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RESUMO 
Aplicações pervasivas usam o suporte de middlewares de provisão de contexto 

como infra-estruturas para prover informações contextuais. Tipicamente, essas 
aplicações utilizam comunicação baseada em eventos de forma a eliminar o 
acoplamento direto entre componentes e permitir a disseminação seletiva de 
informações baseada nos interesses dos elementos comunicantes. O uso de mecanismos 
de composição de eventos em conjunto com tais middlewares faz-se necessário para 
agregar eventos individuais de baixo nível, oriundos de fontes heterogêneas, em 
informações contextuais de alto nível relevantes para a aplicação. Esse trabalho propõe 
o CES (Composite Event System), um mecanismo de composição de eventos que 
trabalha em cooperação com mais de um middleware de provisão de contexto 
simultaneamente. Com essa integração, aplicações utilizam o CES para fazer 
subscrições a eventos compostos e este, por sua vez, faz a subscrição dos eventos 
primitivos nos middlewares apropriados e notifica as aplicações quando os eventos 
compostos ocorrem. Além disso, o CES oferece uma linguagem com um conjunto de 
operadores para definição de eventos compostos que também permite o 
compartilhamento de informações contextuais. 

 
Palavras-chaves: sistemas distribuídos, middleware, publish/subscribe, 

composição de eventos, contexto. 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
Pervasive applications use context provision middleware support as 

infrastructures to provide context information. Typically, those applications use 
communication publish/subscribe to eliminate the direct coupling between components 
and to allow the selective information dissemination based in the interests of the 
communicating elements. The use of composite events mechanisms together with such 
middlewares to aggregate individual low level events, originating from of 
heterogeneous sources, in high level context information relevant for the application. 
CES (Composite Event System) is a composite events mechanism that works 
simultaneously in cooperation with several context provision middlewares. With that 
integration, applications use CES to subscribe to composite events and CES, in turn, 
subscribes to the primitive events in the appropriate underlying middlewares and 
notifies the applications when the composed events happen. Furthermore, CES offers a 
language with a group of operators for the definition of composite events that also 
allows context information sharing. 
 

Key-Words: distributed systems, middleware, publish/subscribe, event 
composition. 
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CAPÍTULO 1 -  INTRODUÇÃO 
 

A computação pervasiva [Saha 2003, Satyanarayanan 2001, Yau 2002], 

normalmente usada como sinônimo da computação ubíqua [Satyanarayanan2001], é 

uma forma de computação onde o processamento está espalhado no ambiente através de 

vários dispositivos, que executam tarefas bem definidas dependendo de sua natureza, 

interligados de forma que essa estrutura torna-se invisível para o usuário. Aplicações 

pervasivas executam em ambientes instrumentados com sensores, geralmente dotados 

de interfaces de redes sem fio, nos quais dispositivos, agentes de software e serviços são 

integrados de forma transparente e cooperam para atender aos objetivos da aplicação. 

Essa categoria de aplicações caracteriza-se por constantes mudanças em seu estado de 

execução, geradas pelos ambientes altamente dinâmicos em que executam.  

Tipicamente, aplicações pervasivas são distribuídas, sensíveis ao contexto e 

móveis [Pires 2005]. Com relação à distribuição, os sistemas pervasivos são 

implementados sobre uma arquitetura que possibilita comunicação síncrona e 

assíncrona entre componentes. A comunicação assíncrona geralmente é implementada 

com a utilização de mecanismos baseados em eventos, também conhecida como 

mecanismos Publish/Subscribe [Carzaniga 2001, Eugster 2003, Liu 2003, Baldoni 

2005] onde componentes (subscribers) subscrevem-se a determinados tipos de eventos 

e são avisados que um evento aconteceu após sua publicação por outro componente. As 

principais características da arquitetura publish/subscribe são eliminar o acoplamento 

direto entre componentes e permitir a disseminação seletiva de informação baseada nos 

interesses dos elementos comunicantes. O uso da comunicação assíncrona é interessante 

uma vez que, em geral, o sincronismo traz acoplamento entre os componentes da 

comunicação e também o bloqueio do cliente durante o tempo de espera pela resposta 

do servidor após a requisição de um serviço. A disseminação seletiva de informações 
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permite que componentes determinem seus interesses e somente recebam informações 

de acordo com esses interesses. 

Com relação a ser sensível ao contexto, segundo [Hopper 1999] a computação 

sensitiva (do inglês Sentient Computing e, a partir de agora, referida no texto como 

sinônimo de computação sensível ao contexto) é a proposição de que aplicações podem 

ser construídas para dar mais respostas úteis através da observação e reação ao mundo 

físico. Isso é, a sensibilidade ao contexto refere-se à capacidade de uma aplicação de 

perceber características de seu ambiente, e é um requisito chave para permitir a adaptação 

em resposta às mudanças ambientais. Aplicações sensíveis ao contexto, onde contexto é 

“qualquer informação que pode ser usada para caracterizar a situação de uma entidade 

(pessoa, local ou objeto) que é considerada relevante para a interação entre o usuário e a 

aplicação, incluindo o próprio usuário e a aplicação [Dey and Abowd 2000].”, são 

aplicações que conhecem o ambiente no qual estão sendo utilizadas e tomam decisões 

de acordo com mudanças no seu próprio ambiente. Ou seja, reagem a ações executadas 

por outras entidades, podendo essas ser pessoas, objetos ou até mesmo outros sistemas, 

que modifiquem o ambiente. Essas aplicações, de um modo geral, utilizam sensores 

para tomar ciência de modificações que venham a acontecer no ambiente. Tais 

modificações são alterações nas informações de contexto. 

Com o avanço recente da computação móvel, a computação pervasiva pode 

fazer uso de dispositivos móveis para que sistemas estejam cada vez mais centrados nos 

usuários, cientes das freqüentes variações das informações de contexto que são inerentes 

a esses sistemas. Como exemplo de dispositivos móveis podemos citar os handhelds e 

smartphones que, além de prover cada vez mais um maior poder computacional, 

utilizam redes sem fio para se comunicarem com outros dispositivos ou com a Internet. 
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Aplicações da computação pervasiva são construídas sobre uma plataforma de 

middleware adaptativo [Milan-Franco 2004, Neely 2006]. Embora o propósito inicial 

fosse que os middlewares oferecessem uma camada de propósito geral para prover 

interoperabilidade entre diferentes sistemas, a tendência atual é que os middlewares 

sejam cada vez mais específicos para um tipo de aplicação. Esse alto grau de 

especialização dos middlewares, na área da computação pervasiva, algumas vezes 

resulta em middlewares que não atendem totalmente as necessidades da aplicação, 

limitando assim a representação de informações contextuais e conseqüentemente a 

adaptação das aplicações. 

Tipicamente, as mudanças no contexto de execução de aplicações pervasivas 

trazem como conseqüência a ocorrência de eventos contextuais concorrentes originados 

de fontes diferentes e heterogêneas, oriundas de diferentes middlewares subjacentes. 

Exemplos de fontes de contexto são sensores embutidos no ambiente, bancos de dados, 

aplicativos de provedores de redes ou operadores de telefonia, dados do usuário, dentre 

outras. A heterogeneidade de fontes de contexto pode compreender diferentes aspectos, 

como a tecnologia, o tipo de contexto, a estrutura e a semântica do dado, a 

granularidade e o proprietário da informação [Springer 2006]. Além disso, contexto é 

provido em diferentes níveis de abstração. Um sensor tipicamente provê informação de 

baixo nível sobre propriedades do ambiente físico (por exemplo, luz), enquanto dados 

de aplicativos em geral são mais abstratos (por exemplo, reportando atividades do 

usuário). A fim de serem úteis para as aplicações, dados contextuais obtidos de fontes 

diversas devem ser processados e integrados em informações de contexto de mais alto 

nível. 

Portanto, ao se construir e executar aplicações pervasivas sensíveis ao contexto, 

há uma série de funcionalidades que devem ser providas, envolvendo desde a aquisição 
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de informações contextuais, a partir do conjunto de fontes heterogêneas e distribuídas, 

até a representação dessas informações, seu processamento, armazenamento, e a 

realização de inferências para seu uso em tomadas de decisão. Em vez de deixar essas 

funcionalidades a cargo da aplicação, as incorporando ao código do negócio, são 

utilizadas como infra-estruturas subjacentes as plataformas ou middlewares de provisão 

de contexto [Sacramento 2004, Dey and Abowd 2000, Fahy 2004, Chen 2004, Gu 2004, 

David and Ledoux 2005, Capra 2003]. 

1.1. Motivação 
 

Aplicações pervasivas são tipicamente sensíveis ao contexto no qual o usuário 

encontra-se. Essas aplicações recebem dados de sensores, de dispositivos e de ações de 

usuários e provêem um alto suporte a mobilidade [Satyanarayanan 2001]. Nessas 

aplicações, informações de contexto relativas ao usuário, ambiente e localização tendem 

a mudar com freqüência e, consequentemente, eventos contextuais emergem de forma 

concorrente e dinâmica, fazendo-se necessário o uso da arquitetura baseada em eventos. 

[Chen 2000] afirma que “o serviço de contexto é responsável por entregar mudanças de 

contexto aos clientes que se subscreveram para as mudanças de contexto relacionadas”. 

A concorrência e dinamicidade de eventos contextuais podem ser exemplificados com o 

estudo de caso apresentado em [Cacho 2006] onde um paciente acometido com uma 

séria doença cardíaca pode ter suas funções cardíacas monitoradas através de sensores e, 

caso seja identificado um estado preocupante, pessoas da família, seu médico e até 

mesmo uma ambulância podem ser notificados. Um exemplo de uma situação 

preocupante seria caso os sensores identificassem que a pressão sanguínea e a 

quantidade de batimentos por minuto de seu coração encontram-se em uma faixa 

perigosa. Desse modo, mecanismos de comunicação baseada em eventos que provêem 

suporte para composição de eventos concorrentes permitem uma maior expressividade 
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na declaração de interesses. Tipicamente, sistemas que dão suporte a composição de 

eventos utilizam como infra-estrutura subjacente algum sistema publish/subscribe que 

trabalha com eventos primitivos.  

Muitos dos sistemas publish/subscribe existentes [Carzaniga 2001, IBM 2002] 

restringem as subscrições a eventos individuais, não provendo suporte para as 

aplicações expressarem interesse na ocorrência de padrões de eventos, ou em eventos de 

alto nível, que agreguem múltiplos eventos [Pietzuch et al 2003]. Outros possuem 

apenas tipos básicos de composição como o AND e OR booleanos, resultando em pouca 

expressividade à composição de eventos [Endler 2004a, Dey 2000b]. Como discutido 

anteriormente, aplicações pervasivas em geral tiram proveito de visões agregadas, de 

mais alto nível, de informações contextuais. Tal visão é dada por mecanismos de 

composição de eventos [Moreto and Endler 2001, Li and Jacobsen 2005, Pietzuch 2003] 

cujo objetivo é receber eventos primitivos e agregá-los. Sem o uso de tais mecanismos 

cada aplicação tem a sobrecarga de implementar funções para detectar padrões de 

eventos e para agregar eventos individuais.  

Os mecanismos de composição de eventos existentes na literatura não suportam 

a integração simultânea de informações contextuais oriundas de diversos middlewares 

de provisão de contexto e isso pode representar uma grande limitação na representação 

de informações contextuais em razão dessas aplicações tratarem diferentes tipos de 

informações, limitando a expressividade do mecanismo e restringindo a adaptação das 

aplicações para certos tipos de informações contextuais. 

1.2. Objetivo 
 

O objetivo principal desse trabalho é propor e implementar um mecanismo 

genérico de composição de eventos (CES – Composite Event System) [Lopes 2007] que: 

(i) permita vários tipos de composições diferentes; (ii) utilize vários middlewares 
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subjacentes permitindo o uso de vários mecanismos de eventos simultaneamente, em 

um mesmo ambiente, e em até mesmo em uma mesma subscrição; (iii) possibilite o 

compartilhamento de informações de contexto entre os eventos de uma subscrição 

composta. Esse aspecto permite o uso mais abrangente de informações contextuais.  

 De um modo geral, o CES deve integrar informações contextuais proveniente de 

vários middlewares de provisão de contexto para dar suporte a aplicações pervasivas 

sensíveis ao contexto. O CES deverá poder ser usado em conjunto com diferentes infra-

estruturas de comunicação publish/subscribe, bem como com diferentes plataformas de 

provisão de contexto. Ele deve provê uma camada adicional, destinada a realizar a 

composição de eventos de modo a fornecer informação de valor agregado para as 

aplicações em suas tomadas de decisão adaptativas. Com a integração do CES a 

middlewares de contexto existentes será possível, além do uso de informações 

contextuais originárias de fontes diversas, relacionar informações recebidas de 

diferentes middlewares que tipicamente possuem características distintas. Por exemplo, 

enquanto um middleware dá maior ênfase em tratar informações de localização, outro 

middleware possui o foco no ambiente de rede, outro ainda nas atividades e preferência 

do usuário. Além de dar ênfase a diferentes informações contextuais, cada middleware 

possui seus formatos próprios para representar essas informações, conhecidos como 

modelo de contexto. O uso do CES permitirá compor informações de mais alto nível 

aproveitando as qualidades de cada middleware e abstraindo suas diferenças, porém, 

para isso, adota um modelo de contexto para padronizar a representação de informações 

contextuais. Além disso, aspectos de tolerância a falhas não fazem parte do escopo 

desse trabalho. 
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1.3.Estrutura do documento 
 

Esse trabalho está organizado da seguinte forma. O capítulo 2 apresenta os 

conceitos básicos (Arquitetura Orientada a Eventos, Computação Pervasiva, Sistemas 

Sensíveis ao Contexto e Middlewares de provisão de contexto) relevantes para a 

proposta do mecanismo de composição de eventos e para a implementação do estudo de 

caso. O capítulo 3 apresenta o serviço de composição proposto neste trabalho: CES – 

Composite Events Service. O capítulo 4 ilustra como utilizar o CES na implementação 

de aplicações sensíveis ao contexto, exemplificando a integração do CES com dois 

middlewares de contexto. O capítulo 5 expõe os estudos de casos implementados na 

validação do CES. Foram implementados dois estudos de casos, sendo o primeiro uma 

aplicação de apoio ao transporte público e o segundo estudo de caso trata de uma 

aplicação de detecção de reunião. O capítulo 6 apresenta contém os trabalhos 

relacionados. O capítulo 7 apresenta as conclusões e sugestões de trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 -  CONCEITOS BÁSICOS 
 

Neste capítulo apresentamos vários conceitos importantes que são utilizados no 

decorrer deste texto. Inicialmente, na seção 2.1, apresentamos a definição de arquitetura 

orientada a eventos, foco central do trabalho e muito utilizada na implementação de 

sistemas sensíveis ao contexto em razão do caráter assíncrono e do baixo grau de 

acoplamento suportado por eles. Em seguida, na seção 2.2 apresentamos a conceituação 

de computação pervasiva. Na seção 2.3 comentamos sobre sistemas sensíveis ao 

contexto. Por fim, a seção 2.4 apresenta a definição sobre middlewares de provisão de 

contexto. 

