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RESUMO

Nos últimos anos, foram propostas diversas soluções de plataformas de
middleware para Redes de Sensores Sem Fio (RSSF). A maioria dessas
plataformas não considera questões de como integrar os componentes a partir
de arquiteturas de middleware genéricas. Muitos requisitos necessitam ser
considerados em um projeto de middleware para RSSF e um aspecto
desejado, neste caso, consiste na possibilidade de modificar o código fonte do
middleware sem mudar o comportamento externo do middleware. Assim, é
almejado que exista uma arquitetura genérica de middleware que seja capaz
de oferece uma configuração otimizada de acordo com os requisitos da
aplicação que se deseje atender a cada momento. A adoção de middleware
baseados em modelo de componentes consiste em uma abordagem
promissora, pois permite uma melhor abstração, desaclopamento,
modularização e gerenciamento das funcionalidades internas do middleware.
Outro problema presente nos middleware atuais consiste no tratamento da
interoperabilidade com redes externas às RSSF, como por exemplo, a Web. A
maioria dos middleware atuais não dispõe da funcionalidade de acessar os
dados providos pela RSSF através da World Wide Web, de forma a tratar
esses dados como recursos Web e que eles possam ser acessados através de
protocolos já adotados na World Wide Web. Diante dessas questões, esta
dissertação apresenta o Midgard, um middleware baseado em componentes
especificamente concebido para RSSFs, que adota os padrões arquiteturais
microkernel e REST. O padrão arquitetural microkernel complementa a
estratégia arquitetural baseada em modelo de componentes, haja vista que o
microkernel pode ser compreendido como um componente que encapsula o
núcleo do sistema, sendo esse núcleo encarregado de inicializar apenas os
serviços necessários, assim como removê-los quando não são mais
necessários. Já o padrão REST define uma forma padronizada e leve de
comunicação entre diferentes aplicações baseada nos padrões adotados na
Web e através dele possibilita tratar os dados da RSSF como recursos Web,
permitindo que sejam acessados através de protocolo já adotado na World
Wide Web. Os dois principais objetivos do Midgard são (i) prover fácil acesso
via Web aos dados gerados pela RSSF, tratando tais dados como recursos
Web, seguindo os princípios do paradigma Web of Things, e (ii) prover aos
desenvolvedores de aplicações para RSSF capacidades para a instanciação
apenas dos serviços específicos exigidos pela aplicação, dessa forma gerando
um middleware customizado e economizando recursos dos nós. O Midgard
permite utilizar a RSSF como recursos Web e ainda prover uma arquitetura de
software coesa e fracamente acoplada, endereçando interoperabilidade e
customização no mesmo middleware. Além disso, provê dois serviços
necessários para a maior parte das aplicações de RSSF, os serviços de
configuração e o de inspeção e adaptação. Novos serviços podem ser
implementados por terceiros e facilmente incorporados ao middleware, graças
a sua arquitetura flexível e extensível. De acordo com a avaliação realizada, o
Midgard provê interoperabilidade entre a RSSF e redes externas, como a Web,
assim como entre aplicações distintas dentro de uma mesma RSSF. Além
disso, foram avaliados o consumo de memória do Midgard, o tamanho da

imagem da aplicação, o tamanho das mensagens trafegadas na rede, assim
como tempo de resposta, sobrecarga e escalabilidade. Durante a avaliação
realizada o Midgard provou cumprir seus objetivos e demonstrou ser escalável
sem consumir recursos proibitivamente.
Palavras-chave: Rede de Sensores Sem Fio; Middleware; REST;

ABSTRACT
On the last years, several middleware platforms for Wireless Sensor Networks
(WSN) were proposed. Most of these platforms does not consider issues of how
integrate components from generic middleware architectures. Many
requirements need to be considered in a middleware design for WSN and the
design, in this case, it is possibility to modify the source code of the middleware
without changing the external behavior of the middleware. Thus, it is desired
that there is a middleware generic architecture that is able to offer an optimal
configuration according to the requirements of the application. The adoption of
middleware based in component model consists of a promising approach
because it allows a better abstraction, low coupling, modularization and
management features built-in middleware. Another problem present in current
middleware consists of treatment of interoperability with external networks to
sensor networks, such as Web. Most current middleware lacks the functionality
to access the data provided by the WSN via the World Wide Web in order to
treat these data as Web resources, and they can be accessed through
protocols already adopted the World Wide Web. Thus, this work presents the
Midgard, a component-based middleware specifically designed for WSNs,
which adopts the architectural patterns microkernel and REST. The microkernel
architectural complements the component model, since microkernel can be
understood as a component that encapsulates the core system and it is
responsible for initializing the core services only when needed, as well as
remove them when are no more needed. Already REST defines a standardized
way of communication between different applications based on standards
adopted by the Web and enables him to treat WSN data as web resources,
allowing them to be accessed through protocol already adopted in the World
Wide Web. The main goals of Midgard are: (i) to provide easy Web access to
data generated by WSN, exposing such data as Web resources, following the
principles of Web of Things paradigm and (ii) to provide WSN application
developer with capabilities to instantiate only specific services required by the
application, thus generating a customized middleware and saving node
resources. The Midgard allows use the WSN as Web resources and still provide
a cohesive and weakly coupled software architecture, addressing
interoperability and customization. In addition, Midgard provides two services
needed for most WSN applications: (i) configuration and (ii) inspection and
adaptation services. New services can be implemented by others and easily
incorporated into the middleware, because of its flexible and extensible
architecture. According to the assessment, the Midgard provides interoperability
between the WSN and external networks, such as web, as well as between
different applications within a single WSN. In addition, we assessed the memory
consumption, the application image size, the size of messages exchanged in
the network, and response time, overhead and scalability on Midgard. During
the evaluation, the Midgard proved satisfies their goals and shown to be
scalable without consuming resources prohibitively.
Keywords: Wireless Sensor Networks; Middleware; REST
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1. INTRODUÇÃO

A tecnologia de Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) encontra-se em
constante evolução, atraindo a atenção de diferentes comunidades de
pesquisadores dos mais diversos ramos da computação.

Redes de sensores

sem fio consistem em redes onde os nós são dispositivos eletrônicos incluindo
componentes de hardware e software, nos quais estão inseridos sensores. O
sensor pode ser compreendido como um dispositivo capaz de realizar
medições de variáveis físicas, tais como vibrações, mudança de pressão,
temperatura e velocidade, convertendo-as para sinais digitais. Os dados
medidos pelos sensores e transformados em sinais digitais são traduzidos em
informações a respeito de um fenômeno em particular, de mais alto nível, e de
interesse da aplicação. Os nós possuem as características de baixas
capacidades computacionais, são em geral alimentados por baterias, e
possuem grande variedade de elementos de sensoriamento físicos, escolhidos
de acordo com o objetivo para o qual a rede se destina. Os sensores atuam de
forma colaborativa, extraindo dados ambientais e transmitindo-os para um ou
mais pontos de saída da rede, chamados sorvedouros, para serem analisados
e adicionalmente processados [Delicato, 2005].
Os nós nas RSSFs podem utilizar diversas famílias de plataformas de
hardware e software. Exemplos de plataformas de hardware são: família Macro
Mote [Macro Mote], famílias Mica Mote [Mica Mote], Tmote Sky [Weinberg e
Zhang], IntelMote2 [imote2], Sun Spot [Sunspot], [Smart Dust], [Vieira, 2004].
Entre os sistemas operacionais desenvolvidos especificamente para redes de
sensores sem fios, pode-se citar o AmbientRT [Hofmeijer et al. 2004], o YaTOS
[Almeida et al. 2004], o MagnetOS [Barr et al. 2002] e o Contiki [Dunkels et al.
2004]. Entretanto, os mais empregado são o TinyOS [Hill et al. 2000], MANTIS
OS [Abrach et al. 2003] e SOS [Han et al. 2005].
As primeiras gerações de RSSF eram projetadas para aplicações
específicas e essas aplicações por sua vez eram implementadas de acordo
com a plataforma de sensores alvo específica. Na fase inicial do
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desenvolvimento era necessário um estudo detalhado do dispositivo a ser
utilizado e das APIs (Application Programming Interface) que o mesmo
dispunha para programação. Dessa forma, o desenvolvedor da aplicação era
obrigado a lidar com abstrações de baixo nível da plataforma, os códigos
produzidos eram monolíticos e pouco era reaproveitado em outras plataformas
e/ou outras aplicações. As aplicações escritas para uma determinada
plataforma de sensores precisavam ser inteiramente reescritas quando fossem
ser utilizadas em outras, aumentando consequentemente o tempo de
desenvolvimento

e

os

custos.

Os

requisitos

não

funcionais

eram

implementados pelo desenvolvedor a cada nova aplicação. Códigos referentes
a escalabilidade, interoperabilidade, QoS (Quality of Service) e segurança, por
exemplo, se encontravam repetidos em todas elas sem haver reuso de
software.

1.1 Motivação

As plataformas de sensores atuais não dispõem de um mecanismo
uniformizado de interoperabilidade, obrigando os desenvolvedores a definir sua
própria solução para tal. A interoperabilidade se faz necessária nas RSSFs a
fim de (i) permitir a comunicação entre diferentes aplicações executando sobre
mesma plataforma; (ii) permitir a comunicação entre aplicações as quais
executam sobre plataformas distintas, mas que se sobrepõem fisicamente,
como por exemplo, em situações onde há duas redes distintas (por exemplo,
redes overlay) em uma determinada região, monitorando possivelmente o
mesmo fenômeno; e (iii) permitir a comunicação da RSSF com a(s) rede(s)
externa(s), como a internet ou intranets corporativas e se adéqüem a novos
paradigmas, como Web of Things.
A interoperabilidade entre diferentes aplicações executando na mesma
plataforma de sensores permite aos desenvolvedores construírem softwares
que agreguem as funcionalidades das aplicações já instaladas nos sensores.
Esse recurso permite, por exemplo, que novos sensores sejam instalados em
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um ambiente e que seu software possa fazer uso de uma malha de sensores já
implantada. Dessa forma, a interoperabilidade entre aplicações permite o reuso
de sensores, além de permitir a agregação de funcionalidades previamente
implantadas,

evitando

dessa

forma

que

recursos

físicos,

tais

como

processamento e memória, sejam desperdiçados.
A interoperabilidade entre aplicações que executem sobre plataformas
distintas permite a comunicação entre dispositivos diferentes, com diferentes
funções de monitoramento e capacidades físicas. Essa interoperabilidade
permite, por exemplo, que as aplicações possam delegar as tarefas para cada
dispositivo de acordo com sua capacidade física.
Não obstante, a interoperabilidade também abrange a comunicação com
redes externas à RSSF. Por meio da adoção de um padrão pré-definido e
consolidado de comunicação, qualquer rede externa que deseje se comunicar
com a RSSF não precisará ser programada com um protocolo específico. Isso
permite que a integração entre várias redes seja realizada de forma mais
rápida e fácil. A comunicação externa através de um padrão permite que várias
aplicações externas a RSSF possam utilizar seus dados, permitindo assim o
reuso das informações contidas nela. Dessa forma, é possível desenvolver
aplicações que coletem informações de várias redes de sensores facilmente,
permitindo a construção de aplicações externas mais complexas e que
provêem mais informações. A interoperabilidade com redes externas permite
também o desenvolvimento de sítios web que possam fazer uso dos dados
coletados na rede de sensores. Esse tipo de composição de sítios web com
outros serviços de dados recebe o nome de Web Mashups e constitui-se uma
nova tendência para as redes de sensores sem fio [Delicato et al, 2010].
A construção e adoção de middleware para RSSF auxilia o
desenvolvimento de aplicações que operam em redes de sensores, bem como
provê serviços genéricos para tais redes. Middleware constitui-se uma área de
pesquisa consolidada em sistemas de computação distribuída. Ele oculta dos
desenvolvedores de aplicações complexidades e heterogeneidades referentes
ao hardware subjacente, plataformas de rede, diferenças de protocolos de
comunicação, plataformas e dependências do sistema operacional, facilita o
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gerenciamento de recursos do sistema e aumenta a previsibilidade de
execução de aplicações [Wang et al 2008]. Middleware de RSSF constituem-se
um tipo específico de middleware, capaz de prover os serviços desejados para
aplicações baseadas em sensoriamento, as quais utilizam de uma rede de
sensor sem fio e do sistema operacional embutido nos nós sensores.
Como mencionado, middleware constitui-se uma área de pesquisa
consolidada em sistemas de computação distribuída tradicionais. Entretanto, as
RSSFs apresentam novos desafios a serem suplantados e, muitas vezes, as
técnicas de middleware tradicionais não podem ser aplicadas para RSSFs,
alavancando as pesquisas de middleware nessa linha [Wang et al, 2008].
Assim,

as

pesquisas

sobre

middleware

para

RSSF

são

motivadas

principalmente pelas diferenças existentes entre os requisitos de alto nível das
aplicações e a complexidade das operações nas RSSFs. Essa complexidade é
caracterizada, por exemplo, pelos recursos restritos no tocante a hardware e
bateria (energia), pelas topologias de rede dinâmica e também pelas APIs de
sistemas operacionais de baixo nível embutidas.
Atualmente, o desenvolvimento de uma aplicação em RSSF exige que o
programador trate de forma manual todos os detalhes de baixo nível inerentes
a aplicação, aos protocolos de comunicação e a gerência da rede em si. Como
exemplo, pode-se citar o gerenciamento de energia do dispositivo, que
permanece a cargo do programador da aplicação. Em outro exemplo, o
desenvolvedor precisa tratar a agregação de dados da rede e definir o
momento de enviá-los. A agregação de dados indica a capacidade de uma
RSSF de agregar ou sumarizar dados coletados pelos sensores. Essa é uma
funcionalidade importante na rede, pois permite reduzir o número de
mensagens que precisam ser transmitidas pela rede e assim reduzir o tráfego e
o gasto de energia do sensor [Loureiro et al, 2002].
O desenvolvedor de uma aplicação para RSSF precisa ainda conhecer
os protocolos de comunicação que atuam na rede. Esses protocolos visam
fornecer soluções para minimizar a quantidade de dados enviados e aumentar
o alcance das transmissões a fim de estender o tempo de vida global da rede.
A estrutura organizacional e topológica da rede também precisa ser conhecida
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pelo desenvolvedor. Haja vista que essas redes possuem as características
organizacionais e topológicas altamente dinâmicas, é interessante prover
funcionalidades de auto-organização e adaptação. Essas funcionalidades
dizem respeito à capacidade de um nó responder a mudanças do ambiente em
que ele está inserido. Como exemplo, a rede deve se adaptar quando ocorre
falha em algum nó e permitir que os nós ativos possam se comunicar com os
demais nós e sorvedouro.
Esse conjunto de funcionalidades a serem gerenciadas (energia do
dispositivo, agregação de dados, protocolos de comunicação, topologia e
adaptação) são, na maioria das vezes, inserida dentro da própria aplicação ou
manipulada pelos desenvolvedores de aplicações, que na verdade não
possuem em geral o conhecimento específico de redes necessário para tal.
Não há, portanto uma boa separação da lógica da aplicação em si dos detalhes
de baixo nível do dispositivo e da rede. Dessa forma, o gerenciamento de
energia, por exemplo, termina por ser reimplementado diversas vezes a cada
nova aplicação. Além disso, todas essas atividades de gerenciamento de
recursos exigem contato direto com a API de cada plataforma. Tal fato exige
que a operação de gerenciamento de energia seja, por exemplo, implementada
de diferentes formas a cada plataforma escolhida.
Diante do cenário levantado, pode-se observar que todas as atividades
de gerenciamento citadas podem ser implementadas como serviços por um
middleware, permitindo o reuso dos códigos não referentes à lógica da
aplicação em si. Um middleware para RSSF auxilia o programador no
desenvolvimento de aplicações de várias maneiras. Ele proporciona abstrações
do sistema, de modo que o programador da aplicação possa focar-se na lógica
da aplicação, em detrimento aos detalhes de implementação de baixo nível.
Em

adição,

um

middleware

para

RSSF

auxilia

o

programador

no

gerenciamento da infra-estrutura e adaptação da rede, por proporcionar
serviços, de modo que o programador da aplicação possa implantar e executar
a aplicação sem se atentar para funções complexas de baixo nível da rede.
Além disso, ele também proporciona suporte à integração de sistemas, a
monitoramento e a segurança do sistema. Em suma, um middleware para
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RSSF apresenta-se como uma solução em potencial para preencher as
lacunas existentes e minimizar as dificuldades dos desenvolvedores de
aplicações.
A construção e adoção de plataformas de middleware baseadas em
modelo de componentes [Maia, 2007] consiste em uma abordagem promissora
em diversos aspectos. Um modelo de componentes define os padrões de
interação e de composição para componentes. A implementação de um modelo
de componentes é um conjunto de elementos de software dedicados que são
necessários para suportar a execução de componentes aderentes ao modelo
[Heineman e Councill, 2001]. Componentes podem ser compreendidos como
unidades de construção de sistemas com funcionalidades e responsabilidades
bem definidas. Os sistemas baseados em componentes são construídos a
partir da junção de componentes, os quais são interconectados através de
conectores por onde as interações entre os componentes são realizadas. Os
conectores definem os serviços e dependências de cada componente [Maia,
2007].

1.2 Problemas

Nos últimos anos, foram propostas diversas soluções de plataformas de
middleware para RSSF, focando em diferentes aspectos e com diferentes
propósitos. Embora diversas pesquisas possam ser encontradas na literatura,
cada uma delas aborda apenas um subconjunto das questões relacionadas às
RSSFs, como por exemplo, a arquitetura do sistema [Rubio et al, 2007], o
paradigma de programação utilizado [Masri e Mammeri, 2007], [Henricksen e
Robinson, 2006], [Jong et al, 2009], o suporte em tempo de execução [Costa et
al, 2007] e a interoperabilidade com serviços de distribuição de dados [Boonma
e Suzuki, 2009].
Um middleware para RSSF deve ser projetado para atender uma série
de requisitos genéricos comuns as RSSFs, como por exemplo, prover
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mecanismos para formular tarefas de sensoriamento complexas de alto nível,
comunicar tais tarefas para a rede, coordenar os nós sensores na execução
das tarefas, agregar os dados coletados individualmente pelos sensores em um
resultado de alto nível e reportar o resultado em uma forma compreensível para
a aplicação que emitiu a tarefa [Delicato, 2005]. Entretanto, existem requisitos
que são específicos a determinadas aplicações para RSSFs. Assim, é
interessante que o middleware possa ser otimizado de acordo com os
requisitos específicos que cada aplicação desenvolvida para a RSSF necessite.
Dessa forma, um middleware que possa ser otimizado para atender os
requisitos das aplicações estará contribuindo para a visão de interoperabilidade
de uma mesma estrutura física de rede ser reutilizada por várias aplicações.
A maioria dos middleware atuais para RSSFs não consideram como
oferecer uma arquitetura de middleware genérica, que possa ser adaptada para
atender aos requisitos específicos das aplicações. Muitos requisitos necessitam
ser considerados em um projeto de middleware para RSSF e um aspecto
desejado, neste caso, consiste na possibilidade de modificar o código fonte do
middleware sem mudar o comportamento externo do middleware [Wang et al,
2008]. Assim, é almejado que exista uma arquitetura genérica de middleware
que seja capaz de oferece uma configuração otimizada de acordo com os
requisitos da aplicação que se deseje atender a cada momento.
Outro problema presente nos middleware atuais consiste no tratamento
da interoperabilidade com redes externas às RSSF, como por exemplo, a
Internet. A maioria dos middleware atuais não dispõe da funcionalidade de
acessar os dados providos pela RSSF através da World Wide Web, de forma a
tratar esses dados como recursos Web e que eles possam ser acessados
através de protocolos já adotados na World Wide Web.

1.3 Objetivos

Diante do contexto relatado, o presente trabalho aborda os problemas
apresentados através da construção de um middleware para redes de sensores
sem fio chamado de Midgard. Midgard foi projetado baseado em um modelo de
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componentes [Maia, 2007], e adota os padrões arquiteturais de microkernel
[Schmidt et al, 2000] e REST [Fielding, 2000]. O modelo de componentes e a
arquitetura em microkernel endereçam as questões de customização e
otimização. Já o padrão REST endereça as questões de interoperabilidade.
Assim, o objetivo principal é prover aos desenvolvedores recursos de alto nível
para a instanciação apenas dos componentes específicos exigidos pela
aplicação.
Em adição, a utilização de um modelo de componentes bem definido
permite que os componentes possam ser integrados, permitindo ao middleware
atender a combinação de diferentes requisitos (das aplicações) e restrições
(dos nós sensores). É interessante ressaltar que não é objetivo deste
middleware tratar problemas referentes a requisitos conflitantes. Na outra
vertente, a adoção do padrão de interoperabilidade REST permitirá a
comunicação com diferentes dispositivos em diferentes plataformas, uma vez
que o REST define uma forma padronizada de comunicação entre diferentes
aplicações baseada nos padrões adotados na web.
O Midgard auxilia no gerenciamento de recursos das aplicações através
da abordagem de microkernel. O padrão arquitetural microkernel [Schmidt et al,
2000] pode ser definido como um componente que encapsula o núcleo do
sistema, sendo esse núcleo encarregado de inicializá-lo. Midgard também
provê dois principais serviços: o de configuração e o de inspeção e adaptação
no middleware. O serviço de configuração possui a responsabilidade de
configurar o middleware de acordo com os requisitos da aplicação. Em outras
palavras, esse serviço busca satisfazer os requisitos de uma aplicação ao
selecionar os protocolos de comunicação e a topologia solicitados. O serviço
de inspeção e adaptação tem por função fornecer capacidades reflexivas ao
middleware. Ele permite ao middleware conhecer seu estado dinamicamente,
provendo informações sobre o seu estado e disponibiliza tais informações para
a aplicação através desse serviço. O serviço de inspeção e adaptação também
permite ao middleware adaptar-se diante do seu estado. Não obstante, o
middleware pode ser estendido através da adição de novos serviços. A
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inclusão de novos serviços é realizada por meio da implementação das
interfaces definidas durante a descrição da solução.
Em suma, as duas principais contribuições do Midgard consistem em (i)
prover fácil acesso via Web aos dados gerados pela RSSF, tratando tais dados
como recursos Web, e (ii) prover aos desenvolvedores de aplicações para
RSSF capacidades para a instanciação apenas dos serviços específicos
exigidos pela aplicação. Os desenvolvedores poderão configurar o middleware
informando quais os serviços necessários para a aplicação e quais as
implementações de cada serviço eles desejam utilizar. O Midgard é
responsável por gerenciar os serviços solicitados e suas implementações,
realizando a instanciação e conexão dos componentes necessários para
atender os requisitos das aplicações.
Finalmente, o presente trabalho possui os objetivos específicos descritos
a seguir.
(i)

Desenvolver

uma

arquitetura

de

microkernel

baseada

em

componentes adaptável na plataforma Sun Spot. A plataforma Sun Spot foi
escolhida dentre todas as citadas anteriormente por apresentar um bom
ambiente de simulação, ser dotada de vários tipos diferentes de sensores por
dispositivo e suportar nativamente alocação dinâmica de componentes. A
alocação dinâmica de componentes refere-se à instanciação de um
componente somente quando ele for requisitado pela aplicação.
(ii) Permitir que os dados coletados dos nós ativos estejam disponíveis
na rede e sejam acessíveis externamente através do padrão REST.
(iii) Implementar o serviço de configuração e o serviço de inspeção e
adaptação no middleware.

1.4 Justificativa

A adoção de middleware baseados em modelo de componentes consiste
em uma abordagem promissora, pois permite uma melhor abstração e
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gerenciamento das funcionalidades internas do middleware. Essa estratégia de
desenvolvimento

proporciona

a

separação

das

responsabilidades

e

características do sistema em porções distintas, de forma a permitir identificar
facilmente as partes do sistema relacionadas à determinada funcionalidade. As
abstrações do modelo de componentes visam promover o desacoplamento e a
modularização das funcionalidades dos sistemas em componentes bem
definidos [Maia, 2007]. Essas características provêem as vantagens de alto
índice (i) de reuso, onde os componentes podem ser reutilizados em outros
sistemas ou serem oriundo de outros sistemas, (ii) de evolução, onde é
possível a substituição de elementos internos do componente sem interferir nos
demais elementos do sistema e (iii) de especialização, no tocante a
customização de componentes. Tal capacidade de customização é essencial
em ambientes de RSSF. Segundo [Beckmann e Thoss], a compacidade e
otimização do software em função das aplicações e/ou plataformas específicas
são critérios mais importantes para a qualidade de software em RSSFs até
mesmo do que os critérios de modularidade e manutenibilidade. Adotando uma
abordagem baseada em componentes, pode-se construir software com todas
essas características. Em especial, além dessas vantagens, middleware
baseados em modelos de componentes são adequados a ambientes de RSSF,
uma vez que há a possibilidade de troca de componentes conforme a mudança
de requisitos de uma aplicação.
O presente trabalho considera como uma forma de carga dinâmica a
possibilidade de alocar/desalocar componentes de software para a memória
RAM principal do nó sensor somente quando requisitado pelo desenvolvedor.
Essa possibilidade de carga dinâmica e seletiva dos componentes necessários
acarreta em economia de recursos de memória e de energia por parte dos
sensores, pois apenas os componentes efetivamente em atividade estarão
carregados na memória RAM nos nós sensores.
Uma restrição imposta para a implementação do Midgard consiste em
que a plataforma de RSSF alvo suporte a alocação/desalocação dinâmica de
componentes. A alocação dinâmica de componentes refere-se à instanciação
de um componente na memória RAM somente quando ele for requisitado pela
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aplicação. Neste trabalho, apresentamos a implementação de referência do
Midgard, feita para a plataforma Sun Spot que suporta a alocação dinâmica dos
componentes nativamente. Outras plataformas, como TinyOS, não suportam
alocação dinâmica de componentes na sua forma nativa. Para suportar esse
recurso, o TinyOS dispõe de algumas extensões, como por exemplo, o
Dynamic TinyOS [Munawar et al, 2010]. O Dynamic TinyOS suporta a troca
dinâmica de componentes, preservando a modularidade do TinyOS e
permitindo a composição em tempo de execução dos componentes do TinyOS
no nó sensor. As plataformas as quais não suportam alocação dinâmica
nativamente encontram-se fora do escopo inicial deste trabalho.
A utilização do padrão arquitetural microkernel permite que o microkernel
apenas inicialize os demais serviços do middleware quando necessário, assim
como os remove quando não são mais necessários. Dadas essas
características, torna-se vantajosa a utilização do padrão arquitetural
microkernel no Midgard, tendo em vista que essa arquitetura exige que apenas
os serviços necessários para uma aplicação alvo (ou mais, no caso de
múltiplas aplicações concorrentes) sejam inicializados. Tal abordagem,
juntamente com a adoção do modelo de componentes, permite ao Midgard
poupar recursos nos sensores.
Para endereçar o requisito de interoperabilidade, o Midgard utiliza
também o padrão arquitetural REST [Fielding, 2000], o qual define uma forma
padronizada e leve de comunicação entre diferentes aplicações baseada nos
padrões adotados na Web. Essa padronização de comunicação é utilizada para
(i) permitir interação da RSSF com redes externas, por exemplo, a Internet, (ii)
prover interoperabilidade entre aplicações diferentes, e também (iii) permitir a
comunicação entre os diferentes nós sensores inseridos na rede. O padrão
REST mostrou-se um candidato ideal para comunicação entre dispositivos
embarcados de recursos limitados com a Web [Pautasso et al ,2008]. Assim, a
adoção desse padrão pelo Midgard permite que aplicações Web possam
consumir os dados presentes na RSSFs de forma transparente, possibilitando
o desenvolvimento de vários serviços web que utilizem esses dados. Através
do REST, o Midgard atende os princípios do paradigma Web Of Things
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[Guinard et al, 2010], que consiste em proporcionar uma integração de
dispositivos (no caso, os sensores) com a World Wide Web, bem como permitir
a criação de novas aplicações compondo serviços com os existentes na Web a
partir também dos dados coletados pelos sensores. O Midgard fornece API e
interfaces que permitem a um componente expor suas propriedades como
recursos RESTful, facilitando a integração de todos os componentes com a
Web e consequentemente alinhando-se com o paradigma Web Of Things.

1.5 Organização do Texto

Este trabalho encontra-se organizado da como se segue. O Capítulo 2
apresenta os conceitos básicos dos temas relacionados com o presente
trabalho. O Capítulo 3 apresenta a implementação de referência do Midgard, a
qual pode ser instanciada para qualquer plataforma que suporte alocação
dinâmica de componentes conforme descrito neste Capítulo. O Capítulo 4
apresenta a implementação para plataforma Sun Spot. O Capítulo 5 mostra a
avaliação do Midgard. O Capítulo 6 compara trabalhos relevantes na literatura
sobre o tema em questão. E o Capítulo 7 traz as conclusões.
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2. CONCEITOS BÁSICOS

Este Capítulo discorre sobre os conceitos básicos pertinentes aos temas
trabalhados nesta dissertação. A Seção 2.1 apresenta os conceitos de redes
de sensores sem fio, ambiente para o qual o Midgard foi projetado para atuar.
A Seção 2.2 aborda conceitos de middleware, a necessidade de projetar e
adotar middleware específicos para RSSF, as funcionalidades básicas
requeridas em middleware para RSSF e uma classificação baseada em
modelos de programação de middleware para RSSF existente na literatura. Já
a Seção 2.3 apresenta o Sun Spot, uma plataforma de sensores escolhida para
implementação de referência do Midgard. Por sua vez, a Seção 2.4 discorre
sobre os princípios do paradigma Web of Thing. A Seção 2.5 apresenta os
conceitos do padrão arquitetural REST adotado no Midgard como forma
padronizada de comunicação entre diferentes aplicações baseada nos padrões
adotados na Web. Por último, a Seção 2.6 apresenta o formato de dados JSON
escolhido como padrão para a troca de informação no Midgard.

