

de documentos), Documentos mais citados (tabela com documentos mais citados), 

Periódicos(tabela que mostra os periódicos com maior número de documentos), Referências 

(tabela de referências com o maior número de citações), Author-reference (tabela de autores com 

o maior número de referências em documentos), Source-reference (tabela de fontescom maior 

número de referências) e Dates (anos agrupados) (tabela dos anos com o maior número de 

documentos). 

 A terceira e última etapa desta fase de escrever o artigo do CONTECSI, foi a de incluir tabelas 

da parte que não tem no SciMAT (em tabelas) mas que eram apresentadas no Scopus 

sendo:País/Território, Tipo de Documento e Área do Assunto. 

 Na sequência foi desenvolvido um relatório sobre as atividades desenvolvidas e além disso, a 

troca de template do artigo "EvaluationAboutRoutingProtocols in Delay-Tolerant Networks 

(DTNs)" para ser submetido na revista IEEE. Após esta submissão do artigo no evento, a 

aprovação foi recebida e com isso aguarda-se a apresentação no evento CONTESCI 2018.

 Como última tarefa do projeto, foi feito um tutorial de usodo simulador de protocolos 

aplicados em contextos, atividade feita no primeiro ano do projeto de bolsa e também utilizado 

no artigo [5]. Também foi feita uma revisão de todo o material utilizado durante esses dois anos 

de projeto e organizados em pastas na nuvem (Dropbox). 
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