2.1. Arquitetura Orientada a Eventos 
 

A arquitetura mais utilizada em sistemas distribuídos é a arquitetura síncrona 

denominada de cliente/servidor, onde clientes requisitam operações ou dados a 

servidores e ficam bloqueados esperando a resposta de sua requisição por parte do 

servidor. Além dessa desvantagem do bloqueio do cliente enquanto espera a resposta 

(reply) do servidor para a sua requisição, há algumas outras que também podem ser 

bastante relevantes como o acoplamento entre o cliente e o servidor, a necessidade dos 

clientes conhecerem o endereço do servidor ao qual desejam requisitar algum serviço, 

disponibilidade simultânea dos pares comunicantes, entre outros. 

A comunicação baseada em eventos caracteriza-se por garantir a assincronia na 

comunicação entre componentes em sistemas distribuídos. Além disso, esse tipo de 

comunicação provê alta escalabilidade, comunicação anônima e baixo acoplamento 

entre os componentes de softwares distribuídos. Serviços de notificação de eventos 

complementam outros serviços de middlewares de propósito geral, como mecanismos 
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de comunicação ponto-a-ponto ou multicast, por oferecerem facilidade de integração e 

comunicação de muitos-para-muitos [Carzaniga 2001]. 

Nesse tipo de comunicação, também conhecida como Publisher/Subscriber, 

componentes interessados em determinados tipos de eventos (Subscribers) subscrevem-

se a um mediador (Dispatching, Mecanismo de Notificação ou Handler) informando 

que, sempre que acontecer um determinado tipo de evento, ele deseja ser notificado. Por 

sua vez, sempre que um componente gerar um evento (Publisher) irá reportar-se ao 

Mecanismo de Notificação (MN) informando que um determinado evento aconteceu. O 

MN irá verificar quem são os Subscribers que estão interessados nesse evento publicado 

e, através de uma interface comum a todos os Subscribers, avisará a eles que 

determinado evento aconteceu. 

 

Fig. 1: Comunicação Publish/Subscriber 

Para exemplificar, a Fig. 1 mostra dois Subscribers subscrevendo-se para um 

evento e. Em um momento seguinte, um componente Publisher publica o evento e. 

Sendo assim, o MN notifica aos dois componentes interessados quando o evento e for 

publicado. Podemos observar que não existe nenhuma interação direta entre um 

elemento Publisher e outro Subscriber, reforçando a idéia de desacoplamento entre 

esses elementos. 

Um evento simples (ou primitivo) nem sempre traz consigo alguma informação 

contextual realmente relevante, por exemplo: supondo que para um componente tomar 

uma decisão ele necessite receber a notificação de que dois eventos (a e b) aconteceram. 
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Sendo assim, esse componente subscreve-se para receber a notificação do evento a e do 

evento b separadamente. Quando ele receber a notificação de que o evento a aconteceu, 

ele tem que guardar essa informação e esperar por uma possível notificação do evento b 

para poder tomar sua decisão. Desse modo, o evento a por si só não traz uma 

informação contextual relevante, o mesmo valendo para b. Isto é, um evento primitivo 

por si só pode não possuir um significado que resulte em uma mudança de estado ou na 

execução de uma tarefa, porém, combinações deles podem formar padrões de eventos 

mais especializados para determinada aplicação.  

Como exemplo utilizaremos a aplicação HealthCare utilizada como estudo de 

caso em [Cacho 2006], onde um paciente cardíaco tem suas atividades cardíacas 

acompanhadas permanentemente por sensores que medem a taxa de batimento cardíaco, 

pressão sanguínea (sístole e diástole), entre outras taxas. Sendo assim, um determinado 

dispositivo móvel (cliente) subscreve-se para receber notificação no caso em que a taxa 

de batimentos cardíacos ultrapassasse o limite de 140bpm (batimentos por minuto), a 

sístole ultrapassasse de 16 mmHg e diástole de 10mmHg.  Nesse caso, o dispositivo 

teria que se subscrever para 3 eventos diferentes, sendo eles: evento1  “bpm > 140”, 

evento2   “sístole > 16” e evento3  “diastole > 10”. Valendo salientar ainda que, 

se para o dispositivo o que realmente importa é o acontecimento dos 3 eventos 

simultaneamente, ele próprio teria que ter esse controle de recebimento de notificações 

em sua própria implementação. 

Para resolver esse problema, podemos trabalhar com a noção de hierarquias de 

eventos ou eventos compostos (CE). Uma subscrição composta é formada por um 

conjunto de publicações de eventos independentes e que podem ocorrer em tempos e 

lugares diferentes. Elas oferecem uma visão de alto nível aos subscribers pelo 

enriquecimento de expressividade de uma linguagem de subscrição [Li 2005]. Uma 
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subscrição composta consiste em um conjunto de subscrições atômicas interligadas por 

operadores de composição de eventos.  Sendo assim, temos que vários eventos 

conectados formam um evento composto e o Handler somente notifica ao subscriber 

quando todos os eventos envolvidos na subscrição composta são publicados. Isso 

introduz uma série de vantagens, entre elas: 

• Maior relevância de informações contextuais pois eventos compostos 

trazem consigo informações mais relevantes que eventos primitivos.  

• Um menor número de subscrições realizadas pelo subscriber. 

• O subscriber não precisa guardar, internamente, a ocorrência de eventos 

primitivos para combiná-los e tomar alguma decisão já que com CE, ele 

apenas receberá realmente informações que sejam relevantes. Isso 

simplifica a implementação dos subscribers. 

Ainda com foco na computação pervasiva, o uso de mecanismos de composição 

de eventos em conjunto com middlewares de provisão de contexto permite transformar 

um conjunto de eventos de contextos individuais, de menor significado prático, em um 

evento de alto nível, que abstraia a heterogeneidade das fontes de contexto e que pode 

ser usado para adaptar eficientemente as aplicações sensíveis ao contexto. Além disso, o 

uso de mecanismos de composição de eventos facilita o gerenciamento dos dados de 

contexto, aumenta a escalabilidade e o desempenho dos sistemas [Yoneki et al 2005]. 

Particularmente em ambientes de computação pervasiva, caracterizada pelos 

dispositivos com recursos extremamente limitados, seu uso ajuda a simplificar a lógica 

da aplicação e, consequentemente, reduzir seu código. 

Existem implementações de vários algoritmos para detecção de eventos 

compostos.  [Gehani 1992] utiliza um autômato finito enquanto [Gatziu 1994] usa 

Redes de Petri. Porém, autômatos finitos são essencialmente seqüenciais e não são 
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adequados para manipulação de eventos concorrentes e assíncronos. Redes de Petri são 

muito complexas e comparativamente ineficientes para reconhecer eventos em tempo de 

execução [Pietzuch 2003]. Por outro lado, algoritmo de árvores são os mais utilizados 

na literatura [Pietzuch 2003, Mansouri-Samani 1997, Li 2005] por serem simples e 

permitirem uma representação intuitiva da estrutura de uma expressão de um evento 

composto. 

2.2.Computação Pervasiva 
 

Computação pervasiva vem do inglês Pervasive Computing. Embora a palavra 

pervasiva não exista no português, a usaremos como tradução do termo em inglês 

pervasive. Segundo [Araujo 2003], “computação pervasiva implica que o computador 

está embutido no ambiente de forma invisível para o usuário. Nesta concepção, o 

computador tem a capacidade de obter informação do ambiente no qual ele está inserido 

e utilizá-la dinamicamente para controlar, configurar e ajustar a aplicação para melhor 

atender as necessidades do dispositivo ou usuário”. Isto é, a criação de um ambiente 

físico no qual o foco é o ser humano, permitindo que o utilizador se dedique às questões 

de maior interesse, deixando o ambiente pervasivo responsável pela execução das 

tarefas secundárias. Ainda de acordo com [Araujo 2003], embora muitos autores 

considerem a computação ubíqua como sinônimo da computação pervasiva, a 

computação ubíqua seria a integração da computação pervasiva com a mobilidade. Para 

esse texto consideraremos esses dois termos como sinônimos embora ressaltemos que 

existe uma sutil diferença. 

De acordo com [Saha 2003] a computação pervasiva pode ser definida como: 

computação difundida, penetrante, espalhada. Os significantes avanços de hardware, 

sensores de localização, comunicação sem fio e de redes globais têm tornado o 

desenvolvimento de aplicações pervasivas econômica e tecnicamente viável.  
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Na computação pervasiva o poder computacional está sempre disponível, 

encontra-se em todo lugar, a todo momento e é acessível a todo dispositivo [Pires 

2005]. As responsabilidades são distribuídas entre os vários dispositivos que executam 

tarefas bem definidas de acordo com sua natureza. 

Várias aplicações, de diversas áreas, foram estudadas e desenvolvidas no âmbito 

da computação pervasiva [Araujo 2003, Satyanarayanan 2001], sendo alguns exemplos: 

escritórios e casas inteligentes que reconhecem os usuários e adaptam o ambiente 

interno de acordo com as preferências deles. Guias turísticos eletrônicos que registram 

anotações de usuários sobre os pontos visitados e essas informações são 

disponibilizadas automaticamente para outros usuários interessados.  

2.3.Sistemas Sensíveis ao Contexto 
 

Na comunicação baseada em eventos componentes subscrevem-se para receber 

notificações de assuntos que lhes sejam interessantes. Desse modo, os eventos trazem 

consigo informações que são justamente o que diferenciam um evento de outro. Esse 

tipo de informação é chamado de informação de contexto. De acordo com [Brezilion 

1999] Contexto é um conjunto de informações relevantes que tornam uma situação 

única e compreensível. [Chen 2000] define o termo Contexto de uma forma menos geral 

e mais voltada para sistemas computacionais: Contexto é o conjunto de estados 

ambientais e configurações que determina o comportamento de uma aplicação, a 

ocorrência de um evento e que é interessante para um usuário. Embora já com o foco 

direcionado para a computação, essa definição é ainda, de certa forma, generalista. Para 

tentar explicar melhor o significado do termo, [Schilit 1994] enumera exemplos de 

contexto do seguinte modo: 

• Contexto Computacional: conectividade de rede, custos de comunicação, 

largura de banda, workstations, etc. 
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• Contexto do usuário: perfil de usuário, localização, pessoas próximas, etc. 

• Contexto Físico: iluminação, nível de ruído, condições de tráfego, 

temperatura, umidade, etc. 

Além dessas três categorias de contexto ainda podemos citar uma outra 

importante para muitas aplicações que seria o Contexto temporal [Chen 2000], tendo 

como exemplos: um dia, uma semana, um mês, uma estação do ano, etc. 

Sistemas que utilizam informações de contexto para definir seu comportamento 

e suas ações, isso é, possuem conhecimento de sua “situação” em um dado momento, o 

que resulta na habilidade de interpretar e utilizar o contexto de uma situação como base 

para um comportamento adaptativo [Damasceno 2006] são chamados de Context-Aware 

Systems. Embora a tradução literal seja “Sistemas Cientes de Contexto” o termo mais 

usado é “Sistemas Sensíveis ao Contexto” pois, além de conhecerem o contexto, eles 

utilizam essas informações pra reagirem automaticamente (pró-atividade). Outro termo 

também utilizado é Computação Sensitiva, a qual segundo [Hopper 1999] é a 

proposição de que aplicações podem ser feitas para dar mais respostas úteis pela 

observação e reação do mundo físico. Resumindo, os termos computação sensitiva, 

sensível ao contexto e ciente de contexto serão, neste trabalho, tratados como sinônimos 

e com a seguinte definição: são aplicações com visão centrada no usuário que conhecem 

o seu ambiente físico e tomam decisões de acordo com o mesmo. 

Nos sistemas Publish/Subscribe existe uma categorização com relação à 

estrutura das informações de contexto. As categorias mais usadas são Subject-based e 

Content-Based. Em Subject-Based Systems (para alguns autores, esse termo é sinônimo 

de Topic-Based e Channel-Based) um evento refere-se a um grupo, a um canal ou a um 

assunto específico. Subscrições são direcionadas a um assunto e o usuário recebe todos 

os eventos que são associados com aquele assunto subscrito [Liu 2003]. Esse método 
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embora simples de ser implementado trás consigo pouca informação de contexto. Em 

Content-Based Systems não existe a noção de que um evento deve pertencer a um grupo 

em particular. A decisão de que uma notificação de um dado evento deve ser entregue é 

baseada nos atributos das próprias subscrições [Liu 2003]. Nesse modelo, subscrições 

expressam seus interesses especificando condições sobre o conteúdo das notificações 

que desejam receber. Isso é, uma subscrição é uma assertiva formada por um conjunto 

de restrições sobre atributos de uma notificação e por conjunções e disjunções. [Baldoni 

2005]. Desse modo, ao contrário de Subject-Based Systems, Content-Based não é 

classificado de acordo com um critério predefinido (por exemplo, um alias) mas sim de 

acordo com propriedades dos próprios eventos. Esse modelo é mais expressivo, 

permitindo o trânsito de várias informações de contexto porém, mais difícil de ser 

implementado pois, entre outras coisas,  necessita de um bom algoritmo para realizar o 

casamento entre publicações e subscrições. Esse trabalho adota a categoria Content-

Based. 

2.4.Middlewares de provisão de contexto 
 

Middleware é o neologismo criado para designar camadas de software que não 

constituem diretamente aplicações, mas que facilitam o uso de ambientes ricos em 

tecnologia da informação através de vários serviços oferecidos para facilitar o 

desenvolvimento de aplicações e dar coerência a um conjunto de aplicações [RNP 

2006].   

Middlewares de provisão de contexto propõem-se a oferecer mecanismos que 

interpretem, agreguem, recebam pedidos (síncronos e assíncronos) de contexto para 

compor aplicações sensíveis ao contexto. A utilização desses middlewares é interessante 

por desacoplar a lógica da aplicação do software/hardware que são responsáveis pelo 

sensoriamento e coleta de contexto. Isso evita sobrecarga no processamento da 
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informação contextual coletada e reduz a complexidade no desenvolvimento requerida 

na interação com os sensores que realizam a coleta. 

A crescente utilização de middlewares específicos voltados para tratar cada tipo 

diferente de informação contextual produziu ambientes complexos formados por várias 

infra-estruturas que, em geral, não interagem entre si para construir uma percepção mais 

completa do ambiente pervasivo. Desse modo, desenvolvedores de aplicações 

pervasivas são forçados a tratar individualmente cada uma das informações contextuais e 

prover seus próprios mecanismos para construir a desejada visão contextual de alto nível.  