2.1 Redes de Sensores sem Fio

Uma RSSF pode ser compreendia sob diferentes perspectivas. Uma
primeira perspectiva encontrada na literatura consiste em definir uma RSSF
como sendo uma rede sem fio composta por um grande número de nós
sensores pequenos instalados em uma base ad hoc e trabalhando de maneira
colaborativa para detectar e transmitir alguma característica física do ambiente
[Malladi & Agrawal, 2002]. Uma segunda perspectiva, tomando como base o
enfoque da área de sistemas distribuídos, uma rede de sensores pode ser
compreendida como uma classe particular de sistemas distribuídos, no qual as
comunicações de baixo nível não dependem da localização topológica da rede
[Heidemann et al. 2001]. Nesse enfoque, são analisadas as características
peculiares das RSSF em detrimento as das redes sem fio tradicionais, como a
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utilização de recursos restritos de energia, topologia de rede dinâmica e
gerenciamento de uma grande quantidade de nós, tanto fixos como móveis.
Os nós das RSSF são dispositivos eletrônicos incluindo componentes de
hardware e software, nos quais estão inseridos sensores. O sensor pode ser
compreendido como um dispositivo capaz de realizar medições de variáveis
físicas, tais como vibrações, mudança de pressão, temperatura e velocidade,
convertendo-as para sinais digitais. Os dados medidos pelos sensores e
transformados em sinais digitais são traduzidos em informações a respeito de
um fenômeno em particular, de mais alto nível, e de interesse da aplicação. Os
nós possuem as características de baixas capacidades computacionais, são
em geral alimentados por baterias, e possuem grande variedade de elementos
de sensoriamento físicos, escolhidos de acordo com o objetivo para o qual a
rede se destina. Os sensores atuam de forma colaborativa, extraindo dados
ambientais e transmitindo-os para um ou mais pontos de saída da rede,
chamados sorvedouros, para serem analisados e adicionalmente processados
[Delicato, 2005].
A tecnologia de sensores cria um conjunto diferente de desafios
provenientes dos seguintes fatores: (i) os nós encontram-se embutidos numa
área geográfica e interagem com um ambiente físico; (ii) são menores e menos
confiáveis que roteadores de redes tradicionais; (iii) geram (e possivelmente
armazenam) dados detectados ao contrário de roteadores de rede e (iv) podem
ser móveis. Esta Seção apresenta as características básicas das RSSF (Seção
2.1.1), como também seus componentes de infra-estrutura, os protocolos e as
aplicações (Seção 2.1.2) que atuam em tais redes.

2.1.1 Características das Redes de Sensores Sem Fio
As RSSFs, de forma geral, tendem a executar uma função colaborativa
onde os nós sensores provêem dados coletados do ambiente, os quais são
processados

e/ou

consumidos

pelos

nós

sorvedouros.

Além

dessa

característica, as RSSFs apresentam outras características particulares. Nesta
Seção serão citadas brevemente algumas dessas características. Serão
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destacadas as características de: endereçamento de sensores, agregação de
dados, mobilidade, restrições de coleta de dados, quantidade de sensores,
limitação de energia, auto-organização da rede, tarefas colaborativas e
capacidade de responder a consultas [Lourenço et al, 2003 SBRC] .
Um dos objetivos principais de uma RSSF consiste em executar alguma
tarefa colaborativa a fim de realizar a tarefa de sensoriamento para o qual a
rede foi projetada. Nesse caso, é importante detectar e estimar eventos de
interesse e não somente prover os mecanismos de comunicação. Devido às
restrições de capacidades computacionais e de energia das RSSFs,
normalmente os dados coletados são sumarizados para melhorar o
desempenho no processo de detecção de eventos. O processo de sumarização
é dependente da aplicação implementada que está sendo executada. A
agregação dos dados corresponde a uma capacidade opcional de uma RSSF
de agregar ou sumarizar dados coletados pelos sensores. Caso a rede tenha
essa funcionalidade, é possível reduzir o número de mensagens que precisam
ser transmitidas por ela e, consequentemente, reduzir também o consumo de
energia. A funcionalidade de restrições dos dados coletados indica se os
dados coletados pelos sensores possuem algum tipo de restrição, como por
exemplo, um intervalo de tempo máximo para disseminação de seus valores
para uma dada entidade de supervisão.
O endereçamento dos sensores diz respeito à localização do sensor
para a coleta das informações sensoriadas. Cada sensor pode ser endereçado
unicamente ou não, ficando a critério da aplicação. Por exemplo, sensores
embutidos em peças numa linha de montagem ou colocados no corpo humano
devem ser endereçados unicamente caso deseje-se saber exatamente o local
de onde o dado está sendo coletado. Por outro lado, sensores monitorando o
ambiente em uma dada região externa possivelmente não precisam ser
identificados individualmente, haja vista que o ponto importante nesse cenário
é conhecer o valor de uma determinada variável nessa região.
A quantidade de sensores depende primordialmente da finalidade para
qual a rede se destina e sua amplitude geográfica. Por exemplo, redes
contendo de 10 a 100 mil sensores são previstas para aplicações ambientais
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como monitoramento em oceanos, rios e floresta. Em outro cenário, como em
um monitoramento de uma residência, um número menor de sensores já é
capaz de executar a tarefa. Assim, percebe-se que escalabilidade é uma
questão que precisa ser endereçada em uma RSSF.
A energia disponível consiste em uma característica limitante em uma
RSSF. Em muitas aplicações, os sensores serão colocados em áreas remotas,
o que não permitirá facilmente o acesso a esses elementos para manutenção.
Neste cenário, o tempo de vida de um sensor depende da quantidade de
energia disponível, em geral em suas baterias. Aplicações, protocolos, e
algoritmos para RSSFs não podem ser escolhidos considerando apenas sua
operação e capacidade, mas sim, primordialmente, a quantidade de energia
consumida. Assim, o projeto de qualquer solução para esse tipo de rede deve
levar em consideração o consumo, o modelo e o mapa de energia da rede.
No tocante a mobilidade dos sensores, eles podem atuar de maneira
fisicamente fixa ou possuir certa mobilidade, de acordo com o objetivo para o
qual eles foram inseridos no ambiente. No caso de sensores móveis, é
desejável que possuam a capacidade de adaptar o seu funcionamento para
continuarem sua atuação no ambiente ao qual foram destinados, de acordo
com os interesses do projetista da rede, na presença de mobilidade. Um
exemplo de aplicação onde os nós são estáticos consiste em sensores
instalados em pontes, onde monitoram a temperatura, velocidade do vento,
entre outros dados. Já um exemplo de sensores móveis são sensores
colocados em rios para monitorar o curso das águas ou sensores acoplados a
animais [Impala].

Espera-se que a mobilidade possibilite o aumento da

capacidade de monitoramento e da eficácia da comunicação entre os sensores,
alavancando o surgimento de novas aplicações. A mobilidade dos sensores
pode ser útil também para permitir aos nós mal posicionados inicialmente, se
moverem para regiões nas quais a eficiência seja maior, melhorando sua
capacidade de sensoriamento e também de transmissão. Isto também permite
que um sensor mova-se em busca de uma melhora no sinal de comunicação,
reduzindo o consumo de energia na transmissão de dados e aumentando sua
conectividade.
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Sensores em uma RSSF podem ser perdidos por causa de sua
destruição física ou falta de energia, como também podem ficar incomunicáveis
devido a problemas no canal de comunicação sem fio ou por decisão de um
algoritmo de gerenciamento da rede. Neste caso, isso pode acontecer por
diversas razões como, por exemplo, para economizar energia ou por causa da
presença de outro sensor na mesma região que já coleta o dado desejado. Por
esses motivos, a RSSF pode dispor da funcionalidade de auto-organização da
rede. Questões como mobilidade, inclusão de novos nós, falha ou inatividade
dos nós por obstruções ambientais ou descarga de bateria causam mudanças
constantes no número de nós que compõem a rede, com isso afetando a
disponibilidade dinâmica da fonte de coleta de dados. A conseqüência de tal
fato consiste na mudança freqüente da topologia da rede.
As RSSF possuem a característica de responder a consultas sobre os
dados os quais a rede está sensoriando. Uma consulta sobre uma informação
coletada em uma dada região pode ser colocada para um nó individual ou um
grupo de nós. Dependendo do grau de sumarização executado, pode não ser
viável transmitir os dados através da rede até o nó sorvedouro. Assim, pode ser
necessário definir vários nós sorvedouros os quais irão coletar os dados de
uma dada área e responderão consultas referentes aos nós sob sua área de
abrangência.
As características de tarefas colaborativas, agregação e restrição de
coleta de dados, endereçamento de sensores, quantidade de sensores,
limitação de energia, mobilidade, auto-organização da rede, capacidade de
responder a consultas são apenas algumas das características que tornam as
RSSF uma categoria de redes particular. A próxima Seção apresenta conceitos
sobre a arquitetura de uma RSSF, englobando os componentes de infraestrutura, os protocolos e as aplicações.

2.1.2 Arquitetura de uma RSSF
A estrutura de uma RSSF pode ser vista como a integração de três
componentes principais: (i) a infra-estrutura; (ii) a pilha de protocolos; e (iii) a
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aplicação [Tilak, et al 2002]. A infra-estrutura de uma RSSF diz respeito aos
sensores físicos propriamente ditos, abordando suas características físicas e
capacidades técnicas, ao número de sensores utilizados e também à sua
estratégia de instalação, ou seja, de que forma e em qual local eles são
instalados. A pilha de protocolos refere-se ao software que implementa as
camadas de protocolos existentes em cada nó da rede. A aplicação representa
os interesses ou consultas do usuário, que são traduzidos em tarefas de
sensoriamento a serem executadas pela rede. Nesta Seção serão discutidos
esses três componentes principais da arquitetura de RSSF.

2.1.2.1 Infra-estrutura
A infra-estrutura de uma RSSF consiste nos nós da rede e no seu
estado de instalação no ambiente. Em geral, uma rede possui diversos nós
sensores e um ou mais nós de envio de dados da RSSF, denominado de
sorvedouros, os quais geralmente possuem maior poder computacional do que
os nós sensores e não possuem restrições de energia. Os sorvedouros são
geralmente responsáveis por realizarem a interface entre a aplicação e a rede.
Já os nós sensores possuem unidades de sensoriamento, capacidades de
processamento e armazenamento limitadas, cuja função primordial consiste em
coletar, e/ou agregar e transmitir seus dados inferidos e dos seus vizinhos para
os nós sorvedouros.
O nó sensor é composto basicamente por quatro unidades de hardware:
comunicação, sensoriamento, energia e processamento, conforme ilustrado na
Figura

1

[Raghunathan,

Et

Al

2001].

A

unidade

de

comunicação

frequentemente utilizada na prática é a comunicação via rádio frequência,
podendo ser usada outras tecnologias. A unidade de comunicação de rádio
frequência é comumente composta por um transceiver, uma antena, e um
conjunto de componentes discretos para configurar as características da
camada física da rede.
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Figura 1. Componente de Hardware de um Nó Sensor

A unidade de sensoriamento é geralmente composta pelos dispositivos
de sensoriamento e pelo conversor de sinal analógico para digital (ADC). Essa
unidade tem a capacidade de sensoriar diversos fenômenos os quais o sensor
foi previamente projetado, sejam eles térmicos, magnéticos, visuais, acústicos
dentre outros. Todos os sinais analógicos produzidos pelos sensores a partir do
fenômeno monitorado são convertidos em sinais digitais pelo ADC e são
passados para o processador. Já a unidade de energia consiste geralmente em
uma bateria e um conversor DC-DC, responsável por fornecer uma tensão
constante para o sensor e o seu fator de eficiência determina o tempo de vida
da bateria. Por último, a unidade de processamento é responsável por controlar
os sensores, gerenciar os procedimentos necessários para a colaboração entre
os nós, e ainda executar os algoritmos de processamento de dados dos
protocolos de comunicação.

2.1.2.2 Pilha de Protocolos
A pilha de protocolos utilizada pelos nós sorvedouros e sensores em
uma RSSF é mostrada na Figura 2. Essa pilha consiste em cinco camadas
horizontais, as quais são: aplicação, transporte, rede, enlace de dados e física.
Há também três planos transpassando verticalmente todas as cinco camadas.
Tais planos verticais são: gerenciamento de energia, gerenciamento de tarefas
e gerenciamento de mobilidade [Akyildiz et al, 2002].
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A camada de aplicação refere-se aos protocolos de nível de aplicação
os quais são de uso comum para as diferentes aplicações. Outros tipos de
software de aplicação podem ser construídos e usados para interagir com a
RSSF, dependendo da tarefa de sensoriamento para o qual se destinam. São
adotados na literatura três possíveis protocolos para apoio às aplicações
[Akyildiz et al, 2002]: (i) protocolo de gerenciamento de sensores (SMP); (ii)
protocolo de anúncio de dados e designação de tarefas (TADAP); e (iii)
protocolo de consulta e disseminação de dados (SQDDP).

Figura 2. Pilha de Protocolos para RSSF

A camada de transporte é responsável por manter o fluxo de dados
entre a origem e o destino, ou seja, estabelecer comunicação fim-a-fim. A
camada de rede possui como principal função prover o serviço de roteamento
de dados, que pode ser definido como o processo pelo qual a rede consegue
identificar o destinatário dos dados e encontrar um caminho entre a origem e o
destino para enviar esses dados. Já a camada de enlace estabelece conexões
confiáveis em uma rede de comunicação. Tal objetivo é alcançado através das
tarefas de multiplexação dos fluxos de dados, detecção dos quadros, acesso
ao meio e controle de erros. Ela garante uma comunicação ponto a ponto e
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ponto a multiponto em uma rede de comunicação. Por último, camada física
tem como responsabilidade a seleção de técnicas de transmissão, recepção e
modulação utilizadas na rede, as quais devem ser simples e ao mesmo tempo
robustas.
O plano de gerenciamento de energia permite gerenciar a maneira
como os nós sensores utilizam sua energia. Em outras palavras, esse plano
define quando os nó sensores irão desligar seu receptor e que políticas adotar
quando o nó estiver com baixo nível de energia. Já o plano de gerenciamento
de mobilidade possibilita detectar e registrar o movimento dos nós sensores,
mantendo sempre uma rota para o usuário e ainda guardar para cada nó a
informação sobre quem são seus nós vizinhos. Por último, o plano de
gerenciamento de tarefas permite balancear e escalonar as tarefas de
sensoriamento de uma região específica. Em suma, esses planos de
gerenciamento são necessários para que os nós sensores possam trabalhar
colaborativamente de forma eficiente em termos de gasto de energia,
roteamento de dados e compartilhamento de recursos entre si [Delicato, 2005].

2.1.2.3 Aplicações para RSSF
A aplicação consiste no componente de uma arquitetura de RSSF
encarregada de emitir um conjunto de consultas ou interesses os quais
descrevem as características dos fenômenos físicos que se deseja analisar.
Diversas aplicações de RSSF têm sido desenvolvidas ao longo dos anos para
as mais diversas finalidades. De forma genérica, aplicações de RSSFs são
empregadas em atividades de segurança e monitoramento, controle, atuação e
manutenção de sistemas complexos, e monitoramento de ambientes internos e
externos. As aplicações potenciais para RSSFs podem ser categorizadas nas
seguintes áreas: militar, ambiental, de saúde, doméstica, comercial, exploração
espacial, o processamento químico e o socorro a desastres [Akyildiz et al,
2002]. A seguir são exemplificadas algumas dessas aplicações.
Aplicações Militares – Para as aplicações militares, as características
de rápida instalação, auto-organização e tolerância a falhas das RSSFs fazem
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com que elas sejam uma ferramenta de sensoriamento bastante promissora
para integrar sistemas militares de comando, controle, comunicação,
computação, inteligência, vigilância, reconhecimento e mira. Também para
detectar movimentos inimigos, explosões, a presença de material perigoso
como gases venenosos ou radiação, etc. Neste tipo de aplicação, os requisitos
de segurança são fundamentais.
Aplicações Ambientais - Para monitorar variáveis ambientais em locais
internos como prédios e residências, e locais externos como florestas,
desertos, oceanos, vulcões, ou qualquer outra região. Aplicações ambientais
de RSSFs incluem o rastreio de movimentos de animais voadores, terrestres
ou aquático; o monitoramento das condições ambientais; o monitoramento em
grande escala da Terra e a exploração planetária; a detecção química e
biológica; a agricultura de precisão; o monitoramento biológico e ambiental de
águas, solos e da atmosfera; a detecção de incêndio em florestas; a pesquisa
meteorológica e geofísica; a detecção de inundação; o mapeamento de biocomplexidade do ambiente, e o estudo da poluição.
Aplicações de Medicina e Saúde - Para monitorar o funcionamento de
órgãos como o coração, detectar a presença de substâncias que indicam a
presença ou surgimento de um problema biológico, seja no corpo humano ou
animal. Exemplos de aplicações de saúde para RSSFs são o monitoramento
de pacientes; a realização de diagnósticos; a administração de drogas em
hospitais;

o

telemonitoramento

de

dados

fisiológicos

humanos;

e

o

monitoramento de médicos e pacientes dentro de um hospital.
Aplicações Domésticas – Nós sensores e atuadores inteligentes
podem ser embutidos em eletrodomésticos podendo interagir entre si e com
redes externas via Internet ou satélite, permitindo que usuários gerenciem
dispositivos domésticos local ou remotamente de forma fácil e integrada.
Sensores sem fio também podem ser utilizados no projeto de Ambientes
Inteligentes, como Smart Homes [Herring e Kaplan, 2000]. Nesses ambientes,
os nós sensores podem ser embutidos em móveis e eletrodomésticos e
comunicar-se uns com os outros e com um nó servidor do aposento.
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Aplicações Comerciais - Algumas das aplicações comerciais de
RSSFs são: monitorar tráfego de veículos em rodovias, bem como detecção e
monitoramento de roubos de automóveis; prover segurança em centros
comerciais e estacionamentos, como também construção de escritórios
inteligentes; monitoramento de fadiga de material; gerenciamento de estoque
de fábricas; monitoramento de qualidade de produtos; controle de robôs;
brinquedos interativos; museus interativos; monitoramento de áreas de
desastres; diagnósticos de máquinas; detecção e monitoramento de roubos de
automóveis; e detecção de veículos.

2.2 Middleware para Redes de Sensores sem Fio

Na área de sistemas distribuídos, middleware se constitui uma área de
pesquisa consolidada e possui utilidade e benefícios comprovados. Um
middleware pode ser definido como uma camada de software localizada
geralmente entre o sistema operacional e as aplicações, no intuito de facilitar o
desenvolvimento de aplicações. Ele oculta dos desenvolvedores de aplicações
complexidades e heterogeneidades referentes ao hardware subjacente,
plataformas de rede, diferenças de protocolos de comunicação, plataformas e
dependências do sistema operacional, facilita o gerenciamento de recursos do
sistema e aumenta a previsibilidade de execução de aplicações [Wang, 2008].
Na área de redes de sensores, os middleware tradicionais de sistemas
distribuídos como Corba [Corba], J2EE [Sun microsystem], COM [COM] e .NET
[.Net] não são adequados para serem diretamente empregados, pois a RSSF
apresenta características peculiares e também novas funcionalidades. As
técnicas empregadas nos middleware tradicionais almejam aumentar a
abstração, ocultando muitas vezes informações sobre o contexto no qual o
middleware estar inserido. Entretanto, essa informação de contexto pode ser
primordial para a aplicação de RSSF e ser exatamente para coletá-la que a
rede de sensores foi criada.
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Os middleware para computação móvel [Capra et al, 2005], [Murphy et
al, 2001] apesar de oferecerem o serviço de coleta de informações de contexto,
ainda não atendem outros requisitos necessários para aplicações de RSSF,
pois eles tem como foco principal atender os interesses dos nós móveis e seus
usuários individualmente, na presença da mobilidade. Já em uma RSSF, as
informações de localização e mobilidade coletadas pelos nós sensores devem
ser tratados pelo middleware para RSSF de forma diferente. Por exemplo, um
nó sensor afastando-se de um fenômeno, pode escolher repassar a
responsabilidade de monitoramento para o nó mais próximo do fenômeno
[WANG et al, 2008]. Outro requisito de uma RSSF não atendida pelos
middleware tradicionais consiste na agregação de informações coletadas por
nós intermediários (um procedimento conhecido como in-network aggregation).
Essas informações são repassadas no trajeto de encaminhamento do nó
coletor, passando por nós intermediários até o sistema de processamento fora
da rede. Os middleware tradicionais seguem o paradigma de processamento
de dados fim-a-fim e não atendem a esse requisito das RSSF.
Como já mencionado anteriormente, as RSSFs são classificadas como
uma categoria das redes ad-hoc, pois compartilham características dessas
redes, porém possuem requisitos e restrições adicionais. Com relação à carga
computacional e energia, os dispositivos em RSSFs possuem capacidades de
armazenamento, processamento e bateria extremamente restritos. Por esses
motivos, é desejável que um middleware para RSSF seja ainda mais leve e
otimize o consumo de energia em comparação aos middleware desenvolvidos
para redes móveis ad-hoc.
Outra característica específica das RSSFs consiste na disponibilidade
dos sensores na rede, a qual é altamente variável, pois os nós sensores podem
ser fixos ou móveis, e ambos estão sujeitos às mudanças do meio no qual
estão inseridos, podendo ser destruídos ou deslocados a qualquer momento.
Por último, a topologia da rede muda com freqüência devido a ação dos
protocolos de controle de topologia, os quais são responsáveis por decidir o
momento e quais nós são necessários desligar para economizar energia.
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As características citadas justificam que as RSSFs necessitam de
middleware que atendam as necessidades específicas dessas redes. Essas
características mostraram o alto grau de dinamismo na disponibilidade dos nós
e do contexto de execução das RSSFs. Portanto, o estilo de comunicação
adotado na rede deve ser preferencialmente assíncrono e mecanismos de
ciência de contexto devem ser fornecidos pelo middleware [Delicato, 2005].
Assim, uma definição mais adequada de middleware para RSSF é
apresentada em [Blair et al, 2004], a qual afirma que middleware é um artefato
em software que reside entre a aplicação e a infra-estrutura de suporte,
provendo através de interfaces, o reuso de serviços que podem ser compostos
e configurados para facilitar o desenvolvimento de aplicações de forma mais
eficientes para ambiente distribuído, tal como uma RSSF. Assim, a principal
meta de um sistema de middleware é possibilitar a comunicação entre
componentes distribuídos, escondendo das aplicações a complexidade do
ambiente de rede subjacente quando desnecessários e livrando-as da
manipulação explícita de protocolos e serviços de infra-estrutura. Em
complemento, o middleware para RSSF deve prover mecanismos que
permitam as aplicações manipular explicitamente protocolos e serviços de
infra-estrutura quando necessário.

2.2.1 Funcionalidades Requeridas em Middleware para RSSF
Um

middleware

para

RSSF

necessita

contemplar

algumas

funcionalidades básicas que validem sua utilização. Segundo [WANG et al,
2008], um middleware para RSSF deve oferecer quatro funcionalidades
principais: (i) abstrações de programação, (ii) serviços, (iii) suporte em tempo
de execução e (iv) mecanismos de QoS (Quality of Service). As abstrações de
programação são responsáveis pela definição das interfaces do middleware
para o programador da aplicação. Já os serviços do sistema fornecem
implementações para alcançar as abstrações. O suporte em tempo de
execução atua como uma extensão do sistema operacional embutido,
encarregado de manter os serviços do middleware. E por último, os
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mecanismos de QoS definem as restrições de QoS do sistema. Ainda segundo
[Wang et al, 2008], um middleware não necessita incluir todos esses
componentes citados, uma vez que as funções desses componentes podem
ser combinados e implementados como um só componente.
2.2.1.1. Abstração de Programação
As abstrações de programação são úteis em diversas áreas da
computação e também no desenvolvimento de middleware para RSSF, pois
elas fornecem interfaces de programação de alto nível para o programador da
aplicação.

Isso

possibilita

ao

programador

da

aplicação

separar

o

desenvolvimento das aplicações para a RSSF das operações na infra-estrutura
da rede de sensores subjacente. Três aspectos estão envolvidos no
desenvolvimento das abstrações de programação para RSSF: (i) nível de
abstração, (ii) paradigma de programação e (ii) tipo de interface.
O nível de abstração refere-se à maneira em que o programador da
aplicação visualiza o sistema. A abstração no nível do nó visualiza a RSSF
como um sistema distribuído constituído por uma coleção de nós sensores, e
fornece

ao

programador

suporte

para

programar

cada

nó

sensor

individualmente [Levis et al, 2002; Levis et al,2004; Liu e Martonosi, 2003]. A
abstração no nível do sistema visualiza a RSSF como um único sistema virtual
e permite ao programador representar um único programa centralizado
(comportamento global) em subprogramas que podem executar em nós locais
(comportamento do nó), deixando transparentes preocupações de baixo nível,
tais como a geração de código distribuído, acesso remoto a dados e
gerenciamento, e coordenação de fluxo de programa inter-nós [Welsh e
Mainland, 2004; Gummadi et al, 2005]. Em geral, abstração no nível do nó
promove o desenvolvimento de aplicações com mais flexibilidade, mais
economia de energia e menor sobrecarga na comunicação e interpretação dos
dados. Em contra partida, abstração no nível de sistema apresenta a vantagem
de o comportamento dos nós poder ser generalizado automaticamente,
facilitando o desenvolvimento de aplicações, pois o programador concentra-se
nas ações do nível de rede, sem se preocupar com a forma como os nós
sensores colaboram uns com os outros para executar as tarefas atribuídas. O

41

middleware proposto apresenta abstração no nível do nó com o objetivo de
permitir mais flexibilidade ao desenvolvimento da aplicação.
O paradigma de programação refere-se ao modelo de programação que
o desenvolvedor utiliza para escrever as aplicações. As aplicações de RSSF
podem ser classificadas em duas dimensões, segundo [Wang et al, 2008]: (i)
aplicações de coleta de dados e (ii) aplicações dinâmicas. A coleta de dados
pode apresentar a característica de ser uma coleta contínua, ou dirigida a
eventos ou ainda baseada em consulta. A aplicação pode ser totalmente
estática ou possuir alguma característica de mobilidade. Dessa forma, para
diferentes aplicações, o middleware para RSSF pode utilizar paradigmas de
programação diferentes, tais como o paradigma de banco de dados, o de
agente móvel e o de Publish/Subscribe. Por exemplo, o paradigma da banco de
dados é freqüentemente utilizado para consultas baseadas em coleta de
dados, enquanto que o paradigma Publish/Subscribe (adotado no Midgard)
pode ser uma escolha adequada para aplicações dirigidas a eventos. Já o
paradigma de agentes móveis pode ser uma escolha para aplicações de
rastreamento de alvo móvel.
O tipo de interface refere-se ao estilo da interface de programação. Em
outras palavras, a abstração de programação é incorporada como a interface
de programação. As interfaces descritivas fornecidas por linguagens, como por
exemplo, SQL para consulta de dados [Madden et al,2005; Bonnet et al,2001],
linguagens declarativas baseadas em regras para execução de comandos
[Terfloth et al,2006], ou arquivos de especificação baseados em XML para
configuração de contexto [Delicato e Pires, 2005]. Por outro lado, as interfaces
imperativas fornecem linguagens de programação imperativas para escrever o
código a fim de interagir com a RSSF [Fok et al,2005]. As interfaces descritivas
geralmente exigem a interpretação das consultas e, por conseguinte, consome
mais recursos, enquanto que as interfaces imperativas requerem que o
programador especifique a lógica de execução. O middleware implementado
apresenta uma sinergia entre as duas abordagens. Inicialmente, o Midgard
possui o paradigma de interfaces imperativas; entretanto, uma vez que os
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componentes exigidos pela aplicação alvo já irão existir no middleware, eles
podem ser conectados/requeridos através de uma interface descritiva.
A escolha em adotar um nível de abstração em particular, selecionar um
paradigma

de

programação

apropriado

e

uma

interface

depende

primordialmente dos requisitos específicos da aplicação e da infra-estrutura da
RSSF. Assim, essas funcionalidades oferecidas precisam ser analisadas e
poder realizar uma decisão de quais delas são mais adequadas, facilitam a
implementação e atendem o objetivo para o qual o middleware para RSSF foi
desenvolvido.
2.2.1.2. Serviços
Os serviços incorporam funcionalidades e compõem o núcleo do
middleware da RSSF. Eles são oferecidos para o programador da aplicação
através de uma interface de abstração e fornece o suporte para a implantação
e execução da aplicação, assim como o gerenciamento dos sensores e da
rede. O serviço básico fornecido por uma RSSF consiste na entrega das
informações coletadas pelos nós sensores endereçadas às aplicações clientes.
Entretanto, esse serviço é dependente de outros serviços comuns, que são
compartilhados por todas as aplicações da RSSF e auxiliam a gerenciar as
aplicações e a infra-estrutura da RSSF. Os serviços destacados são [Delicato,
2005]: (i) o serviço de comunicação, (ii) o serviço de descoberta, (iii) o serviço
de configuração, (iv) os serviços de gerência de recursos e gerência de tarefas
e (v) o serviço de inspeção e adaptação, os quais serão brevemente descritos
a seguir.
O serviço de comunicação é encarregado do estabelecimento de dois
níveis de comunicação: (i) entre o middleware e as aplicações externas ao
middleware, representadas pelas aplicações clientes e pelos protocolos de
rede e dispositivos subjacentes; e (ii) entre os vários componentes do
middleware. Essa comunicação pode ocorre por comunicação assíncrona (por
passagem de mensagem ou via Publish/Subscribe) e dirigida a dados, haja
vista que essas formas de comunicação são mais adequadas ao modelo de
disseminação de dados das aplicações de RSSFs em detrimento a
comunicação

síncrona

(Request/Response).

