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1. RESUMO 

O trabalho visa o estudo prático da comunicação entre o Android e a Web, 

através do desenvolvimento de um aplicativo no modelo de chat, onde as transações 

serão realizadas através de um Web Service Rest e a troca de mensagens utilizará 

o GCM (Google Cloud Messaging). O aplicativo contará ainda com o recurso de 

reconhecimento de voz na tela de mensagens, facilitando a digitação para as 

pessoas que não tem prática com o teclado do aparelho ou possui alguma 

deficiência que os impeça de realizar tal tarefa. 

PALAVRAS-CHAVE: Android, chat, Web Service Rest, GCM, reconhecimento de 

voz. 

2. INTRODUÇÃO 

Com a grande popularização dos dispositivos móveis nos últimos anos e a 

crescente necessidade de disponibilidade de informação independente de 

localização, os desenvolvedores de software são forçados a criar soluções que 

sejam efetivas nesse novo contexto (CASSINI e CASTRO, 2013). 

 As aplicações desenvolvidas para a plataforma Android utilizam a Web para 

enviar e receber dados diversos, muitos desenvolvedores optam em utilizar Web 

Services que tem como função devolver uma resposta mediante uma requisição, 

eles atendem muito bem as nossas necessidades nesse trabalho, mas como 

otimizar o processo de envio de mensagens? A resposta está na utilização do GCM, 

serviço utilizado por redes sociais como WhatsApp e o Messenger do Facebook 

para enviar dados sem sobrecarregar a aplicação. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral demonstrar como é a comunicação 

entre a plataforma Android e um Web Service Rest, o que podemos fazer quando 

essa forma de interação não é a ideal e quais o recursos temos a disposição, para 

isso, será desenvolvido um aplicativo para troca de mensagens utilizando recursos 

próprios da plataforma como o reconhecimento de voz que ajudará as pessoas que 

possuem alguma dificuldade na digitação, fará transações entre a plataforma 

Android e um Web Service e utilizará o GCM para enviar e receber mensagens em 

tempo real e não sobrecarregar aplicação e o servidor. 

4. METODOLOGIA 

Para a pesquisa foram feitas buscas em artigos científicos, livros e meios 

eletrônicos, com os resultados obtidos, foi adotado o eclipse como IDE de 

desenvolvimento no Android, pois segundo DE SOUZAet al., a IDE apresenta 

utilitários, como: ADT (Android Development Tools), sendo um plugin que integra o 

SDK do Android, facilitando alguns aspectos como o acesso rápido ao emulador. 

Para o Web Service adotou-se arquitetura Rest que, de acordo com (FERREIRA), 



possibilita maior acessibilidade ao repositório, uma vez que, desta forma, as buscas 

por componentes podem ser embutidas em quaisquer outras ferramentas como 

ambientes de desenvolvimento. O Web Service por sua vez foi alocado em nuvem 

usando o OpenShift que segundo (GOMES), é a plataforma da Red Hat Cloud 

Computing, como uma oferta de plataforma como um serviço (PAAS). É plataforma 

para aplicações onde se pode construir, testar, implantar e executar seus aplicativos. 

Cuidando de toda a infraestrutura, middleware e gerenciamento permitindo que o 

desenvolvedor se concentre na concepção e codificação de aplicações. Utilizamos a 

PAAS gratuita OpenShift Online que dispõe de um servidor de aplicação e banco de 

dados além de suporte a linguagem Java, no nosso caso, utilizamos o JBOSS 7 

como servidor de aplicação, o MySQL 5.5 como banco de dados, pois é gratuito e 

atende as nossas necessidades. 

Para otimizar os processos e conseguirmos enviar e receber mensagens em 

tempo real, utilizamos o GCM que segundo (SILVESTRIN) é o serviço do Google 

responsável pelo envio de dados aos dispositivos Android e funciona baseado em 

uma conexão TCP entre o servidor do GCM e do dispositivo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi criado o aplicativo na versão 4.4.2 utilizando layouts de telas baseados 

em XML recurso este disponibilizado pelo Eclipse, utilizamos SQLite que é o banco 

de dados do próprio Android para guardar o histórico das mensagens do usuário. A 

estrutura adotada para enviar os dados para o Web Service é o JSON (JavaScript 

Object Notation) mais leve que o XML tradicional. Os objetos Java ao serem 

instanciados e atribuído valores a eles, são convertidos para JSON utilizando a 

biblioteca Jackson, para realizar transações básicas como consultas e cadastros e 

evitar o travamento da aplicação foi implementado a classe AsyncTask para que 

esses processos sejam executados em background. Para enviar os dados para o 

Web Service utilizamos o pacote org.apache.http que faz requisições de GET, 

POST. O processo de reconhecimento de voz foi possível utilizando a biblioteca 

Recognizer, essa biblioteca permite o dispositivo captar o som da voz e interpretar o 

áudio para texto. 

No Web Service criamos métodos que representam cada serviço que pode 

ser acessado através da url, os dados que chegam em formato de JSON, são 

convertidos para objetos Java e são submetidos a inserção, exclusão ou consulta no 

MySQL através do framework hibernate, esse processo pode variar dependendo do 

serviço solicitado pelo cliente. 

Atualmente os trabalhos se concentram na implementação do GCM. 

 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

No que tange o desenvolvimento da aplicação estamos com as telas de 

cadastros e consultas finalizadas, efetuamos testes no aplicativo e este foi testado 

em um Smartphone Samsung Galaxy Win Duos e em um LG T375 cada um usando 

um pacote básico de internet, nestes testes o processo de envio e recebimento das 

informações entre a plataforma Android e o Web Service durou em média de 3 a 4 

segundos, estes mesmos testes foi efetuado através do emulador do Android e 

nesse caso específico, houve uma demora significativa na comunicação entre o 

emulador e o servidor. 

7. FONTES CONSULTADAS 

CASSINI, Ronaldo Baragati; DE OLIVEIRA CASTRO, Reinaldo. Utilizando 

Web Services na Plataforma Android com Abstração de Objetos de Negócio.Revista 

TIS, v. 2, n. 1, 2013. 

DE SOUZA, William D. et al. Desenvolvimento de uma ferramenta de controle 

de tráfego para veıculos de emergência utilizando a plataforma Android. 

FERREIRA, Leandro Oliveira et al. CompWeb: Um Repositório de 

Componentes de Software Acessível por Web Services REST. 

GOMES, JULIENE CRISTINA. Estudo de plataformas de computação em 

nuvens. REPOSITÓRIO de TCCs-Sistemas de Informação, v. 1, n. 2, 2012. 

SILVESTRIN, Paulo Vitor. Sistema para gerenciamento de dispositivos 

móveis baseado em Android. 2013. 