São apresentados abaixo os dois middlewares de provisão de contexto utilizados 

nos testes e na implementação do estudo de caso do mecanismo genérico de composição 

de eventos apresentado nesse trabalho. A seção 2.4.1 apresenta o MoCA [Endler 2004a, 

Endler 2004b, Rodrigues 2005] e a seção 2.4.2 apresenta o Context Toolkit [Dey 2000a, 

Dey 2000b, Dey and Abowd 2000]. 

2.4.1. MoCA 
Mobile Collaboration Architecture (MoCA) é um sistema de middleware que 

fornece um ambiente para desenvolvimento de aplicações colaborativas cientes de 

contexto para usuários móveis. O MoCA provê serviços  de coleta, agregação e acesso a 

diferentes informações de contexto.  

2.4.1.1. Arquitetura 
No MoCA, como podemos observar na Fig. 2, cada aplicação tem 3 partes: um 

servidor, um proxy e clientes [Endler 2004a], onde os dois primeiros são executados em 

uma rede convencional e os clientes em outros dispositivos (fixos ou móveis). Assim, o 

proxy tem a  função de intermediar toda a comunicação entre o servidor e os clientes. 

Tanto o servidor como os clientes de uma aplicação utilizando a infra-estrutura 

provida pelo MoCA são implementados através de APIs deste framework. O 
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ProxyFramework é utilizado para desenvolver e customizar os proxies de acordo com as 

necessidades especificas da aplicação. 

 

Fig. 2: Uma aplicação utilizando o  MoCA 

Além das APIs utilizadas no desenvolvimento de servidores e clientes, o MoCA 

oferece alguns outros serviços que dão suporte ao desenvolvimento de aplicações 

colaborativas cientes de contexto. A Fig. 3 contém a arquitetura do MoCA. 

Monitor: é um servidor executando em cada um dos dispositivos móveis que 

armazena dados relativos ao estado e ambiente de execução do dispositivo e envia esses 

dados para o CIS (Context Information Service). Dentre os dados coletados estão 

incluídos dados relativos a qualidade da conexão, energia, uso de CPU, uso de 

memória, etc. 

Configuration Service (CS): armazena e gerencia informações sobre todos os 

dispositivos móveis. Para isso ele pode utilizar outros serviços implementados pelo 

MoCA como o CIS e o Discovery Service (DS). Essas informações de configuração são 

armazenadas em uma Hash Table persistente. 

Discovery Service (DS): guarda informações como nome, endereço, 

propriedades, etc de toda a aplicação (servidores e proxies). 
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Fig. 3: Arquitetura do MoCA 

Context Information Service (CIS): O CIS recebe e processa informações de 

estado dos dispositivos que são enviados pelo seus respectivos monitores. Além disso, 

recebe também pedido de notificações (ou subscrições). O CIS gera e entrega essas 

notificações aos interessados quando percebe a mudança de estado de algum 

dispositivo. 

Location Inference Service (LIS): é responsável por inferir informações sobre a 

localização aproximada dos dispositivos móveis. Compara padrões de sinais RF (Radio 

Frequency) dos dispositivos recebidos a partir do CIS com padrões de sinais 

previamente medidos e pré-definidos como pontos de referência. A localização é apenas 

aproximada pois os sinais RF são muito susceptíveis a variações e interferências. 

2.4.1.2. Serviço de Eventos 
A Figura anterior ilustra ainda que a aplicação cliente, através de seu Proxy, gera 

subscrições para o LIS e o CIS e recebe as notificações relacionadas a estas subscrições. 

Sendo assim, o LIS, o CIS e o proxy, junto com o Server Application (servidor), são os 

principais agentes da comunicação publish/subscribe do MoCA. 
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O servidor funciona como o distribuidor de eventos, armazenando as 

informações e gerenciando as localidades. O proxy faz o papel da única interface entre o 

servidor e os clientes, interceptando todos os eventos. O proxy registra-se no servidor de 

monitoramento do MoCA para receber as notificações sobre as unidades móveis sob sua 

responsabilidade [Gonçalves 2004]. 

A seqüência de interações entre os elementos da arquitetura, durante a 

configuração e execução de uma aplicação na plataforma MoCA, com um (ou mais) 

servidor(es), proxy(ies) e aplicação(ões) cliente(s) é a seguinte: inicialmente a aplicação 

servidor registra-se junto ao DS informando o nome e propriedades dos serviços 

colaborativos da aplicação. Cada proxy também faz um registro similar. Cada 

dispositivo móvel (cliente) executa um Monitor do MoCA, que guarda os estados de 

conectividade do dispositivo e envia essas informações ao CIS. Isso é feito 

periodicamente. Através do DS, o cliente descobre um proxy que implementa o serviço 

desejado e a partir daí pode começar a fazer requisições (subscribing) ao servidor, 

utilizando expressões de interesse (Interest Expression). A partir daí, quando o CIS 

recebe informações de estados de dispositivos, ele verifica se algumas das expressões 

são verdadeiras. Caso alguma delas seja, o CIS gera um evento de notificação e envia 

para todos os proxies que registraram interesse para essa referida expressão [Endler 

2004b].  

No MoCA, um evento é composto por um identificador (subject), por uma 

coleção de atributos (informações contextuais) e de dados (isto é, objetos dentro do 

evento) onde somente o subject é obrigatório. Uma subscrição é composta, pelo menos, 

por um subject e pode conter, opcionalmente, atributos e condições. Condições são 

definidas a partir de limites de valores relacionados com atributos de um evento e 
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podem relacionar vários atributos através de uma expressão lógica utilizando como 

conectores os operadores AND, OR e NOT. 

2.4.2. Context Toolkit 
Context Toolkit é um framework desenvolvido com o objetivo de prover aos 

desenvolvedores maior facilidade para projetar e implementar sistemas sensíveis ao 

contexto. O framework consiste de duas partes: (i) uma arquitetura definida para 

suportar a construção e execução de aplicações sensíveis ao contexto e (ii) uma 

biblioteca com a implementação de componentes usados para a construção destes 

sistemas [Dey 2000a]. Ele torna transparente a natureza distribuída do contexto para as 

aplicações sensíveis ao contexto. Desse modo, aplicações não necessitam conhecer a 

localização dos componentes, não necessitam saber se estão sendo executados 

localmente ou remotamente, já que os componentes compartilham um mecanismo de 

comunicação comum baseado em XML sobre HTTP [Dey and Abowd 2000]. Por ser 

executado independentemente de alguma aplicação, um componente pode ser utilizado 

por muitas aplicações simultaneamente. 

O framework é escrito na linguagem Java™, porém aplicações podem ser 

construídas utilizando diferentes linguagens de programação. 

2.4.2.1. Arquitetura 
A Fig. 4 ilustra a hierarquia dos componentes que são utilizados para a 

construção das aplicações sensíveis ao contexto utilizando este framework. A idéia é 

que o desenvolvedor projete a aplicação em termos de blocos lógicos onde objetos que 

adquirem, coletam, transformam, entregam e usam as informações de contexto sejam 

implementados separadamente. 
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Fig. 4: Hierarquia de componentes [Dey 2000a] 

O componente BaseObject possui a implementação dos mecanismos de 

comunicação, isso é, mecanismos usados por todos os outros objetos, que são 

especializações do BaseObject. Essa característica introduz muitas facilidades pois o 

desenvolvedor que utiliza o Context Toolkit precisa se preocupar apenas com as 

informações de contexto que cada componente tratará e a arquitetura da aplicação, 

especificando a interação entre os componentes. Widget é o componente no qual um 

sensor está conectado e que recebe subscrições de componentes interessados nas 

informações coletadas. O sensor adquire informações de contexto e repassa essas 

informações para o Widget. Quando ocorre essa entrega de informações de contexto, o 

widget verifica se algum componente subscreveu-se para receber essas informações e as 

repassa aos interessados. Qualquer outro componente pode subscrever-se a um widget, 

inclusive um outro componente widget. Este componente também pode adicionalmente 

prover serviços específicos a outros componente, podendo ser síncronos ou assíncronos. 

O Aggregator, como o próprio nome sugere, agrega vários tipos de informações de 

contexto, isso é, coleciona múltiplos pedaços de contexto normalmente adquiridos de 

várias fontes diferentes. Como podemos observar ainda na figura acima, ele é uma 

especialização de Widget e, conseqüentemente, herda suas características e também 

recebe subscrições interessadas em informações de contexto. De um modo geral, 

Aggregators recebem informações de vários widgets para transformá-las em uma 

informação de contexto de mais alto nível. Por exemplo, em ambiente de um escritório 
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pode-se ter um widget para receber informações de um sensor que captura a temperatura 

da sala e um outro widget para receber de um outro sensor a luminosidade da mesma. 

Nesse cenário, um Aggregator receberia desses widgets essas informações separadas e 

as uniria para repassar a um outro componente o qual estivesse interessado em receber 

as informações de contexto do ambiente. Desse modo, informações coletadas pelos 

widgets seriam atributos e informações que são agregadas em um Aggregator são 

entidades formadas por vários atributos. Na implementação do Context Toolkit os 

aggregators são chamados de servers. 

Interpreters são componentes que recebem informações de contexto de entrada, 

fazem um processamento e devolvem novas informações ao componente requisitante. 

Resumindo, eles transformam informações de contexto em outras informações de 

contexto. Eles não podem capturar informações de contexto nem muito menos receber 

subscrições, mas podem manifestar interesse por determinados tipos de informações e 

recebem pedido de interpretação de outros componentes. Mais adiante veremos todos os 

tipos de comunicação entre componentes existentes no Context Toolkit e também quais 

os componentes que estão envolvidos com cada um desses tipos de comunicação. 

O Discoverer é um componente que provê um recurso de descoberta de 

componentes, mantendo o registro de todos os outros componentes. Quando são 

iniciados, todos os componentes devem registrar-se no Discoverer. Quando um 

componente não tem as informações de localização de um determinado componente 

com o qual deseja comunicar-se, ele pergunta ao Discoverer a localização do mesmo. 

Componentes podem subscrever-se ao Discoverer para receber notificações sobre 

mudanças nos componentes, possibilitando assim uma mais fácil adaptação a mudanças 

na infra-estrutura de sensoriamento de contexto [Dey 2000a]. Adicionalmente, o 

Discoverer pode informar também quais informações de contexto são tratadas no 
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ambiente, isto é, todas as informações contextuais que são sensoriadas, coletadas, 

interpretadas e usadas no ambiente.  

Embora não apareça na Fig. 4, justificadamente pois não faz parte dos 

componentes da arquitetura do framework, temos ainda o componente chamado de 

Application que nada mais é do que a(s) aplicação(ões) que utilizam as informações de 

contexto envolvidas no ambiente. Elas podem subscrever-se a mudanças de informações 

de contexto de outros componentes, requisitar um serviço provido por um outro 

componente, requisitar sincronamente as informações atuais de contexto e também 

utilizar o serviço de descoberta (Discoverer). Pode haver várias aplicações executando e 

utilizando as mesmas informações de contexto existentes no mesmo ambiente. 

2.4.2.2. Tipos de comunicação 
Mostraremos nesta seção os principais tipos de comunicação existentes entre 

componentes no Context Toolkit. Para cada tipo de comunicação daremos uma 

explicação geral de sua funcionalidade e os componentes que podem estar envolvidos.  

2.4.2.2.1. Subscribe e Unsubscribe 
Essas são as operações usadas para, respectivamente, subscrever e cancelar 

subscrição a um tipo de evento. Qualquer componente pode subscrever-se a eventos 

gerados por um widget ou por um aggregator. O Discoverer pode gerar um tipo 

especial de evento usado para informar a outros componentes interessados que houve 

modificação no estado de um outro componente como, por exemplo, no caso de um 

widget entrar em operação o Discoverer pode disparar um evento informando a todos os 

outros componentes que estão interessados nas informações de contexto geradas por 

esse widget e que manifestaram esse interesse anteriormente ao Discroverer. 

A Fig. 5 descreve todo o processo de subscrição e notificação de um evento. 

Inicialmente um componente Application localiza o widget através do Discoverer (a). 
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Em seguida, utilizando essas informações, a Application subscreve-se com o referido 

widget (b). Num dado momento, ao receber informações geradas pelo sensor (c), o 

widget verifica, em todas as subscrições, se as condições determinadas no momento de 

subscrição combinam com as informações recebidas. Componentes cujas subscrições 

tiveram suas condições satisfeitas, recebem a notificação do widget com as informações 

de contexto envolvidas (d) e (e). Podemos observar que, para cada componente, há um 

BaseObject através do qual os componentes comunicam-se. 

  

Fig. 5 Comunicação publish/subscribe no  
Context Toolkit [Dey 2000a] 

2.4.2.2.2. Polling 
Tipo de comunicação em que um componente pode requisitar sincronamente as 

informações de contexto atuais em um widget. O componente especifica quais as 

informações ele deseja receber [Dey 2000b]. Essa comunicação é feita por qualquer 

componente sempre a um widget. Como mencionado anterioremente, todo aggregator é 

um widget. 

2.4.2.2.3. Update e Polling 
Comunicação semelhante a anterior com a diferença de que força o widget a, se 

possível, obter novos dados dos sensores envolvidos, atualizar suas informações de 

contexto e só então enviar essas informações requisitadas ao componente [Dey 2000b]. 
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2.4.2.2.4. Put data 
Essa operação é utilizada para um componente atualizar informações de 

contexto em um widget. Neste, antes de atualizar os dados, é realizada uma verificação 

para garantir que os dados que estão sendo atualizados realmente são informações de 

contexto com que esse widget trabalha. 

2.4.2.2.5. Execute services (síncronos e assíncronos) 
Widgets podem executar serviços para outros componentes. Esses serviços são 

síncronos ou assíncronos. Qualquer outro componente pode requisitar a execução desses 

serviços. Para isso, o componente interessado deve informar o nome do serviço, as 

informações de contexto de entrada e ainda as informações de rede do widget que provê 

o serviço desejado.  

2.4.2.2.6. Interpretation 
Como vimos anteriormente, os interpreters recebem informações de contexto 

como entrada a um pedido de interpretação, executa algum processamento e devolve 

uma saída que, necessariamente, também são informações de contexto. Sendo assim, 

qualquer outro componente, dependendo da arquitetura do sistema, pode utilizar os 

serviços de um interpreter. Para isso o componente deve fornecer como parâmetro as 

informações de contexto necessárias para a interpretação e com as informações de rede 

do interpreter requisitar a interpretação.  