No

tipo

de

comunicação
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Publish/Subscribe, por exemplo, um fornecedor da informação (Publisher)
publica as mensagens, que são enviadas a um ou mais assinantes
(Subscribers). Esse modelo permite que mensagens sejam associadas a
assuntos ou tópicos. Os assinantes recebem somente as mensagens
referentes ao assunto o qual assinaram.
O serviço de descoberta é responsável pela descoberta das
capacidades de sensoriamento fornecidas pela RSSFs, pela descoberta dos
nós sensores que foram aderidos recentemente, como também por detectar
nós que estejam se tornando inacessíveis, seja como resultado da mobilidade
ou por perda da energia da bateria. Assim, observam-se dois níveis de
descoberta de serviços em uma RSSF [Delicato, 2005]: um nível interno à rede
e outro externo à rede. O nível interno de descoberta de serviços possui a
finalidade de fornecer aos nós sorvedouros o conhecimento de todas as
capacidades dos nós sensores presentes na rede. Por sua vez, o nível externo
de descoberta de serviços é usado por uma aplicação para descobrir quais
RSSFs fornecem os serviços que ela necessita e como acessá-los. Em suma,
a descoberta da localização da RSSF e dos serviços disponibilizados por ela é
controlado pelo serviço de descoberta do middleware.
O serviço de configuração é encarregado de realizar decisões no
tocante à configuração da rede de sensores. Em outras palavras, este serviço
seleciona os protocolos de comunicação e a topologia lógica a serem
adotados, a fim de satisfazer os requisitos de uma aplicação alvo. O
fornecimento de um serviço de configuração pelo middleware possui o objetivo
de facilitar o trabalho dos desenvolvedores de aplicações, liberando-os da
responsabilidade de tomar decisões de baixo nível referentes à infra-estrutura
da rede.
Os serviços de gerência de recursos e gerência de tarefas possuem
a funcionalidade de gerenciar os recursos do nó, no tocante a energia,
memória, módulo de comunicação, por exemplo, e recursos da rede, no que diz
respeito à topologia, roteamento, tempo do sistema. São responsáveis também
pela alocação das tarefas de sensoriamento. O serviço de gerência de recursos
possui como função principal escolher dentre os nós da rede, os que devem
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ser ativados para a execução da tarefa requerida por uma nova aplicação. Por
sua vez, o serviço de gerência de tarefas possui a função principal de controlar
a admissão de novas aplicações, atentando para seu custo, em termos de
recursos da rede, no intuito de garantir que todas as tarefas de sensoriamento
em execução tenham seus requisitos de QoS respeitados. Ambos os serviços
devem sempre atentar que um dos principais objetivos do gerenciamento em
RSSFs consiste em otimizar o uso dos recursos limitados da rede, e assim
prolongar seu tempo de vida útil. Essa seleção deve procurar maximizar a
relevância, do ponto de vista da aplicação, dos nós escolhidos para participar
da tarefa de sensoriamento recebida.
O serviço de inspeção e adaptação fornece uma abstração de alto
nível da RSSF para a aplicação e lhe permite inspecionar seu comportamento
dinamicamente. Esse serviço também fornece suporte de monitoramento das
informações de contexto e as disponibilizadas para a aplicação. Além disso,
esse serviço ativa políticas de adaptação sempre que for detectado um estado
indesejável da rede ou se for solicitada pela aplicação. Em suma, esse serviço
possui a função de fornecer capacidades reflexivas ao middleware. Ele
inspecionar seu comportamento dinamicamente, buscando informações sobre
o contexto de execução e as disponibiliza para a aplicação através desse
serviço.
Dos serviços definidos em [Delicato, 2005], o Midgard se propõe a
implementar o serviço de configuração e o serviço de inspeção e adaptação.
No entanto, o serviço de comunicação apesar de não ser objetivo específico de
tal middleware também é implementado. Dessa forma, o único serviço definido
por [Delicato, 2005] o qual não é atendido pelo Midgard é o serviço de
descoberta.
Existem também outros tipos de serviços providos por middleware, como
por exemplo, os serviços de domínio, os quais facilitam o desenvolvimento de
aplicações em domínios específicos. Eles podem utilizar serviços comuns e
adicionar funções de serviços específicos de domínio orientados a aplicação
[Wang et al, 2009].
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2.2.1.3. Suporte em Tempo de Execução
O suporte em tempo de execução fornece um ambiente de execução
subjacente às aplicações e pode ser visto como uma extensão do sistema
operacional embutido, o qual provê funções de escalonamento de tarefas,
comunicação inter-processos, controle de memória e ativação e inativação de
componentes [Wang et al, 2008]. A necessidade para o suporte em tempo de
execução no middleware de RSSF vem do fato de que o hardware e o firmware
dos nós sensores podem não fornecer sempre suporte para a implementação
dos serviços do middleware descritos na seção anterior.
As funcionalidades de suporte em tempo de execução no middleware
para RSSF incluem o suporte ao processamento local, a comunicação, e ao
armazenamento de informações. Mais precisamente, o suporte é fornecido
para processamento multithread, escalonamento inteligente de tarefas e
sincronização de acesso à memória. O suporte em tempo de execução do
middleware para RSSF é, na maioria das vezes, incorporado como uma
máquina virtual sobre um sistema operacional embutido. Um exemplo disso é o
middleware Mate [Levis et al, 2002] construído sobre o TinyOS [Hill et al, 2000].
No que se refere a suporte em tempo de execução, o Midgard aborda o
gerenciamento de componentes, permitindo a ativação e desativação deles.
Dessa forma, o middleware provê auxilio no gerenciamento da memória
utilizada pela aplicação. Além disso, o Midgard também fornece mecanismos
de reflexão e adaptação, os quais são providos em tempo de execução.
2.2.1.4. Mecanismo de QoS
O mecanismo de qualidade de serviço (QoS) constitui-se como um
recurso avançado do middleware para RSSF, pois fornecer suporte a QoS em
RSSF ainda é uma questão em aberto [Chen e Varshney,2004]. Os recursos
de QoS encontram-se sempre atravessando camadas e componentes e estão
incorporados em vários serviços funcionais. Por exemplo, o serviço de
gerenciamento de dados exige alta confiabilidade e alta acurácia.
Parâmetros típicos para expressar QoS da infra-estrutura da RSSF
incluem atraso (delay) da mensagem, jitter, perda, largura de banda da rede,
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throughput, e latência. Parâmetros típicos para expressar QoS das aplicações
de RSSF incluem acurácia de dados, atraso da agregação, cobertura e tempo
de vida do sistema. Exatamente pelo middleware atuar como uma camada
intermediária entre as aplicações e a infra-estrutura da rede, o suporte a QoS
pode traduzir e controlar as métricas de QoS entre o nível da aplicação e o
nível da rede [Sharifi et al,2006]. Se os requisitos de QoS de uma aplicação
não forem possíveis de serem cumpridos na rede, o middleware pode negociar
uma nova garantia de QoS com a infra-estrutura de rede e a aplicação. Os
mecanismos de QoS citados não são providos pelo Midgard em sua
implementação de referência. No entanto, devido a sua arquitetura, tais
recursos podem ser mais facilmente adicionados posteriormente.

2.2.2 Classificação de Middleware para RSSF
Uma possível classificação dos middleware para RSSF pode ser feita
baseado nos modelos de programação por eles utilizados. Em tal classificação,
segundo [Hadim e Mohanmed, 2006], as RSSFs encontram-se divididas em
duas vertentes principais: (i) suporte à programação e (ii) abstrações de
programação. O primeiro abrange os sistemas baseados em serviços e
mecanismos em tempo de execução. O segundo refere-se à forma de
representar uma rede de sensores e fornece conceitos e abstrações de nós
sensores e dados do sensor.
A Figura 3 mostra a classificação das soluções de middleware para
RSSF baseada no modelo de programação adotado. As subcategorias de
suporte a programação incluem: (i) programação baseada em máquina virtual,
(ii) programação baseada em banco de dados, (iii) programação modular
baseada em agentes, (iv) programação dirigida a aplicação e (v) middleware
orientada a mensagem. Já a subcategoria abstração de programação inclui o
(i) comportamento global de uma rede de sensores distribuídos, também
chamado macroprogramação, e (ii) o comportamento local dos nós de rede de
sensores.Todas as subcategorias de essas duas classes diferem nos seus
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objetivos e na forma como tratam a programação na RSSF, e serão descritas
nas Seções seguintes.

Figura 3. Taxonomia de modelos de programação para RSSF [Hadim e Mohanmed, 2006]

2.2.2.1 Suporte a Programação
Na categoria de suporte à programação, como observado na Figura 3,
são identificadas cinco subcategorias principais: (i) programação baseada em
máquina virtual, (ii) programação baseada em banco de dados, (iii)
programação modular baseada em agentes, (iv) programação dirigida a
aplicação e (v) middleware orientada a mensagem. A seguir, essas
subcategorias serão brevemente explicitadas.
(i)

Programação Baseada em Máquina Virtual
Os middleware dessa categoria permitem aos desenvolvedores criar

aplicações separadamente em módulos e utilizarem máquinas virtuais (Virtual
Machines - VMs), interpretadores e agentes móveis. O sistema introduz e
distribui os módulos através da rede utilizando algoritmos adaptados visando
minimizar o consumo de energia e de recursos, e então a máquina virtual
interpreta os módulos. O middleware Mate [Levis e Culler, 2002] é um exemplo
de middleware que usa a abordagem de máquina virtual.
(ii)

Programação Baseada em Banco de Dados
Esta abordagem visualiza a rede de sensores como um sistema de

banco de dados virtual. Ele fornece uma interface de fácil utilização que
permite as aplicações de RSSF emitirem consultas para a rede de sensores a

48

fim de extrair os dados de interesse [Bonnet et al,2001]. Contudo, a abordagem
fornece apenas resultados aproximados e ela não possui o apoio de aplicações
em tempo real, os quais necessitam da detecção de relações espaço-temporal
entre os eventos. Exemplos de middleware que usam abordagem de
programação de baseada em banco de dados são Cougar [Cougar], SINA
[Srisathapornphat et al, 2000], DsWare [Li et al, 2003] e TinyDB [Madden et al,
2005].
(iii)

Programação Modular Baseada em Agentes Móveis

A idéia central da abordagem de programação modular baseada em
agentes móveis consiste em visualizar as aplicações de forma modular, ou
seja, a aplicação encontra-se dividida em pequenos módulos a fim de facilitar a
inserção de novos módulos e distribuição desses através da rede. Transmitir
pequenos módulos consome consideravelmente uma menor quantidade de
energia em comparação a uma aplicação completa. Impala [Liu e Martonosi,
2003] é um exemplo de middleware que utiliza a abordagem de programação
modular.
(iv)

Programação Dirigida à Aplicação

A abordagem de programação dirigida à aplicação introduz uma nova
dimensão no projeto de middleware para RSSF, completando uma arquitetura
que abrange a pilha de protocolos da rede. Esta abordagem permitirá que os
programadores adéquem as rede com base nos requisitos da aplicação, ou
seja, as aplicações irão ordenar o gerenciamento das operações da rede. Essa
abordagem fornece a vantagem de prover um maior nível de QoS para as
aplicações, uma vez que são as aplicações o centro da abstração. Todavia,
essa abordagem apresenta como desvantagem o fato de que o forte
acoplamento com as aplicações pode resultar em soluções especializadas, e
não de propósito geral, que consiste em um dos princípios da abordagem de
middleware.

Milan

(Middleware

Linking

Applications

and

Networks)

[Heinzelman et al, 2004] é exemplo de middleware dessa classificação.
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(v)

Middleware Orientado a Mensagem
A abordagem de middleware orientado a mensagem como um modelo

de comunicação em uma rede distribuída de sensores consiste em usar o
mecanismo de publish-subscribe para facilitar a troca de mensagens entre os
nós. A vantagem deste paradigma reside em que ele suporta comunicação
assíncrona, comum em RSSF, permitindo um baixo acoplamento entre o
emissor e o receptor. Esta abordagem é bastante difundida em ambientes
pervasivos, tais como as redes de sensores sem fio, na qual a maioria das
aplicações é baseada em eventos. Um exemplo de middleware orientado a
mensagens é o Mires [Souto et al, 2004].
(vi)

Outras Abordagens

Diversos middleware em outras áreas de investigação também fornecer
suporte de programação para a comunidade de RSSF. No entanto, os
middleware mencionados a seguir não se enquadram em nenhuma das
abordagens mencionadas anteriormente. Os middleware citados aqui são:
AutoSec, Agilla e Garnet. O AutoSec (Automatic Service Composition) [Han e
Venkatasubramanian, 2001] consiste em um middleware dirigido a aplicação
que se concentra em fornecer suporte à intermediação de serviço dinâmico,
permitindo melhor utilização dos recursos e possui uma arquitetura centrada na
estrutura da rede. O Agilla [Fok et al,2005] é baseado no middleware Mate e
estende esse último ao fornecer mecanismos para uma melhor injeção de
código móvel na rede de sensores, beneficiando os desenvolvedores de
aplicações. Agentes móveis podem mover-se de forma inteligente ou clonaremse em locais desejados com base nas alterações de rede. Já o Garnet [Ville e
Dickman, 2003] consiste em um framework de middleware focado na abstração
de gerenciamento de fluxos de dados dentro de uma rede de sensores. Esses
foram apenas alguns exemplos de middleware que oferecem suporte a
programação em RSSF. O Midgard também se encontra nesta categoria de
“outra abordagem”. Isso se deve ao fato do Midgard compreender tanto a
categoria de middleware orientado a mensagem quanto à categoria de
programação dirigida a aplicação. No entanto, apesar de preencher todos os
requisitos para ser classificado como middleware orientado a mensagem, no

50

que se refere a programação dirigida a aplicação é importante ressaltar
algumas características do Midgard. O Midgard provê um middleware baseado
em componentes, no qual a aplicação pode escolher os componentes os quais
melhor atendem seus requisitos. Dessa forma, a aplicação pode adequar o
middleware as suas necessidades. Todavia, devido ao nível de abstração
fornecido, a arquitetura em microkernel e padrões de interoperabilidade tornam
o middleware de propósito geral, evitando o principal problema da programação
dirigida a aplicação.

2.2.2.2. Abstrações de Programação
A classificação de abstrações de programação possui duas subclasses
principais (ver Figura 3). A primeira enfoca o comportamento global de uma
rede de sensores distribuídos, também chamado macroprogramação. A
segunda lida com o comportamento local dos nós de rede de sensores.
(i) Comportamento Global (macroprogramação)
A classe de macroprogramação apresenta uma visão diferente sobre a
forma de programar em RSSF. A macroprogramação envolve a programação
da rede de sensores globalmente, ao invés de implementar software de baixo
nível, dirigido a nós individuais. O comportamento global da RSSF está
programada

em

uma

especificação

de

alto

nível,

permitindo

gerar

automaticamente comportamentos dos nós. Isto tira a responsabilidade dos
desenvolvedores de aplicações de lidar com as preocupações de baixo nível,
em

cada

nó

da

rede.

Um

exemplo

de

middleware

que

utiliza

macroprogramação é o Kairos [Gummadi, et al, 2005].
(ii) Comportamento Local
A classe de programação de comportamento local concentra-se nas
abordagens ou propósitos específicos de cada rede de sensor. Na maioria das
aplicações de RSSF, o foco encontra-se sobre a natureza dos dados obtidos, o
que geralmente envolve um grupo de nós sensores em uma determinada
região. Na rede de sensores centrada em dados, os nós são abordados de
acordo com os dados produzidos, por exemplo, detectar um alvo ou
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monitoramento ambiental, onde nesses ambientes, a mobilidade é uma
preocupação fundamental. Exemplos de middleware dessa categoria são
Abstract Regions [Welsh e Mainland, 2004] e EnviroTrack [Abdelzaher et al,
2004]. Conforme mencionado anteriormente, o Midgard possui a classificação
de comportamento local, onde as aplicações são desenvolvidas para executar
no contexto do nó sensor.

2.3 Plataforma Sun Spot

A implementação de referência do Midgard foi instanciado para a
plataforma Sun Spot, portanto essa seção objetiva dar uma visão geral desssa
plataforma, a fim de facilitar a compreensão do trabalho. A plataforma Sun Spot
foi escolhida dentre as existentes por apresentar um bom ambiente de
simulação, ser dotada de vários tipos diferentes de sensores por dispositivo e
por suportar a alocação dinâmica dos componentes nativamente. Por esses
motivos, esta Seção apresentará as características e peculiaridades de
hardware dessa plataforma para RSSF.
O hardware da plataforma Sun Spot inclui uma gama de sensores
embutidos. Os dispositivos de sensoriamento Sun Spot são constituídos por
uma placa de processador, uma placa de sensor e uma bateria. A placa do
sensor é composta por: (i) um acelerômetro de três eixos; (ii) um sensor de
temperatura; (iii) oito LED’s compostos por três cores cada um; (iv) seis
entradas analógicas legíveis por um ADC; (v) dois interruptores momentâneos;
(vi) cinco pinos de I/O de propósito geral e (vii) quatro pinos de saída de
corrente alta.
Cada Sun Spot possui um processador ARM970T 32-bit 400Mhz com
1M RAM e 8M Flash. A placa de processador utiliza um rádio de 2.4GHz com
uma antena integrada na placa. O rádio é um TI CC2420 (anteriormente
ChipCon) e é compatível com o padrão IEEE 802.15.4 - o mesmo do protocolo
ZigBee. Todo dispositivo Sun SPOT possui uma bateria recarregável de íon
lítio de 3.7V e 770 mAh que é recarregada sempre que o dispositivo é
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conectado a um computador ou a um hub USB. Os sensores Sun Spot utilizam
a implementação Java ME que suporta a CLDC 1.1 (Connected Limited Device
Configuration), especificação para utilização da plataforma Java ME em
dispositivos com recursos muito limitados, e MIDP 1.0 (Mobile Information
Device Profile), especificação para utilização da plataforma Java em
dispositivos móveis. Os sensores não necessitam de um sistema operacional
por utilizar a máquina virtual da plataforma J2ME, Squawk Virtual Machine, que
permite que as aplicações sejam executadas “on the bare metal” (direto no
hardware, o que diminui o overhead e melhora o desempenho)..
Para cada dispositivo sensor presente no SunSPOT, a plataforma
disponibiliza classes as quais provêem interfaces para a manipulação desses
sensores. Através da API fornecida pela plataforma é possível: (i) obter o valor
da leitura do sensor de luz através da interface ILightSensor; (ii) obter a
temperatura em graus celsius ou farenheit pela interface ITemperatureInput; (iii)
descobrir o estado da bateria por meio da interface IBattery; assim como (iv)
fazer uso do rádio disponível através de APIs de alto nível como Connector e
DatagramConnection. Além de diversas outras facilidades oferecidas pela
plataforma. O Midgard trabalha, na implementação de referência, em cima das
APIs mencionadas para prover suas funcionalidades, encapsulando cada uma
dessas interfaces em seus componentes responsáveis por tratar cada
dispositivo sensor.

2.4 Web of Things

À medida que mais e mais pessoas estão utilizando a Internet
diariamente, uma tendência natural consiste em usar a World Wide Web e suas
tecnologias como uma plataforma para diversos dispositivos eletrônicos
conectarem-se a Internet. O paradigma Web Of Things – WoT consiste na idéia
de interagir pequenos dispositivos, conhecidos como “objetos inteligentes”
(smart things), com a World Wide Web (WWW) e permitir que usuários
acessem fisicamente esses objetos via URLs e possam compor as informações
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e funcionalidades providas por esses objetos em mashups [Mayer, 2010]. A
implantação da Web of Things requer que esses objetos do mundo real, ou
seja,

dispositivos

como

sensores,

dispositivos

embarcados,

aparelhos

eletrônicos e digitais possam se conectar e serem acessados pela Internet de
forma direta [Guinard et al, 2010].
O paradigma de Web of Things utiliza primordialmente as tecnologias
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) [RFC 2616] e Web 2.0 [Tim, 2005].
Também é comumente adotado o padrão arquitetural REST, um estilo
arquitetônico adotado na Web, implementado por URIs e HTTP, e centra-se na
criação de serviços fracamente acoplados na Web, de modo que eles possam
ser facilmente reutilizados. (Maiores detalhes sobre REST serão apresentados
na Seção 2.5). A literatura apresenta a definição de termos a respeito dos
componentes que são usados na Web Of Thing. Os termos, segundo [Mayer,
2010], são: web of things driver, smart things / smart devices, smart hubs,
smart gateways e physical mashups.
Web of Things Drivers consiste em uma parte de software que realiza
uma ligação entre o mundo físico e a WWW, através da exposição de um smart
things como um recurso da Web.

Tal driver normalmente consiste em um

módulo de software que possibilita acesso a um dispositivo físico a partir de um
computador e um componente de servidor web, cuja tarefa é expor um
subconjunto de funcionalidades de um dispositivo através da Web, e assim
estabelecer uma ligação HTTP entre usuário e um dispositivo físico.
Smart Things / Smart Devices referem-se a todos os tipos de objetos
físicos que estão ligados em rede e podem ser habilitados para a Web de
Things Drivers como “objetos inteligentes” (smart things) ou dispositivos
inteligentes (smart devices). Exemplos de tais dispositivos são sensores,
atuadores, dispositivos/computadores embarcados, aparelhos eletrônicos e
digitais.
Smart Hubs é um componente da WoT que fornece serviços avançados
no topo dos dispositivos os quais estão conectados na Web, em particular
serviços que possibilitam physical mashups, isto é, que oferecem a
possibilidade de os dispositivos interagirem entre si, a fim de prover

54

funcionalidades que são atingidas com a interação em conjuntos dos
dispositivos entre si. Cada Smart Hub requer módulos os quais são capazes de
descobrir smart devices e armazenar informações sobre eles, um processo que
é conhecido como anexação de recursos (isto é, o smart device) ao hub. Além
disso, ele pode fornecer serviços de consultas e publicações no topo dos
dispositivos descobertos.
Smart Gateway consiste em um componente de software que permite a
interação da web com diferentes tipos de dispositivos embarcados. Além disso,
tais gateways podem ser conectados de forma de árvores hierárquicas e por
tanto, representam um conceito muito semelhante à combinação de um Smart
Hub e Web of Things Driver para diversos smart devices com um único pacote
de software. Smart Gateways foram projetados de tal forma que os usuários
podem facilmente integrar drivers para qualquer dispositivo embarcado ou rede
de sensores para expor as funcionalidades dos dispositivos como recursos
identificados com URI as quais são diretamente acessadas na Web e podem
ser manipuladas usando HTTP.
Physical Mashups. Web 2.0 Mashups podem ser compreendidas como
aplicações que utilizam informações ou funcionalidades fornecidas por fontes
externas no intuito de gerar serviços mais sofísticados sobre essas fontes.
Physical mashups consistem em uma extensão do paradigma no qual são
combinados dados e serviços em tempo real providos por smart things para
criar serviços físicos ou virtuais avançados.

2.5 Padrão Arquitetural REST

A Web of Things concentra-se principalmente sobre o estabelecimento
de conectividade à Web de dispositivos os quais podem estar em ambientes de
rede restrita ou possuir recursos computacionais restritos, exatamente o caso
de RSSF para o qual o Midgard foi projetado para atuar. Assim, é necessário
pensar-se em modelos de interação escaláveis no topo da conectividade de
rede. Nos conceitos da WoT, smart things e os seus serviços estão totalmente
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integrados na Web através da reutilização e adaptação de tecnologias e
padrões comumente utilizados para conteúdos da Web tradicional. Mais
precisamente, pequenos servidores Web são incorporados em smart things e o
estilo arquitetural REST - (Representational State Transfer)

[Richardson e

Ruby 2007; Fielding 2000] é uma arquitetura adequada e aplicada a esse tipo
de cenário (Guinard et al 2010C;. Luckenbach et al 2005;. Duquennoy et
al. 2009; Hui e Culler 2008) [Guinard et al ,2010 - 5].
A essência do REST concentra-se na criação de serviços fracamente
acoplados na Web, de modo que possam ser facilmente reutilizados. REST é o
estilo arquitetônico da Web, implementado por URIs, HTTP e tipos
padronizados de mídia, como HTML, JavaScript Object Notation (JSON) e
Extensible Markup Language (XML), o qual utiliza URIs para identificar
recursos na web. REST abstrai serviços em uma interface uniforme (através de
métodos HTTP's) a partir de sua semântica de aplicações específicas e fornece
mecanismos para que os clientes selecionem as melhores representações para
interações. Isso o torna um candidato ideal para construção de arquiteturas e
APIs "universais" para smart things [Guinard et al, 2010 - 5].
O paradigma REST abrange um pequeno grupo de conceitos e
princípios, apresentados a seguir, não havendo qualquer conexão direta entre
este paradigma e outro protocolo específico. Abordaremos neste trabalho o
conceito de RESTful apresentado em [Richardson e Ruby, 2007]. Esses
autores definem o termo Serviços RESTful para designar serviços Web que
seguem os critérios defendidos pelo paradigma REST, os quais serão tratados
para implementação do Midgrad.
Baseados na filosofia REST e na Web, surgiram os serviços Web
baseados em REST. Nessa vertende tecnológica, os serviços REST compõem
a maioria dos serviços disponibilizados na Web 2.0 notoriamente focada na
geração colaborativa de conteúdo. Em serviços Web baseados em REST, a
interface uniforme dos métodos é dada pelos métodos definidos no protocolo
HTTP [RFC 2616], sendo os principais o GET, POST, DELETE e PUT. Com
esses quatro métodos, é possível realizar qualquer operação sobre os
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recursos. Assim, serviços Web baseados em REST são orientados a recursos
[Berenguel et al, 2008].
O protocolo HTTP foi definido pelo W3C como o protocolo padrão para a
transmissão de mensagens na Web. Tal compatibilidade faz com que todo
sistema projetado de acordo com o paradigma RESTful tenha uma potencial
audiência por todos os dispositivos conectados à Web. Outra conseqüência
igualmente benéfica é a utilização da própria Web como infra-estrutura de
distribuição e acesso, o que torna o sistema inteiramente portável, sem
qualquer dependência adicional em termos que hardware ou software. Como
todo serviço Web, um serviço RESTful recebe uma requisição discriminando o
processamento a ser executado e retorna uma resposta, detalhando o
resultado obtido.
Os serviços RESTful devem seguir os conceitos de (i) recurso, (ii)
representação, (iii) identificador uniforme, (iv) interface unificada e (v)
escopo de execução. Um recurso consiste em uma abstração ou em um
conceito relevante existente no domínio tratado. Qualquer objeto do domínio
pode ser um recurso, seja um objeto real ou fictício, concreto ou abstrato.
Recursos podem ser web sites, weblog como também objetos físicos, como
sensores.
Os serviços podem manipular apenas as representações dos recursos,
haja vista que os recursos se constituiem de abstrações, como explicitado
anteriormente. Conceitualmente, uma representação consiste em qualquer
informação útil sobre o estado do recurso [Richardson e Ruby, 2007].
Tecnicamente, uma representação caracteriza-se por uma serialização das
informações disponibilizadas pelo recurso em uma sintaxe escolhida. Os
formatos de sintaxe comumente utilizados são, por exemplo, XML (Extensible
Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language), JSON
(JavaScript Object Notation), RDF (Resource Description Framework), entre
outros. Entrentanto, pode existir múltiplas representações de um único recurso,
ou seja, uma representação pode está codificada em diferentes formatos de
dados ou diferentes linguagens, cabendo ao servidor escolher o formato ou
linguagem apropriado para retornar a informação.

57

Cada

recurso

possui

um

identificador

uniforme,

estando

necessariamente associado a pelo menos um URI (Uniform Resource
Identifier). Esse URI atua simultaneamente como nome e localizador do
recurso, como por exemplo http://sensor ou http://sensor/light. Caso um
determinado objeto não possua um URI associado, ele não poderá ser
considerado um recurso, porém, um único recurso pode ser referenciado por
um número ilimitado de URIs.
O padrão RESTfull oferece uma interface unificada para todos os
serviços. Na ocasião em que um determinado consumidor conheça os recursos
oferecidos por um serviço em particular, ele automaticamente conhece os
processos de recuperação, criação, modificação e remoção destes recursos.
Segundo o paradigma RESTful, a ação a ser executada é definida diretamente
pelo protocolo HTTP. O protocolo oferece cinco métodos principais: GET,
HEAD, POST, PUT e DELETE. Todos os métodos são aplicados nos recursos,
ou seja, nos objetos gerenciados pelo serviço. Mais especificamente, um
método HTTP é executado para um determinado URI. No tocante a definição
de escopo de execução do método, o paradigma RESTful defende a
utilização do URI presente na requisição HTTP para este fim. Nesta
abordagem, o URI contém não apenas o caminho do serviço em questão, mas
também qualquer parâmetro necessário para identificação única do recurso
afetado.
Para o cenário de RSSF, os conceitos principais que tornam RESTful
adquados para utilização nesse ambiente consiste na possibilidade de um
dispositivo poder recuperar e registrar dados através dos métodos GET e
POST do protocolo HTTP, respectivamente. Essas características são
vantajosas, pois a adoção desse padrão pelo Midgard permite que aplicações
web possam consumir os dados presentes na RSSFs de forma transparente,
possibilitando o desenvolvimento de vários serviços web que utilizem esses
dados. O Midgard fornece API e interfaces que permitem a um componente
expor suas propriedades como recursos RESTful, facilitando a integração de
todos os componentes com a Web e consequentemente alinhando-se com o
paradigma Web of Things [Guinard et al, 2010].

58

Conforme explicitado anteriormente, o Migard suporta o padrão REST,
tornando as RSSFs serviços Web orientados a recursos (serviços RESTful) e
acessíveis por meio do protocolo http [RFC 2616], ou seja, fazendo uso de
suas 4 operações básicas (GET, POST, PUT e DELETE). Por

exemplo,

no

contexto do Midgard, o método GET é utilizado para obter dados dos nós
sensores, como a temperatura ambiente. Para obter esse dado, deve-se
realizar um GET em uma URL como “/sensor/temperature”. Por sua vez, o
método POST é usado para adicionar novos dados a aplicação que executa no
nó sensor. Podemos citar como exemplo de uso do método POST: quando o
cliente deseja ativar os limites de medição da temperatura no nó sensor com o
objetivo de informar ao nó sensor em qual intervalo de temperatura ele está
interessado. Dessa forma, o cliente deve realizar um POST com os parâmetros
max e min na URL “/sensor/temperature/thresholds”. Caso deseje-se alterar os
valores limite, uma vez que eles já existem, o método que deve ser utilizado é o
PUT. Para atualizar os limites, o cliente deve usar o método PUT com os novos
valores para os parâmetros max e min na mesma URL. Por fim, o método
DELETE deve ser utilizado na remoção de dados da aplicação. Caso um
cliente deseje informar que o nó sensor não deve mais restringir as medições
de temperatura em determinados limites, o cliente deve realizar um DELETE na
URL “/sensor/temperature/thresolds”. Com relação a representação do
recurso, no Midgard optou-se por adotar o JSON, que é um formato leve,
portanto adequado para o ambiente restrito das RSSFs.

