Editorial
Apresentação
A iSys é uma publicação científica da Comissão Especial de Sistemas de Informação (CESI)
da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), com o apoio do Programa de Pós-Graduação
em Informática (PPGI) do Departamento de Informática Aplicada (DIA) da UNIRIO. A revista é
distribuída em formato eletrônico através do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas
(http://www.seer.unirio.br/index.php/isys/index).
Nesta presente edição – de número 2 do Volume 11 (2018) – apresentamos 5 (cinco) artigos,
todos tendo sido submetidos espontaneamente para a revista (1 artigo regular, 3
levantamentos/surveys e 1 sistema/protótipo/caso de aplicação).
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A organização desta edição
Esta edição apresenta 5 artigos aceitos para publicação na iSys, todos avaliados por pelo menos dois
revisores, incluindo rodadas de revisão e interação com os avaliadores, supervisionados pelos editoreschefes da revista. Os trabalhos apresentados apontam avanços e oportunidades de pesquisa relevantes
na área de sistemas de Informação. Dentre os trabalhos, um é artigo regular, três artigos são
levantamentos/surveys, e um é um protótipo/sistema/caso de aplicação.
O trabalho de Batista et al. apresenta um estudo com importantes aplicações para o contexto de
automatização de documentos fiscais, tais como a Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor (NFC-e). O
estudo apresenta o desenvolvimento de um classificador para a categorização automática de produtos
baseada na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), utilizando aprendizado supervisionado com o
algoritmo Naïve Bayes. Os resultados apontaram a boa capacidade do modelo de efetuar a classificação
de instâncias de produtos com acurácia, e sua aplicabilidade no contexto de sistemas fiscais.
Como primeiro artigo de levantamento/survey, o trabalho de Segalin et al. abordam requisitos para
acordos de nível de serviço para utilização de banco de dados como serviço na nuvem na infraestrutura
de sistemas de informação. O estudo faz uma revisão de estudos da literatura na área, classificando
propostas baseadas na classificação com características de Multitenancy, Auto-tuning e Manutenção do
acordo de serviço. Os resultados apontam considerações para provedores de serviços e clientes para
utilização de serviços de banco de dados na nuvem com todas as suas vantagens.
No segundo artigo de levantamento/survey, o trabalho de Almeida e Siqueira busca identificar o estado
da arte no uso de abordagens para descrição semântica no contexto de Internet das Coisas (IoT –
Internet of Things), considerando a grande heterogeneidade de recursos utilizados nesses ambientes. O
trabalho aponta que o conceito de “descrição das coisas” tem sido utilizado em sistemas em vários
contextos, como comunicação, busca, transparência, segurança e privacidade. Como perspectivas
futuras, os autores apontam a necessidade de pesquisas sobre a padronização no uso de descrição
semântica em IoT.
No terceiro artigo de levantamento/survey, o trabalho de Santos et al. levantou o estado da arte sobre
acessibilidade e usabilidade no desenvolvimento de jogos digitais para idosos. Com base nos
resultados, o artigo aponta que usabilidade e acessibilidade para idosos neste tipo de sistema são
consideradas com maior frequência na implementação e avaliação dos sistemas, e menos na elicitação
de requisitos. O estudo também apontou que as avaliações com foco em jogos para idosos são feitas
com foco mais em usabilidade do que acessibilidade. Finalmente, o trabalho aponta para o potencial
para investigação de trabalhos com maior foco no público de pessoas idosas e seu uso de jogos digitais.
Por fim, o último artigo é da seção de protótipos/sistemas/casos de aplicação, com o trabalho de Cruz e
Sampaio. O trabalho aborda a questão do uso de dados abertos governamentais enriquecidos com
proveniência para investigar relevantes questões de mobilidade urbana. O artigo apresenta uma
arquitetura distribuída e o protótipo BusInRio, permitindo que os usuários utilizem dados curados sobre
dados sobre viagens na cidade do Rio de Janeiro. O trabalho apresenta contribuições importantes com
aplicação prática e experimentos de uso com aceitação positiva por partes dos usuários, com projeção
de impacto positivo com implantação e boas perspectivas para o uso dos dados com proveniência.
Esperamos que o nosso leitor aprecie esta edição da iSys.
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