2.4.2.3. Serviço de Eventos 
Ao construir um widget o desenvolvedor necessita informar quais as 

informações de contexto deste widget e também os callbacks do mesmo. No Context 

Toolkit, cada informação de contexto é chamada de Attribute. Um callback define um 

conjunto de Attributes que ele engloba. Quando um componente subscreve-se a um 

widget ele informa qual callback da subscrição e, assim, quando receber a notificação, 

receberá somente as informações de contexto definidas no referido callback. 
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Exemplificando, consideremos um widget que possua 5 atributos de contexto, sendo 

eles os atributos A, B, C, D e E. Consideremos ainda que o mesmo widget possua dois 

callbacks, onde o callback X englobe os atributos A, B e C e o callback Y englobe os 

atributos C, D e E. Se um componente se subscrever para o widget especificando o 

callback Y na subscrição, quando houver um evento o subscriber receberá apenas os 

atributos de contexto os quais o callback subscrito engloba, isso é, os atributos C, D e E. 

Numa subscrição, o componente pode também especificar condições para as 

informações de contexto com a intenção de realmente só receber informações nas quais 

realmente está interessado. Cada condição é uma tripla com o nome da informação de 

contexto, um operador de comparação e um valor, por exemplo: temperature > 39°C. 

Onde “temperature” é a informação de contexto, “>” é o operador e 39°C é o valor. 

Nesse caso, o componente que fez a subscrição só receberá o evento caso o sensor 

capture uma temperatura acima de 39°C. Os operadores definidos pelo toolkit são: ‘=’, 

‘<=’, ‘<’, ‘>=’ e ‘>’ [Dey 2000a]. Caso o componente não especifique uma condição, 

sempre que o sensor capture a temperatura o widget enviará para o componente a 

notificação com a temperatura atual independendo do valor desta. 

O Context Toolkit permite apenas tipos básicos de composição de eventos que são o 

AND, OR e NOT. A característica do AND é que a notificação será entregue somente se 

dois ou mais eventos especificados na subscrição forem publicados. No OR a 

notificação será entregue se pelo menos um dos eventos especificados ocorrer e o NOT 

a notificação será entregue se o evento especificado não ocorrer.
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CAPÍTULO 3 -  CES 
 

O CES (Composite Event System) é o mecanismo de detecção e notificação de 

eventos compostos proposto nesse trabalho. A seção 3.1 apresenta informações gerais 

sobre o CES. A seção 3.2 expressa a arquitetura do mecanismo. A seção 3.3 apresenta a 

especificação dos conectores utilizados para composição de eventos e o modelo de 

contexto do CES. A seção 3.4 apresenta como é realizada a resolução de eventos 

compostos no CES. A seção 3.5 ilustra como é realizado o compartilhamento de 

informações de contexto entre eventos de uma mesma subscrição e, por fim, a seção 3.6 

apresenta aspectos da implementação do CES. 

3.1. Informações gerais 
 

O CES contém uma linguagem para definição de eventos compostos e um 

mecanismo intermediário de tratamento de eventos compostos. Cada aplicação terá uma 

instância do CES independente. Componentes que desejam fazer subscrições fazem ao 

CES e este mecanismo trata essa subscrição, dividindo-a em vários eventos simples (ou 

primitivos) que a compõe junto com os relacionamentos entre eles. Assim, para cada 

evento simples, o CES faz uma subscrição a algum mecanismo publish/subscribe 

(Primitive Event System) e conseqüentemente, para o middleware de contexto que provê 

o mecanismo publish/subscribe. A partir do momento em que componentes começam a 

publicar eventos em mecanismos publish/subscribe, estes comunicam ao CES de cada 

aplicação que tais eventos simples estão sendo publicados (se o CES tiver feito a 

subscrição para esse evento junto ao mecanismo publish/subscribe). O CES de cada 

aplicação combina os eventos que está recebendo, sempre verificando se foi formado 

algum evento composto subscrito. Caso detecte que um determinado evento composto 

foi completado, o CES avisa, ao componente que se subscreveu, que o evento composto 
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aconteceu. Para fazer essa comunicação entre o CES e o cliente, existe uma interface 

genérica bem definida com características bem semelhantes às interfaces 

disponibilizadas pelos mecanismo publish/subscribe. A comunicação entre o CES e 

mecanismo publish/subscribe também é definida de forma genérica para permitir uma 

fácil troca de um mecanismo publish/subscribe para outro e mais, permitir o uso de 

vários destes mecanismos simultaneamente. Essas interfaces serão apresentadas em 

detalhes na seção 3.2. 

A Fig. 6 ilustra a troca de mensagens entre publishers (sensores ou sistemas), 

dois mecanismos publish/subscribe e dois subscribers com uma instância do CES 

respectiva. Sempre que um publisher for publicar um evento simples, ele o publica 

diretamente na infra-estrutura publish/subscribe. Cada subscriber possui a sua própria 

instância do CES. Cada CES possui uma conexão para os mecanismos 

publish/subscribe envolvidos (conexão de subscrição).  

 

Fig 6: Troca de mensagens  entre Cliente, CES e Mecanismos 
publish/subscribe 
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3.2. Arquitetura 
 
A Fig. 7 ilustra a arquitetura do CES. Esse mecanismo dispõe de três interfaces. Duas 

delas oferecidas aos clientes que desejem fazer subscrições (Admin e LookupOut) e uma 

utilizada para que o CES possa subscrever-se aos mecanismos publish/subscribe 

(LookupIn).  

 

Fig. 7: Arquitetura do CES 

 
 A finalidade da interface Admin é permitir que o cliente possa inserir 

informações de configuração no CES. Como o CES pode subscrever-se para eventos 

simples em diferentes mecanismos publish/subscribe, o cliente (aplicação) precisa 

informar, antes de se subscrever, quais publish/subscribe o CES irá utilizar, passando a 

referência para cada um dos mecanismos e podendo ainda escolher uma delas como 

default. Além disso, a aplicação precisa especificar, para cada evento simples, para qual 

mecanismo publish/subscribe o CES irá subscrever-se. Caso o cliente não especifique 

essas informações sobre determinado evento, o CES usará o mecanismo default para 

subscrevê-lo. Essa facilidade permite que uma mesma subscrição composta receba 

informações de contexto de diferentes mecanismos publish/subscribe.  

 O módulo Configurator é responsável por controlar a inserção das configurações 

e as armazenar no repositório Configuration. A configuração é dinâmica e pode ser 

ajustada em tempo de execução. A existência do Configurator representa a principal 

diferença entre o CES e outros mecanismos de composição de eventos. As informações 
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envolvidas na configuração são os mecanismos publish/subscribe para os quais o CES 

irá enviar suas subscrições e um mapeamento de quais informações contextuais serão 

tratadas por cada um dos mecanismos publish/subscribe. 

 A interface LookUpOut é responsável por receber as subscrições do cliente e 

notificá-lo quando o evento composto for detectado. A interface LookupIn é responsável 

por permitir que o CES faça subscrições para eventos simples aos mecanismos 

publish/subscribe. Podemos perceber, ainda na Fig. 7, que existe uma interface 

LookupIn específica para cada um dos mecanismos publish/subscribe. Isso se faz 

necessário pois cada um desses mecanismos possuem diferentes características nessa 

interface de callback. Ao receber uma subscrição, o módulo SubscriptionsManager, que 

é o responsável por controlar as subscrições do cliente, requisita que o módulo Parser 

decomponha a subscrição composta e invoque o módulo TreeFactory para que este gere 

a árvore relativa a subscrição. Para cada evento simples identificado, o TreeFactory 

consulta no repositório Configuration para qual publish/subscribe ele deve subscrever-

se para o evento simples envolvido. Após isso, ele requisita ao ListenerFactory a 

criação de um listener específico para o mecanismo de eventos, de acordo com a 

configuração. Essa especificidade é bastante necessária, pois a interface dos 

mecanismos de eventos são diferentes uma das outras. Após gerada toda a árvore, o 

TreeFactory a entrega ao SubscriptionsManager. 

 De posse da árvore relativa a subscrição, o módulo SubscriptionsManager, 

através da interface LookupIn faz todas as subscrições, cada uma a respectiva infra-

estrutura publish/subscribe especificada na configuração. Nesse momento o CES já está 

monitorando os eventos simples notificados. Quando identifica que as condições de um 

evento composto ‘X’ foram satisfeitas, o SubscriptionsManager  utiliza a interface 
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LookupOut para notificar ao cliente  que ‘X’ aconteceu. Detalhes sobre a árvore e sobre 

o controle da detecção de eventos compostos serão vistos na próxima seção. 

3.3. Especificação de Eventos Compostos 
 

Para relacionar vários eventos e transformá-los em um evento composto é 

necessário a definição de uma linguagem de composição de eventos. Essa linguagem 

utiliza conectores para estabelecer conexão lógica entre eventos simples. O CES 

implementa, além de eventos primitivos, 6 (seis) tipos diferentes de relacionamentos 

(cada um com seu respectivo conector). Com esses relacionamentos pode-se formar um 

grande número de expressões que formem eventos compostos. Relacionamentos: 

a) Simple: Define um evento simples também chamado de evento primitivo. 

Não possui composição. 

• Sem conector 

• Ex: vel > 10 

b) AND: define dois ou mais eventos que devem acontecer 

independentemente de tempo ou ordem. 

• Conector: ‘&’ 

• Ex: (vel > 10) & (tmp > 60°) 

c) OR: define que um dos eventos ligados pelo conector deve acontecer. 

• Conector: ‘|’ 

• Ex: (vel > 10) | (tmp > 60°) 

d) Sequential: define que dois ou mais eventos devem acontecer 

obrigatoriamente na ordem pré-estabelecida 

• Conector: ‘;’ 

• Ex: (vel > 10) ; (tmp > 60°) 
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e) Iterator: define que um evento deve acontecer ‘n’ vezes 

• Conector: ‘[’<repetições>‘]’ 

• Ex: (vel > 10) [20] 

f) Interval: define que dois eventos têm que acontecer dentro do tempo pre-

estabelecido. sem importar a ordem. Esse tempo é disparado a partir do 

momento em que um dos dois eventos envolvidos sejam notificados. 

• Conector: ‘\’<tempo>‘\’ 

• Ex: (vel > 10) \5\ (tmp > 60°) 

g) Parallel: define que dois eventos têm que acontecer simultaneamente.  

• Conector: ‘/’ 

• Ex: (vel > 10) / (tmp > 60°) 

Embora os conectores Parallel e o AND muitas vezes possam representar uma 

semântica semelhante, existem casos em que a diferença entre eles é bem significativa. 

De acordo com um exemplo relatado em [Cacho 2006], uma subscrição que ilustra essa 

diferença seria quando sensores conectados a um paciente cardíaco, monitorado em sua 

própria residência por uma aplicação Health Care, detectassem que o paciente foi 

acometido por um ataque cardíaco e no exato momento de acontecimento deste fato não 

exista ninguém nas proximidades que possa prestar os primeiros socorros. Neste caso, a 

subscrição (ataqueCardiaco = true) / (atendimentoDisponível = false) é mais 

apropriada já que o conector usado (parallel) exige o acontecimento dos dois eventos 

simples envolvidos ocorram simultaneamente.   

Partindo do princípio de que o CES recebe notificações de vários middlewares e 

cada um destes pode utilizar diferentes políticas de timestamp para as informações 

contextuais, o CES abstrai essas diferenças considerando o timestamp do evento como 

sendo o do momento da notificação dos middlewares ao CES. 
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Para representar informações contextuais é necessário definir um modelo de 

contexto para o CES, já que cada middleware define seu próprio modelo. Isso implica 

que o CES deve transformar as informações contextuais recebidas dos middlewares para 

o seu próprio modelo. Em sua versão atual o CES, similarmente ao MoCA e ao Context 

Toolkit, implementa um modelo de contexto baseado em Key-Value [Baudauf ET al 

2007]. No CES uma informação contextual possui também um tipo, portanto o modelo 

do atributo de contexto é {chave, tipo, valor}. Os possíveis tipos são: Integer, Short, 

Long, Float, Double, Boolean, String e Object. A identificação do tipo é importante 

pois facilita para a aplicação, ao receber as informações contextuais, saber como tratar 

cada uma delas. Um exemplo da representação de uma informação contextual é 

(“Temperature”, float, 22.5) onde “Temperature” é a chave, float é o tipo e 22.5 é o 

valor da informação de contexto.  

3.4. Resolução de Eventos Compostos 
 

O algoritmo de árvore é usado pelo mecanismo para detecção de eventos. Essa 

escolha, além dos benefícios citados anteriormente, permite que o mecanismo interaja 

mais facilmente com mais de um mecanismo publish/subscribe já que cada nó folha 

(apartir de agora apresentado como LeafNode) é responsável por fazer uma subscrição 

relativa a um evento simples e essas subscrições são totalmente independentes uma das 

outras.  

 Existem dois tipos de nós em uma árvore que representa uma subscrição: 

LeafNode e DecisionNode. Cada LeafNode representa um evento subscrito a um 

publish/subscribe e é através deste nó que o CES recebe a notificação deste evento. 

Quando uma notificação acontece, o LeafNode avisa ao nó que está no nível 

imediatamente acima do seu de que o evento chegou. Esse nó obrigatoriamente é um 

DecisionNode. A Fig. 8 identifica os tipos de nós em uma árvore para a subscrição (ev1 
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; ev2)[3]. Cada DecisionNode possui um autômato que vai mudando de estado de 

acordo com os avisos de notificação recebidos através dos LeafNodes. Quando um 

DecisionNode chega a seu estado final, de modo semelhante aos LeafNodes, avisa ao nó 

que está no nível imediatamente acima do seu. Caso o DecisionNode que se encontra no 

maior nível da árvore chegue ao seu estado final, ele avisa ao SubscriptionManager que, 

através do listener passado pelo cliente no momento da subscrição, notifique o evento 

composto subscrito pelo cliente. O autômato de cada tipo de DecisionNode possui 

estados e transições diferentes. Pela forma como os autômatos são definidos, novos 

autômatos podem ser facilmente inseridos sem que para isso seja necessário um grande 

conhecimento da estrutura do CES. 

 

Fig. 8: DecisionNode e LeafNodes em uma subscrição composta 

O cliente do CES pode, dinamicamente, configurar o ambiente de composição 

de eventos através da interface Admin. Para adicionar uma nova infra-estrutura 

publish/subscribe ele usa a operação setPS passando como parâmetro o nome do 

repositório, um objeto representando a conexão com o qual os LeafNodes subscrevem-

se às infra-estruturas publish/subscribe e um boolean para informar se esse é o 

publish/subscribe default do ambiente. É importante ressaltar que, como cada infra-

estrutura possui sua própria interface e representação específica de informações de 

contexto, o módulo ListenerFactory tem que conhecer previamente essas 

peculiaridades, ainda em tempo de compilação. Em tempo de execução, no momento da 
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configuração, setPS apenas recebe a referência (ou conexão) para as infra-estruturas 

publish/subscribe que o cliente deseja utilizar. Desse modo, para inserir um 

publish/subscribe na lista dos que o CES suporta, basta implementar o listener da 

referida infra-estrutura. Para cada evento simples que deseja envolver nas suas 

subscrições, o cliente deve especificar, através da mesma interface, utilizando o método 

setEvent, passando o evento e o nome da infra-estrutura publish/subscribe que irá tratá-

lo. Pode também configurar vários eventos de uma vez através de setEvents passando 

como parâmetros uma lista de eventos e o nome da infra-estrutura que receberá 

subscrições para estes eventos contextuais. 