2.6 Java Script Object Notation

Os serviços na Web of Thing que smart things expõem na Web
geralmente adotam o formato de um documento XML estruturado ou um objeto
JavaScript Object Notation (JSON) [RFC 4627]. Estes formatos podem ser
entendidos não apenas por máquinas, mas são também razoavelmente
acessíveis para as pessoas, desde elementos de marcação significativa e
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nomes de variáveis que são usados e estejam disponíveis na documentação
[Guinard et al, 2010 - 5]. JSON consiste em um formato de dados leve e
independente de linguagem para transmissão de dados. JSON é derivado do
ECMA Script Programming Language Standard e foi primeiramente concebido
como um formato para serializar objetos Java Script, assim, sua estrutura
sintática é a mesma utilizada dessa linguagem.
JSON define um pequeno conjunto de formato de regras para
representação de dados estruturados. JSON pode representar tipos primitivos
de dados, como string, números, booleanos e tipos estruturados de dados,
como, por exemplo, objetos e arrays. Uma string consiste em um sequência de
zero ou mais caracteres unicode. Um objeto consiste em uma coleção não
ordenada de zero ou mais tuplas nome/valor, no qual um nome é uma string e
um valor pode ser uma string, um número, um booleano, null, objeto ou array.
Um array consiste em uma sequencia ordenada de zero ou mais valores. A
Figura 4 apresenta um exemplo de objeto JSON que representa uma revisão
de um sensor de temperatura.

Figura 4. Exemplo de objeto JSON
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3.

MIDGARD:

um

middleware

baseado

em

componentes e orientado a recursos para redes de
sensores

O Midgard consiste em um middleware para redes de sensores sem fio
concebido seguindo um padrão de projeto baseado no modelo de componentes
e adota os padrões arquiteturais de microkernel e REST. O modelo de
componentes e a arquitetura em microkernel endereçam as questões de
customização e otimização; já o padrão REST endereça as questões de
interoperabilidade. Como todo middleware típico, o Midgard provê um conjunto
de serviços e abstrações de programação, além de oferecer suporte em tempo
de execução (Ver Seção 2.2.1). Os mecanismos de QoS encontram-se, a
princípio, fora do escopo do Midgard. No tocante a abstração de programação,
o Midgard está inserido na classificação de comportamento local uma vez que
a aplicação determina o comportamento de um nó (ver Seção 2.2.2). No que se
refere ao suporte à programação, o Midgard está inserido em uma nova
classificação emergente de middleware para RSSFs baseado em modelo de
componentes [Maia, 2007], [Moura et al, 2002], [Robertson et al, 2001] os quais
possuem uma arquitetura genérica que pode ser especializada para cada
aplicação.
A utilização de um middleware baseado em modelo de componentes
permite que componentes possam ser integrados a ele, possibilitando-o
atender a combinação de diferentes requisitos (das aplicações) e restrições
(dos nós sensores). O Midgard em sua versão atual oferece os serviços: (i) de
inspeção e adaptação e (ii) de configuração da RSSF. Novos serviços podem
ser especificados por terceiros e facilmente incorporados usando-se as
interfaces de programação providas. Maiores detalhes sobre os dois serviços
do Midgard serão apresentados neste Capítulo.
Como já citado, o Midgard adota o padrão REST, o que possibilita a
integração das RSSFs com a Web, provendo uma forma fácil de acessar os
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dados gerados por uma RSSFs via internet. Existem diversas estratégias de se
disponibilizar uma RSSF como um serviço REST. É de responsabilidade do
arquiteto de software determinar a granularidade do que deve ser tratado como
recurso REST na rede. Neste cenário, existem diversas soluções possíveis: (i)
a RSSF inteira pode ser vista como um único recurso, (ii) cada nó sensor
individualmente pode ser exposto como um recurso, (iii) podem existir diversos
recursos em cada nó sensor, por exemplo, cada um dos dispositivos de
sensoriamento instalados no nó. No presente trabalho duas soluções podem
ser adotadas. Na primeira, cada nó sensor é tratado como recurso e, desta
forma, cada um necessita ter um servidor web embutido. Nessa solução, um
gateway HTTP irá repassar diretamente as requisições recebidas dos clientes
para os nós presentes na RSSF. Na segunda solução, a RSSF é tratada como
um único recurso, e o gateway HTTP deve conter uma aplicação Web que
permite manipular todos os sensores presentes dentro da RSSF como uma
coleção. Nessa solução, o gateway HTTP necessita realizar mais operações a
fim de abstrair a rede como um único recurso para os clientes. A segunda
solução permite poupar recursos da rede, pois o gateway pode fazer cache dos
dados da rede. Entretanto, também é necessário que cada nó sensor possua
um servidor web para atender as requisições do gateway. Diante das soluções
adotadas, em cada nó sensor é implantado um Servidor HTTP (Servidor Web),
chamado de Nanohttpd [Nanohttpd]. O Nanohttpd nativamente suporta as
quatro operações do protocolo HTTP: GET, POST, PUT e DELETE, permitindo
assim que cada sensor seja um dispositivo Web independente e autônomo
[Vlad e Trifa, 2009].
O Midgard foi implementado utilizando a tecnologia Java ME presente na
plataforma Sun Spot. A plataforma Sun Spot foi escolhida dentre as existentes
por apresentar um bom ambiente de simulação, ser dotada de vários tipos
diferentes de dispositivo sensores por nóe por suportar a alocação dinâmica
dos componentes nativamente. A alocação dinâmica de componentes refere-se
à instanciação de um componente somente quando ele for requisitado pela
aplicação. Essa última característica foi decisiva para a escolha da plataforma.
É importante mencionar que tal especificação pode ser implementada para
qualquer plataforma que suporte o modelo de componentes apresentado, com
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a restrição imposta de que a plataforma alvo suporte a alocação dinâmica de
componentes. No restante desse Capítulo serão descritos: (i) a delimitação do
escopo do middleware proposto (Seção 3.1); (ii) o modelo de componentes
(Seção 3.2) (iii) a arquitetura do Midgard (Seção 3.3), onde serão apresentados
o microkernel e os componentes da arquitetura; (iv) a solução proposta para
interoperabilidade com redes externas (Seção 3.4), (iv) como é realizada a
adaptação no Midgard (Seção 3.6), (v) o formato das aplicações desenvolvidas
com Midgard (Seção 3.7); e por último (vi) uma síntese dos serviços que são
fornecidos pelo Midgard (Seção 3.8).

3.1 Delimitação do Escopo

Algumas questões encontram-se fora do escopo deste trabalho. O
objetivo central do presente trabalho consiste em apresentar o Midgard, um
middleware específico para RSSF, que possibilite otimização (customização)
do mesmo para uso por diferentes aplicações em diferentes momentos.
Encontra-se fora do escopo inicial do trabalho tratar aplicações que são
executadas

simultaneamente

em

um

mesmo

sensor

com

requisitos

conflitantes, uma vez que seria necessário o tratamento de interesses
conflitantes entre essas aplicações, uma questão não trivial.
Uma restrição imposta para instanciação do Midgard em outras
plataformas consiste em que a plataforma alvo suporte a carga dinâmica de
componentes. No contexto deste trabalho, a carga dinâmica de componentes
refere-se à instanciação de um componente somente quando ele for
requisitado pela aplicação. Como exemplo, pode-se citar a plataforma Sun
Spot, que foi escolhida para a implementação de referência do Midgard, a qual
suporta a carga dinâmica dos componentes nativamente. Algumas plataformas,
como por exemplo, o

TinyOS [Hill et al. 2000], não suportam alocação

dinâmica de componentes na sua forma nativa. Para suportar esse recurso, o
TinyOS dispõe de algumas extensões que proporcionam a carga dinâmica de
componentes, como por exemplo, o Dynamic TinyOS [Munawar et al, 2010]. O
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Dynamic TinyOS suporta a troca dinâmica de componentes, preservando a
modularidade do TinyOS e permitindo a composição em tempo de execução
dos componentes do TinyOS no nó sensor. Plataformas as quais não suportam
o modelo de componentes definidos no Midgard também encontram-se fora do
escopo do presente trabalho.
Durante o desenvolvimento e avaliação do Midgard foi enfrentada uma
série de problemas. Os mais graves dizem respeito às limitações impostas pelo
ambiente de simulação e indisponibilidade de venda do kit de desenvolvimento.
Uma vez que não foi possível adquirir um novo kit de desenvolvimento, todos
os testes e medições foram realizados apenas por meio do simulador.
O simulador utilizado, Solarium [Solarium], possui algumas limitações no
que se refere a sua utilização sem nós sensores reais. Ele possui recursos
para integrar nós reais e simulados, entretanto a ausência de um nó real não
permite ao simulador realizar a integração do nó sorvedouro com o desktop.
Dessa forma, não foi possível utilizar um navegador Web real para acessar a
RSSF. O simulador adotado também não permitiu a simulação do consumo de
energia dos nós virtuais. Assim, não foi possível realizar as medições do
consumo de energia do Midgard.

3.2 Modelo de Componentes
Esta Seção descreverá em detalhes o modelo de componentes adotado.
São abordadas as entidades presentes nesse modelo, assim como o ciclo de
vida dos componentes.

3.2.1 Estática
O modelo de componentes desenvolvido para a construção do Midgard
consistem em uma implementação do modelo de componentes proposto em
[Filho et al, 2007]. A escolha pelo modelo definido em [Filho et al, 2007] diz
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respeito principalmente por se tratar de um modelo de componentes leve,
voltado desde o princípio para sistemas embarcados e adaptativos. O modelo
de componentes adotado visa atender as necessidades de permitir o
carregamento, a instanciação e a conexão dinâmica dos componentes. A etapa
de conexão dinâmica permite que seja realizada a injeção de dependências do
componente, conectando-o aos demais componentes necessários a sua
utilização. Diante dos requisitos citados, é de fundamental importância que um
componente implemente interfaces bem definidas para essas operações. As
interfaces necessárias ao funcionamento do modelo de componentes estão
representadas na Figura 5 e serão descritas a seguir.

Figura 5. Modelo de Componentes do Midgard

Na Figura 5, pode-se observar a definição da interface ILifeCycle, cujo
objetivo é gerenciar o ciclo de vida de um componente. Tal interface contém as
operações: (i) load, executada após o carregamento em memória de um
componente no middleware; (ii) initialize, cuja finalidade é inicializar um
componente; (iii) pause, invocada quando as atividades de um determinado
componente devem ser suspensas; (iv) resume, utilizada com a finalidade da
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retomada das operações do componente, e por último, (v) destroy, utilizada
para indicar ao componente que ele será destruído e precisa liberar seus
recursos.
A interface IBaseComponent é responsável por prover metadados dos
componentes, como por exemplo, quais são as interfaces requeridas e quais as
providas por um componente. Essa interface também permite a conexão
dinâmica entre os componentes, além de prover as informações necessárias
para a realização dessas conexões. Através das interfaces ILifeCycle e
IBaseComponent, o Midgard pode realizar as tarefas de instanciação e
conexão dinâmica de componentes. Essas tarefas são fundamentais para a
construção de um middleware em arquitetura microkernel, tendo em vista que
essa arquitetura exige que apenas os serviços necessários pela aplicação
sejam inicializados. Assim, o Midgard consegue poupar recursos nos sensores.
O Midgard e seu modelo de componentes possuem um mecanismo de
eventos, responsável por permitir a comunicação de forma assíncrona entre os
componentes do middleware. Esse mecanismo permite aos componentes
registrarem-se para ouvir eventos, e serem alertados tão logo esses eventos
ocorram, atuando de forma similar ao modelo de Publicação-Subscrição. O
mecanismo de eventos evita que os componentes operem em modo de polling,
onde ficam realizando a verificação de forma constante de terminado dado,
poupando recursos, uma vez que o componente pode registrar-se e aguardar a
chegada do dado solicitado.
O mecanismo de eventos permite que componentes do Midgard
percebam a ocorrência de eventos, como, por exemplo, novos dados chegando
através da rede, alertas de baixa carga na bateria entre outros. O Midgard
define as seguintes interfaces para tratar eventos: (i) IEvent, (ii) IListener e (iii)
IEventHandler. A interface IEvent define as operações que um evento deve
prover. A operação getType, presente nessa interface, possui a finalidade de
informar o tipo do evento. Por sua vez, a operação getID informa o identificador
único daquele evento, na sua categoria de tipo de evento. Um evento pode
trazer dados agregados, como por exemplo, um evento de mudança na
temperatura do ambiente deve conter a informação da nova temperatura
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identificada. Assim, a operação getContentObject em IEvent retorna o dado
agregado ao evento ocorrido permitindo que ele possa ser usado pelo receptor
do evento.
A interface IEventHandler visa gerenciar o lançamento de novos
eventos. Tal interface define métodos cujos objetivos são: (i) registrar
receptores de eventos, (ii) remover receptores de eventos, (iii) lançar novos
eventos e (iv) obter um breve histórico dos últimos eventos ocorridos.
Conforme a Figura 5, o método registerEventListener é encarregado de
registrar novos componentes interessados em receber eventos. Por sua vez, a
operação removeEventListener permite retirar os componentes que não estão
mais interessados em receber eventos. O método fireEvent é encarregado de
disparar um novo evento e notificar todos os componentes ouvintes do seu
acontecimento. Por fim, o método getEventHistory é encarregado de informar
um breve histórico dos últimos eventos disparados pelo componente.
Caso um componente deseje ser notificado da ocorrência de novos
eventos, ele deve implementar a interface IListener. Essa interface define a
operação newEventArrived, invocada sempre que um novo evento ocorre,
recebendo como argumento o evento ocorrido. Assim, através das interfaces
IEventHandler e IListener, componentes podem se comunicar através das
ocorrência de eventos, permitindo uma comunicação assíncrona entre os
mesmos.
O Midgard define também a interface IComponent, a qual implementa
todas as interfaces descritas até aqui. A interface IComponent é implementada
por todos os componentes providos pela middleware, permitindo assim a eles
utilizarem os recursos das interfaces descritas anteriormente. O Midgard
também permite que componentes sejam recuperados através do seu nome.
Para que tal operação seja possível, é necessário que um componente informe
seu nome (operação getName da interface IComponent). Dessa forma, caso
um componente deseje obter uma referência a qualquer outro determinado
componente, essa localização se dará através do nome do componente. Na
Figura 5 também encontra-se a classe Component, que contém a
implementação padrão de um componente, com implementação para todos os
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métodos da interface IComponent. Essa classe deve ser herdada por outros
componentes que desejem modificar apenas um comportamento específico,
mas que não necessariamente desejam implementar todos os métodos
realizados pela interface IComponent.
Por último, nosso modelo de componente adiciona à [Filho et al, 2007]
uma nova interface denominada IProxyComponent. Essa interface tem por
objetivo prover um mecanismo padrão para a solução da troca de componentes
dentro do middleware. A interface IProxyComponent permite ao middleware
implementar o padrão Proxy [Gama et al, 1995]. O padrão Proxy define que um
objeto irá atuar na intermediação da comunicação entre dois componentes. No
nosso middleware, um Proxy tem como objetivo ser uma referência opaca para
a implementação real de uma interface.
A Figura 6 ilustra o cenário onde a troca de componentes é
problemática.

Nessa

Figura

podemos observar

que

os

componentes

ComponentB, ComponentC e ComponentD possuem dependência de um
componente que implemente a interface IComponentA. Nesse cenário, onde os
três componentes possuem uma referência para o ComponentA, realizar a
troca de implementação da interface IComponentA é problemática, pois é
necessário ao middleware realizar o registro de todos os componentes que
possuem referência a implementação e realizar a troca em todos os três
componentes. Para endereçar tal problema, no Midgard, um componente do
tipo Proxy deve (i) implementar uma interface específica (ver Figura 7), (ii)
conter uma referência (concreteComponent) à implementação real da interface
e (iii) delegar a ela todos os seus métodos. Sempre que um componente
solicitar ao Midgard o componente responsável pela interface IComponentA,
receberá apenas uma referência ao Proxy daquela interface; no caso do
exemplo da Figura 7, o ProxyComponentA.
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Figura 6. Cenário de Troca de Componente Problemática

Figura 7. Definição de Proxy

Dessa forma, quando o middleware desejar trocar a implementação em
uso da interface IComponentA, será necessário realizar apenas a troca da
implementação

(concreteComponent)

Proxy

no

da

interface

(ProxyComponentA) . Assim, todos os componentes que utilizam tal interface
obterão automaticamente a nova implementação. Em adição, o Midgard (Figura
5) também provê uma implementação padrão de Proxy, o qual delega todos os
métodos

da

interface

IComponent

à

sua

implementação

real

(concreteComponent). A Figura 8 ilustra a solução adotada para a troca de
componentes no Midgard. Nessa Figura é apresentado o uso do objeto
ProxyComponentA.
ComponentC

e

ProxyComponentA.

Nesse

contexto,

ComponentD

os

possuirão

componentes
uma

referência

ComponentB,
ao

objeto
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Figura 8. Solução para Troca de Componente Baseada em Proxy

3.2.2 Dinâmica
Essa Seção apresenta a parte dinâmica (comportamental) dos
componentes do middleware. É descrito como ocorre o ciclo de vida dos
componentes. Também são demonstrados quais os possíveis estados de um
componente e como é realizada a transição de um estado para outro.
A) Ciclo de Vida de Componentes no Midgard
A Figura 9 define os estados possíveis de um componente no Midgard.
Todos os componentes do middleware se encontram no estado “Não
carregado” até que o Midgard os instancie. Uma vez que o componente é
instanciado pelo Midgard, ele passa ao estado de “Carregado”. Quando um
componente se encontra no estado “Carregado”, ele ainda não pode ser
acessado diretamente por outros componentes ativos.

Figura 9. Estados de um Componente

70

A partir do momento em que um componente é inicializado pelo
middleware, ele entra no estado de “Inicializado” e começa a operar, podendo
ser acessado pelos demais componentes ativos no middleware. Uma vez
inicializado, o componente pode ser suspenso pelo middleware, a fim de
poupar recursos, desativando uma operação custosa. Quando suspenso, o
componente se encontrará no estado pausado. Por fim, no momento em que o
middleware não necessitar mais das operações providas pelo componente,
esse entrará no estado destruído e será desalocado. A destruição de
componentes irá depender da liberação do mesmo por parte de quem obtiver
sua referência.
Um componente que se encontre no estado de suspensão pode
regressar as atividades e dessa forma retornará ao estado “Inicializado”,
conforme diagrama apresentado na Figura 9. Além disso, como se observa no
diagrama da Figura 9, o componente pode ser destruído após o estado de
pausa e não retornará a execução.
É importante observar que um componente pode transitar do estado
“Carregado” diretamente para o estado de “Destruído” sem ter alcançado o
estado de “Inicializado”. Tal característica é permitida visando atender as
ocasiões onde será necessário carregar previamente diversos componentes
para suprir alguma deficiência de desempenho que seja detectada. Isso é
necessário, uma vez que as operações de alocar/desalocar repetidas vezes
diversos componentes podem ser mais custosas ao sistema em comparação a
pré-alocar vários componentes de uma única vez.

3.3 Arquitetura

Nesta Seção será descrita a arquitetura do Midgard. Os componentes da
arquitetura seguem o padrão arquitetural microkernel e possuem como
funcionalidade primária atender as necessidades do middleware e prover
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adaptação. O objetivo principal do padrão arquitetural microkernel consiste em
tornar o núcleo do middleware o menor possível, a fim de garantir que o
mínimo de código esteja em execução. O

processo

de

inicialização

do

middleware deve executar apenas esse núcleo mínimo. Após a inicialização
desse núcleo, os demais componentes necessários a execução da aplicação
serão inicializados (sob demanda, quando necessário).
A Figura 10 contempla a arquitetura base do Midgard. Essa Figura
apresenta uma visão geral dos componentes do middleware, omitindo os
detalhes desnecessários à compressão de como se dará o processo de
adaptação do middleware. Realizaremos uma abordagem bottom-up para
explicar todos os componentes e artefatos presente nessa arquitetura. . A
figura também ilustra que os serviços nas camadas superiores dependem dos
serviços nas camadas inferiores, caracterizando assim como uma pilha de
serviços que trabalham acima do microkernel. Essa relação está demonstrada
na Figura na forma de dependência entre camadas, onde a camada superior
depende dos serviços prestados na camada inferior. Nas seguintes Seções, os
elementos presentes na arquitetura serão descritos e detalhados. As Seções
seguintes irão detalhar os elementos da arquitetura do Midgard.
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Figura 10 Arquitetura do Midgard

3.3.1 Microkernel

O Microkernel consiste no núcleo do Midgard. Ele é responsável por
inicializar o middleware e os serviços básicos os quais precisam ser carregados

73

na inicialização do middleware e que permanecerão ativos durante todo o seu
ciclo de vida. Esse componente é o ponto chave da arquitetura adotada no
middleware em questão.
O Microkernel é encarregado de instanciar os gestores básicos na
arquitetura do Midgard. Diante disso, durante o processo de boot, o Microkernel
inicializa o Gestor de Repositório de Componentes, Gestor de Componentes e
Gestor de Perfis de Componentes. Ao fim do processo de boot, o Gestor de
Aplicações é iniciado com o objetivo de configurar o Midgard de acordo com os
requisitos das aplicações instaladas. Durante o processo de configuração
realizado pelo Gestor de Aplicação, os Gestores de Eventos, de Tarefas, de
Roteamento, de Sensoriamento são inicializados caso sejam necessários para
atender os requisitos da aplicação.
O padrão arquitetural adotado no Midgard define que apenas os serviços
necessários a aplicação instalada sejam iniciados. Estes serviços serão
iniciados pelo Gestor de Aplicações ao fim do processo de boot do middleware.
As demais partes do middleware permanecerão inutilizadas até solicitação da
aplicação, ou possivelmente não serão instaladas no nó sensor, caso não
sejam requisitas pela aplicação. Dessa forma, através do uso da arquitetura em
Microkernel, o Midgard é capaz de se personalizar a fim de atender os
requisitos da aplicação e poupar recursos dos dispositivos.

Dinâmica
O processo de inicialização do Midgard pode ser observado na Figura
11. Em primeiro lugar, o Microkernel é inicializado. Em seguida, o Microkernel
inicializa o Gestor de Repositório de Componentes. Uma vez que tal Gestor
tenha sido carregado pelo Midgard, o Microkernel solicita uma referência ao
Gestor de Componentes. O Gestor de Componentes, por sua vez, fornece a
referência ao Gestor de aplicações. O Gestor de Aplicações é o encarregado
de inicializar a aplicação do usuário e todos os serviços requeridos por ela.
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Figura 11 Processo de inicialização do Midgard

3.3.2 Repositórios e Gerentes de Repositórios
Conforme ilustrado na Figura 10, o Midgard possui um conjunto de
repositórios de dados. Para cada repositório de dados do Midgard, o
middleware especifica um gestor de repositório. Todo gestor de repositório tem
por objetivo gerenciar o uso do repositório associado, servindo de interface
entre os demais componentes do Midgard e os dados contidos no repositório.
A Figura 12 ilustra a interface provida por um gestor de repositórios. A interface
(IRepositoryManager) possui métodos que permitem abrir, listar, limpar e
fechar um repositório. Em adição, é possível obter referência a um componente
presente no repositório.
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Figura 12. Interface Padronizada de Gestores de Repositórios

O Midgard define os seguintes repositórios: (i) componentes, (ii) perfis
de componentes, (iii) políticas de adaptação adaptação, (iv) aplicação, (v)
tarefas e (vi) eventos complexos. Os repositórios de tarefas, de eventos
complexos e de políticas de adaptação têm por objetivo unicamente armazenar
as entidades associadas a eles. Essas três entidades serão descritas em
detalhes nas Seções seguintes.
O Repositório de Componentes armazena a descrição de todas as
interfaces existentes no middleware e os componentes que implementam
essas interfaces. Além disso, tal repositório também informa qual é o Proxy
responsável

por

uma

interface

e

sua

implementação

padrão.

A

responsabilidade de instanciar os novos componentes requisitados pelo
Midgard e consequentemente prover a tarefa da carga dinâmica é do Gestor
de Repositório de Componentes. Uma vez que o Midgard solicitar a tal
gestor a referência para um determinado componente, caso ele ainda não
tenha sido carregado em memória, o Gestor de Repositório de Componentes
irá produzir uma nova instância de tal componente.
O Repositório de Perfis de Componentes armazena os perfis de
componentes disponíveis para uso no Midgard. Um perfil de componentes
consiste de uma coleção de componentes as quais podem ser usadas
simultaneamente como configuração do Midgard. Assim, um perfil de
componentes

consiste

em

um

conjunto

nomeado

que

define

qual

implementação de determinada interface deve ser utilizada pelo middleware.
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O Repositório de Aplicações especifica quais aplicações devem ser
ativadas pelo Midgard e seus requisitos. Tais requisitos vão desde o
componente que implementa tal aplicação, até os sensores os quais tal
aplicação vai monitorar. Em adição, o Repositório de Aplicações permite
especificar quais serviços providos por componentes devem ser ativados para
o correto funcionamento da aplicação, além de informar os eventos, tarefas e
políticas de adaptação associadas à aplicação. O Repositório de Aplicações
também especifica quais aplicações Web devem ser instaladas no Midgard.
Configurações referentes aos limites de temperatura, luminosidade e
acelerômetro são encontrados em tal repositório.

3.3.3 Gerenciamento de Componentes do Midgard
Nessa Seção serão apresentados os principais elementos do Midgard
envolvidos no gerenciamento de componentes. São eles: o Gestor de Perfis de
Componentes e o Gestor de Componentes.

A) Gestor de Perfis de Componentes
O Gestor de Perfis de Componentes tem como objetivo principal
gerenciar o uso dos perfis de componentes presentes no Gestor de Repositório
de Perfis de Componentes. Entre as responsabilidades do Gestor de Perfis de
Componentes podemos citar o gerenciamento do perfil de componentes ativo,
assim como o gerenciamento do ciclo de vida de todos os perfis de
componentes. O Gestor de Perfis de Componentes trabalha em conjunto com o
Gestor de Repositório de Perfis de Componentes e provê ao Midgard uma
interface de alto-nível no gerenciamento dos perfis de componentes existentes.
A Figura 13 ilustra a interface provida pelo Gestor de Perfis de
Componentes. Como observa-se, tal interface permite obter referência ao perfil
de componentes ativos; trocar o perfil de componentes ativo, assim como as
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operações básicas do ciclo de vida dos perfis de componentes. Entre as
operações básicas do ciclo de vida podemos citar: carregar e inicializar,
pausar, retomar e destruir.

Figura 13. Gestor de Perifs de Componentes

Podemos ilustrar o cenário no qual o Midgard conta com duas
implementações disponíveis para o gerenciamento de energia do dispositivo.
Nesse cenário, as implementações do gerente de energia disponíveis são
GerenteEcônomicodeEnergia e GerenteAgressivodeEnergia. Nesse cenário
também podem existir implementações alternativas de componentes do
Midgard que sejam caracterizadas por consumir mais energia que as outras em
troca de resultados mais rápidos. Por exemplo, um perfil de componentes
denominado agressivo pode determinar a seleção de tais componentes. Por
outro lado, um perfil de componentes denominado econômico, solicita ao
Midgard o carregamento de componentes os quais sejam caracterizados por
poupar mais energia no funcionamento do middleware.
Além de poder dispor de mais de uma implementação para um
componente, o Midgard também pode fornecer vários perfis de componentes,
os quais podem ser utilizados pelos desenvolvedores de aplicações. No
entanto, caso seja necessário ao desenvolvedor da aplicação tirar maior
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vantagem dos recursos de adaptação e configuração providos pelo Midgard, o
desenvolvedor pode definir novos ou alterar perfis de componentes no
middleware.

B) Gestor de Componentes
O Gestor de Componentes tem por finalidade gerir todo o ciclo de vida
dos componentes presentes no Midgard. Dessa forma, ele é responsável por
carregar, configurar e inicializar um componente. O Gestor de Componentes é
encarregado de inicializar todas as dependências do componente a ser
inicializado e entregá-las configurada. Assim, o Gestor de Componentes provê
a injeção de dependências do middleware, uma vez que é ele quem configura
todas as dependências dos demais componentes e as entrega. Além disso, o
Gestor de Componentes também é o encarregado de realizar a troca de
componentes.

Figura 14. Gestor de Componentes do Midgard

A Figura 14 demonstra a interface provida pelo Gestor de Componentes.
Nessa Figura, podemos observar as funcionalidades providas assim como as
responsabilidades de tal gestor. Podemos citar como responsabilidades do
Gestor de Componentes a remoção de componentes ativos os quais não são
mais requeridos. Tal remoção pode ser solicitada por meio de uma política de
adaptação, de um perfil de componentes ou simplesmente por meio de outro
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componente do Midgard. Dessa forma, o Gestor de Componentes é
encarregado de liberar os recursos de memória do Midgard.
Ainda na Figura 14, pode-se observar que o Gestor de Componentes é
responsável pela troca de componentes de uma determinada interface. Essa
troca de componentes pode ser realizada de três formas distintas, conforme os
métodos apresentados na Figura 14. A troca de componentes pode ser
solicitada: (i) por meio do nome dos dois componentes; (ii) por meio do Proxy
da interface e o novo componente desejado ou (iii) por meio do Proxy da
interface, do componente antigo e do novo componente desejado.
A interface IComponentManager também apresenta operações com o
objetivo de gerir o ciclo de vida dos componentes. Entre essas operações
podemos

citar

as

operações

de

loadComponent,

initializeComponent,

pauseComponent, resumeComponent e destroyComponent. Todas essas
operações estão presentes na interface ILifeCycle. Ao solicitar a inicialização
de um componente ao Gestor de Componentes ele irá obter todas as
implementações das interfaces requeridas por tal componente e inicializá-las
caso necessário, com o objetivo de injetar todas as dependências do
componente. Além das operações presentes na interface ILifeCycle, o Gestor
de Componentes também fornece um método chamado freeComponent, o qual
tem como objetivo destruir o componente solicitado e removê-lo da cache do
middleware. No Midgard, as implementações das interfaces de componentes
são instanciadas uma única vez pelo Gestor de Repositório de Componentes e
precisam ser corretamente removidas quando o componente for destruído.
Por

último,

o

Gestor

de

Componentes

provê

o

método

resolveComponent. Tal método é responsável por permitir a resolução de
nomes do Midgard, retornando a referência a um componente por meio do seu
nome. Caso um componente deseje obter uma referência a um determinado
componente e não o tenha especificado nas interfaces requeridas, ele pode
solicitá-la por meio da operação resolveComponent.
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3.3.4 Gestor de Rede
O Gestor de Rede, juntamente com o Gestor de Roteamento (será
apresentado na próxima Seção 3.3.5), fornecem informações sobre o estado
da rede. Em conjunto, esses gestores fornecem meios que permitem a troca do
algoritmo de roteamento em uso pelo Midgard, assim como permitem obter
dados sobre o algoritmo de roteamento em uso em um determinado momento.
Através desses gestores é possível descobrir a quantidade de vizinhos
existentes na rede e seus endereços (de nível MAC - Media Access Control).

