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1. RESUMO 

 

Com o número de aparelhos tipo smartphones existente atualmente, a 

facilidade de acesso remoto as redes sem fio e com isso as fraudes, que podem 

ocorrer por exemplo com o uso de listas para registro de presença, motivou-se o 

desenvolvimento de duas aplicações, sendo uma mobile, que tornam possível um 

aluno através de aparelhos smartphone, solicitar o efetivo, pessoal e intransferível 

registro de sua presença em aula.  

A aplicação que receberá as requisições está sendo desenvolvida em WCF, 

que é um conjunto de bibliotecas e frameworks para criação de aplicações 

orientadas a serviços e que oferece suporte a troca de mensagens REST em HTTP.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Windows Phone 8, REST, WCF, Visual Studio. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Marra (2015), os smartphones, aparelhos com sistemas 

operacionais que permitem instalação e uso de aplicativos, são hoje 77.5% dos 

celulares presentes no Brasil; sendo que só em 2014 foram comercializados 54,5 

milhões desses aparelhos. Quanto a acessibilidade a serviços disponibilizados 

através da web, o avanço das redes sem fios (LAN sem fio), entende-se como a 

“[...]tecnologia que utiliza ondas de rádio (radiofrequência) para transmissão de 

dados entre os dispositivos” (JASPER, 2010). Tais redes permitem a instalação de 

pontos de acesso em vários locais distintos, possibilitando acessos aos serviços da 

aplicação WCF de diferentes locais dentro de uma determinada área.  

No cenário exemplificado acima, é possível projetar uma aplicação que 

atenda um elevado número de usuários e que ofereça controle mais rígido dos 

registros de presença do aluno em sala, originada de aplicativos voltados a 

aparelhos móveis. 
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3. OBJETIVOS 

 

Este artigo tem o objetivo de criar uma aplicação para registro e controle das 

faltas de alunos para uma instituição de ensino superior, utilizando a tecnologia 

Microsoft para web services, WCF service (Windows Communication Foundation) 

para gerenciamento das requisições de registro de presença. Como objetivo 

secundário um aplicativo para simulação das requisições, desenvolvido para 

Windows Phone 8 será apresentado como prova de conceito da troca de mensagens 

REST entre um aplicativo mobile e serviços de uma aplicação em WCF utilizando o 

protocolo HTTP. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Foram realizadas pesquisa bibliográfica e exploratória relacionadas aos 

conceitos, recursos e possíveis implementações do WCF e sua utilização com a 

arquitetura REST - bem como para a linguagem de programação C#. 

Pesquisas exploratórias também foram realizadas para a elaboração da 

aplicação voltada ao Windows Phone 8 e compreensão de suas características. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

No caso do sistema em WCF, constitui-se inicialmente de cinco métodos que 

são: cadastrar, registrar presença, obter as disciplinas em que o aluno está 

matriculado, validar a credencial de acesso ao serviço, e métodos para algumas 

funcionalidades, tais como para obter a hora correta do dia e o dia da semana 

(segunda-feira, terça-feira etc.). Esta aplicação está sendo desenvolvida em REST 

para comunicação entre o serviço e seus clientes. As funcionalidades cadastrar, 

registrar presença e validar credencial utilizam um documento XML (Extensible 

Markup Language) tanto no retorno quanto no recebimento de informações e as 

demais funcionalidades retornam dados em forma de documentos XML. Os 

documentos XML são obtidos com a serialização de objetos de classes especificas 

que compõem a aplicação. 
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Já no aplicativo para Windows Phone 8, implementou-se solução para obter 

um identificador do aparelho. Optou-se pela persistência da lista com as disciplinas 

em que o aluno está matriculado, que é obtida através da funcionalidade “obter 

disciplinas”, armazenando os dados no banco de dados Sql Server Compact, em 

conjunto com o framework Linq to SQL. Com as disciplinas persistidas no aparelho é 

possível a seleção automática da mesma para ser submetida para o serviço 

realizando o registro da presença do aluno.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Referente à aplicação em WCF, encontra-se com a interface e contratos dos 

serviços já definidos, assim como classes para representar alunos e disciplinas. 

Encontra-se funcional a classe para comunicação com a base de dados.  

Em relação ao aplicativo para Windows Phone 8, já se encontram prontas as 

três telas passiveis de serem exibidas: tela inicial, tela cadastro e tela de registro de 

presença. 

Também estão concluídos o controlador responsável pelo mapeamento de 

classes em tabelas na base de dados, utilizando os recursos do framework Linq to 

SQL, e a classe a ser persistida. 
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