Existe ainda um conector especial (and) usado para que uma única subscrição a 

um mecanismo publish/subscribe possa conter múltiplas condições. Isso é necessário 

para que o CES não diminua o poder de expressividade dos eventos suportados pelos 

mecanismos publish/subscribe. Um exemplo utilizando esse conector será ilustrado na 

seção 3.5. 

3.5. Compartilhamento de Informações de Contexto 
 

Informações contextuais recebidas em uma notificação de um mecanismo 

publish/subscribe podem ser compartilhadas para serem utilizadas em outras 

subscrições simples envolvidas na mesma subscrição composta. Esse recurso é 

interessante pois permite que informações contextuais recebidas em uma notificação 

possam ser utilizadas para determinar a própria expressão de composição de eventos. 

Para dar suporte a esse recurso foi necessário a criação da palavra-chave Event na 

linguagem de subscrição para que se possa nomear os eventos os quais suas 

informações contextuais serão utilizadas em compartilhamento no intuito de permitir 

que uma outra parte da expressão de subscrição possa utilizar essas informações 
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contextuais. Essa palavra-chave é utilizada em uma expressão no padrão 

Event(“<nomedoevento>”){<condiçõescontextuais>}. 

 

Fig. 9: Exemplo de compartilhamento de informações de contexto 

 A Fig. 9 ilustra esse compartilhamento. A parte A mostra a subscrição 

Event(“ev1”){temp>35} & ((região = ev1.regiao) and (umidade < 30)). O LeafNode a 

esquerda se subscreve a uma infra-estrutura publish/subscribe para receber notificação 

do evento ev1 e a subscrição do LeafNode mais à direita depende da informação de 

contexto do primeiro LeafNode, onde é especificado que o atributo de contexto 

“regiao” (LeafNode a direita) depende da região onde o evento o evento (ev1) definido 

no primeiro LeafNode aconteça. Por sua vez, a parte B ilustra a notificação do evento no 

LeafNode à esquerda. Nesse momento, como ilustra o quadro com o valor das 

informações de contexto, são populadas no DecisionNode essas informações e 

repassadas para o LeafNode à esquerda, usando assim a informação contextual 

(ev1.regiao) em sua subscrição a  infra-estrutura publish/subscribe envolvida. Esse 

exemplo mostra ainda o uso do conector especial and no Leafnode da esquerda. O uso 

desse conector não representa uma composição de eventos e sim apenas o uso de várias 

condições numa única subscrição a um publish/subscribe. 

3.6. Implementação 
 

Essa seção apresenta alguns aspectos importantes da implementação do CES. A 

Fig. 10, mostra que o CES consiste basicamente de 8 (oito) pacotes de classes.  
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Fig. 10: Pacotes do CES  

O pacote configuration contém as classes que implementam o mecanismo de 

configuração que possibilita o uso de vários mecanismos publish/subscribe 

simultaneamente. O pacote main contém a classe de instanciação do CES e a classe 

Subscrição. O pacote interfaceClient contém as classes que fazem a interface entre o 

cliente e o CES. O pacote parser contém a implementação do analisador sintático e o 

léxico das expressões com eventos compostos que os clientes subscrevem-se. Para cada 

subscrição, há um autômato (representado por uma árvore) para identificar quando a 

subscrição for satisfeita. Ao chegar ao seu estado final, o autômato deve informar ao 

cliente que o evento representado pelo autômato, e subscrito anteriormente por este 

cliente, ocorreu. Um autômato é formado por vários nós, entre nós folha e nós de 

decisão. As definições destes elementos são apresentadas ainda nessa seção. No pacote 

tree há a implementação da classe Tree (implementação da árvore) e o pacote node, 

contém a implementação de todos os tipos de nós da árvore. O pacote 

interfacePrimitiveEventSystem contém as classes que fazem a comunicação entre o CES 

e os mecanismos publish/subscribe. Por fim, o pacote útil contém classes que são 

utilizadas por classes de vários outros pacotes, como por exemplo a classe 

ContextAttribute que é a classe que representa cada atributo de contexto nos CES, e é 

formada pela tripla {nome, tipo, valor} onde o tipo pode ser Integer, Long, Short, 

Double, Float, String e Object. 
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A Fig. 11 contém as classes responsáveis por receber a subscrição de eventos 

compostos dos clientes e de gerar os elementos necessários para garantir que o cliente 

receba a notificação, caso o evento composto venha a acontecer. 

 

Fig 11: Relacionamento entre o cliente e o seu CES  

 A classe Ces.java é instanciada pelo cliente e é quem inicia o serviço do CES. 

Por ser o único ponto de comunicação entre o cliente e o CES, essa classe deve 

implementar a interface Admin pois as operações desta interface são as responsáveis por 

configurar o mecanismo. Suas operações serão descritas mais adiante. Sempre que o 

cliente desejar fazer uma subscrição, ele utiliza o método newSubscribe de Ces.java, 

passando uma string com a subscrição do evento composto e um objeto de alguma 

classe que implemente a interface LookupOut.java. Esta interface contem o método 

onReceiveData(Vector eventInformations) que é utilizado para avisar ao cliente que o 

evento aconteceu, através de callback, repassando também as informações de contexto 

relativas à notificação. 

 Para cada novo pedido de subscrição, a classe Ces.java cria uma nova instância 

de Subscription.java. O parser analisa a expressão, constrói o autômato referente a essa 
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subscrição e atrela esse autômato ao objeto de Subscription criado. A classe Tree.java 

precisa, para cada evento primitivo da subscrição composta, consultar o Configurator 

para saber qual mecanismo publish/subscribe deve receber a subscrição e adquirir a 

referência para esse mecanismo. No momento que os mecanismos publish/subscribe 

começam a notificar o CES que os eventos primitivos estão acontecendo e o autômato 

de uma subscrição chegar ao seu estado final, a subscrição faz uma chamada ao método 

onReceiveData(Vector eventInformations) explicado no parágrafo anterior.  

 O diagrama de seqüência da Fig. 12 ilustra de um modo resumido o 

processo de subscrição.  

 

Fig 12: Exemplo de compartilhamento de informações de contexto 

A aplicação cria um objeto de ListenerClient e o passa como parâmetro para o 

CES na criação de uma nova subscrição junto com a expressão do evento composto. O 

CES, ao receber essa requisição, cria um objeto da classe Subscription. Este objeto é 

responsável por controlar toda a subscrição, para isso, ele cria um objeto Tree. Para 

cada evento simples envolvido no evento composto, é criado um listener para a 

respectiva infra-estrutura publish-subscribe. 

 A Fig. 13 ilustra as classes utilizadas para realizar a configuração do CES. A 

classe Configurator.java implementa a interface Admin para controlar a inserção de 
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mecanismos publish/subscribe e dos metadados dos atributos, isso é, para cada atributo 

armazenar seu nome e a qual mecanismo publish/subscribe ele será subscrito. 

Configurator.java possui, desse modo, uma tabela hash que armazena somente 

referências a mecanismos publish/subscribe (psCollection)  e uma outra tabela hash 

para armazenar os metadados dos atributos (AttributesMetaData). 

 

Fig. 13: Classes de configuração / administração de 

 mecanismos publish/subscribe 

O autômato de uma subscrição é representado por uma árvore com um conjunto 

de nós. Cada um destes nós apontam para um outro nó, chamado de próximo, formando 

assim uma espécie de árvore, hierarquizando esses nós. Os nós podem ser do tipo 

LeafNode ou DecisionNode. Para cada um dos eventos simples presentes na subscrição 

do evento composto, temos um LeafNode. É o LeafNode que faz a subscrição 

diretamente ao respectivo mecanismo publish/subscribe relativo ao evento simples que 

o LeafNode representa. A partir de cada LeafNode, o CES recebe a notificação de que o 

evento simples aconteceu. Por sua vez, cada um dos DecisionNode representa um dos 

conectores presentes na subscrição composta do cliente. 

 Quando um evento simples acontece, o mecanismo publish/subscribe avisa às 

instâncias de CESs que se subscreveram para tal evento, de seu acontecimento através 

do LeafNode. Assim, o LeafNode avisa ao seu próximo, que necessariamente é um 

DecisionNode, que o evento ocorreu. Então, esse DecisionNode irá analisar para qual 
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estado interno ele migrará e, caso seja o seu estado final, avisará ao seu próximo e assim 

por diante. No momento em que um DecisionNode chegar em seu estado final e não 

apontar para outro DecisionNode, é porque ele é o topo da árvore, significando que o 

evento composto subscrito pelo cliente ocorreu.  

 

Fig. 14: Representação dos nós em exemplos de expressões  
de composição de eventos. 

A Fig. 14 ilustra os nós de duas expressões de composição de eventos. A 

expressão A) possui o conector AND e o OR. Para que o evento composto seja 

alcançado é necessário apenas que o evento Bpm > 140 aconteça ou que ocorram, 

obrigatoriamente, os eventos Sístole > 16 e Diástole > 10 ou ainda todos eles. As 

elipses em amarelo representam DecisionNodes e as elipses em verde representam 

LeafNodes. Em B) temos a representação dos nós da expressão (Sístole > 16 & Diástole 

> 10)[5]. Seguindo a mesma lógica, porém com uma visão diferente, o evento 

composto é alcançado quando o evento composto (Sístole > 16 & Diástole > 10) 

acontecer por cinco vezes. 
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Fig. 15: Diagrama de classes representando os Nós  

A Fig. 15 apresenta a classe abstrata Node.java contendo entre outras coisas, um 

atributo que indica quem é o seu próximo nó. Todas as outras classes que representam 

nós, devem ser especializações desta. Os métodos subscribe e unsubscribe da classe 

LeafNode.java são as operações que, respectivamente, subscrevem e retiram a 

subscrição do evento simples que este tipo de nó representa. Para cada tipo de conector 

para criação de eventos compostos, há o seu respectivo DecisionNode. Isso é realmente 

necessário já que para cada tipo de relacionamento entre os eventos envolvidos na 

composição, há diferentes estados possíveis de serem alcançados, de acordo com o 

acontecimento dos eventos simples. A classe abstrata DecisionNode.java especifica os 

estados inicial, médio e final. Outras seis classes, uma para cada tipo de conector, são 

especializações desta primeira. Essa estruturação facilita um possível acréscimo de tipos 

de composição de eventos que possam ser sugeridos e não estão implementados. 

A Fig. 16 apresenta as classes que fazem a ligação entre o CES e mecanismos 

publish/subscribe e como eles interagem. Cada LeafNode possui um objeto de uma 

classe que implementa a interface IListener.java. As classes ListenerPES e 

ConnectionPES são específicas do mecanismo publish/subscribe que será utilizado na 

subscrição primitiva. No momento da criação de um LeafNode, a classe Tree.java 
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consulta o Configurator para identificar qual o mecanismo publish/subscribe receberá a 

subscrição do LeafNode. De posse dessa informação, recebe uma instância especializada 

de ConnectionPES e cria uma outra instância especializada de ListenerPES e com essas 

instâncias ele realiza a subscrição relativa à informação contextual que o LeafNode 

precisa monitorar. Essa especialização é necessária, pois cada mecanismo 

publish/subscribe tem suas características particulares para se realizar uma subscrição. 

 

Fig. 16: Relacionamento entre o CES e o Primitive Event System 

Ao receber uma subscrição de um LeafNode, o respectivo mecanismo 

publish/subscribe guarda um objeto ListenerPES de seu cliente, que neste caso é o 

próprio CES, e quando o evento subscrito vier a ocorrer, o mecanismo efetua um 

callback através do referido listener, avisando assim que o evento ocorreu. Assim, o 

próprio Listener recebe as informações contextuais, às transforma no modelo de 

contexto adotado pelo CES (ContextAttribute.java) e repassa estas informações 

contextuais ao seu LeafNode e este repassa as informações contextuais para o seu 

próximo nó, como já explicado anteriormente (estruturação da árvore – autômato).   
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Fig. 17: Diagrama de seqüência ilustrando de modo resumido a notificação de 
uma subscrição composta 

 
A Fig. 17 exemplifica esse processo. Quando o listener de uma subscrição a  

alguma infra-estrutura publish/subscribe recebe a notificação do evento simples ele 

envia uma mensagem para a respectiva árvore da subscrição composta. No momento em 

que a árvore chegar ao seu estado final (isso é, ao DecisionNode mais alto da árvore) ela 

envia uma mensagem informando ao respectivo objeto Subscription e este ao cliente 

através do listener passado no momento da subscrição composta. 
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CAPÍTULO 4 -  IMPLEMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES 
UTILIZANDO O CES 
 

Esse capítulo apresenta o manual de utilização do CES na seção 4.1. As seções 

4.2 e 4.3 apresentam exemplo do uso do CES juntamente com o Context Toolkit e com 

o MoCA, respectivamente.  

De um modo geral, para que um componente possa subscrever-se a algum 

mecanismo publish/subscribe, é necessário haver uma conexão entre ele e o mecanismo. 

Além disso, o componente deve, no momento da subscrição, passar para o mecanismo 

um objeto chamado de listener. Esse objeto faz a ponte entre o componente e o 

mecanismo publish/subscribe, ou seja, é através dele que o mecanismo efetua o callback 

sempre que o evento subscrito for entregue por um publisher. Cada mecanismo tem 

suas características próprias, desse modo o desenvolvedor da aplicação precisa saber 

como abrir conexão e implementar listeners  para cada mecanismo envolvido através de 

sua API própria.  

Nos testes realizados até agora com o CES foram utilizados o Context Toolkit e 

o MoCA. Desse modo, serão apresentados trechos da implementação da conexão e 

Listener para ambos.  

A conexão é provida por uma instância de uma classe específica do mecanismo 

publish/subscribe utilizado. Esse objeto permite a comunicação entre o CES e o 

mecanismo através do uso das informações de rede do mecanismo publish/subscriber. 

Essas informações de rede são basicamente host e porta, porém alguns mecanismos 

definem mais alguns parâmetros. 

O listener é um objeto que é passado no momento da subscrição. Quando o 

mecanismo publish/subscribe recebe a publicação de um evento de interesse de um 

cliente, ele notifica o cliente do acontecimento do evento invocando um método do 
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listener específico para efetuar o callback. No momento que o listener recebe o 

callback, é necessário converter as informações contextuais do modelo de contexto do 

mecanismo utilizado para o modelo de contexto do CES. Isso possibilita o uso posterior 

dessas informações pelo cliente do CES ao ser notificado de uma subscrição composta. 