Figura 15. Gestor de Rede do Midgard

O Gestor de Rede constitui-se apenas de uma abstração do Midgard
responsável por monitorar todos os gerenciadores relacionados à rede. Apesar
de se fazer necessário outros gerentes na área de rede e de informações
adicionais sobre o estado da rede, o gerente atual permite apenas o acesso ao
Gestor de Roteamento. A representação do Gestor de Rede (NetworkManager)
pode ser observada na Figura 15. Conforme ilustrado na Figura 15, o Gestor de
Rede fornece apenas um método responsável por retornar o Gestor de
Roteamento.

3.3.5 Gestor de Roteamento
Esta Seção tem por objetivo ilustrar os componentes do Midgard
responsáveis por gerenciar a atividade de roteamento. Entre esses
componentes podemos citar o protocolo de roteamento, a tabela de

81

roteamento, as informações de rota e o Gestor de Roteamento. Essas
entidades são ilustradas na Figura 16.

Figura 16. Entidades Relacionadas ao Roteamento da Rede no Midgard

O Gestor de Roteamento possui a responsabilidade de prover acesso ao
algoritmo de roteamento em uso pela RSSF. A Figura 16 ilustra o diagrama de
classe referente ao gerenciamento de roteamento do middleware Midgard. Na
Figura 16 observa-se que o Gestor de Roteamento (RoutingManager) provê um
método que retorna uma interface para o algoritmo de roteamento utilizado na
rede.
Atualmente, o Midgard suporta os algoritmos de roteamento AODV (Adhoc On Demand Vector [RFC3561]) e LQRP (Link Quality Routing Protocol)
[Paschoalino, 2007]. Dessa forma, existem duas classes as quais implementam
esses protocolos que implementam a interface IRouting. A interface IRouting
provê métodos que retornam a tabela de roteamento utilizada pelos algoritmos
e um método responsável por informar o número de vizinhos. O elemento
Routing presente na Figura representa o Proxy da interface IRouting.
A Figura 16 também ilustra que a tabela de roteamento (RoutingTable) é
composta por um conjunto de informações representadas na classe
RoutingInfo. O gerente de roteamento tem por objetivo permitir a troca dos
algoritmos de roteamento e gerenciar essa modificação.
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3.3.6 Gestor de Bateria
Esta Seção apresenta o componente do Midgard relacionado ao
provimento de informações sobre o estado de energia em um nó. O
componente responsável por informar dados sobre a energia restante no
Midgard é o Gestor de Bateria. O Gestor de Bateria é o responsável por
monitorar o estado da bateria do nó sensor. As informações presentes em tal
Gestor serão utilizadas durante as medições de dados sobre a bateria. Dessa
forma, a leitura do estado da bateria só é executada quando algum
componente deseja acompanhá-la.

Figura 17. Gestor de Bateria

O Gestor de Bateria, apresentado na Figura 17, conta com métodos
responsáveis por informar a capacidade disponível (restante) da bateria
(getAvailableCapacity), o nível atual da bateria (getBatteryLevel) e o tempo de
execução do nó sensor desde a última carga de bateria da bateria (getTime) de
acordo com o atual estado de gerenciamento de energia.

3.3.7 Sensoriamento de Dados
Esta Seção trata da atividade de sensoriamento do Midgard,
apresentando as principais interfaces utilizadas pelo middleware nessa
operação. Entre as interfaces presentes no Midgard para gerenciar o
sensoriamento de dados, podemos citar a interface ISensor e a interface
ISensorManager apresentadas na Figura 18.
A) Estática
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A interface ISensor define as operações que um sensor do Midgard deve
implementar. Essas operações são: (i) initSensor; (ii) disableSensor e (iii)
collect. O método initSensor tem por objetivo solicitar a inicialização necessária
de um sensor específica ao seu componente responsável. O método
disableSensor tem por finalidade desabilitar o sensor e, por último, o método
collect é invocado sempre que um sensor necessite coletar novos dados. É
importante ressaltar que o método collect não retorna nenhum objeto; é função
do componente que implementa a interface ISensor disparar um evento com o
dado coletado.

Figura 18. Interfaces ISensor e ISensorManager

A interface ISensorManager define as operações as quais devem ser
providas pelo Gestor de Sensores. O Gestor de Sensores é responsável por
gerenciar todos os sensores presentes no dispositivo. Ele conta com a ajuda de
componentes do Midgard específicos para cada tipo de sensor, os quais são
inicializados de acordo com os requisitos da aplicação. Esse gestor deve
realizar a conexão entre uma aplicação interessada em receber medições de
temperatura e o componente responsável por tal sensor. O Midgard dispõe de
componentes responsáveis por realizar a interface do middleware com os
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dispositivos físicos de

sensoriamento,

tais como

luz,

temperatura

e

acelerômetro. Além disso, o Midgard simula sensoriamento em atividades
como leitura de novos dados na rede e o estado da bateria. A aplicação
também pode obter por meio do Gestor de Sensores (SensorManager) uma
referência aos sensores bateria, luz, rede, entre outros. Todos os sensores
presentes no Midgard, seja ele de luz, de temperatura, acelerômetro, bateria ou
rede implementam a interface ISensor explicitada anteriormente.

Figura 19. Eventos disparados pelos sensores

O Midgard também define um conjunto de eventos para cada tipo de
sensoriamento, com o objetivo de permitir que as aplicações tratem cada
evento separadamente. Esses eventos e suas hierarquias podem ser
observados na Figura 19. Entre os eventos demonstrados na Figura 19,
podemos citar os eventos de rede, de luz, de temperatura, acelerômetro, de
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bateria, de roteamento. A Figura 19 também demonstra subtipos de eventos
como o ThresholdChangedLightEvent e ThresholdExceededLightEvent, onde
tais eventos têm por objetivo informar mudanças na configuração dos limites de
valores de luminosidade interessados e a ocorrência de uma medição fora do
intervalo de limites estabelecidos, respectivamente. Da mesma forma, os
eventos

ThresholdChangedAccelerometerEvent

e

ThresholdExceededAccelerometerEvent possuem comportamento similares
aos eventos de luz explicitados anteriormente.

B) Dinâmica
A Figura 20 ilustra as interações entre componentes ocorridas dentro do
Midgard durante o sensoriamento de luz. Tal Figura ilustra o processo de
sensoriamento, desde o Gestor de Sensores até a aplicação do ususário. Após
a inicialização da aplicação, de acordo com os requisitos solicitados, a
aplicação será registrada como ouvinte de eventos dos componentes
responsável por tal sensor. Essa operação está ilustrada na Figura 20 através
da chamada 1. Posteriormente, durante um ciclo de atividades do Midgard, o
Gestor de Sensores irá iniciar a coleta de dados (2). Na operação de coleta, o
Sensor de Luz irá realizar o sensoriamento do dispositivo (2.1) e disparar um
evento com o novo dado coletado (3). Uma vez que o dado tenha sido
disparado, a aplicação do usuário irá receber tal evento e poderá realizar
operações sobre o dado (3.1.1).
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Figura 20 Tratamento de eventos

3.3.8 Tarefas
Esta Seção apresenta as Tarefas, o que elas são e como são definidas
no middleware Midgard. Nesta Seção serão demonstradas as principais
interfaces envolvidas no gerenciamento e definição das Tarefas. Por Tarefas,
pode-se entender como objetos que precisam trabalhar de forma síncrona,
requisitando uma thread para sua execução. Apesar de sua natureza síncrona,
Tarefas podem ser inicializadas somente na ocorrência de um determinado
evento no Midgard, assim como podem ser destruídas.
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Figura 21. Interface Tarefa e Gestor de Tarefas

As Tarefas possuem a funcionalidade permitir a execução de código de
um determinado trecho de código sem a necessidade da ocorrência de um
evento em um componente ativo no Midgard. Dessa forma, algumas partes do
Midgard podem operar em modo de polling, caso deseje-se integrar uma
aplicação que usa o Midgard com outra aplicação que não suporte o modelo
Publicação-Subscrição, ou desenvolver aplicações que não sejam baseadas
em eventos. A Figura 21 apresenta a interface de uma Tarefa no Midgard. Uma
Tarefa deve prover o método run, com o objetivo de ser executada em sua
própria thread de execução. Além disso, uma Tarefa pode ser conectada
diretamente a outros componentes a fim de receber seus eventos. Para
informar que deve ser conectada a outros componentes, uma Tarefa provê o
método onEvent, o qual deve retornar true em caso positivo. Além disso, a
Tarefa também deve fornecer o nome dos componentes aos quais ela deseja
se conectar. Com o objetivo de informar quais componentes ela deseja se
conectar, a Tarefa provê o método connectAtComponents.
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3.3.8.1 Gestor de Tarefas
O Gestor de Tarefas tem por finalidade gerir Tarefas síncronas internas
ao Midgard. A atividade de gerenciar as Tarefas ativas no middleware, assim
como inicializar novas Tarefas ou suspender Tarefas em execução é de
responsabilidade do Gestor de Tarefas. Uma Tarefa, no middleware
apresentado, deve implementar a interface ITask. O Midgard pode prover um
conjunto de Tarefas pré-definidas. Não obstante, o desenvolvedor de aplicação
pode inserir novas Tarefas caso seja necessário. Para adicionar novas Tarefas,
o desenvolvedor da aplicação deve inseri-lá no Repositório de Tarefas. Dessa
forma, o Midgard será capaz de acessar a nova Tarefa.
O Gestor de Tarefas disponibiliza ao Midgard um conjunto de operações,
conforme apresentado na Figura 21. Essas operações permitem que outros
componentes do middleware possam inicializar, suspender, pausar ou destruir
as Tarefas disponíveis. Tal recurso se apresenta importante, pois permite maior
configurabilidade do ambiente. Além disso, permite a uma aplicação gerenciar
as Tarefas manualmente caso desejado. O Gestor de Tarefas também é
encarregado de inicializar automaticamente todas as Tarefas solicitadas pela
aplicação em seus requisitos.

3.3.9 Eventos Complexos
Esta Seção apresenta os eventos classificados como complexos.
Eventos complexos podem ser compreendidos como eventos que dependem
da ocorrência de dois ou mais eventos simultaneamente ou eventos que
aconteçam em um curto intervalo de tempo (intervalo este determinado pelo
programador). Um evento complexo pode exigir, por exemplo, a ocorrência de
um evento que indique baixa carga na bateria e uma quantidade mínima de
vizinhos.
Além dos eventos já mencionados na Seção 3.2, pode-se também definir
novos tipos de eventos através das APIs do Midgard. Tal funcionalidade tem
como objetivo retirar dos componentes já definidos pelo middleware toda a
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responsabilidade sobre os eventos que ocorrem no middleware. Dessa forma,
novos eventos podem ser criados e disparados sem depender de um
componente específico.
Esses eventos podem exigir a ocorrência de diversos outros eventos por
parte dos componentes, permitindo agregar dados e disparar eventos mais
complexos. Podemos ilustrar, por exemplo, o desenvolvimento de um evento
denominado “Alerta de isolamento eminente”, o qual tem por objetivo notificar
os outros componentes que o nó deve perder comunicação com a rede em um
breve momento. Esse novo evento pode exigir duas pré-condições para ser
lançado. A primeira condição é a baixa quantidade de carga na bateria, o que
inviabilizará a comunicação em breve, tendo em vista que a operação de
comunicação é bastante custosa nesse sentido. A segunda condição diz
respeito à queda na quantidade de vizinhos em torno do nó.
O evento “Alerta de isolamento eminente” deve agregar a informação de
dois eventos para atingir suas pré-condições de ocorrência. O primeiro é o
evento disparado pelo Gestor de Bateria informando a quantidade de carga
restante. O segundo evento é disparado por meio do componente responsável
pela gerência do algoritmo de roteamento, que deve notificar a mudança no
número de vizinhos ativos. Dessa forma, diante da ocorrência desses dois
eventos, o evento “Alerta de isolamento eminente” pode ser disparado,
informando ao Midgard a necessidade de se tomar a atitude mais adequada a
situação.
O Midgard permite disponibilizar vários eventos complexos pré-definidos,
como, por exemplo, o evento “Alerta de isolamento eminente”, o que auxilia a
diminuir o esforço necessário na construção de novas aplicações por parte do
desenvolvedor. No cenário onde exista o evento de “Alerta de isolamento
eminente”, podemos observar que através de tal evento, um determinado
componente do Midgard responsável pela agregação de dados pode decidir
enviar todos os dados coletados que ainda não foram enviados ao nó
sorvedouro. Dessa forma, o Midgard permite que todos os dados coletados
sejam enviados até o nó sorvedouro antes da perda de comunicação.
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Figura 22. Eventos Complexos

A Figura 22 define a interface provida pelos eventos complexos. Como
demonstrado em tal Figura, um evento complexo refere-se a um tipo específico
de componente que herda da interface IEvent, sendo assim, um ICustomEvent
é ao mesmo tempo um evento e um componente do Midgard. Além das
operações da interface IComponent e IEvent, um ICustomEvent também define
o método ConnectIn, o qual informa ao Gestor de Eventos que tal evento deve
ser conectado como ouvinte a outros componentes do Midgard.

3.3.9.1 Gestor de Eventos Complexos
O Gestor de Eventos Complexos possui a responsabilidade de gerenciar
eventos de tipos complexos. Assim, ele é encarregado de ativar os eventos
existentes no Repositório de Eventos, como também de retirar os mesmos de
funcionamento. O Gestor de Eventos também deve permitir que as operações
de ativação e desativação sejam acessadas por outros componentes do
Midgard, permitindo controle manual quando desejado.
O Gestor de Eventos Complexos é responsável pelo ciclo de vida dos
eventos complexos, sendo encarregado de gerenciar as operações de
inicialização, pausa, retomada e destruição de tais eventos, ilustrados na
Figura 23. Além disso, o Gestor de Eventos Complexos pode realizar as
operações citadas anteriormente ou por meio do nome do evento ou por sua
referência. Além dessas operações, o Gestor de Eventos Complexos também
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permite listar os eventos presentes no Midgard. É dever do Gestor de Eventos
Complexos inicializar os eventos complexos requisitados pela aplicação.

Figura 23. Gestor de Eventos do Midgard

O desenvolvedor de aplicações também pode definir seus próprios
eventos complexos. Para isso, o desenvolvedor deve criar um novo evento, o
qual deverá implementar a interface ICustomEvent e inseri-lo no Repositório de
Eventos Complexos.

3.4 Interoperabilidade de Rede

Esta Seção apresenta a forma como é tratada a comunicação em rede
do Midgard. A Seção encontra-se dividida em duas partes: a primeira (Seção
3.4.1) descreve a parte estática dos componentes responsáveis por prover a
comunicação na rede e a segunda (Seção 3.4.2) apresenta a parte dinâmica,
referente a como é realizado o processamento de uma requisição HTTP.
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3.4.1 Estática
Serão abordados aqui os principais componentes relacionados à
comunicação do nó com outros nós sensores na RSSF e com a rede externa a
RSSF. A Figura 24 ilustra esses componentes. O acesso do Midgard através
da rede é provido por meio de um Servidor Web e todos os componentes os
quais auxiliam no funcionamento de tal servidor. Como podemos ver em tal
Figura, são demonstradas as interface IWebServer, IHTTPServer, IURLHandler
e IWebApplication.

Figura 24 Componentes que Provêem Acesso Web

O Servidor Web está presente em todos os nós sensores e é
responsável por atender todas as requisições HTTP, intermediando o acesso
via Web a RSSF ou dentro da própria RSSF. O Midgard adota o padrão HTTP
dentro da própria RSSF com o objetivo de permitir interoperabilidade entre
aplicações diferentes executando dentro da RSSF. Para atingir tal objetivo, o
Midgard provê aplicações Web para acesso aos dados dos sensores presentes
no nó. Existem diversas aplicações Web instaladas no nó sensor para atender
os diversos tipos de dispositivos de sensoriamento existentes no nó. Com tal
abordagem, existe uma aplicação Web encarregada de tratar as requisições
interessadas em dados do sensor de luz, outra para o sensor de temperatura e
entre outras. Além disso, o desenvolvedor de aplicações também pode instalar
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novas aplicações Web no nó sensor. Essas aplicações permitem, por exemplo,
que dada uma requisição com URL “/battery/level”, o nível de bateria seja
obtido do componente BatteryManager e enviado à aplicação cliente.
As aplicações Web tratam do requisito de fornecer os dados coletados
pelo nó sensor para o ambiente externo ao sensor. A aplicação Web aqui
descrita é instalada no Servidor Web do nó sensor e tem como único principal
objetivo tratar das requisições externas ao nó a endereços URL encontrados no
Servidor Web. Por meio destas aplicações, é possível ao nó sensor responder
aos clientes, por exemplo, qual o nível corrente de bateria, por meio da URL
“/sensor/battery/level”, ou informar valores dos dados sensoriados, por
exemplo, luz, através da URL “/sensor/light”, dentre outros exemplos. É
importante ressaltar que as respostas dessas aplicações serão sempre no
formato JSON permitindo ao cliente consumi-las facilmente.
A Figura 24 apresenta a interface IWebServer. Essa interface é provida
pelo Servidor Web e tem por objetivo permitir a instalação de novas aplicações
no Servidor. Como mencionado anteriormente, o Midgard conta com um
conjunto

de

aplicações

Web

específico

para

cada

dispositivo

de

sensoriamento. Essas aplicações têm a finalidade de prover os dados do
dispositivo sensor na Web. A interface IWebServer demonstrada na Figura 24
contém

os

seguintes

métodos:

(i)

addWebApplication,

(ii)

removeWebApplication e (iii) listWebApplications. A operação (i) é responsável
pela instalação de uma aplicação web no nó sensor; por sua vez, a operação
(ii) é encarregada de remover aplicações do Servidor Web. O Servidor Web
também permite listar as aplicações Web instaladas nele (operação iii), e para
prover tal funcionalidade ele possui a operação listApplications.
Além da interface que define o Servidor Web, a qual o Midgard gerencia
as aplicações instaladas nele, o Midgard também especifica a interface
IHTTPServer. A interface IHTTPServer tem por finalidade definir as operações
do componente responsável por atender as requisições HTTP em si. Como
podemos ver, a interface IHTTPServer especifica as repostas às mensagens
de respostas do Servidor HTTP, assim como os tipos de respostas suportados.
A interface IHTTPServer também define o método responsável por prover a
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resposta do Servidor HTTP à requisição. O método handleRequest recebe dois
objetos do tipo datagrama como parâmetros. O primeiro datagrama é o
conteúdo da requisição enviada ao nó sensor, o qual deve ser processado; e o
segundo trata do datagrama a ser preenchido como resposta pelo Servidor
HTTP. Uma vez que o Servidor HTTP tenha processado a requisição, o
Midgard enviará o datagrama de volta ao nó cliente.
Além das operações já citadas anteriormente, o Servidor HTTP também
suporta a operação de adicionar uma URLView ou removê-la. Um objeto do
tipo URLView consiste da decomposição de uma aplicação Web em partes
menores, mais gerenciáveis ao Servidor HTTP. Dessa forma, uma aplicação
Web constituída de várias URLs é decomposta em URLViews. Um objeto do
tipo URLView consiste de uma URI a qual pode ser processada por aquele
objeto e um método denominado serve que deve tratá-la. De acordo com a
Figura 24, observa-se que o método serve é definido pela interface
IURLHandler. Por último, o diagrama da Figura 24 demonstra como é
representada uma aplicação Web no Midgard. Uma aplicação Web consiste de
um conjunto de URIs, o qual a aplicação sabe processar, e um método para
processá-los (serve).

3.4.2 Dinâmica

Devido ao fato da RSSF não ser acessível diretamente na internet por
fazer uso de protocolos na camada de enlace diferentes dos empregados na
internet, a disponibilização de seus serviços exige um nó gateway (sorvedouro)
que possua duas interfaces de rede. A primeira interface consiste em uma
interface com suporte ao protocolo TCP/IP, o qual torna possível seu acesso
por computadores ligados a rede externa. A segunda interface consiste de uma
interface rádio para receber/enviar as informações de/para a rede de sensores.
O nó sorvedouro será encarregado de receber as requisição da Web e
repassar para a RSSF, assim como realizar a operação inversa e devolver a
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Web o resultado produzido na RSSF. Tal descrição é ilustrada na Figura 25 a
seguir.

Figura 25 Acesso externo a RSSF

A Figura 25 apresenta o diagrama de seqüência de tratamento de
requisições HTTP. Essa Figura ilustra o funcionamento interno do Midgard no
tratamento da requisição HTTP. O monitor de rede receberá a mensagem
enviada pela rede e, em seguida, irá produzir um novo evento de rede,
informando aos demais componentes interessados o seu acontecimento. Esse
evento é observado pelo Servidor Web em execução no nó sensor. O Servidor
Web, por sua vez, repassa a requisição que recebeu para o componente o qual
implementa a interface IHTTPServer.
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Figura 26 Diagrama de Sequência do Tratamento de Requisições HTTP

De posse da requisição, o Servidor HTTP analisará a URL contida na
requisição recebida e decidirá por meio desta qual a aplicação Web é
responsável por tratar a requisição. Uma vez que a requisição é transferida a
WebApp, essa última invoca o método serve, a fim de processar a requisição.
Ao fim da operação, o conteúdo gerado como resposta retorna por todos os
objetos envolvidos até o Servidor HTTP, o qual enviará a resposta por meio do
monitor de rede ao cliente da aplicação.

3.4.3 Pubsubhubbub
O uso do protocolo HTTP para comunicação em RSSF, devido a sua
simplicidade, apresenta um problema. Em decorrência de sua natureza, o
protocolo HTTP é inerentemente um protocolo onde o cliente deve realizar
requisições sempre que desejar obter novos dados. No cenário das RSSF, no
qual a função dos nós é monitorar os resultados retornados pelos sensores, o
uso simples do protocolo HTTP pode ser demasiado custoso. Isso se deve,
principalmente, ao fato de que um cliente precise ficar solicitando via HTTP ao
nó os valores obtidos pelos dispositivos de sensoriamento, mesmo que não
tenha ocorrido alteração nos valores sensoriados. Em RSSF, existem diversos
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tipos de aplicações. Essas aplicações podem ser de monitoração periódica,
consulta ou baseada em eventos. Em aplicações do tipo de monitoração
periódica ou consulta, o uso do HTTP atende aos requisitos da aplicação.
Entretanto, no caso das aplicações baseadas em eventos é interessante que
se faça uso de um modelo de Publicação-Subscrição, onde um nó precisa se
inscrever uma única vez e irá receber as novas medições sempre que ocorrer
mudanças. O HTTP não fornece esse mecanismo de notificação de novos
eventos, tornando o protocolo HTTP custoso em comunicação.
Diante do problema apresentado, o Midgard provê suporte ao protocolo
Pubsubhubbub [Pubsubhubbub]. Tal protocolo foi originalmente concebido com
o intuito de aliviar a carga de servidores de conteúdo na Web. Na internet,
diversos clientes acessam diariamente grandes portais de notícias com o
objetivo de se manterem atualizados. Para facilitar tal acesso, existem
protocolos como RSS [RSS] e Atom [Atom] os quais fornecem aos clientes um
meio organizado de obter as notícias providas pelos grandes portais. No
entanto, o processo constante de clientes verificando a existência de novas
notícias sobrecarrega esses portais. O protocolo Pubsubhubbub foi concebido
com o objetivo de aliviar tal carga.
A) Estática
O protocolo Pubsubhubbub permite que a comunicação entre cliente e
servidor seja feita baseada no modelo Publicação-Subscrição. Para tal, o
Pubsubhubbub define uma terceira entidade na comunicação cliente-servidor.
Essa entidade, denominada Hub, tem por objetivo tratar o modelo PublicaçãoSubscrição nesse cenário. São responsabilidades do Hub, cadastrar os clientes
(Subscribers) interessados em receber as notícias, obter os novos dados
providos pelo servidor (Publisher) e divulgar os novos dados aos clientes.
Nessa solução, os clientes comunicam-se apenas com Hub. Em primeiro
lugar, os clientes devem realizar a assinatura do conteúdo com ele. Durante o
processo de assinatura, o Hub realiza uma operação de handshake com o
objetivo de garantir o interesse do cliente. Posteriormente, quando o servidor
de notícias (Publisher) tiver novo conteúdo, ele deve publicar o conteúdo no
Hub. Caso o servidor de notícias não notifique o Hub por um determinado
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intervalo, o Hub irá realizar essa verificação. Uma vez que o Hub esteja em
posse do novo conteúdo do servidor de notícias, o Hub irá divulgá-las a todos
os assinantes. O Pubsubhubbub permite, dessa forma, que os clientes não
precisem verificar constantemente por novas notícias. O protocolo também
elimina completamente a comunicação do cliente com o servidor, tornando a
comunicação sempre entre cliente-hub-servidor.
No cenário da RSSF, a implementação do protocolo Pubsubhubbub
soluciona o problema presente no uso do HTTP apresentado anteriormente,
provendo um mecanismo de Publicação-Subscrição. Tal mecanismo permite
que os nós realizem assinatura nos itens de interesse, como URLs que
provêem dados de temperatura, e não necessitam ficar verificando mudanças
nos valores. Essa solução minimiza a quantidade de mensagens trocadas
dentro da rede, o que ajuda a poupar energia nos nós. Dessa forma, o nó irá se
comunicar sempre com o Hub, e por sua vez, o Hub quando possuir novos
dados irá notificar aos seus assinantes.
O Midgard provê uma implementação do protocolo Pubsubhubub. Nessa
implementação, cada nó sensor deve conter o seu próprio Hub com o objetivo
de tratar das assinaturas e notificações aos clientes. Devido ao custo de
comunicação, a etapa de handshake foi removida na comunicação entre nós
sensores em nossa implementação de referência. A Figura 27 ilustra os
elementos presentes no Midgard com o objetivo de instanciar o protocolo
Pubsubhubbub. Nessa Figura, podemos observar os elementos Subcription,
IHub, IPublisher e Isubscriber.
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Figura 27. Interfaces do Protocolo Pubsubhubbub no Midgard

A classe Subscription define como são representadas no Midgard as
assinaturas de um cliente geradas pelo ISubscriber. A interface ISubscriber
define o método subscribe, o qual deve ser invocado pelo componente que
deseja se inscrever em determinado tópico em um nó remoto. É função do
componente Subscriber realizar a comunicação com o Hub remoto e realizar a
assinatura.
Por sua vez, no nó remoto, quando o Hub receber a assinatura, passará
a monitorar os eventos produzidos pelo IPublisher presente em seu nó. Sempre
que uma aplicação Web publicar novos dados no Publisher, por meio do
método publish, um evento será lançado; esse evento será interceptado pelo
Hub presente no nó sensor. Na ocorrência de eventos de publicação, o Hub irá
verificar as assinaturas presentes e notificará todos os clientes interessados.
B) Dinâmica
A Figura 28 demonstra a interação entre os componentes responsáveis
por prover a implementação do protocolo PubSubHubBub entre dois nós
distintos. A linha vertical presente no meio do diagrama de sequência define a
fronteira entre os nós. Em primeiro plano, a aplicação cliente, realiza a
assinatura do conteúdo através do componente Subscriber presente no
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Midgard (1). O Subscriber então envia a requisição de assinatura ao Hub
remoto, presente no nó servidor de dados (1.1). No nó servidor de dados, o
Hub armazena o registro da assinatura recebida e se alista como ouvinte
(1.1.1) do Publisher, com o objetivo de ser informado quando novos dados
forem publicados pela aplicação. Quando a aplicação servidora dispuser de
novos dados, ela irá informar ao Publisher(2). Os novos dados publicados
serão então repassados ao Hub do nó servidor através da ocorrência de um
evento. O Hub então irá enviar os dados a todos os clientes registrados(3.1.1),
repassando através da rede o dado ao Hub do nó cliente. Uma vez que o dado
se encontre no Hub do nó cliente, ele é repassado através de eventos até a
aplicação que realizou a assinatura (3.1.1.1).

Figura 28 Algoritmo do protocolo PubSubHubBub

3.5 Adaptação

Esta Seção trata da funcionalidade de adaptação provida pelo Midgard.
Na Seção, serão demonstradas as principais entidades relacionadas ao serviço
de adaptação provida pelo Midgard, tais como o Gestor de Políticas de
Adaptação e o Gestor de Adaptação Em primeiro plano, iremos abordar o
conceito da Política de Adaptação e suas responsabilidade dentro do Midgard.
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A Política de Adaptação consiste na unidade base para o provimento de
adaptação do middleware. Essa Política consiste de um conjunto de ações as
quais devem ser tomadas pelo Midgard na ocorrência de suas pré-condições.
Uma política no Midgard pode realizar diversas operações. As operações
previamente disponíveis a uma política são listadas abaixo:
1. Inicializar um Gestor do middleware;
2. Desabilitar um Gestor;
3. Carregar um componente;
4. Pausar um componente;
5. Retomar um componente;
6. Destruir um componente;
7. Realizar a troca de implementação de uma interface;
8. Carregar um perfil de componentes;
9. Pausar um perfil de componentes;
10. Retomar um perfil de componentes;
11. Destruir um perfil de componentes;
12. Realizar a troca do perfil de componentes em atividade;
13. Carregar uma nova tarefa;
14. Pausar uma tarefa;
15. Retomar uma tarefa;
16. Destruir uma tarefa;
17. Carregar um novo evento complexo;
18. Pausar um evento complexo;
19. Retomar um evento complexo;
20. Destruir um evento complexo;
21. Disparar um novo evento;
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22. Conectar componentes à política como ouvintes;
23. Conectar a política, como ouvinte, a outros componentes;

Como podemos observar, o Midgard permite que uma política de
adaptação interfira em várias partes do middleware, provendo assim alto grau
de adaptabilidade. As operações citadas são providas pelo Midgard através da
interface IAdaptationProfileHelper.

A Figura 29 apresenta essa interface,

demonstrando todas as operações listadas anteriormente, como possíveis de
ser executada por uma política de adaptação.

Figura 29. Interface de Políticas de Adaptação
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3.5.1 Gestor de Políticas de Adaptação
Uma das atividades primordiais do Midgard consiste em realizar sua
adaptação de acordo com as políticas disponíveis. Esse comportamento é
fundamental para adequar o Midgard às necessidades das diferentes
aplicações de RSSF. No cenário atual, as aplicações precisam se adequar a
todas as complexidades do ambiente que cerca o dispositivo.
Assim, para realizar essa tarefa, o Midgard deve ser capaz de se
adaptar a determinadas mudanças, permitindo a troca das implementações de
componentes diante da ocorrência de um dado evento. As adaptações providas
pelo Midgard precisam ser especificadas, informando quais as condições
necessárias da adaptação e o novo estado do Midgard após seu
acontecimento.
As Políticas de Adaptação permitem ao Midgard saber como deve se
comportar diante da ocorrência de eventos externos ao dispositivo, ou internos
ao middleware. Essas políticas precisam ser especificadas previamente, com o
objetivo de permitir ao Midgard saber quais decisões devem ser tomadas.
Dessa forma, para o correto funcionamento do Midgard, um Repositório de
Políticas de Adaptação se faz necessário.
Uma Política de Adaptação também pode definir que determinadas
Tarefas ou eventos sejam inicializados, pausados ou destruídos. Assim, a
Política de Adaptação permite, de forma descritiva, definir o próximo estado
interno do Midgard, conferindo ao middleware o recurso de adaptação. Uma
política pode informar qual perfil de componentes deve ser escolhido, quais
tarefas devem ser iniciadas pelo Gestor de Tarefas e quais eventos devem ser
ativados. Em adição, o controle das tarefas e eventos também podem ser
definidos através das políticas, manipulando seus estados diante de um novo
evento. Deve-se perceber que, por meio das políticas de adaptação, o Midgard
é capaz de realizar a reconfiguração, permitindo adaptar-se as mudanças
exigidas. Dessa forma, as políticas de adaptação são o cerne da adaptação do
Midgard. Sem essas políticas, o Midgard permaneceria estático frente aos
acontecimentos internos e externos. O Gestor de Políticas de Configuração é
encarregado de gerenciar as políticas disponíveis no Midgard. As atividades de
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ativar e desativar uma política são de sua responsabilidade e realizadas por
meios dos métodos loadProfile e unloadProfile, respectivamente.
Além de dispor de Políticas de Adaptação (previamente definidas), o
Midgard também fornece a flexibilidade do desenvolvimento de políticas
(novas) por parte do desenvolvedor de aplicação. Dessa forma, o Midgard será
capaz de carregar a política definida pelo desenvolvedor de aplicação. As
políticas existentes previamente no Midgard também podem ser editadas. Esse
recurso permite que as políticas já definidas sejam reaproveitadas por parte de
quem desenvolve a aplicação.

3.5.2 Gestor de Adaptação
O Gestor de Adaptação trabalha em conjunto com o Gestor de Políticas
de Adaptação. Enquanto o segundo fornece meios de listar as políticas de
adaptação existentes e obtém referências a elas, o primeiro é encarregado de
encapsular todas as entidades relacionadas à adaptação. Dessa forma, o
Gestor de Adaptação é o único componente o qual as demais partes do
Midgard precisam se comunicar para fazer uso da API de adaptação.
A) Estática
O Gestor de Adaptação tem como objetivo gerenciar o Gestor de
Políticas de Adaptação. Além disso, o Gestor de Adaptação é encarregado de
inicializar somente as Políticas de Adaptação requeridas pela aplicação.
Através desse Gestor, o Midgard provê os recursos de adaptação necessários
às aplicações. O Gestor de Adaptação atua como uma fachada sobre o Gestor
de Políticas de Adaptação.
B) Dinâmica
A Figura 30 ilustra o processo de adaptação interno no Midgard. Tal
figura demonstra as interações entre componentes em um cenário fictício onde
uma política de adaptação remove uma apliação Web de acordo com o estado
da bateria. Em primeiro lugar(1), o Gestor de Adaptação inicializa a Política de
Adaptação de acordo com os requisitos da aplicação do usuário. Em seguida, o
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Gestor de Adaptação registra a política como ouvinte dos eventos produzidos
pelo Sensor de Bateria(2).
Uma vez que o Sensor de Bateria realize uma nova medição e dispare
um novo evento aos seus ouvintes, a Política de Adaptação em questão
receberá tais dados(3.1). Caso o dado coletado pelo Sensor de Bateria atenda
os requisitos da Política de Adaptação, tal Política irá solicitar ao Gestor de
Componentes a destruição da aplicação Web informada presente na
especificação da Política de Adaptação.

Figura 30 Adaptação

3.6 Aplicações

Esta Seção trata das aplicações desenvolvidas para uso em conjunto
com o Midgard, a forma como elas são implementadas e gerenciadas. Nesta
Seção é definida a interface de uma aplicação no Midgard e apresentado o
Gestor de Aplicações.
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3.6.1 Aplicação
A Figura 31 apresenta a interface a qual precisa ser definidas pelas
aplicações do Midgard. Conforme a Figura 31, pode-se observar que a
interface provê acesso aos gerenciadores do Midgard por meio de métodos
acessores.

Os

métodos

getTaskManager,

getComponentManager,

getAdapterManager,

getEventManager,
getNetworkManager

e

getSensorManager

permitem

getBatteryManager,
a

aplicação

obter

referências aos principais Gestores do Midgard. Além disso, a interface IApp
também provê métodos de callback os quais devem ser sobrescritos pela
aplicação que deseje tratar alguns dos eventos correspondentes. Dessa forma,
caso a aplicação deseje realizar medições de luminosidade, ela deve
sobrescrever o método handleLightEvent, e tratar o argumento recebido pelo
método que corresponde a medição realizada pelo sensor de luz.

Figura 31. Interface provida pelas aplicações
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O mesmo comportamento pode ser realizado para tratar outros tipos de
eventos, como por exemplo, sobrescrever o método handleThemperatureEvent
para tratar eventos de temperatura. No que diz respeito à manipulação dos
gerenciadores do Midgard por parte da aplicação, fica a cargo da aplicação
obter a referência do respectivo gerente de serviço através dos métodos
acessores e invocar os métodos desejados do gerente de serviço. Além da
definição da interface IApp, o Midgard também fornece uma implementação
para tal interface, denominada App. O componente App deve ser herdado por
todas aplicações desenvolvidas, uma vez que já implementa todos os métodos
presentes na interface IApp, permitindo, assim, ao desenvolver sobrescrever
apenas os métodos que deseje alterar seu comportamento.

3.6.2 Gestor de Aplicações
O Gestor de Aplicações deve gerenciar o ciclo de vida das aplicações
instaladas no Midgard. A função de tal Gestor é inicializar, pausar, retomar e
destruir as aplicações presentes no Gestor de Repositório de Aplicações. O
Gestor de Aplicações permite ao Midgard gerenciar todas as aplicações como
um conjunto, auxiliando assim a tarefa de gerenciamento de tais aplicações. A
Figura 32 ilustra o Gestor de Aplicações. De acordo com a Figura, o Midgard
especifica que tal Gestor deve tratar do ciclo de vida das aplicações.
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Figura 32. Gestor de Aplicação do Midgard

O Gestor de Aplicações também é encarregado de configurar o Midgard
de acordo com os requisitos da aplicação. Através do Repositório de
Aplicações, o Gestor de Aplicações obtém os requisitos das aplicações. Por
meio dos requisitos, o Gestor de Aplicações inicializa todos os serviços no
Midgard solicitados pela aplicação.

3.7 Serviços

O Midgard oferece os serviços de inspeção e adaptação, e o serviço de
configuração através das especificações descritas nas Seções anteriores. O
serviço de inspeção e adaptação tem por função fornecer capacidades
reflexivas [Kon et al, 2002] ao middleware. O serviço é responsável por
monitorar o comportamento do Midgard dinamicamente, buscando informações
sobre seus componentes por meio da ocorrência de eventos, e as disponibiliza
para a aplicação quando necessário/requerido. Internamente ao nó sensor, a
reflexão ocorre por meio do lançamento de eventos. Dessa forma, na
ocorrência de uma mudança de propriedade de um dado componente, ou no
recebimento de uma nova mensagem via rede, os componentes interessados
em tais eventos receberam o evento disparado. A adaptação é responsável por
tornar o Midgard apto a tomar decisões baseada na ocorrência de eventos e
adaptá-lo frente a essas ocorrências de acordo com políticas de adaptação
previamente definidas. Aspolíticas de adaptação são especificadas usando o
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formato de dados JSON, conforme descrito anteriormente. Elas podem ser
especificadas por diferentes atores do processo de desenvolvimento de
software. Uma política pode ser especificada tanto pelo gerente de redes,
quando essa política existir somente nesse âmbito, quanto pelo desenvolver da
aplicação final. Assim, uma política deve possuir um contexto bem definido
dentro do processo de desenvolvimento de software e ser definida pelo seu
ator principal. O serviço de adaptação do middleware é provido pelo Gestor de
Adaptação e pelas políticas de adaptação. O Serviço de inspeção encontra-se
distribuído dentro do middleware, sendo provido pelo lançamento de eventos.
No Midgard, os eventos são lançados pelos componentes que os produzem. O
paradigma Publição-Subscrição adotado no modelo de componentes permite
que os componentes interessados recebam os eventos. Assim, não existe uma
entidade única responsável por realizar a inspeção, ela é realizada de forma
organizada pelos componentes envolvidos no contexto de interesse. Nesse
cenário, o componente Gestor de Bateria é o encarregado de disparar eventos
relacionadas a bateria e os interessados em receber esses eventos devem ser
registrar nele.
Por sua vez, o serviço de configuração possui a responsabilidade de
realizar a configuração dos sensores de acordo com os requisitos da aplicação.
Esse serviço busca satisfazer os requisitos de uma aplicação ao selecionar os
protocolos de comunicação e a topologia lógica a serem adotados a partir das
políticas de adaptação e perfis de componentes. Os perfis de componentes
consistem de descrições em formato JSON informando quais implementações
de uma determinada interface devem ser utilizadas pelos componentes. No
Midgard o serviço de configuração possui como base o Repositório de
Aplicações o qual descreve os requisitos da aplicação. Para realizar a
configuração do middleware, o Midgard inicializa o Gestor de Repositório de
Aplicações. Uma vez inicializado tal Gestor, é possível saber quais aplicações
devem ser iniciadas e seus requisitos. Todos os serviços necessários a
aplicação são carregados e posteriormente configurados de acordo com tal
repositório.
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4. IMPLEMENTAÇÃO DO MIDGARD NA PLATAFORMA
SUN SPOT

Na implementação atual do Midgard, toda a especificação descrita
anteriormente foi instanciada para a plataforma Sun Spot, gerando, portanto
sua implementação de referência. Também é possível incorporar facilmente
novos serviços no Midgard, além dos serviços de configuração e de inspeção e
adaptação descritos anteriormente, usando-se as interfaces de programação
providas. Daremos destaque neste Capítulo brevemente a carga de
componentes, ao sistema de implantação e os repositórios na plataforma Sun
Spot.
A implantação de componentes do Midgard na plataforma Sun Spot
acontece da seguinte forma: os componentes necessários a aplicação são
instalados nos sensores, mas apenas aqueles utilizados no momento pela
aplicação estão em execução na memória principal. Os componentes são
carregados e descarregados na memória principal à medida que são
requeridos e não mais utilizados pela aplicação, respectivamente. A
instanciação é realizada por meio das APIs Java que permitem: (i) obter a
referência a uma classe por meio do seu nome e (ii) produzir uma nova
instância dessa classe por meio do método newInstance.
Avaliando de forma generalizada, é preciso considerar que há uma
perda de performance no sensor no momento em que um componente que não
está carregado na memória principal passa a ser requerido pela aplicação, e
consequentemente, nesse momento ele será carregado na memória principal.
Por outro lado, existem duas vantagens nessa abordagem. A primeira consiste
em que componentes não utilizados mas requeridos pela aplicação se
encontram na memória flash do sensor. No Midgard não é necessário ocupar a
rede para transferência do componente solicitado pela aplicação, haja vista que
eles já se encontram no sensor. A segunda consiste em que mesmo que todos
os componentes estejam presentes na memória flash do sensor, eles passarão
a operar na memória principal apenas quando solicitados pela aplicação,
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havendo assim um gerenciamento dos recursos em execução na memória do
nó sensor. Os componentes citados no Capítulo 3 são instanciados sobre a
forma de classes Java, assim como os serviços. As interfaces definida pela
especificação são instanciadas como interfaces da linguagem Java.
O processo de implantação do Midgard funciona da seguinte maneira.
Após a especificação dos requisitos da aplicação e ao ser solicitado o processo
de construção da imagem de código a ser instalado no nó por parte do
desenvolvedor, antes de ser construído o arquivo .JAR da imagem, o diretório
de build (que contém as classes compiladas) sofre uma operação de strip na
qual os componentes não necessários à aplicação são removidos. Em seguida
a etapa de strip, o arquivo .JAR é construído e a aplicação é enviada ao nó
sensor. A operação de strip é realizada por uma ferramenta auxiliar que faz
parte do ambiente do Midgard, a qual terá a função de navegar no diretório de
build e remover os componentes não necessários. Para que seja possível
realizar tal tarefa, a ferramenta faz uso conjunto do Repositório de
Componentes com os requisitos da aplicação. De acordo com esse repositório,
a ferramenta de strip é capaz de gerar um grafo de dependências da aplicação
e remover do diretório de build tudo aquilo que não faz parte desse grafo.
Portanto, serão enviados aos nós sensores apenas os componentes passiveis
de uso. Esse comportamento é importante, pois permite economizar espaço na
memória flash dos dispositivos, tendo em vista que várias implementações de
um dado componente podem nunca ser carregadas. Dessa forma, o
middleware auxilia o desenvolvedor a poupar recursos tanto quanto possível.
Os repositórios do Midgard foram implementados para a plataforma Sun
Spot e são descritos como seguem. A Seção 4.1 descreve o Repositório de
Componentes do Midgard. A Seção 4.2 apresente o Repositório de Pefis de
Componentes. A Seção 4.3 descreve o Repositório de Políticas de Adaptação.
A Seção 4.4 apresenta o Repositório de Aplicações. A Seção 4.5 descreve o
Repositório de Tarefas. Por último, a Seção 4.6 apresenta o Repositório de
Eventos Complexos.
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4.1 Repositório de Componentes do Midgard

O Repositório de Componentes, na implementação SunSPOT, consiste
de um arquivo em formato JSON. A Figura 33 ilustra um exemplo do
Repositório de Componentes do Midgard. Pode-se observar, de acordo com a
Figura, que entre as linhas 1 à 15 estão descritas as configurações de duas
interfaces, sendo elas: IComponentManager e IComponentRepositoryManager.
É importante destacar que é necessário especificar o nome completo dos
componentes, incluindo o nome do pacote. O Midgard padroniza que a
implementação padrão de uma dada interface seja a primeira a constar na lista
de implementações existentes.

Figura 33. Exemplo de Repositório de Componentes do Midgard

Ainda na Figura 33, vemos que o componente responsável por
implementar o Proxy da interface IComponentManager é ComponentManager.
O Midgard padroniza que todos os proxies devem ser nomeados de acordo
com a interface a qual eles atuam, removendo-se a primeira letra. A Figura 33
também ilustra que existe uma implementação concreta da interface
IComponentManager,

a

qual

consiste

no

componente

DefaultComponentManager. A especificação do Midgard também define que as
implementações padrões de cada interface devem ser nomeadas iniciando-se
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com a palavra “Default” e acrescido o nome da interface. Tais convenções de
nomenclatura auxiliam na compreensão do papel de cada componente dentro
do middleware.
O Midgard pode carregar qualquer componente que esteja inserido
nesse repositório. Uma característica importante do repositório é especificar
mais de uma implementação para uma determinada interface de componente.
Por meio de tal repositório, é possível ao middleware dispor de mais de uma
implementação de um componente na memória flash do nó sensor e escolher
entre elas qual deve ser carregada para memória principal de acordo com as
configurações da aplicação. Podem-se citar, por exemplo, os componentes
referentes ao gerenciamento do algoritmo de roteamento da rede. Dispondo de
várias implementações diferentes da interface de roteamento, o Midgard pode
substituir esse componente quando desejado, realizando assim a troca do
algoritmo de roteamento utilizado pelo nó. O Repositório de Componentes deve
ser implantado no nó sensor junto com a aplicação, pois ele é necessário ao
funcionamento do middleware, uma vez que ele é usado constantemente
durante a configuração do Midgard.

4.2 Repositório de Perfis de Componentes

A Figura 34 ilustra um exemplo de Repositório de Perfis de
Componentes. Tal repositório constitui-se de um arquivo JSON, o qual contém
um perfil denominado “default”. O perfil default define que a implementação da
interface IComponentManager a ser utilizada é a definida pelo componente
DefaultComponentManager. Esse perfil também define que o Midgard deve
utilizar

o

componente

DefaultComponentRepositoryManager

como

implementação da interface IComponentRepositoryManager.
É importante ressaltar que um perfil de componentes deve definir todos
os componentes a serem utilizados para cada interface. O repositório
apresentado

como

exemplo

contém

apenas

duas

especificações

de

implementação a fim de facilitar a compreensão. Além disso, o repositório deve
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especificar o nome completo da interface e sua implementação, porém tal
informação foi removida da Figura 34 para melhor representação da
informação.

Figura 34. Repositório de Perfis de Componentes

4.3 Repositório de Políticas de Adaptação

A Figura 35 demonstra um exemplo de Repositório de Políticas de
Adaptação do Midgard. Assim como os demais repositórios, o Repositório de
Políticas de Adaptação também é um arquivo em formato JSON. Por motivos
didáticos, o repositório apresentado na Figura 35 possui uma única política. A
política apresentada na Figura é denominada “ProfileA”. Essa política tem por
objetivo disparar um evento do tipo FrozenEvent quando o sensor de
temperatura detectar temperaturas abaixo de 1.0 graus celsius. A política
apresentada tem objetivo meramente didático, visando ilustras as capacidades
expressivas das políticas de adaptação do Midgard.
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Figura 35. Exemplo de Repositório de Políticas de Adaptação no Midgard

O nome da política apresentada é definida na linha 2 da Figura 35. Em
seguida, a política informa ao Midgard em quais componentes ela deve ser
conectada. Na linha 4, a política informa que deve ser conectada ao sensor de
temperatura do Midgard. Entre as linhas 6-22, a política define as ações as
quais deseja realizar. Para isso, nas linhas de 7 a 21, é definida a ação
denominada de “Action1”. O Midgard permite que uma política possa ser
conectada a mais de um componente, assim como possuir mais de uma ação.
Entre as linhas 8-14, a política define a pré-condição necessária para
sua execução. Conforme a linha 9, a política espera um evento do tipo
TemperatureEvent, onde o valor da medição deve ser menor do que 1.0 grau
celsio (linhas 10-13). Após definir sua pré-condição, a política especifica, entre
as linhas 15-19, qual operação deve ser realizada pelo Midgard. De acordo
com a política exemplificada, o Midgard deve disparar um evento do tipo
FrozenEvent, cujo o dado agregado ao evento é a string “Sensor Frozen!”.
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4.4 Repositório de Aplicações
O Repositório de Aplicações é fundamental durante o processo de
implantação. Durante tal processo, a ferramenta de implantação disponível com
o Midgard permite que sejam removidos da imagem final os componentes não
necessários a aplicação. A definição dos componentes não utilizados só é
possível devido às informações contidas no Repositório de Aplicações.

Figura 36. Exemplo de Repositório de Aplicações

A Figura 36 demonstra um exemplo de Repositório de Aplicações
(formato JSON). É importante ressaltar que o Repositório de Aplicações deve
ser sempre definido antes do processo de implantação, pois ele é especifico a
cada requisito de aplicação. No repositório explicitado, entre as linhas 2-10, são
definidas as aplicações que irão executar no Midgard. A aplicação definida se
denomina “Test” (linha 3) e a classe a qual será executa está especificada na
linha 4. O repositório também informa nas linhas 6 e 7 que a aplicação Test
fará uso dos sensores de rede e temperatura.
A aplicação também requer o uso do componente Hub, presente no
Pubsubhubbub. A dependência de tal componente é informada na seção
services, compreendida entre as linhas 11 e 13. As linhas de 14 a 16 solicitam
ao Midgard a instalação da aplicação Web TemperatureWebApp. A aplicação
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Web TemperatureWebApp fornece informações sobre as medições de
temperatura através do Servidor Web presente no nó. Os clientes interessados
em obter os valores da medição devem acessar a URL /sensor/temperature do
nó. Por fim, na linha 17, o Repositório de Aplicações especifica ao Gestor de
Sensores que ele deve realizar as medições de temperatura no intervalo de
2000 milissegundos.

4.5 Repositório de Tarefas

O Repositório de Tarefas consiste em um arquivo no formato JSON. No
repositório, as tarefas são informadas no formato de lista. A Figura 37
demonstra um exemplo de Repositório de Tarefas do Midgard. O Repositório
de Tarefas possui uma lista com o nome completo de cada tarefa implantada
no Midgard.

Figura 37. Repositório de Tarefas

4.6 Repositório de Eventos Complexos
O Repositório de Eventos Complexos do Midgard consiste em um
arquivo no formato JSON. O Repositório de Eventos Complexos consiste de
uma lista dos componentes que implementam a interface ICustomEvent. A
Figura 38 ilustra um exemplo de Repositório de Eventos Complexos do
Midgard. Nessa Figura, podemos observar que o repositório demonstrado,
entre as linhas 3 e 5, define que o Midgard possui, a sua disposição, os
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seguintes eventos complexos: (i) CustomEventA, (ii) CustomEventB e (iii)
CustomEventC.

Figura 38. Repositório de Eventos Complexos
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5. AVALIAÇÃO DO MIDGARD
Este Capítulo tem por finalidade descrever a avaliação do Midgard
realizada. A avaliação tem como objetivo demonstrar que o Midgard cumpre os
objetivos propostos na Seção 1.3 (Objetivos). Os objetivos almejados e
mensurados na avaliação são: (i) capacidade de reusabilidade; (ii) capacidade
de evolução; (iii) capacidade de adaptação e (iv) interoperabilidade. A
avaliação também trata de demonstrar como os serviços de configuração e
inspeção e adaptação são providos pelo Midgard.

A primeira parte da

avaliação (Seção 5.1) será realizada sobre um estudo de caso. Nesse estudo
de caso será demonstrado, de uma forma mais subjetiva, como cada objetivo
almejado é alcançado. A segunda parte da avaliação (Seção 5.2) refere-se à
avaliação quantativa do Midgard, onde serão descritos os testes empíricos e
simulações realizadas.

5.1 Estudo de Caso

Com o intuito de demonstrar que os objetivos estabelecidos foram
alcançados pelo Midgard, realizou-se um estudo de caso. Tal estudo de caso
foi projetado para avaliar quatro cenários e em cada cenário, está citado o
objetivo atingido pelo Midgard.
Nosso estudo de caso consiste do desenvolvimento de uma aplicação
para RSSF a ser desenvolvida com o middleware Midgard. No primeiro
momento (Cenário 1), essa aplicação será desenvolvida com o objetivo de
realizar medições de temperatura na área monitorada pela RSSF e prover os
dados coletados via Web. Em seguida, nossa aplicação evoluirá para ser
aplicada em um Cenário 2. O Cenário 2 demonstra quais modificações fazemse necessárias, na aplicação apresentada no Cenário 1, para adicionar o
provimento de dados sobre a luminosidade colhida pela RSSF. Em adição,
uma nova aplicação é implantada na RSSF (Cenário 3). A nova aplicação tem
como objetivo interargir com a aplicação demonstrada no cenário 2, instalada
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em outro nó sensor, coletando os dados monitorados por tal aplicação através
da RSSF. Além disso, tal aplicação deve prover dados sobre o estado da sua
bateria via Web. Por último, no Cenário 4, será demonstrado como a aplicação
apresentada no Cenário 3 pode ser modificada com o objetivo de habilitar os
recursos de adaptação providos pelo Midgard, alterando o comportamento do
Gestor de Sensores na ocorrência de um evento. No Cenário 4 a aplicação
fornecerá uma interface REST permitindo que clientes Web possam trocar a
implementação do Gestor de Sensores em execução na plataforma.

5.1.1 Cenário 1
Nosso primeiro Cenário trata da construção de uma aplicação para
medição de temperatura em uma área monitorada pela RSSF. Essa aplicação
tem por objetivo coletar os dados referentes à medição de temperatura na área
monitorada, sendo requisito do Cenário 1 permitir a RSSF expor tais dados via
Web para que possam ser consumidos por redes externa a RSSF. Esse
Cenário visa demonstrar como o Midgard (i) atende o objetivo de
interoperabilidade proposto e (ii) realiza o serviço de configuração. A aplicação
desenvolvida no Cenário 1 apresenta os seguintes requisitos: (i) realizar
medições de temperatura; (ii) prover os dados coletados via Web e (iii) realizar
medições a cada dois segundos.
A Figura 39 demonstra as linhas de código da construção da aplicação
do Cenário 1. Tal Figura contém a descrição do Repositório de Aplicações
necessário para atender todos os requisitos desse cenário. A seguir, será
explicitado como é feita a construção dessa aplicação.
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Figura 39 Aplicação do Cenário 1

Para elucidar a construção da aplicação por meio do Repositório de
Aplicações iremos descrevê-la passo-a-passo. Em primeiro lugar é necessário
especificar o nome da aplicação e o componente o qual representa tal
aplicação, a ser carregado. Essa operação é realizada entre as linhas 3 e 4. O
componente TestApp ilustrado possui uma aplicação vazia, fornecida pelo
Midgard, considerada aplicação padrão para testes. Essa aplicação possui
apenas o esqueleto dos métodos, servindo unicamente para representar uma
aplicação a ser usada com o Midgard. Em cenários mais complexos, o
desenvolvedor pode desejar adicionar linhas de códigos ou personalizar o
componente. Porém, para atender nossos requisitos do Cenário 1, isto não se
faz necessário; apenas informa-se ao Midgard que uma aplicação deve ser
implantada.
Para atender os requisitos da aplicação em avaliação é necessário, por
parte da aplicação, a implantação do Monitor de Rede (linha 6), com o objetivo
de permitir a comunicação com o cliente Web. Além disso, conforme
mencionado, nossa aplicação deve realizar a medição da temperatura, e dessa
forma, a linha 7 contempla a implantação do componente responsável pelo
Sensor de Temperatura. A linha 17 solicita ao Midgard a realização da coleta
de dados a cada dois segundos, conforme requisitado. Em seguida, na linha
12, o Hub é também especificado como requisito, permitindo ao nó gerenciar
assinaturas de conteúdo pela Web. Por fim, para concluir as funcionalidades
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requisitadas pela aplicação do Cenário 1, instalamos a Aplicação Web
responsável por retornar as medições de temperatura através do Servidor Web.

5.1.2 Cenário 2

Nosso segundo Cenário apresenta uma situação de evolução no
desenvolvimento de uma aplicação para RSSF. Foi utilizada a aplicação de
medir temperatura implementada no Cenário 1, porém consideramos que
ocorrem mudanças nos requisitos da aplicação. Dessa forma, o Cenário 2
constitui-se de uma evolução no software a ser instalado nos sensores, e
possibilita realizar uma estimativa de qual o esforço necessário pelo
desenvolvedor ao estender a aplicação de medir temperatura apresentada no
Cenário 1. Portanto, o Cenário 2 tem por objetivo demonstrar as facilidades de
evolução e reusabilidade providas pelo Midgard. O Cenário 2 também ilustra
como a aplicação do Cenário 1 pode ser reusada, demonstrando que as
aplicações desenvolvidas para o Midgard são facilmente extensíveis.
Realizando um paralelo entre o Cenário atual e situações da vida real, o
Cenário atual trata da situação onde o desenvolvedor deseja implementar uma
nova aplicação reaproveitando o que foi implementado na aplicação anterior.
Diante do apresentado, a aplicação a ser desenvolvida no Cenário 2 possui o
seguintes requisitos: : (i) realizar medições de temperatura; (ii) realizar
medições de luminosidade; (iii) prover os dados coletados via Web e (iv)
realizar medições a cada dois segundos. Então, além de todos os requisitos do
Cenário 1, a aplicação do Cenário 2 atende ao novo requisito de “realizar
medições de luminosidade”. Dessa forma, é importante ao Midgard permitir que
toda a aplicação desenvolvida no Cenário 1 seja reutilizada.
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Figura 40 Aplicação do Cenário 2

A especificação da aplicação no Cenário 2 está contida na Figura 40
acima. Em destaque, as linhas 8 e 17 indicam as mudanças necessárias para
atender os requisitos da aplicação. O código contido nessas linhas demonstra a
indicação do uso do Sensor de Luz e a instalação da aplicação Web
responsável por prover os dados de tal sensor, respectivamente.
Conforme ilustrado em Figura 40, todos os componentes utilizados no
desenvolvimento do Cenário 1 são reutilizados pela aplicação. Tal fato ilustra a
facilidade de reusabilidade dos componentes provida pelo Midgard. Com o
objetivo de atingir as mudanças de requisitos ocorridas do Cenário 1 para o
Cenário 2, o Midgard exigiu do desenvolvedor apenas a inclusão de 2 linhas na
especificação dos requisitos da aplicação. O alto grau de reuso apresentado
pelo Midgard demonstra que o objetivo de reusabilidade foi atendido. Além
disso, devido à facilidade de extensão da aplicação apresentada no Cenário 1,
confirma-se que o Midgard auxilia no suporte a evolução das aplicações
desenvolvidas para atuarem ele.
O Cenário 2 também ilustrou que apesar dos requisitos da aplicação
sofrerem alterações, o programador não necessitou desenvolver qualquer
código Java. Isso se deve ao fato do Midgard apresentar um conjunto de
componentes responsáveis por prover as principais funcionalidades das
aplicações desenvolvidas para RSSF. O Cenário 2 demonstra também que o
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Midgard apresenta-se genérico o suficiente para atender diversos requisitos de
aplicações, com o benefício de permitir a customização do middleware de
acordo com o requisito de cada aplicação.