4.1. Etapas do Desenvolvimento de Aplicações com o CES 
 

Para implementar aplicações que utilizam o CES para subscrição de eventos 

compostos, os seguintes passos devem ser seguidos: 

• Desenvolver uma classe que implemente a interface 

ces.interfacePrimitiveEventSystem.LookupOut.java. Isso é necessário 

pois essa interface define como deve ser feito o callback, isso é, qual 

método é utilizado para avisar ao subscriber sobre o acontecimento de 

um evento composto de seu interesse e detectado pelo CES. 

• Desenvolver uma sub-classe de ces.interfacePrimitiveEventSystem. 

ComponentInformation.java específica para cada um dos middlewares de 

provisão de contexto utilizados. Essa classe é responsável por armazenar 

as informações de rede (host, porta e informações específicas do 

middleware). 

• Desenvolver uma aplicação que crie uma instância do CES para receber 

suas subscrições. Através dessa instancia, a aplicação deve configurar o 

CES e efetuar as subscrições compostas. 

A Fig. 18 ilustra um exemplo de configuração do CES para interagir com o 

Context Toolkit e com o MoCA. 
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Fig. 18: Exemplo de código-fonte de configuração do CES 

Primeiro a aplicação informa o host e o IP da máquina onde está executando 

(linhas 2 e 3). Das linhas 4 a 9 a aplicação configura as infra-estruturas publish-

subscribe passando os dados necessários para a comunicação. Cada infra-estrutura 

possui uma especialização da classe ComponentInformation e as informações 

necessárias para a comunicação dependem da infra-estrutura usada. Na linha 8, o 

construtor CTComponenteInformation possui um parâmetro a mais que o do 

MocaComponenteInformation já que o Context Toolkit requer o nome do componente 

que receberá a subscrição e o MoCA não precisa já que o CIS é centralizado. Entre as 

linhas 11 e 15, a aplicação configura quais atributos serão tratados por cada um dos 

middlewares. 

4.2. Integração com o Context Toolkit 
 

No Context Toolkit um objeto da classe BaseObject, responsável pela conexão,  

é configurado com a porta que será utilizada na comunicação e com o nome da classe 

que instancia BaseObject. Com essas informações é gerado o identificador do objeto 

que é utilizado na comunicação com componentes do Context Toolkit. O host do objeto 

1   //config CES host 
2   ces.configurator.setCesHost("leao.natalnet.br"); 
3   ces.configurator.setCesIp("200.19.162.16"); 
4   //config pubsub MoCA 
5   ComponentInformation moca = new MocaComponentInformation  
  ("moca","sagui.natalnet.br","200.19.162.12", 

 55000, 50001); 
6   ces.setPS("moca", moca, true); 
7   //config pubsub Context Toolkit 
8   ComponentInformation ct = new CTComponentInformation 
  ("contexttoolkit", "Widget_papagaio_6001", 

"papagaio.natalnet.br", "200.19.162.56", 6001, 
50002); 

9   ces.setPS("contexttoolkit", ct, false);  
10  //config CES attributes 
11  ces.setAttribute("moca", "temperature"); 
12  ces.setAttribute("moca", "humidity"); 
13  ces.setAttribute("contexttoolkit", "velocity"); 
14  ces.setAttribute("contexttoolkit", "weight"); 
15  ces.setAttribute("contexttoolkit", "height");
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é atribuído automaticamente pelo próprio mecanismo. A Fig. 19 mostra como é feita a 

instanciação e configuração desse objeto. 

 

Fig. 19: Instanciação e configuração de objeto da classe BaseObject 

Um objeto com as informações de rede do componente do Context Toolkit que 

receberá as subscrições é adicionado no momento da configuração do CES. Isso é 

necessário para que no instante que o CES precisar se subscrever ao Context Toolkit, ele 

utilize essas informações.  

Ao ser criado, um LeafNode identifica a qual mecanismo publish/subscribe ele 

irá subscrever o evento simples sob sua responsabilidade. Ao identificar que deve 

subscrever o evento ao Context Toolkit, o LeafNode instancia um objeto da classe 

EventListenerCesToContextToolkit. Esse objeto efetua a subscrição e é o listener do 

Context Toolkit usado para realização do callback no momento de receber alguma 

notificação do evento subscrito. A Fig. 20 apresenta o trecho de código de um exemplo 

de uma subscrição do CES ao Context Toolkit. Um objeto da classe 

ClienteSideSubscriber é instanciado para armazenar as informações de rede necessárias 

para o callback, o subject e a expressão da subscrição. O objeto de BaseObject da Fig. 

16 é utilizado para realizar a subscrição chamando o método subscribeTo e passando 

como parâmetro o listener, as informações de rede do componente do Context Toolkit 

responsável pelas notificações de eventos e  o objeto ClienteSideSubscriber,  

//Creating a BaseObejct object 
private BaseObject subscriberCT; 
//Set the port, and copy it to a local variable     
subscriberCT  = new BaseObject (localport); 
//Set the id. The paramether ‘classname’ is the class name that 
create the BaseObject object. 
subscriberCT.setId (BaseObject.getId (classname, localport)); 
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Fig. 20: Subscrição de evento no Context Toolkit 

A Fig. 21 mostra a implementação do método handle do listener chamado no 

momento do callback do Context Toolkit. Esse método recebe as informações 

contextuais relativas a notificação no formato de armazenamento do Context Toolkit e 

as passam para o formato do próprio CES. Isso permite que, a medida que as 

notificações forem chegando essas informações possam ser unidas e no momento que 

uma publicação de uma subscrição composta for detectada, todas essas informações 

contextuais possam ser enviadas para o subscriber.  

O método handle recebe como um dos parâmetros um objeto DataObject do 

Context Toolkit. Esse objeto armazena as informações de contexto relativas à 

notificação. Assim, handle recupera a Collection com todos os atributos de contexto 

recebidos na notificação, converte, um-a-um, para a representação de informações 

contextuais própria do CES e insere todos os atributos de contexto em um objeto da 

classe Vector da API padrão Java para posterior uso dessas informações pelo cliente do 

CES ao receber a notificação de um evento composto subscrito. Após isso, o listener 

repassa a notificação ao LeafNode. 

public class EventListenerCesToContextToolkit extends Listener 
implements Handler{ 

   LeafNode lf; 
… 
public void subscribe() { 
//Stores net information of the subscriber 
ClientSideSubscriber s1 =  new 
ClientSideSubscriber(subscriberCT.getId(),  

subscriberCT.getHostName(),subscriberCT.getPort(), 
lf.subject,lf.stringSubscription, null); 

//Making the subscription 
Error error = subscriberCT.subscribeTo((Handler)this,  
serverCT.getIdComponent(),serverCT.getHostName(),serverCT.getPor
t(), s1); 

//Get the unique id identifying this subscription: it 
//will serve to identify the notification 
IdSubscription = s1.getSubscriptionId (); 
} 

} 
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Fig. 21: Notificação de evento primitivo ao CES pelo Context Toolkit 

4.3. Integração com o MoCA 
 

No MoCA a conexão é realizada por um objeto da classe ECIClient. As 

informações de rede são adquiridas de um arquivo de configuração com IP e porta do 

cliente e do servidor MoCA. A Fig. 22 apresenta código utilizado para instanciar e 

configurar o objeto ECIClient. Primeiro é criado um objeto desta classe. Em seguida 

recupera-se as informações de conexão do arquivo de configuração e instancia-se o 

objeto ECIClient escolhendo qual protocolo a ser utilizado (TCP ou UDP), e passando 

os endereços do cliente e servidor. 

public class EventListenerCesToContextToolkit extends Listener 
implements Handler{ 

… 
public DataObject handle(String subscriptionId, DataObject data){ 
   SortedSet ss = cd.getAllAttributes(); 
   Iterator it = ss.iterator(); 
   AttributeNameValue attValue; 
   while(it.hasNext()){ 
      att = new ContextAttribute(); 
      attValue = (AttributeNameValue) it.next(); 

if(attValue.getType().equals(ContextAttribute.STRING)){ 
    att.setName(attValue.getName()); 
    att.setType(ContextAttribute.STRING); 
     att.setValue((String)attValue.getValue()); 
 }else  

 if(attValue.getType().equals(ContextAttribute.FLOAT)){ 
    att.setName(attValue.getName()); 

   att.setType(ContextAttribute.FLOAT); 
    att.setValue((Float)attValue.getValue()); 
  } 
 . 
 . // code for other mechanism data types  
 . 
 //adding the context attribute in vector 

eventInformations.addElement(att); 
   } 
   //Repassing the notification to LeafNode   
lf.receivedNotificationFromEventSystem(v); 
}
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Fig. 22: Instanciação e configuração de um objeto da classe ECIClient 

Um trecho da implementação do listener para o MoCA é apresentado na Fig. 23. 

Para cada subscrição é instanciado um objeto de Topic para representar o subject e a 

expressão de interesse da subscrição. No momento da subscrição é passado como 

parâmetro o evento primitivo representado pelo LeafNode que instanciou o listener. 

Depois que a subscrição foi realizada, adiciona-se o listener e o objeto de Topic 

relacionado. 

 

Fig. 23: Subscrição de um evento no MoCA 

A Fig. 24 mostra a implementação do método onReceiveData do listener 

chamado no momento do callback do MoCA. Esse método recebe as informações 

contextuais relativas à notificação no formato de armazenamento do MoCA e as passam 

public class EventListenerCesToMoca extends Listener implements  
   EventListener{ 
   LeafNode lf; 
… 
public void subscribe() { 
//Making the subscription 
Topic topic = 
clienteMoca.subscribe(lf.subject,lf.stringSubscription); 

clienteMoca.addListener(this, topic); 
  IdSubscription = topic.getExpression(); 
//Get the unique id identifying this subscription: it 
//will serve to identify the notification 
IdSubscription = topic.getExpression(); 
} 

} 

//Creating a ECIClient object 
private ECIClient subscriberMoca; 
//Recovering the net information contained in the config. file 
ServerProperties.LoadProperties(); 
InetSocketAddress eciServerlAddress = new 

InetSocketAddress(ServerProperties.getPropertie("event_server_h  
ost"),Integer.parseInt(ServerProperties.getPropertie("event_ser
ver_port"))); 

InetSocketAddress eciLocalAddress = new  
InetSocketAddress(ServerProperties.getPropertie("local_server_h
ost"),Integer.parseInt(ServerProperties.getPropertie("local_ser
ver_port"))); 

//Configuring the client to MoCA 
subscriberMoca = new CisSubscriber(ECIConstants.TCP, 
ciServerlAddress,eciLocalAddress); 
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para o formato do próprio CES permitindo que, à medida que as notificações forem 

chegando, essas informações possam ser unidas e no momento que uma publicação de 

uma subscrição composta for detectada, todas essas informações contextuais possam ser 

enviadas para o subscriber.  

O método onReceiveData recebe como parâmetro um objeto Event do MoCA. 

Esse objeto armazena todas as informações do evento que está sendo notificado, 

inclusive as informações de contexto. Assim, onReceiveData recupera a Collection com 

todas as informações contextuais recebidas na notificação e converte, uma-a-uma, para 

a representação de informações contextuais própria do CES e insere todos os atributos 

de contexto em um objeto da classe Vector da API padrão Java para posterior uso dessas 

informações pelo cliente do CES ao receber a notificação de um evento composto 

subscrito. Após isso, o listener repassa a notificação ao LeafNode. 

 

 Fig. 24: Notificação de um evento primitivo ao CES pelo MoCA 
 

 

public class EventListenerCesToMoca extends Listener implements  
   EventListener{ 
… 
EventProperties evProp = (EventProperties)evt.getData(); 
Enumeration en = evProp.getPropertyNames(); 
Attributes mocaAtt; 
 
while(en.hasMoreElements()){ 
  att = new ContextAttribute(); 
  String nameProp = (String)en.nextElement(); 
  mocaAtt = evProp.getAtribute(nameProp); 
  att.setName(mocaAtt.getName()); 
  att.setValue((String)mocaAtt.getValue()); 
 
 if(mocaAtt.getType().equals("STRING")){ 
   att.setType(ContextAttribute.STRING); 
 }else if(mocaAtt.getType().equals("FLOAT")){ 
   att.setType(ContextAttribute.FLOAT); 
 }... 
//Others types tests      
 eventInformations.put(att.getName(), att); 
} 
//Sending the context informations to automaton 
lf.receivedNotificationFromEventSystem(eventInformations); 

} 
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CAPÍTULO 5 -  ESTUDOS DE CASO 
 

Essa seção apresenta dois estudos de caso implementados utilizado o CES e os 

middlewares Context Toolkit e MoCA com o objetivo de validar o CES. O primeiro trata 

de uma aplicação de apoio ao transporte público. O segundo estudo de caso trata de uma 

aplicação de detecção de reunião. 

5.1. Transporte Público 
 
 

Essa aplicação foi implementada na linguagem Java™, mesma linguagem de 

programação utilizada na implementação do Context Toolkit e CES e utiliza o banco de 

dados MySQL 5.  

A idéia é uma aplicação que pode ser utilizada por usuários do sistema de 

transporte público coletivo onde uma das principais funcionalidades é permitir que estes 

usuários possam requisitar informações em tempo real de possíveis rotas entre dois 

pontos (origem e destino) e o sistema pode informar quais os ônibus que esses usuários 

podem pegar para essas rotas assim como o tempo de chegada de cada ônibus. Outras 

funcionalidades interessantes como reserva antecipada de bilhetes, eleição entre os 

passageiros para escolha de algumas variáveis ambientais no interior do ônibus 

(exemplo: estilo musical a ser tocada como música ambiente, temperatura interna, etc) e 

aviso automático, em caso de acidente ou quebra do ônibus, a dispositivos localizados 

em ambulâncias, polícia, guincho ou viaturas do departamento de trânsito estão 

implementadas ou em fase de implementação no sistema. 