5.1.3 Cenário 3

O Cenário 3 trata do desenvolvimento de uma nova aplicação para o
Midgard. A nova aplicação a ser desenvolvida deve informar a clientes Web o
estado corrente da bateria do nó sensor, assim como interagir com uma
aplicação previamente instalada na RSSF e coletar seus dados. A aplicação
desenvolvida no Cenário 3 deve ser implantada em uma RSSF a qual já
possua a aplicação desenvolvida no Cenário 2.
O presente Cenário tem como objetivo ilustrar a situação onde o
desenvolvedor deseja implantar novos sensores com uma nova aplicação na
RSSF já em operação. Além disso, a nova aplicação deve fazer uso da
aplicação antiga, agregando seus dados e enviando aos clientes Web. Dessa
forma, a nova aplicação a ser instalada permite adicionar novos recursos a
RSSF. É interessante que a nova aplicação possa reusar os dados da
aplicação presente na RSSF e melhorar a forma como eles são enviados.
A aplicação desenvolvida no Cenário 3 contempla os seguintes
requisitos: (i) comunicação com a aplicação do Cenário 2; (ii) realização de
medições do estado da bateria dos nós; (iii) provisão do estado da bateria via
Web; (iv) provisão dos dados da bateria mais medições de temperatura e
luminosidade coletadas da aplicação do Cenário 2 e (v) prover os mesmos
serviços das aplicações do Cenário 2, quando acessada remotamente. O
requisito (iv), agregar dados das duas aplicações, tem como objetivo minimizar
o número de mensagens enviadas na RSSF. Esse requisito permite que novos
clientes não precisem se comunicar com as aplicações do Cenário 2 e 3 ao
mesmo tempo, pois a aplicação do Cenário 3 fornece os dados da aplicação do
Cenário 2.
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Para contemplar o requisito (iv), a aplicação do Cenário 3 deve se
registrar como ouvinte da aplicação do Cenário 2. Tal requisito permite que um
dado enviado pela aplicação do Cenário 2 seja coletado na nova aplicação. O
dado coletado pode ser enviado aos clientes junto com o estado da bateria na
mesma mensagem de resposta. Esse requisito minimiza o número de
mensagens enviadas na rede.
O requisito (v), prover a mesma interface das aplicações do Cenário 2,
permite que novos clientes da aplicação do Cenário 2 não precisem conhecer a
aplicação do Cenário 3. Dessa forma, quando consultadas sobre o temperatura
e luminosidade, a aplicação nova deve informar o dado coletado da aplicação
do Cenário 2. Tal requisito mostra-se interessante, pois mantém a
compatibilidade de todos os nós da rede com os clientes da aplicação do
Cenário 2.

Figura 41 Aplicação do Cenário 3

A Figura 41 ilustra a definição do Repositório de Aplicações para a nova
aplicação desenvolvida no Cenário 3. Conforme demonstrado em tal Figura, na
linha 7 está a definição do Sensor de Bateria como requisito da aplicação. Tal
Sensor é o responsável por realizar as medições do estado da bateria. A linha
16 ilustra a aplicação Web que irá prover os dados da bateria aos clientes Web.
Além disso, também é informado o requisito do Hub, cujo objetivo é permitir o
mecanismo de assinaturas aos dados providos pelo sensor.
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A Figura 41 apresenta uma novidade. Pela primeira vez é demonstrado
como requisito da aplicação a instanciação da aplicação MyAggregateWebApp.
Essa aplicação não é provida pelo Midgard e necessitou ser desenvolvida para
atender os requisitos da aplicação do Cenário 3. Destaca-se o fato de a
aplicação MyAggregateWebApp estar especificada nas linhas 4 e 15 do
Repositório de Aplicações. Tal especificação se faz necessária para que a
aplicação seja automaticamente instalada no Servidor Web, podendo assim
tratar

as

requisições

Web

endereçadas

a

ela.

A

definição

de

MyAggregateWebApp apenas na linha 4 não garantiria sua instalação no
Servidor Web.
Conforme podemos observar na Figura 41, a aplicação do Cenário 3 não
utiliza os sensores de temperatura e luminosidade. Também se destaca o fato
da aplicação não fazer uso das aplicações Web que provêem tais dados.
Nessa nova aplicação, os dados de temperatura e luminosidade são coletados
a partir da medição realizada por sensores já instalados na RSSF. Dessa
forma, a aplicação MyAggregateWebApp é encarregada de responder a essas
requisições com os dados que coletou.

Figura 42 Método initialize da aplicação MyAggregateWebApp

A Figura 42 contém um exemplo de código demonstrando como é feita a
assinatura de conteúdo pelo nó sensor. Essa Figura ilustra o método initialize
implementado pela aplicação MyAggregateWebApp. A linha 3 demonstra a
comunicação da aplicação com o componente Subscriber. Nessa linha
podemos ver que a aplicação está se registrando como assinante da URL
“/sensor/temperature” do nó sensor de endereço “C0A8.0080.0000.1001”.
O Subscriber irá se comunicar o Hub remoto e realizar a assinatura do
conteúdo. Uma vez realizada a assinatura, a aplicação passa a receber os
novos

dados

através

de

eventos

de

rede

do

tipo
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PubSubHubBubNotificationEvent. A Linha 4 da Figura 42, por sua vez, ilustra a
assinatura nos dados do sensor de luz.

Figura 43 Método handleNetworkEvent da aplicação do Cenário 3

A Figura 43 ilustra como a aplicação MyAggregateWebApp trata os
dados enviados pelos nós sensores. Entre as linhas 1 a 12 encontra-se o
método de callback handleNetwoorkEvent, o qual é invocado sempre que
novos dados chegam pela rede para a aplicação. Nas linhas 4 a 11, a
aplicação

filtra

os

eventos,

tratando

apenas

os

eventos

do

tipo

PubSubHubBubNotificationEvent. Nas linha 8 e 10, a aplicação armazena os
valores de temperatura e luz, respectivamente.

Figura 44 Método serve da aplicação do Cenário 3

A Figura 44 tem por objetivo demonstrar como a aplicação do Cenário 3
atende o requisito (v) – prover mesma interface da aplicação do Cenário 2.
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Esse requisito exige que a aplicação do Cenário 3 disponha aos clientes a
mesma interface das aplicações do Cenário 2. Para atender tal requisito, a
aplicação deve responder a requisições nas URLs “/sensor/temperature” e
“/sensor/light”, repassando os dados coletados dentro da RSSF. De acordo
com tal Figura, as linhas 1 a 12 compreendem o método serve da interface
IWebApplication. Esse método é o responsável por responder a requisições
HTTP. Na linha 3, o método verifica qual a URL de interesse do cliente e a
partir dela retorna o dado solicitado nas linhas 5 e 10. As linhas 5 e 10
demonstram a aplicação retornando os mesmos dados coletados na Figura 43.
Por último, para ilustrar como a aplicação informa as URLs as quais sabe
tratar, está o método getURIs ilustrado na Figura 45.

Figura 45 Método getURI da aplicação do Cenário 3

A

Figura

45

demonstra

o

método

getURIs

da

aplicação

MyAggregateWebApp. Tal método é o responsável por informar ao servidor
Web quais URLs a aplicação sabe responder requisições. De acordo com tal
Figura, é possível observar que o método retorna um vetor com as URLs
“/sensor/temperature” e “/sensor/light”. Destaca-se o fato dessas URLs serem
as

mesmas

providas

pelas

aplicações

Web

LightWebApp

e

TemperatureWebApp do Midgard. Uma vez que tais aplicações não foram
implantadas na aplicação do Cenário 3, a aplicação do Cenário 3 pode utilizar
as URLs e reponder tais requisções.
A Figura 44 e Figura 45 demonstram como o Midgard permite atender o
requisito (v). Dessa forma, para os clientes Web, todos os nós na rede sabem
atender a requisições de medições de temperatura e luz. Os recursos
demonstrados em tais Figuras permitem a nova aplicação prover uma interface
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unificada a novos clientes. Dessa forma, no Cenário 3, a aplicação
desenvolvida atua como uma fachada a aplicação do Cenário 2.
Não obstante dos serviços providos já demonstrados, a aplicação do
Cenário 3 também pode possuir uma única URL onde um cliente pode obter
todos os dados de uma única vez. Tal solução tem o objetivo de diminuir o
trafego na rede. Para realizar essa tarefa, a aplicação deve ser capaz de
atender requisições HTTP também na URL “/sensor/aggregatedata” e
responder a essa requisição enviando os dados de luz, temperatura e bateria
juntos.
O Cenário 3 tem como principal objetivo demonstrar que o Midgard
provê interoperabilidade entre aplicações distintas dentro da rede. Além disso,
o Cenário 3 também permite ilustrar as facilidades de reusabilidade, extensão e
evolução que o Midgard apresenta. O mecanismo de interoperabilidade entre
aplicações diferentes permite que novas aplicações instaladas possam se
comunicar com as antigas. Dessa forma, o reuso da aplicação antiga é provido.
O reuso de aplicações já implantadas auxilia a evolução da RSSF. Assim,
conclui-se que o Midgard atingiu o objetivo de prover interoperabilidade, reuso
e evolução.

5.1.4 Cenário 4

O quarto Cenário apresentado tem por objetivo demonstrar os recursos
de adaptação providos pelo Midgard através da evolução do Cenário 3. O novo
Cenário deve adicionar recursos de adaptação à aplicação provida no Cenário
anterior.
No Cenário 4, a aplicação presente no Cenário 3 será estendida de
forma a permitir que um cliente Web troque a implementação em uso do Gestor
de Sensores. Essa troca de componentes deve acontecer através do uso de
políticas de adaptação do Midgard. Para realizar tal objetivo, a aplicação do
Cenário 4 irá atender requisições na URL “/sensor/changeSensorManager”.
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Uma vez que tal URL for acessada por um cliente, o Gestor de Sensores
Padrão deve ser substituído por um Gestor de Sensores Alternativo. O Gestor
de Sensores Alternativo selecionado durante adaptação possui a capacidade
de economizar energia nos nós aumentando o tempo de sleep durante cada
medição.
A implementação do Gestor de Sensores Alternativo possui finalidade
meramente didática. Essa implementação não faz uso das configurações do
Repositório de Aplicações no que se refere ao tempo de sleep entre as
medições. Dessa forma, tal Gestor tem por objetivo dimuinir o consumo de
energia com um tempo de sleep de 10 segundos.
Diante dos requisitos levantados, pode-se observar que a aplicação do
Cenário 4 deve fazer reuso da aplicação do Cenário 3, uma vez que possui os
mesmos requisitos, adicionando ao Cenário 3 o recurso de adaptação. A Figura
46 ilustra o Repositório de Aplicações utilizado para preencher os requisitos do
Cenário 4. Como observamos, em tal Repositório encontram-se todos os
requisitos apresentados no Cenário 3.

Figura 46 Repositório de Aplicações do Cenário 4
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Com o objetivo de contemplar os novos requisitos apresentados pelo
Cenário 4, o Repositório de Aplicações sofreu alterações nas linhas, em
destaque, 17 e 20. Tais alterações têm por finalidade adicionar uma nova
aplicação Web no nó sensor, assim como carregar a Política de Adaptação
necessária. A linha 17 ilustra que a aplicação Web AdaptationWebApp foi
adicionada como requisito. Além disso, entre as linhas 19 e 21, são definidas
as políticas de adaptação necessárias. A política de adaptação utilizada pelo
Cenário 4 é denominada ChangeSensorManager.

Figura 47 Política de Adaptação do Cenário 4

A política ChangeSensorManager é apresentada na Figura 47 acima.
Em tal Figura, entre as linhas 3 a 5, a política especifica que deseja receber
eventos da aplicação Web AdaptationWebApp. A política apresentada
especifica, entre as linhas 6 a 18, as ações que devem ser tomadas na
ocorrência de eventos. ChangeSensorManager possui como pré-requisito
(linhas 8 a 10) a ocorrência do evento ChangeSensorManagerEvent. Esse
evento será disparado pela aplicação Web quando um cliente acessar a URL
provida por tal aplicação.
Por último, a política especifica qual ação deve ser tomada na ocorrência
do evento. De acordo com as linhas 12 a 14 da Figura 47, o Gestor de Políticas
de Adaptação deve trocar a implementação do componente responsável pelo
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Gestor de Sensores. A política apresentada especifica que o Gestor de
Sensores Padrão deve ser substituído pelo Gestor de Sensores Alternativo.

Por fim, para atender os objetivos pretendidos pelo Cenário 4,
apresenta-se a aplicação Web.

Essa aplicação tem por objetivo atender a

requisição dos clientes e disparar o evento que ativará a política de adaptação.
A Figura 48 apresenta os métodos de tal aplicação.

Figura 48 Aplicação Web do Cenário 4

Entre as linhas 1 a 5 da Figura 48 é demonstrado o método getURIs. Tal
método é o responsável por informar ao Servidor Web quais URLs a aplicação
proverá. De acordo com tais linhas, a aplicação Web apresentada é
responsável por atender requisições na URL “/sensor/changeSensorManager”.
As linhas 7 a 10 demonstram como a requisição em tal URL é atendida. Ao
receber

uma

requisição

a

aplicação

dispara

um

evento

do

tipo

ChangeSensorManagerEvent e retorna “ok” para o cliente.
A Política de Adaptação será notificada pelo disparo de tal evento e
entrará em atuação. Dessa forma, o Midgard irá realizar a troca de
componentes solicitada pela política. Assim, a aplicação do Cenário 4 atende
ao objetivo de adaptação proposto.
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5.2 Avaliação Quantitativa
Esta Seção apresenta a avaliação quantitativa do Midgard através de
simulações e resultados empíricos. A avaliação quantitativa foi realizada com
as aplicações desenvolvidas no nosso estudo de caso. O processo de
avaliação quantitativa inclui a medição do consumo de memória da aplicação, o
tamanho do código fonte, o tamanho da imagem da aplicação, número de
mensagens trafegadas na rede e o tempo de resposta de uma requisição Web
durante a simulação da aplicação.
A seguir serão descritos todos os passos realizados durante a avaliação
de cada aplicação do estudo de caso:
1) Gerar imagem da aplicação sem strip1.
2) Gerar imagem da aplicação com strip.
3) Executar aplicação (nó servidor).
4) Adicionar cinco nós clientes na rede.
5) Simular, durante dois minutos, comunicação entre os nós, na ocorrência de
eventos aleatórios.
6) Coletar consumo de memória.
7) Calcular tempo médio de resposta para cada requisição HTTP
8) Calcular número total de mensagens
As etapas citadas acima são executadas para todas as aplicações
construídas em nosso estudo de caso. Além disso, as etapas 4 a 7 são
repetidas três vezes, obtendo-se o total de vinte nós atuando como clientes na
rede. Durante uma simulação, a comunicação entre os nós é realizada ponto a
ponto, entre o nó que serve o dado e o nó cliente. Em todas as simulações
existiu apenas um, ou dois (Cenários 3 e 4), nó(s) provedor(es) de dados; os
demais eram nós consumidores. As simulações foram realizadas no ambiente
de simulação provido pelo kit de desenvolvimento da plataforma SunSPOT, o

1

A operação de strip é encarregada de remover da imagem da aplicação os componentes do middleware que não são
necessários. Essa operação permite gerar imagens menores de acordo com os requisitos de cada aplicação.
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Solarium [Solaruim, 2011]. As simulações e coleta de dados foram realizadas
dez vezes, retirando-se o maior e o menor valor obtido, e calculando-se a
média entre os oito valores restantes. Essa operação foi realizada para todas
as medidas coletadas durante a simulação.

5.2.1 Consumo de memória
A Tabela 1 contém os dados coletados referentes ao consumo de
memória das aplicações do nosso estudo de caso. Em adição, a Tabela 1
também inclui dados sobre uma nova aplicação denominada de Monolítica. A
aplicação Monolítica refere-se à execução do middleware Midgard sem o
recurso de customização/alocação seletiva de componentes. Nessa aplicação,
todos os serviços e componentes do middleware são carregados, mesmo que
não estejam sendo utilizados pela aplicação do desenvolvedor. A aplicação
Monolítica contém todos os recursos contidos nas aplicações do estudo de
caso.
Tabela 1. Consumo de memória das aplicações dos Cenários

Número de nós
5

10

Aplicação

15

20

Uso de memória(kb)

Cenário 1

148.752

182.064

218.66

230.512

Cenário 2

169.458

221.02

272.768

301.272

Cenário 3

141.656

315.648

397.668

394.792

Cenário 4

142.228

340.264

350.316

379.812

Monolítica

207.864

386.112

437.14

450.092

A Tabela 1 demonstra o consumo de memória para cada aplicação.
Além disso, a Tabela 1 também ilustra o consumo de memória da aplicação
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para um determinado número de nós clientes. Como citado anteriormente,
nossa simulação engloba situações onde existem respectivamente 5, 10, 15 e
20 nós atuando como clientes de um nó. De acordo com a Tabela 1, observase que o consumo de memória da aplicação aumenta de acordo com o número
de clientes os quais ela precisa atender.
A Tabela 1 também demonstra que, conforme a complexidade da
aplicação aumenta entre os cenários de evolução, o consumo de memória da
aplicação também cresce. Esse aumento é justificado pelo uso de mais
componentes do middleware para atender os novos requisitos da aplicação.
Através da Tabela 1 é possível observar que o Midgard atende ao requisito de
alocar na memória RAM somente os componentes requeridos pela aplicação.
De acordo com Tabela 1, a aplicação Monolítica tem o maior uso de memória,
uma vez que todos os recursos do middleware estão em execução. Isso
também pode ser observado na aplicação do Cenário 1, a qual utiliza o menor
número de recursos do middleware, pois é a aplicação que consome a menor
quantidade de memória.
O consumo de memória RAM apresentado é aceitável, tendo em vista
está abaixo de 50% da capacidade de memória disponível na plataforma.
Dessa forma, entende-se que o consumo apresentado de memória é tolerável
e não representa uma inviabilização do Midgard.
Os dados obtidos na Tabela 1 foram coletados através dos métodos
fornecidos pela máquina virtual Java. O trecho de código a seguir (Figura 49)
ilustra como é realizada a medição do consumo de memória. É importante
ressaltar que devido à natureza do coletor de lixo da plataforma J2ME, a coleta
de lixo não é garantida de ser executada quando solicitado. Dessa forma, os
valores obtidos podem nem sempre refletir a realidade.
O trecho de código da Figura 49 apresenta, na linha 1, a obtenção da
referência ao objeto Runtime da máquina virtual Java. Tal objeto é utilizado por
prover métodos os quais retornam o uso de memória da máquina virtual. Na
linha 2 é solicitado que o coletor de lixo da máquina virtual seja executado,
removendo assim todas as referências as quais não estão mais em uso pelas
aplicações. Em seguida, obtém-se, através do objeto Runtime, a quantidade de
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memória livre e total do dispositivo. Por fim, a memória em uso é obtida através
da subtração da memória total do dispositivo pela memória livre no exato
momento.

Figura 49. Método do Cálculo de Consumo de Memória

5.2.2 Tamanho da Imagem da Aplicação

A Tabela 2 inclui os dados referentes ao tamanho da imagem da
aplicação. O tamanho da imagem de uma aplicação diz respeito ao arquivo
produzido pelo kit de desenvolvimento o qual será escrito na memória flash do
dispositivo. A Tabela 2 contém dois valores de medida. O primeiro valor diz
respeito ao tamanho da imagem com a operação de strip. O segundo valor da
Tabela 2 remete ao tamanho da imagem sem a operação de strip.

Tabela 2. Tamanho da imagem da aplicação

Tamanho da imagem (kb)
Aplicação

Strip

Sem Strip

Cenário 1

180

228

Cenário 2

184

228

Cenário 3

180

228

Cenário 4

184

228

Monolítica

204

228
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A operação de strip é encarregada de remover da imagem da aplicação
os componentes do middleware que não são necessários. Essa operação
permite gerar imagens menores de acordo com os requisitos de cada
aplicação. A ferramenta utilizada para realizar a tarefa de strip foi desenvolvida
juntamente com o Midgard. A ferramenta faz uso das informações de interfaces
requeridas e providas dos componentes do Midgard para realizar a operação
de strip. A ferramenta trabalha em conjunto com o mecanismo de build do
SunSPOT, permitindo realizar tal operação automaticamente.
Conforme observa-se na Tabela 2, a imagem de uma aplicação gerada
com Midgard sem operação de strip é de 228kb. Esse valor refere-se a todos
os componentes do Midgard, os quais incluem mais de 200 classes. Por outro
lado, após sofrer a operação de strip o tamanho da aplicação é reduzido para
aproximadamente 182kb. Percebe-se então, para esse caso, que a operação
de strip permitiu redução de 46kb, o que equivale a uma redução de 20% no
tamanho da imagem final da aplicação.
Assim como já ilustrado na avaliação do consumo de memória, a
avaliação do tamanho da imagem da aplicação também apresenta uma
medição para a aplicação Monolítica. Nessa aplicação, o tamanho da imagem
com a operação de strip é de 204kb. O valor obtido é inferior ao tamanho sem
strip pelo fato de aplicações de testes contidas no Midgard serem removidas
durante o strip. Apesar da ferramenta de strip não apresentar uma taxa elevada
de redução no tamanho da imagem, a imagem construída com o Midgard
equivale a apenas 2.5% da memória flash total da plataforma SunSPOT.

5.2.3 Tamanho do Código da Aplicação
A Tabela 3 apresenta a avaliação do número de linhas de código de
cada aplicação. Na Tabela 3 é apresentado o número de linhas de código
descritivas, as quais se referem aos requisitos da aplicação descritos em um
arquivo em formato JSON. Além disso, também é apresentado o número de
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linhas de código imperativas, as quais referem-se à programação em código
Java necessária para construir a aplicação.

Tabela 3. Número de linhas de código de cada aplicação

Linhas de código fonte
Aplicação

Descritiva

Imperativa

Total

Cenário 1

19

0

19

Cenário 2

21

0

21

Cenário 3

19

102

121

Cenário 4

45

153

198

De acordo com a Tabela 3 podemos perceber que, para os Cenários 1 e
2, foi possível construir a aplicação apenas descrevendo os seus requisitos.
Isso é possível devido ao fato de tais aplicações terem características muito
comuns a aplicações para RSSF e possuírem todos os componentes
necessários a tais requisitos já implementados no Midgard. Dessa forma, os
Cenários 1 e 2 são os que exigem menor esforço por parte do programador,
exigindo, respectivamente, 19 e 21 linhas de código fonte. Como citado
anteriormente, durante a descrição doestudo de caso, para prover as
funcionalidades de medição de luminosidade e disponibilização desses dados
através da Web é necessário apenas, pela aplicação do Cenário 2, adicionar
duas linhas de código ao Cenário 1.
Por outro lado, as aplicações do Cenário 3 e 4, respectivamente, exigem
maior esforço do programador. Esse esforço é justificado pelas características
dessas aplicações. A aplicação do Cenário 3 necessita se comunicar com outra
aplicação previamente instalada na rede, e além disso, deve consumir seus
dados e disponibilizá-los através da Web. Para tal, é necessário a aplicação
sobrescrever uma classe do middleware, informando qual nó deseja conectar,
em qual URL e o que irá fazer com tais dados. Já a aplicação do Cenário 4,
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além de implementar as mesmas funcionalidades apresentadas pela aplicação
do Cenário 3, ainda possui recursos de adaptação.
O valor 45 obtido pela aplicação do Cenário 4, no que se refere às linhas
de código descritivas, é justificado pelo uso do mecanismo de adaptação do
Midgard. Dessa forma, é necessário a aplicação especificar a política de
adaptação a qual irá utilizar. Assim, a descrição dessa política, a qual também
é escrita em formato JSON, deve ser contabilizada. Por último, tal aplicação
dispõe de uma aplicação Web responsável por atender requisições HTTP e
produzir o evento que irá ativar tal política.

5.2.4 Tempo de resposta de requisição HTTP
A Tabela 4 refere-se aos dados coletados na avaliação do tempo de
resposta das aplicações. Por tempo de resposta, entende-se aqui, o tempo
decorrido entre uma requisição HTTP e a resposta da requisição por parte do
servidor Web. A medida apresentada na Tabela 4 está na unidade de
milissegundos. A avaliação de tempo de resposta foi realizada para as quatro
aplicações do nosso estudo de caso.
Tabela 4. Tempo de resposta das aplicações

Número de nós
5

10

Aplicação

15

20

Tempo de resposta(ms)

Cenário 1

97

99

111

125

Cenário 2

95

95

107

129

Cenário 3

195

205

262

281

Cenário 4

191

189

257

273
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A Tabela 4 apresenta os valores do tempo de resposta para cada
aplicação à medida que os números de nós clientes na RSSF aumentam.
Conforme se observa na Tabela 4, o tempo de resposta da aplicação é
degradado à medida que o número de clientes aumenta. Isso ocorre para todas
as aplicações. Todavia, para a aplicação do Cenário 4, ocorre um pequeno
decréscimo entre 5 e 10 nós clientes; porém esse valor é pequeno,
representando apenas duas unidades, portanto, dentro da margem de erro.
Entre as aplicações, o tempo de resposta cresceu entre 5 e 20 nós
aproximadamente 27%. O melhor caso é na aplicação do Cenário 1, onde a
medida coletada para 20 nós é apenas 22% maior quando comparada com a
medida coletada para 5 nós. O pior resultado foi obtido pela aplicação do
Cenário 3, onde o tempo de resposta sofreu aumento de 30.6%.
A Tabela 4 também demonstra que o tempo de resposta da aplicação é
afetado pela sua complexidade. Isso pode ser observado através da Tabela 4,
onde obtemos o tempo de resposta de 97ms para a aplicação do Cenário 1
quando apenas 5 estão na rede e 191ms para a aplicação do Cenário 4.
No tocante a capacidade de escalabilidade do Midgard, o middleware se
apresentou escalável. Mesmo ocorrendo um aumento de 300% no número de
nós clientes conectados diretamente a um único nó, o tempo de resposta foi
degradado em no máximo 30% no pior caso. Isso nos permite concluir que o
Midgard tem uma degradação aceitável no tempo de resposta conforme o
aumento do número de nós na rede.

5.2.5 Número de mensagens trafegadas
A Tabela 5 tem por objetivo demonstrar o número de mensagens
trafegadas na RSSF durante a simulação. O número de mensagens pode ser
utilizado para estimar o consumo de energia da RSSF com o uso do Midgard.
Conforme observa-se, o número de mensagens aumenta conforme novos nós
são inseridos na rede. Na Tabela 5, destaca-se o resultado obtido para 20 nós
no Cenário 4 ser inferior ao valor obtido com 15 nós. Esse resultado é
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justificável, pois a troca de componentes do Cenário 4 ocorre anteriormente ao
número de nós na rede atingir 20.

Tabela 5. Número de mensagens trafegadas na RSSF durante a simulação

Número de nós
5
Aplicação

10

15

20

Número de mensagens

Cenário 1

40

70

89

171

Cenário 2

40

80

150

162

Cenário 3

46

85

109

164

Cenário 4

57

87

109

115
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6. TRABALHOS RELACIONADOS

Este Capítulo apresenta uma seleção de sete trabalhos que são
comparados com o Midgard. Primeiramente será apresentado o middleware
Impala [Liu et al,2003; Liu et al, 2004] (Seção 6.1), um middleware que atua no
monitoramento de animais selvagens. Em seguida, o projeto Cougar [Cougar;
Bonnet et al,2001] (Seção 6.2) é apresentado; trata-se de uma plataforma de
testes de técnicas de processamento de consultas sobre redes de sensores adhoc, que abstrai a rede de sensores como um banco de dados distribuído. O
Mires [Souto et al, 2004] (Seção 6.3) e o TinyDDS [Boonma e Suzuki, 2009]
(Seção 6.4) constituem-se middleware para RSSF baseados no padrão de
projeto de serviço publish/subscribe. O BiSNET [Boonma e Suzuki, 2009]
(Seção 6.5) constitui-se um middleware biologicamente inspirando na vida de
uma colméia de abelhas e suas relações entre si e com o meio, com foco na
questão

de

gerenciamento

escalabilidade, adaptabilidade

de
e

energia

e

simplicidade.

promovendo
O

Middleware

autonomia,
Reflexivo

Orientado a Serviços [Delicato, 2005] utiliza a abordagem baseada em SOA
(Seção 6.6). Por último, o TinyREST [Luckenbach et al, 2005] consiste em um
middleware que utiliza o REST como protocolo de interoperabilidade (Seção
6.7). Ao final da descrição de cada middleware é realizada uma comparação
entre o middleware e o Midgard na sua respectiva função. As comparações
realizadas entre o Midgard e os trabalhos relacionados têm por finalidade
identificar semelhanças e diferenças no que se refere ao suporte a adaptação,
modelo de programação, interoperabilidade, gerência de recursos, arquitetura
e serviços do middleware.