5.1.1. Motivação 
Para contextualizar a aplicação implementada como estudo de caso, são narradas 

duas histórias vivenciadas diariamente por usuários de transporte público coletivo. 
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História 1: “Tendo apenas uma opção de ônibus para ir direto de sua casa para o 

trabalho, João perde diariamente um bom tempo na parada de ônibus esperando pela 

referida condução. Em dias em que por algum motivo ele está mais apressado ele 

sempre vive um dilema: esperar por essa única condução que vai direto para seu 

destino, porém demora um bom tempo para passar, ou escolher uma outra opção que 

seria pegar um ônibus até um destino em que ele tivesse mais opções de outros ônibus e 

chegar em um tempo menor até seu trabalho? Essa é uma escolha não tão trivial pois, 

mesmo sabendo que existe uma certa programação nos horários em que os ônibus 

passam em cada parada, o trânsito de uma cidade possui uma dinâmica muito complexa 

e com muitas variáveis e que, a qualquer momento, pode acontecer algo que resulte no 

atraso do ônibus, por exemplo, um congestionamento inesperado, uma colisão, um 

defeito mecânico, entre outras coisas. Por um lado, esperar pela condução única pode 

ser uma melhor opção pois não perderia mais tempo esperando uma segunda condução 

em outro lugar e não precisaria, conseqüentemente, pagar por duas passagens. Por outro 

lado, como existem outras paradas em que passam muitas outras opções para o destino 

final de João, provavelmente o tempo de espera nesta segunda parada seria mais curto. 

Mas, e se ele escolhesse a segunda opção e logo depois passasse o ônibus da primeira 

opção? Nesse caso João poderia ter chegado mais cedo e economizado uma passagem. 

Uma coisa é certa, diariamente ele nunca tem como saber se a opção escolhida 

realmente foi a melhor naquele dia.” 

História 2: “No transporte público coletivo Brasileiro, cada ônibus, na teoria, 

possui um número máximo de passageiros. Em geral, na prática, o limite é a 

propriedade física da impenetrabilidade, uma das propriedades gerais da matéria, que 

diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Como resultado disso temos 

que em alguns horários alguns ônibus estão lotados, causando um enorme desconforto 



 56

principalmente para aqueles que viajam em pé, uns colados aos outros. Nesse contexto, 

no horário de voltar para casa, depois do expediente de trabalho, João agora sem mais 

tanta pressa, pois não tem mais nenhum compromisso no dia, espera por uma condução 

que o leve para casa. Enquanto espera, ele começa a pensar no aperto que irá passar 

nesse horário no ônibus. Pensa se teria alguma opção de condução que não estivesse tão 

cheio e em quanto tempo ele passaria por ali. Infelizmente ele não tem a opção de saber 

dessa informação e assim escolhe por enfrentar logo o literal aperto no primeiro ônibus 

que aparecer.” 

Com base nas histórias acima que são vivenciadas diariamente por milhares de 

pessoas, é perceptível o quanto seria importante para o bem estar dos usuários do 

transporte público coletivo um sistema que lhes possam oferecer, em tempo real, vários 

tipos de informações contextuais sobre qual ônibus ele poderia escolher como condução 

naquele momento. Isso poderia minimizar tempo de espera em uma parada, tempo de 

chegada ao destino, proporcionar mais conforto na viagem, uma melhor distribuição de 

pessoas nos ônibus, já que elas poderiam prever o tempo de chegada de um ônibus 

menos lotado, entre outras funcionalidades extras inseridas no nosso estudo de caso. 

5.1.2. Requisitos 
Foram definidos os seguintes requisitos para o sistema: 

• Fornecer opções de ônibus para um determinado trecho: o usuário informa, 

através de seu dispositivo móvel, qual a parada origem e a parada destino e o 

sistema procura as opções mais próximas de ônibus, informando o número 

do ônibus, o número da linha, o tempo estimado de chegada até a parada 

origem, quantidade de passageiros, entre outras informações. 

• Fornecer informações de próximos ônibus em cada parada: em todas as 

paradas um monitor deve fornecer informações sobre os próximos ônibus 
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que chegarão nela. Entre essas informações há o número do ônibus, sua 

linha, quantidade de passageiros, tempo estimado até a chegada dele a 

parada e suas configurações internas, como por exemplo qual o estilo 

musical e temperatura atual escolhidos por seus passageiros. 

• Fornecer possibilidade de reserva de bilhete on-line: ao escolher um trecho, 

o usuário pode efetuar a compra de um bilhete e ter sua passagem na roleta 

liberada automaticamente quando o mesmo entrar no ônibus. 

• Fornecer acesso a Internet aos usuários que estão no interior de um ônibus 

ou em uma parada. 

• Fornecer serviço de tratamento de sinistro: caso aconteça algum sinistro, isso 

é, um acidente ou quebra envolvendo um ônibus, entre em ação um serviço 

que além de disparar avisos para autoridades e emergência possa também 

realocar passageiros em outros ônibus dependendo do destino de cada um. 

• Fornecer informações ao departamento de trânsito para ajudar a tomada de 

decisões para melhorias no sistema de transporte público. 

5.1.3. Arquitetura 
A Fig. 25 ilustra um diagrama com os componentes do sistema, relacionamentos 

entre eles indicando que existe troca de mensagens sendo usando publish/subscribe ou 

outra forma de comunicação suportada pelo Context Toolkit. 
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Fig. 25: Arquitetura da aplicação para transporte público 

O widget WPersonLocalization executa no dispositivo do ônibus e recebe de um 

sensor a informação dos passageiros que entram e saem do ônibus. Todos os ônibus 

possuem um widget WPersonLocalization assim como um aggregator ABus, uma 

aplicação BusApp e o widget WCrashOrBreak. WBusLocalization executa no 

dispositivo da parada de ônibus e possui um sensor que informa sempre que um ônibus 

chega em um determinado raio ao redor da parada. Cada parada de ônibus possui um 

widget WBusLocalization assim como um aggregator ABusStop e uma aplicação 

BusStopApp. O aggregator ABus subscreve-se ao WPersonLocalization para receber 

uma notificação sempre que entrar ou sair uma pessoa do ônibus. Este componente 

armazena todas as informações de contexto de um ônibus e que serão vistas na subseção 

seguinte. De forma semelhante, o ABusStop subscreve-se ao WBusLocalization para 

receber uma notificação sempre que um ônibus entrar no raio de uma parada. Sempre 

que um ônibus chega a uma parada, o ABusStop desta parada atualiza, através de uma 

comunicação do tipo put data, a localização atual do ônibus no componente 

WCrashOrBreak. A responsabilidade do WCrashOrBreak é receber informações através 

de sensores ou de notificações de outros componentes sempre que o ônibus estiver 

envolvido em um acidente ou houver alguma pane em serviço e notificar, dependendo 
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do sinistro ocorrido, aos interessados. Os componentes que se subscrevem para receber 

notificações de sinistros são os dispositivos de ambulâncias, polícia técnica, 

departamento de trânsito e guincho da empresa do ônibus. 

Os interpreters da infra-estrutura são os componentes 

NextBusesInBusesStopInterpreter e o BusesInformationManageInterpreter, que  

subscrevem-se aos componentes do tipo ABusStop para sempre manter a posição atual e 

todas as outras informações relativas a cada ônibus. A diferença entre os dois 

interpretadores é que NextBusesInBusesStopInterpreter fornece a cada BusStopApp a 

lista dos próximos ônibus a chegarem nesta parada e o  

BusesInformationManageInterpreter informa aos componentes PersonApp quais as 

opções de viagens para um determinado trecho. 

Para o Context Toolkit, os componentes que apenas recebem as informações 

contextuais para utilizá-las no atendimento aos requisitos funcionais são chamados de 

applications. Isso é, um componente que não seja um widget, aggregator, interpreter e 

que consuma informações providas por estes. Para este framework, podemos ter em um 

mesmo ambiente várias aplicações sendo executadas ao mesmo tempo e utilizando as 

mesmas informações de contexto, desse modo o estudo de caso prevê várias 

applications atendendo a diferentes requisitos. PersonApp é o único componente que é 

executado no dispositivo do passageiro. É através desse componente que o passageiro 

requisita as opções de ônibus de uma determinada viagem com origem e destino, faz 

reserva de bilhetes para uma determinada viagem e marca suas preferências de ambiente 

para o ônibus. BusStopApp apenas recebe as informações dos próximos ônibus que 

chegarão à parada e mostra em uma tela essa informação para os passageiros que se 

encontram na parada e o BusApp recebe as reservas de bilhetes para o determinado 

ônibus e também realiza as eleições para decidir e controlar as variáveis ambientais do 
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ônibus. Os componentes AmbulanceDevice, TowWinchDevice, TransitDptoDevice e 

TecnicalPoliceDevice são executados respectivamente em dispositivos de ambulâncias, 

guinchos, viaturas do departamento de trânsito e viaturas da polícia técnica. Cada 

componente desse tem interesse em diferentes informações de contexto. 

5.1.4. Informações de contexto e Composição de eventos 
Várias informações de contexto são geradas e repassadas entre os componentes 

desde o nível de sensoriamento (widgets) até a utilização dessas informações 

(applications). A tabela abaixo mostra as informações de contexto envolvidas no 

sistema em sua primeira versão. 

Informação de 

Contexto 

Significado 

PassengerName Nome do passageiro 

PassengerId Identificador do passageiro 

Location Localização atual do ônibus 

Action Entrada/Saída de passageiro no ônibus 

BusId Identificador do ônibus 

BusLineNumber Linha na qual o ônibus opera 

CapacityOfPassengers Capacidade de passageiros no ônibus 

NumberOfPassengers Número atual de passageiros no ônibus 

BusStopId Identificação da parada de ônibus 

BusStopName Nome da parada de ônibus 

BusStopReference Referência da parada de ônibus 

BusesTravel Conjunto de opções de viagens para uma 

determinada consulta de um passageiro. 

BusEstimatedTime Tempo estimado de chegada de um ônibus a 

determinada parada. 

Tab. 1: Informações contextuais 
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Para justificar o uso do CES é necessária a existência de cenários que necessitem 

de composição de eventos. Desse modo, nem todos componentes subscriber (isso é, que 

registram interesse por alguma informação) estão interessados em padrões de eventos 

mais complexos e assim não necessitam de uma instância do CES. Esse seria, por 

exemplo, o caso do componente BusesInformationManageInterpreter que se subscreve 

ao ABusStop para receber uma notificação sempre que um ônibus chegar àquela parada 

representada por este ABusStop. Porém, existem algumas funcionalidades que podem 

utilizar o CES e todos os seus benefícios. Alguns exemplos são: 

• Um usuário do sistema de transporte público que deseje receber notificações 

com informações sobre os ônibus que esse usuário possa pegar para ir ao seu 

destino sempre que esse ônibus esteja a um tempo previsto menor que ‘x’ 

para chegar a parada na qual o passageiro pegará o ônibus e que este ônibus 

tenha o número de passageiros no máximo ‘y’ e ainda passe por um local ‘z’ 

durante seu itinerário. Isso permite, por exemplo, que o usuário possa 

antecipar ou adiar sua presença na parada de ônibus na tentativa de 

minimizar o tempo de espera na parada. 

• O dispositivo de uma ambulância subscreve para ser notificada quando um 

acidente com vítimas acontecer e que a localização da ambulância seja a 

mesma do acidente: (Event (“acidente”){vitimas = true}| 

(acidente.localizacao = localizacaoAmbulancia)).  

• O dispositivo do departamento de transporte subscreve para ser notificado 

sempre que um determinado ônibus está com lotação acima de um 

determinado valor ‘x’ diversas vezes num mesmo horário. Desse modo ela 

tem respaldo para solicitar a inserção de mais ônibus nessa linha: 
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(Event(“onibusLotado”){lotado = true} & (onibusLotado.horario = 

horarioAtual)) [3]. 

 

Fig. 26: Arquitetura da aplicação para transporte público com CES 

Desse modo, apenas alguns componentes utilizam instâncias do CES. A Fig. 26 

apresenta a arquitetura do estudo de caso incluindo alguns componentes que interagem 

com uma instância do CES. É possível observar que o dispositivo de cada ambulância, 

reboque, polícia técnica e departamento de transporte interagem com instâncias do CES.  

5.2. Detector de Reuniões 
 

Esse estudo de caso, implementado na linguagem Java™, foi inspirado na 

aplicação para ambientes pervasivos conhecida como Meeting Detection (Sistema de 

detecção de Reuniões) apresentada em [Wang 2004]. No Meeting Detection original, 

sensores de movimento e/ou de pressão instalados em cada cadeira são utilizados para 

detectar que há mais de uma pessoa em uma sala de reuniões. Com isso, o sistema é 

capaz de detectar se uma reunião está ocorrendo ou não e com essa informação 

configurar automaticamente os dispositivos da sala. Um exemplo de configuração 

consiste em, quando for detectado que uma reunião está em progresso, então o aparelho 
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telefônico deve ser configurado automaticamente para encaminhar as chamadas 

telefônicas recebidas para a secretária eletrônica. 

Na variação do Meeting Detection implementada para esse estudo de caso 

considerou-se que apenas a informação de contexto oriunda dos sensores nas cadeiras 

não é capaz de detectar corretamente a ocorrência de uma reunião, já que nem sempre as 

informações geradas por eles são necessárias e/ou suficientes para se chegar a 

conclusões corretas. Vários exemplos dessa distorção podem ser citados, como a 

existência de objetos sobre algumas cadeiras ou então uma reunião por vídeo-

conferência onde somente uma pessoa se encontra na sala. Desse modo, é necessário 

conhecer outras informações sobre o ambiente além do uso de cadeiras. 

Nessa variação do Meeting Detection existem várias possíveis configurações nas 

quais o sistema considera que há uma reunião em andamento. Dessa forma, é possível 

demonstrar o uso de composição de eventos com informações contextuais oriundas de 

diferentes fontes de contexto e de diferentes middlewares. Foram realizados testes com 

a aplicação+CES e o MoCA executados em uma mesma estação e os widgets do Context 

Toolkit executando em uma outra estação da rede. 

5.2.1. Arquitetura 
A Fig. 27 ilustra os componentes do estudo de caso. Além dos sensores de 

movimento e de pressão existentes nas cadeiras há outras diferentes fontes de 

informações contextuais, sendo elas: sensor de luminosidade, sistema de vídeo 

conferência e condicionador de ar. Todos os sensores foram simulados. O componente 

Meeting Detection representa a aplicação e possui uma instância do CES para se 

subscrever aos cenários que representam reunião. Os seguintes cenários representam 

reunião em andamento: (i) Sistema de videoconferência ativo e detecção de utilização 
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de pelo menos uma cadeira; (ii) Detecção de uso de no mínimo duas cadeiras na sala e 

iluminação mínima acima de 120 lux ou utilização de projetor; dentre outros. 

 

Fig. 27: Cenário da aplicação Meeting Detection 

No início da execução a aplicação envia para o CES as subscrições dos cenários 

que correspondem à existência ou não de reunião. A Fig. 28 mostra os componentes da 

aplicação. De acordo com as subscrições recebidas, o CES envia subscrições ao MoCA 

e/ou aos widgets do Context Toolkit. O MoCA recebe informações dos sensores de 

luminosidade e de utilização de cadeiras. Com relação ao Context Toolkit, o CES pode 

se subscrever para os widgets Wvideo, Warcond e Wprojetor (aparelho de 

videoconferência, ar-condicionado e projetor respectivamente). Cada um desses widgets 

recebem notificações de mudanças de estado (ON ou OFF) do aparelho que cada um 

monitora. Um exemplo de subscrição composta do cenário (ii) é (qtdeCadeirasEmUso 

> 1) & ((luminosidade > 120) || (projetor = true)) onde a informação contextual 

relativa ao uso de videoconferência é subscrita ao Context Toolkit e as informações 

contextuais referentes à luminosidade e utilização de cadeiras são subscritas ao MoCA. 

A partir do momento em que é feita a subscrição, os sensores começam a ser simulados 

para disparar eventos e os respectivos middlewares entregam ao CES os eventos 
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notificados. No momento em que o CES detecta a ocorrência de algum dos cenários 

subscritos, notifica a aplicação sobre tal fato. A partir dessa notificação a aplicação 

altera seu status para “reunião em andamento”. Nos testes realizados, em todos os casos 

o CES foi efetivo, notificando a aplicação sempre que um dos cenários que representam 

uma reunião era alcançado. Não houve ocorrências de “falsas detecções”, ou seja, 

situações em que o CES notificava uma reunião que de fato não estava em andamento. 

 

Fig. 28: Componentes da aplicação Meeting Detection 
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CAPÍTULO 6 -  TRABALHOS RELACIONADOS 
 

Esta seção apresenta alguns trabalhos relacionados atuais que propõem e 

desenvolvem mecanismos de composição de eventos. 

6.1. Padres 
 

Padres [Li 2005] é um mecanismo publish/subscribe com suporte a composição 

de eventos. O Padres consiste num conjunto de brokers conectados em uma rede peer-

to-peer e clientes utilizam Java Remote Method Invocation (RMI) and Java Messaging 

Service (JMS) para comunicação com os brokers.  

 Sua linguagem de subscrição é baseada na tripla [atributo, operador, valor] e é 

bastante expressiva, permitindo a definição de temporalidade, compartilhamento de 

informações contextuais e vários tipos de composição de eventos. A estruturação de 

uma subscrição composta é na forma de árvore. Os padrões de composição de eventos 

implementados são [Li 2005]:  

• Parallelization: representa a conjunção entre duas expressões. Seu conector 

é o símbolo ‘&’. 

• Alternation: representa a conjunção entre duas expressões. Seu conector é o 

símbolo ‘||’. 

• Sequence: representa a seqüência de acontecimento de dois eventos. Além 

disso, ela define o tempo máximo e mínimo para que os dois eventos sejam 

publicados. O padrão desse tipo de subscrição é ‘(ev1;[min] ev2)[max]’, 

onde ‘min’ é o tempo mínimo para que os dois eventos sejam publicados e 

‘max’ é o tempo máximo entre a publicação de ‘ev1’ e ‘ev2’, nessa ordem. 

• Repetition: representa a repetição de um evento. Utilizasse o padrão 

Times(ev, n, att, v) para definir que um evento ‘ev’ deve acontecer ‘n’ vezes. 



 67

‘att’ é um atributo especial que é atualizado a cada interação de acordo com 

o valor de ‘v’. 

A linguagem de subscrição permite ainda o compartilhamento de informações de 

contexto entre diferentes subscrições. Esse compartilhamento é possível através da 

definição de variáveis na subscrição composta. Essas variáveis podem correlacionar e 

agregar publicações por especificar restrições nos valores dos atributos entre diferentes 

subscrições primitivas. Isto é, subscribers podem definir restrições de valores a 

atributos de contexto específicos. Para exemplificar, considerando a subscrição 

composta (“ambiente” (sala = $X) (temperatura > 29)) & (“ambiente” (sala = $X) 

(salaOcupada = true)). Nessa subscrição, o subscriber tem interesse de ser informado 

sempre que alguma sala esteja com a temperatura acima de 29°C e que esta mesma sala 

esteja com algum ocupante no momento para assim tomar a decisão de ligar o 

condicionador de ar para resfriar a sala. Para possibilitar a relação entre informações da 

mesma sala, foi definida uma variável ‘X’(sempre antecedida por ‘$’) e o valor de ‘X’ é 

definido dinamicamente. 

Outro foco bastante trabalhado no Padres é o roteamento das subscrições entre 

os brokers do mecanismo. Esses detalhes não serão descritos por esse não ser o foco da 

proposta deste trabalho.  

6.2. [Pietzuch 2003] 
 

[Pietzuch 2003] apresenta um framework de detecção de eventos compostos. 

Esse framework interage com mecanismos publish/subscribe para prover detecção de 

complexos padrões de eventos, formando uma interface entre aplicações e algum 

mecanismo publish/subcribe. 

A detecção de eventos compostos é realizada através de autômatos. Esse 

framework possui duas linguagens de subscrição. A primeira é chamada de Core 
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Composite Event Language que é uma linguagem de baixo nível, isso é, mais complexa 

de ser utilizada para subscrição de eventos compostos. A segunda é a Higher–level 

Language que permite especificar subscrições a eventos compostos mais facilmente 

pelos usuários. Quando uma subscrição é realizada utilizando a Higher-level Lanuage, 

essa subscrição é traduzida para a Core Composite Event Language antes de ser criado o 

autômato para a subscrição. Os padrões de eventos implementados são [Pietzuch 2003]: 

• Concatenation: representa o padrão onde uma expressão e1 é fracamente 

(Partial Order) sucedida por uma outra expressão e2. 

• Sequence: representa o padrão onde uma expressão e1 é fortemente (Total 

Order) sucedido por uma outra expressão e2.  

• Iteration: representa o padrão onde uma expressão ocorre qualquer número 

de vezes. 

• Alternation: representa a conjunção entre duas expressões. 

• Timing: representa combinações de expressões dentro de um tempo 

especificado. 

• Parallelisation: representa a disjunção entre duas expressões. 

6.3. EPS 
 

O EPS (Event Processing System) [Moreto 2001] é um outro mecanismo 

publish/subscribe com suporte à composição de eventos. O EPS é implementado em 

Java™ e a comunicação entre os processos é feita através de RMI. 

A detecção de eventos compostos é realizada através de arvores de subscrição. 

Sua linguagem de subscrição baseia-se no paradigma ECA (Evento-Condição-Ação) 

[Chakravarthy 1994] onde Evento consiste no evento simples ou expressão de interesse, 

a Condição fornece os valores dos atributos das instâncias de evento que compõe o 
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evento de interesse e a Ação informa qual a função a ser executada no momento da 

notificação do evento. Os padrões de composição de eventos implementados são: 

• Conjunção: através do símbolo ‘&’, representa a conjunção entre duas 

expressões. 

•  Disjunção: através do símbolo ‘|’, representa a disjunção entre duas 

expressões. 

• Seqüência: Através do operador ‘;’, representa a seqüência de acontecimento 

de duas expressões, onde a primeira expressão obrigatoriamente deve ser 

notificada antes da segunda. 

• TimesEq: representa a definição de um número de repetições de um evento 

onde todas as notificações recebidas pelo EPS devam possuir o mesmo valor 

do atributo de contexto definido na subscrição. Sua notação é TimesEq(E. n. 

atrib) onde E é a palavra-chave definida para o evento, n é o número de 

repetições e atrib é o atributo cujo valor deve se repetir. 

• TimesDf: representa a definição de um número de repetições de um evento 

onde todas as notificações recebidas pelo EPS devam possuir diferentes 

valores para o atributo de contexto definido na subscrição. Sua notação é 

TimesEq(E. n. atrib) onde E é a palavra-chave definida para o evento, n é o 

número de repetições e atrib é o atributo cujo valor de cada notificação 

devam ser diferentes.  

No EPS, uma subscrição para um evento temporal é na verdade um 

agendamento para que o próprio EPS dispare um evento de acordo com a temporalidade 

especificada na subscrição. Os três tipos de eventos temporais suportados pelo EPS são: 

• Eventos absolutos: especificam um instante exato no tempo, podendo indicar 

ano, mês, dia, hora, minuto e segundo no qual o evento deve ser agendado. 
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• Eventos periódicos: permitem um escalonamento de tarefas a serem 

repetidas ao se completar um determinado período de tempo. Nesse caso, a 

subscrição determinará a freqüência a qual o evento será disparado. 

• Eventos relativos: para esse tipo de evento temporal, a subscrição deve 

fornecer a expressão com as condições contextuais do evento (simples ou 

composto) a ser subscrito e o tempo a ser esperado para que o EPS notifique 

à aplicação de que o evento subscrito aconteceu. 

6.4. Comparação 
 

Essa seção compara o CES com os mecanismos de composição de eventos 

Padres, o mecanismo proposto por Pietzuch e o EPS. Os critérios de comparação são: 

expressividade da linguagem de composição de eventos com relação aos conectores 

suportados, possibilidade de uma subscrição composta envolver mais de uma infra-

estrutura publish/subscribe, e suporte ao compartilhamento de informações de contexto 

em uma subscrição. A Tab. 2 mostra as diferenças relacionadas a esses critérios entre o 

CES, PADRES [Li 2005], [Pietzuch 2003] e EPS. 

Mecanismo Expressividade da 
linguagem 

 

Suporte a várias 
infras-estrutura 

publish-
subscribe 

simultâneo 

Compartilhamento 
de informações de 

contexto 

CES And, Or, Sequential, 
Interval, Iteractor e 

Parallel

Sim Sim 

PADRES And, Or, Sequence e 
Repetition 

Não Sim 

[Pietzuch 2003] Concatenation, 
sequence, Iteration, 
Alteration, Timing e 

Parallelisation

Não Não 

EPS Conjunção, Disjunção, 
Sequência, TimesEq e 

TimesDf. 

Não Não 

Tab. 2: Comparação entre mecanismos de composição de eventos 
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Com relação a expressividade da linguagem de composição, algumas vezes os 

mecanismos utilizam nomes diferentes para a mesma funcionalidade. Todos 

implementam o And e o OR. O Iterator do CES é bastante semelhante ao Repetition do 

PADRES, com o Iteration de [Pietzuch 2003] e com o TimesEq e TimesDf do EPS. O 

Sequence do PADRES define o tempo em que dois eventos, em seqüência da esquerda 

para a direita, devem acontecer, desse modo implementando características do Interval e 

do Sequential do CES, com o Sequence e Timing de [Pietzuch 2003] e com o Seqüência 

do EPS. Adicionalmente o CES ainda possui o Parallel que indica que dois eventos 

devem ocorrer paralelamente, semelhante ao Parallelisation de [Pietzuch 2003].  

O suporte a mais de uma infra-estrutura publish/subscribe simultânea é uma 

característica inerente e exclusiva do CES, o qual dá suporte à configuração para se 

definir em qual mecanismo cada evento simples será subscrito. O mecanismo proposto 

em [Pietzuch 2003] pode interagir com diferentes infra-estruturas publish/subscribe 

porém uma de cada vez, isso é, não suporta interagir com diversas infra-estruturas 

simultaneamente. 

 O compartilhamento de informações contextuais existe no CES e no PADRES. 

No CES uma subscrição composta usa informações contextuais recebidas em um nó 

folha da árvore pode ser utilizado na subscrição realizada por outro nó folha desta 

mesma árvore. O PADRES armazena informações de contexto recebidas anteriormente 

e o subscriber pode utilizar essas informações em suas subscrições através da definição 

de variáveis. 
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CAPÍTULO 7 -  CONCLUSÃO 
 

A comunicação baseada em eventos é freqüentemente utilizada em aplicações 

pervasivas para difundir assincronamente as informações de contexto envolvidas nas 

constantes mudanças em seu estado de execução, geradas pelos ambientes altamente 

dinâmicos em que executam. Desse modo, a informação contextual é disseminada 

seletivamente, permitindo que componentes determinem seus interesses e somente 

recebam informações de acordo com esses interesses. Mecanismos de comunicação 

baseada em eventos que provêem suporte para composição de eventos concorrentes 

permitem uma maior expressividade na declaração de interesses. 

Essa dissertação apresentou um mecanismo genérico de composição de eventos 

(CES – Composite Event System) que: (i) permite vários tipos de composições 

diferentes; (ii) utiliza vários middlewares subjacentes permitindo o uso de vários 

mecanismos de eventos simultaneamente, em um mesmo ambiente, e em até mesmo em 

uma mesma subscrição; (iii) possibilita o compartilhamento de informações de contexto 

entre os eventos de uma subscrição composta, permitindo o uso mais abrangente de 

informações contextuais. 

Uma das contribuições mais relevantes dessa dissertação é o uso de vários 

middlewares adjacentes, permitir compor eventos entre fontes heterogêneas, 

distribuídas e com diferentes modelos de contexto através da utilização de um conjunto 

reduzido de abstrações. Essa integração entre informações contextuais oriundas de 

diversos middlewares provê uma significativa melhoria na expressividade da declaração 

de interesses na ocorrência de padrões de eventos, evitando assim restringir a adaptação 

das aplicações para certos tipos de informações contextuais. 
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 Para facilitar essa cooperação, o CES possui seu próprio modelo de contexto e 

ao receber informações de contexto de diferentes middlewares essas informações são 

convertidas para o modelo de contexto do CES. 

O CES foi desenvolvido na linguagem, Java™ através de cerca de 40 classes e 

aproximadamente 3.000 linhas de código-fonte. 

7.1. Trabalhos futuros 
 

Algumas características do CES podem ainda ser aprimoradas. Um dos trabalhos 

futuros previstos é a possibilidade de o cliente escolher se deseja que suas subscrições 

utilizem o timestamp do próprio CES ou o timestamp de cada mecanismo 

publish/subscribe envolvido. Nesse último caso, o CES fica sem controle sobre os 

timestamps para detectar os eventos compostos, ficando a cargo das informações 

repassadas pelos próprios mecanismos publish/subscribe porém possibilitando uma 

ordenação de acordo com a geração dos eventos ao invés da ordenação de acordo com o 

momento que o CES recebe notificações dos mecanismos publish/subscribe.  

Outra característica que pode ser aperfeiçoada é o modelo de contexto. Embora o 

modelo de contexto adotado pelo CES, baseado no Key-Value model, permita um fácil 

gerenciamento e seja amplamente utilizado nos middlewares de contexto, um modelo de 

contexto baseado em ontologias permite uma melhor representação das informações 

contextuais, habilitando o compatilhamento de conhecimento através de um conjunto de 

conceitos comuns, permitir utilização de eficientes máquinas de inferências para deduzir 

informações contextuais e habilitar interoperabilidade [Strang and Linnhoff-Popien 

2004, Krummenacher et al 2007]. 

Um terceiro trabalho futuro é fazer com que não seja necessário para a aplicação, 

no momento de configuração do CES, informar qual fonte de contexto usar para cada 

informação contextual. Desse modo, o próprio CES seria capaz de descobrir qual a 
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fonte de contexto mais apropriada para cada informação contextual subscrita. 
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