6.1 Impala
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O middleware Impala [Liu et al, 2004] faz parte do projeto ZebraNet,
atuando no monitoramento de animais selvagens no seu habitat natural. Os
nós sensores são instalados nos animais com a finalidade de realização de
estudos migratórios desses animais por um período de tempo. O middleware
Impala possui as características de modularidade, adaptatividade e capacidade
de reparar o mau funcionamento de aplicações que executem sobre essa
RSSF. O Impala pode ser classificado na categoria de middleware de
programação modular baseada em agentes móveis (ver Seção 2.2.2).
Na arquitetura do middleware Impala, a camada superior contém todos
os protocolos de aplicação e a camada inferior contém três agentes (serviço)
de middleware: (i) o Adapter, responsável por realizar as adaptações das
aplicações, (ii) o Updater, encarregado de atualizar as aplicações, e (iii) o Event
Filter, responsável por realizar um filtro dos eventos relevantes da rede. O
middleware Impala constitui-se um sistema que atua em tempo de execução e
age como um gerente de eventos e dispositivos para cada nó da RSSF. Nas
aplicações da RSSF, o agente Adapter e o agente Updater são programados
como um conjunto de tratadores de eventos, os quais são chamados pelo
agente Event Filter quando os eventos associados são recebidos. O agente
Adapter modifica o protocolo de comunicação de acordo com o contexto de
execução da rede. As características de melhorias de desempenho, de
consumo de energia e de robustez são alcançadas mediante a adaptação do
protocolo de comunicação de acordo com as condições de execução. O agente
Updater atualiza as aplicações automaticamente em reação as condições de
execução da rede. O agente Event Filter captura e envia eventos para a
camada superior, ou seja, envia eventos para as aplicações e inicia o
processamento.
No tocante aos eventos, o middleware Impala possui cinco tipos
diferentes de eventos: (i) o Timer informa o intervalo de tempo finalizado; (ii) o
Packet sinaliza a chegada de um novo pacote; (iii) o Send Done notifica que
um pacote foi enviado ou que houve falha no envio do pacote; (iv) o Data
informa a disponibilidade do sensor para ser lido; (v) o Device notifica a
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detecção de uma falha em um dispositivo. O Adapter é o agente responsável
por tratar esses eventos supracitados.
O mecanismo de adaptação do Impala baseia-se na detecção da
ocorrência de eventos. Essa adaptação ocorre em resposta a uma variedade
de eventos. Alguns eventos, como por exemplo, os de Timer, sinalizam que um
determinado intervalo de tempo passou desde a última verificação de status.
Nesse caso, o adaptador pode então decidir consultar o status da aplicação ou
do sistema para determinar se alguma adaptação deve ser realizada. Outros
eventos, como os de Device são criados por entidades externas ao Impala e
sinalizam um evento externo para o Impala responder, como por exemplo, a
falha de um determinado transmissor de rádio. O agente Adapter é
encarregado de examinar o impacto da falha e determinar a necessidade do
middleware sofrer adaptação.
Comparando-se os middleware Impala e Midgard, percebem-se algumas
similaridades, como por exemplo, o componente de adaptação. Entretanto,
alguns pontos chaves abordados pelo Midgard não são tratados no Impala.
Uma característica do Impala é considerar a própria aplicação para explorar
técnicas de código móvel com objetivo de mudar a funcionalidade do
middleware que está executando em um nó sensor. O Impala gerencia o
consumo de energia pelo fato de que as aplicações que executam sobre ele
são projetadas de forma modular. Assim, no Impala, é um requisito que as
aplicações sejam projetadas de forma modular. Em comparação com o
Midgard, isso não é necessário, pois essa atividade fica a cargo do próprio
middleware.
Sobre os pontos abordados pelo Midgard e não tratados no Impala,
podemos citar a questão da interoperabilidade, muito importante por permitir
que redes externas se comuniquem facilmente com RSSF. Em adição, o
suporte a interoperabilidade adotado pelo Midgard, o qual faz uso de um
padrão consolidado na web, o REST, também permite interoperabilidade entre
aplicações diferentes e entre diferentes dispositivos. Ambos os casos permite
ao Midgard atender padrões da Web of Thing. Além disso, a arquitetura
microkernel presente no Midgard auxilia no gerenciamento de recursos dos
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dispositivos, permitindo ao middleware carregar somente os componentes que
estão em uso em um determinado momento e proporcionando ao
desenvolvedor a troca de um componente sempre que solicitado.

6.2 Cougar

O projeto Cougar [Cougar; Bonnet et al,2001] consiste em uma infraestrutura de gerenciamento de dados distribuídos para uma RSSF. O Cougar
abstrai a rede como um banco de dados distribuído e provê requisitos de
escalabilidade e de flexibilidade para mineração e monitoramento de dados. O
Cougar consiste em uma plataforma de testes de técnicas de processamento
de consultas sobre redes de sensores ad-hoc. As consultas na rede são
realizadas de maneira otimizada, acarretando um menor consumo de recursos
e assim aumentando o tempo de vida da rede. O Cougar pode ser classificado
na categoria de middleware de programação baseada em banco de dados (ver
Seção 2.2.2).
A arquitetura da plataforma foi construída em três camadas. (i) A
QueryProxy consiste em um pequeno componente de banco de dados que
executa sobre nós sensores responsável por interpretar e executar consultas.
(ii) O componente front-end pode ser compreendido como um QueryProxy mais
especializado, encarregado de permitir conexões para fora da rede de
sensores. Ele possui uma interface gráfica para o usuário, na qual é possível
os usuários realizarem consultas na rede de sensores. (iii) O componente de
processamento de consultas é encarregado de trata as consultas para os
dispositivos distribuídos em um gerenciador inteligente.
Observando o QueryProxy, nota-se que ele é composto de três partes: o
gerenciador do dispositivo, a camada do nó e a camada do líder. Os nós
sensores são capazes de atuar como líderes ou nós normais de
processamento de sinal/consulta. Quando a rede é configurada são formados
grupos e eleitos líderes dos nós nos grupos. O sistema QueryProxy possui uma
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estrutura hierárquica, com o front-end comunicando com os nós que atuam
como líderes do grupo, e com líderes do grupo comunicando-se com o frontend e com os outros nós sensores em seus grupos. A camada do nó gerencia
a execução das consultas no nó sensor e interage com os sensores via o
gerenciador de dispositivos. Em um membro do cluster, quando uma consulta
está para ser processada, a primeira camada do nó requisita as tuplas pedidas
do gerenciador de dispositivo. Então, a consulta é processada usando as tuplas
e os resultados enviados ao líder do grupo. O líder do grupo tem uma camada
de processamento de líder ativa, além da camada do nó, que recebe tuplas de
outros membros do grupo. As tuplas recebidas são enviadas a cada consulta
que ele recebeu do front-end que precisa delas. A camada do líder, então,
processa as consultas, usando as tuplas recebidas e envia as respostas ao
front-end que iniciou a consulta. Quando conveniente, as tuplas são agregadas
antes de serem enviadas.
O front-end informa as consultas que ele recebeu da GUI (Graphic User
Interface) para o software QueryProxy que está sendo executado sobre os
sensores. Ele mantém, também, o caminho das consultas que estão sendo
executadas atualmente nas GUI's executando sobre o sistema e recebe
mensagens dos nós que são líderes de grupo. O líder envia cada tupla para as
consultas requeridas. Em seguida, realiza algum processamento das tuplas e
envia uma resposta a GUI que iniciou a consulta. O front-end pode também
receber comandos da GUI, instruindo-a a começar ou parar consultas. Em
adição, o front-end pode ser tuplas de saída para um banco de dados MySQL
sendo executado no mesmo dispositivo.
O Cougar apresenta um paradigma de programação orientado a banco
de dados. Esse paradigma pode ser muito bem utilizado quando a rede é
formada apenas para a coleta de dados, no entanto, essa característica
restringe o tipo de aplicação que deve utilizar o middleware. Apesar de o
Cougar fazer uso de uma abstração conhecida, como a abstração de banco de
dados, a interoperabilidade com outras aplicações e outras redes ainda exige
utilização do protocolo específico desenvolvido pelo middleware. Em adição, o
Cougar não trata de questões relacionadas à reconfiguração da rede e também
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não provê uma visão clara dos serviços (abstrações) disponíveis para facilitar a
programação do software dos nós das RSSF. Por outro lado, o Midgard possui
uma arquitetura flexível por ser baseada em componentes, o que permite a
aplicação escolher os componentes que mais se adéquem aos seus requisitos.
Assim, o Midgrad oferece o serviço de adaptação regida por em políticas de
adaptação. Dessa forma, comparado com o Couger, o Midgard apresenta-se
mais flexível às aplicações, não restringindo seu escopo.

6.3 Mires

O Mires (Middleware para Redes de Sensores) [Souto et al, 2004]
constitui-se em um middleware para RSSF baseado em serviços e
fundamentado no padrão publish/subscribe. Assim, o Mires está classificado na
categoria de middleware orientado a mensagem (ver Seção 2.2.2). O Mires
assume uma estrutura hierárquica de roteamento para a RSSF, que se
comunica com os nós de uma rede tradicional, na qual as aplicações clientes
residem. O Mires também assume a existência de apenas uma rede tradicional
interessada em interagir com a RSSF e esta interação é realizada através de
um único nó da RSSF, chamado de nó sink que é o gateway entre a RSSF e as
aplicações na rede tradicional.
Inicialmente, os nós na rede de sensores criam mensagens de anúncio
dos tópicos disponíveis no nó (por exemplo, temperatura e umidade) que são
coletados dos sensores locais. Em seguida, as mensagens de anúncio de
tópicos são roteadas para o nó sink usando um algoritmo de roteamento multihop. Uma aplicação do usuário (por exemplo, através de uma interface gráfica)
conectada ao nó sink é capaz de escolher os tópicos de interesse dentre os
anunciados pela rede, assiná-los mostrando o interesse no monitoramento
desses tópicos e definir a política de agregação de cada tópico. As mensagens
correspondentes às assinaturas são então enviadas para os nós da rede em
broadcast. Após o recebimento das assinaturas, os nós passam a publicar os
dados coletados ao serviço publish/subscribe, que envia os dados a aplicações
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clientes através do nó sink. Serviços adicionais, como o de agregação, podem
ser facilmente integrados ao serviço publish/subscribe se as interfaces
apropriadas forem realizadas.
A Figura 50 mostra uma visão geral da arquitetura do Mires. Na base da
arquitetura vê-se o primeiro bloco correspondente aos componentes de
hardware dos nós sensores, os quais geralmente inclui um micro controlador,
um ou mais sensores e um transmissor/receptor (transceiver) de rádio. Estes
componentes estão diretamente conectados e controlados pelo sistema
operacional da camada acima deles. Os serviços de baixo nível providos pelo
sistema operacional podem ser acessados através das interfaces padrões. O
Mires implementa os serviços de roteamento e de publish/subscribe,
escondendo assim essa complexidade das aplicações da rede de sensores,
como exibido na figura.

Figura 50. Arquitetura do Mires [Souto et al, 2004]

A estrutura do serviço publish/subscribe é apresentada na Figura 51
através de um diagrama de componentes. O componente PublishSubscribe
representa o serviço e implementa as interfaces Advertise e Publish , as quais
são usadas pela aplicação do nó. Esse componente também implementam as
interfaces PublishState e Notifier que podem ser usadas por qualquer serviço
do Mires, como por exemplo, o serviço de agregação, e também permitem que
outros serviços possam ser incluídos no Mires. A interface PublishState define
as operações usadas pelo componente ServiceX para publicar os resultados
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dos seus processamentos e a interface Notifier define operações, eventos na
linguagem de nesC, para as quais os novos serviços precisam implementar
para então poder receber notificações do componente PublishSubscribe
quando dados são publicados.

Figura 51. Diagrama de Componentes Publish/Subscribe [Souto et al, 2004]

O componente PublishSubscribe utiliza as seguintes interfaces: Send,
Receive e Intercept do TinyOS os quais são realizados pelos componentes de
comunicação Bcast e MultiHopRouter, que também pertencem ao TinyOS. O
componente MultiHopRouter é responsável por estabelecer uma hierarquia de
roteamento com raiz no nó sink. Já o componente Bcast é responsável por
enviar e receber informações, como por exemplo, os tópicos assinados pela
aplicação do usuário e enviados através do rádio do nó.
O serviço de agregação do Mires é altamente acoplado ao serviço
publish-subscribe de comunicação especificados no próprio Mires, impedindo
que ele seja reusado por outros serviços de middleware e pela aplicação.
Dessa forma, pode-se observar que o middleware não foi projetado para atuar
de forma modular devido ao acoplamento mencionado. Além disso, o serviço
de agregação do Mires também é o responsável por gerenciar os tópicos e
mensagens do serviço publish-subscribe de comunicação, porém essa

150

responsabilidade deveria ser do serviço publish-subscribe, no objetivo de
deixar o middleware mais modular.
O middleware Mires não se preocupa em tratar a interoperabilidade da
rede de sensor sem fio com mais de uma rede externa. Em adição, o Mires
assume a existência de apenas uma rede tradicional interessada em interagir
com a RSSF e esta interação é realizada através de um único nó da RSSF. Tal
fator torna-se também uma limitação por restringir o acesso à rede e
sobrecarregar um único nó da rede com essa tarefa. Não obstante, o Mires não
adota um padrão de comunicação preestabelecido, como o padrão de
comunicação REST adotado no Midgard, o que dificulta a comunicação entre
diferentes aplicações e redes, pois é obrigatório o uso do protocolo adotado
pelo Mires. Outro ponto a favor do Midgard constitui-se sua arquitetura em
microkernel baseada em componentes, o que auxilia no gerenciamento de
recursos do nó em nível de middleware. Tal recurso possui o objetivo de retirar
do programador da aplicação a preocupação com o gerenciamento de recursos
dos nós.

6.4 TinyDDS

O trabalho descrito em [Boonma e Suzuki, 2009] aborda a questão de
interoperabilidade

entre

RSSFs e

o

acesso

as

redes,

investigando,

especificamente, a interoperabilidade de comunicação para aplicações do tipo
publish/subscribe em RSSF. Os autores propõem o middleware TinyDDS
(Toward Interoperable Publish/Subscribe Communication between Wireless
Sensor Networks and Access Networks), o qual provê dois tipos de
interoperabilidade: a interoperabilidade de linguagem de programação e a
interoperabilidade de protocolos, através da customização de tipos de dados
padrões, da representação de dados e de um protocolo de sessão. Os autores
defendem que o middleware TinyDDS simplifica o desenvolvimento de
aplicações publish/subscribe e possui consumo eficiente de memória e de
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energia. O middleware TinyDDS está classificado na categoria de middleware
orientado a mensagem (ver Seção 2.2.2).
A interoperabilidade da linguagem de programação consiste na
capacidade do middleware de interoperar aplicações escritas em diferentes
linguagens de programação. Por outro lado, a interoperabilidade do protocolo
torna possível interoperar RSSFs e redes de acesso com diferentes protocolos
das camadas MAC, de rede e de transporte do padrão OSI/ISO [Zimmermann,
1980].
O TinyDDS possui as características de ser um middleware configurável,
de código aberto (open-source) e baseado em padrões. Ele é compatível com a
especificação DDS (Data Distribution Service) [OMG-DDS]. O DDS é um
padrão da OMG (Object Management Group) [OMG] que define uma
arquitetura publish/subscribe centrada em dados, fornecendo as interfaces
padrões para publicação e subscrição de eventos em IDL (Interface Deﬁnition
Language) [OMG-Corba]. O TinyDDS implementa um conjunto de APIs DDS
padrão em nesC [Gay et al, 2003] e em Java Micro Edition, fornecendo o
mapeamento da IDL da OMG para as duas linguagens. Isso permite que
diferentes aplicações utilizem diferentes linguagens, com uma mesma API
DDS. A versão em nesC corresponde a para plataforma TinyOS [Hill et al.
2000] e a versão em Java corresponde a para o SunSpot [SunSpot].
O TinyDDS implementa um protocolo da camada sessão no modelo
ISO/OSI ou da camada de transporte no modelo TCP/IP chamado TinyGIOP. O
TinyGIOP consiste em um subconjunto do GIOP (General Inter-ORB Protocol)
[OMG-Corba], padronizada pela OMG. O TinyGIOP possui a característica de
ser independente aos protocolos das camadas de enlace, rede e transporte do
modelo ISO/OSI e encapsula e transmite dados formatados com TinyCDR. O
TinyCDR consiste em um subconjunto do CDR (Common Data Representation)
[OMG-Corba], também padronizado pela OMG. Dessa maneira, o TinyGIOP e
o TinyCDR permitem ao TinyDDS realizar interoperabilidade de comunicação
publish/subscribe entre a RSSFs e as outras redes de acesso. O TinyDDS
consiste na primeira implementação DDS para as plataformas TinyOS e
SunSpot.
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O TinyDDS segue o padrão de projeto de camadas, no qual as
funcionalidades do sistema são separadas em diferentes camadas. Ao total, o
TinyDDS apresenta cinco camadas, conforme a Figura 52. Essa Figura mostra
a arquitetura do TinyDDS executada em cada sensor e utiliza o TinyOS como
sistema operacional.

Figura 52. Arquitetura do TinyDDS [Boonma e Suzuki, 2009 ]

No topo das camadas, encontra-se a camada de interfaces DDS. Nela é
fornecido um subconjunto de interfaces DDS, as quais podem ser utilizadas
pelas aplicações para criar tópicos, subscrever eventos dos tópicos e publicar
eventos para tópicos particulares. Para cada função, sua implementação
correspondente já é fornecida, auxiliando, portanto os desenvolvedores de
aplicações, os quais não precisam implementar essas funcionalidades para o
desenvolvimento de aplicações para RSSFs.
A implementação dessas interfaces opera sobre uma rede overlay para
roteamento de eventos. Essa rede overlay é usada para transportar os eventos
publicados (por exemplo, dados de sensoriamento) para todos os nós
subscritores dos eventos e é fornecida pela camada OERP (Overlay Event
Routing Protocols). Diferentes protocolos de roteamento podem ser usados
para implementar a rede overlay através da implementação na camada OERP.
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A camada OERP permite ao desenvolvedor de aplicações escolher o protocolo
de roteamento apropriado que atender suas necessidades e restrições. Assim,
observa-se que o serviço de configuração é provido pela camada OERP. Essa
camada esconde toda implementação de protocolos de roteamento de eventos
dos desenvolvedores. Usando a camada OERP, o middleware liberta os
desenvolvedores da necessidade de manter manualmente o roteamento de
eventos entre nós e a limitação dos algoritmos de roteamento usados na
camada de rede, os quais geralmente dependem da plataforma do nó sensor.
Atualmente, os protocolos implementados são os protocolos baseados em
Spanning-Tree, em DHT e em MONSOON.
Na camada 5 (layer L5 na Figura 52) observa-se o TinyCDR e o
TinyGIOP, anteriormente mencionados. Na camada 4 (layer L4), existe o
TinyDDS L4 Adaptation Layer (L4AL), que consiste em uma camada abstrata
de rede utilizada para acessar a rede física. Ela funciona como uma ponte,
separando a implementação da rede física real da rede overlay de alto nível.
Essa camada provê uma interface para acessar funções da rede física, como
por exemplo, obter a lista de nós vizinhos ou a qualidade do link de cada
vizinho.
Para o desenvolvimento de aplicações, os autores propõem um modelo
de desenvolvimento, que possui três principais elementos: (i) o middleware
TinyDDS, (ii) a biblioteca TinyDDS e (iii) a aplicação. O middleware TinyDDS é
composto de duas partes, a definição das interfaces DDS e a implementação
TinyDDS dessas interfaces.
A biblioteca TinyDDS consiste na implementação de duas propriedades
não funcionais, permitindo que as aplicações de RSSFs utilizem, de forma
flexível e configurável, propriedades não-funcionais de acordo com seus
requisitos e exigências. Neste trabalho, TinyDDS suporta dois tipos de
propriedades não-funcionais: as propriedades não-funcionais a nível de
middleware e as propriedades não-funcionais a nível de aplicação. As
propriedades no nível da aplicação fornecem um conjunto de serviços que
podem ser utilizados pela aplicação, tais como agregação de dados e detecção
de eventos. Já as propriedades no nível de middleware fornecem serviços
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internos ao próprio middleware, como por exemplo, protocolos de roteamento
na camada OERP. Os autores afirmam que o TinyDDS consiste no primeiro
middleware para aplicações de RSSF que permite configurar, de forma flexível,
esses dois tipos de propriedades não-funcionais.
Por último, a aplicação é composta por duas partes. Um delas consiste
na especificação da aplicação e a outra na implementação da aplicação. Esta
última é implementada pelo desenvolvedor da aplicação e executa tarefas
determinadas, tais como coletar dados ou detectar eventos. Por sua vez, a
especificação da aplicação é utilizada pelo compilador e descreve a visão geral
da aplicação, como por exemplo, qual a plataforma alvo ou qual o protocolo de
roteamento que será utilizado na camada OERP.
O middleware TinyDDS não aborda questões de adaptação nem explora
capacidades reflexivas de modo a permitir que aplicação participe mais
ativamente na (re)configuração da rede. A abordagem utilizada pelo TinyDDS é
baseada em CORBA. Já o middleware Midgard é baseado modelo de
componente e na arquitetura baseada em microkernel, permitindo que
componentes sejam instanciados, à medida que forem sendo requisitados e
descarregados quando não forem mais úteis a aplicação naquele momento.
Essas características permitem adaptação e reconfiguração do middleware
Midgard.

6.5 BiSNET

O trabalho apresentado em [Boonma e Suzuki, 2009] apresenta uma
arquitetura biologicamente inspirada para redes de sensores sem fio chamada
de BiSNET (Biologically-inspired architecture for Sensor NETworks), que
aborda um aspecto fundamental nas redes de sensores sem fio: a questão de
gerenciamento de energia. Os autores desejam que esse gerenciamento de
energia possa ser realizado de forma autônoma, escalável e adaptável. O
trabalho é baseado na observação de sistemas biológicos naturais, os quais
desenvolveram mecanismos para alcançar autonomia, escalabilidade e

155

capacidade de adaptação baseada em um conjunto de princípios. A partir da
observação desses princípios, os quais serão discutidos mais adiante, os
autores implementaram a BiSNET. O middleware BiSNET está classificado na
categoria de middleware de outras abordagens (ver Seção 2.2.2).
O trabalho aborda quatro requisitos principais para tratar a questão de
gerenciamento de energia: autonomia, escalabilidade, adaptabilidade e
simplicidade. Os autores ressaltam a importância desses quatro requisitos para
a gestão de energia. A autonomia da rede é necessária, haja vista que os
sensores podem ser implantados em áreas abandonadas ou em áreas
fisicamente inacessíveis, requerendo operar com o mínimo de auxilio dos nós
sovedouros

ou

administradores

humanos.

A

escalabilidade

é

uma

característica importante, uma vez que para cobrir grandes extensões
espaciais, é necessário um grande número de sensores que acarreta uma
grande quantidade de dados coletados e enviados. Sensores devem também
ser capazes de adaptar suas operações de acordo com o ambiente no qual
estão inseridos. O último requisito corresponde ao requisito da simplicidade, no
qual o software de controle de sensores necessita ser simples em seu design e
pequeno em seu tamanho e consumir baixa quantidade de energia.
A inspiração no qual se referem os autores para a construção da Bisnet
provem da observação de uma colméia de abelhas. Eles observaram que as
abelhas agem autonomamente, influenciadas pelas condições locais e pelas
interações com outras abelhas no local. Em uma colônia de abelhas existe um
grande número de abelhas, as quais atuam em suas tarefas de forma
descentralizada. Essa última característica observada pelos autores foi
fundamental para eles perceberem que a colméia de abelhas pode ser
abstraída como escalável para um grande número de abelhas.
Os autores também observaram que uma colônia de abelhas adapta-se
as condições dinâmicas do ambiente. Em um cenário em que a quantidade de
mel é baixa, as abelhas deixam a colméia para recolher néctar das flores e
assim poderem produzir mel. As abelhas usam feromônios para encontrar as
flores e se comunicar com outras abelhas. Em um cenário contrário, quando a
colméia está cheia de mel, as abelhas expandem os limites da colméia. A
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estrutura e comportamento de cada abelha são simples, no entanto, um grupo
autônomo de abelhas apresenta características, tais como escalabilidade e
auto-preservação através de comportamentos coletivos e interações entre as
abelhas através de feromônios.
A BiSNET opera sobre o sistema TinyOS em cada nó sensor, conforme
mostrada na Figura 53. Uma BiSNET é constituída por uma plataforma de
middleware e um ou mais agentes. Os agentes são entidades de softwares
(objetos de software, componentes ou módulos), os quais não representam
necessariamente entidades físicas. A BiSNET modela a plataforma como uma
abstração de uma colméia e os agentes como uma abstração de abelhas. Em
outras palavras, a idéia é análoga a colônia de abelhas (aplicação) consistindo
de múltiplas abelhas (agentes) executando sobre múltiplas plataformas
(colméias).
Os agentes são concebidos para seguir vários princípios biológicos, tais
como descentralização, autonomia, seleção natural, consumo e coleta de
alimentos. Cada agente é responsável por lê os dados sensoriais com o sensor
subjacente, e descartar ou reportar esse dados para um nó servedouro
utilizando de comportamentos biológicos, tais como troca de energia, emissão
de feromônio, replicação e migração. Cada plataforma executa sobre o TinyOS
e agentes de hosts. Ele controla o estado de um nó sensor, como por exemplo
os estados de dormir, ouvir e transmitir em broadcast, e fornece um conjunto
de serviços em tempo de execução que os agentes usam para ler os dados
dos sensores e executar seus comportamentos.
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Figura 53. Arquitetura da plataforma BiSNET [Boonma e Suzuki, 2009]

Cada agente é composto de três elementos: (i) atributos, (ii) corpo e (iii)
comportamentos. Os atributos transferem informações descritivas sobre um
agente. Eles incluem o tipo de agente (por exemplo, sensores de temperatura e
agente de detecção gás carbônico), o nível de energia, os dados do sensor a
serem relatados, a data e hora dos dados do sensor, a identificação e a
localização do nó sensor onde os dados são capturados. É possível também
que os desenvolvedores de aplicativos possam definir atributos arbitrários em
seus agentes.
O corpo do agente implementa as funcionalidades do agente: a coleta e
o processamento de dados de sensores. Em cada ciclo, cada agente coleta
dados de sensores (abstração de alimentos) a partir do dispositivo sensor
subjacente, converte a energia e processa (por exemplo, descarta-o ou remeteo para um nó servedouro). Diferentes tipos de agentes recolhem diferentes
tipos de dados do sensor. Os comportamentos implementam ações inerentes a
todos os agentes e enfoca os seguintes cinco comportamentos: emissão de
feromônio, replicação, migração, troca de energia e morte.
Na emissão de feromônios, os agentes podem emitir diferentes tipos de
feromônios (feromônios de replicação e feromônios de migração) de acordo
com sua rede local e as condições do ambiente. Os agentes emitem
feromônios de replicação em resposta à abundância de energia armazenada

158

(isto é, às mudanças significativas na sua leitura do sensor). Diferentes tipos de
agentes emitem diferentes tipos de feromônios de replicação, onde cada um
dos quais transporta dados do sensor. Os agentes emitem feromônios
migração quando eles migram para os nós vizinhos. Cada feromônio de
replicação e de migração possui sua própria concentração, onde sua
concentração decai pela metade a cada ciclo. O feromônio desaparece quando
a sua concentração torna-se zero.
Na replicação, os agentes são capazes de fazer uma cópia de si mesmo
em resposta à abundância de energia e de feromônios de replicação. Em uma
replicação, o agente filho mantém as mesmas características de seu agente
pai, ele é colocado sobre o nó que o seu agente pai reside e recebe metade do
nível de energia do agente pai. No tocante a migração, os agentes podem se
mover de um nó sensor para outro, em resposta à abundância de energia (ou
seja, mudanças significativas na sua leitura do sensor). A migração é usada
para transmitir dados do sensor para os servedouros. Quanto a energia,
agentes periodicamente depositam algumas das suas unidades de energia
(abstração de mel) nas suas plataformas locais (abstração de colméia), e ficam
com o restante para operar. Quanto a morte, agentes morrem devido à falta de
energia

quando

não

pode

mais

equilibrar

o

ganho

e

o

gasto

energético. Quando um agente morre, a plataforma local remove o agente e
libera todos os recursos alocados para esse agente. Cada agente gasta certa
quantidade de energia para realizar a replicação e os comportamentos de
migração. Os custos de energia para executar esses comportamentos são
constantes para todos os agentes.
A plataforma da BiSNET é constituída por duas partes: serviços de
execução e controle do estado. Os serviços em tempo de execução escondem
a computação de baixo nível e os detalhes de rede, e fornecem serviços de alto
nível que os agentes utilizam para ler os dados do sensor e executar os
comportamentos. Por exemplo, os serviços em tempo de execução permitem
que cada agente realize sensoriamento do tipo e da concentração de cada
feromônio disponível no nó local.

O controlador de estado muda

dinamicamente o estado de um nó sensor para controlar seu ciclo (sleep
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period). Cada nó sensor possui um estado de escuta, um estado de
transmissão em broadcast ou um período inoperabilidade (sleep period). A
plataforma e os agentes podem trabalhar em um sensor, quando o sensor está
no estado de escuta ou de transmissão. No estado de escuta, uma plataforma
concentra-se em torno de um receptor de rádio para receber dados (agentes e
feromônios) dos seus nós sensores vizinhos.
A BiSNET apresenta características importantes. Ela provê adaptação,
da mesma forma que o Midgard, e possui um gerenciamento de ciclo de tarefas
descentralizado. O design de sua arquitetura é simples, leve e genérico,
utilizando conceitos biológicos para abordar os desafios presentes nas RSSFs.
O middleware BISNET não trata da questão da interoperabilidade, nem
apresenta facilidade de extensão. Já o Midgard, por ter sua arquitetura
baseada em componentes, apresenta facilidade de troca de componentes para
atender as necessidades de novas aplicações, além das características de
reflexão e adaptação baseadas em políticas previamente estabelecidas.

6.6 Middleware Reflexivo Orientado a Serviços

O trabalho [Delicato, 2005] propõe um middleware reflexivo orientado a
serviços. Ele provê uma camada de abstração entre as aplicações e a
infraestrutura de rede subjacente, além de manter um balanço entre os
requisitos de QoS das aplicações e o tempo de vida da rede. O middleware
monitora os estados da rede e da execução de aplicações, realizando
adaptação de rede quando necessário, com ou sem interferência da aplicação.
Ele é encarregado das decisões sobre os protocolos de comunicação,
organização da topologia da rede, modos de operação dos sensores e outras
funções de infraestrutura típicas das RSSFs. O

middleware

utiliza

a

abordagem baseada em serviços. Do ponto de vista externo, as aplicações
requisitam os serviços e os nós sorvedouros são os provedores de serviços. Do
ponto de vista interno, os sorvedouros são os requisitantes e os nós sensores,
os que provêem os serviços. O middleware provê uma camada interoperável
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entre as diferentes aplicações e a RSSF, permitindo que as aplicações possam
utilizar a rede através de diferentes protocolos e organizações. Além disso, os
serviços fornecidos são acessados através de uma linguagem de alto-nível. As
características de flexibilidade e interoperabilidade são obtidas com o uso de
XML e SOAP. Não obstante, os serviços de decisão de configuração da rede e
de adaptação dinâmica com ciência de contexto fornecidos pelo middleware
visam aumentar o tempo de vida da rede, ao mesmo tempo em que atende aos
requisitos das aplicações.
Assim como o middleware anteriormente apresentado, o Midgard
também é um middleware reflexivo e possui políticas de adaptação
previamente definidas. Porém, o Midgard foi construído empregando o modelo
de componentes e arquitetura baseada em microkernel. Além disso, ele utiliza
o padrão de interoperabilidade REST, o qual permite a comunicação entre os
diferentes nós sensores inseridos na rede, assim como a interoperabilidade
entre aplicações diferente e da aplicação para com a rede externa. A adoção
desse padrão utilizado na web permite que aplicações web possam consumir
os

dados

presentes

na

rede

de

forma

transparente,

permitindo

o

desenvolvimento de vários serviços web que utilizem esses dados, seguindo os
conceitos da Web of Things. Ao contrário do paradigma SOA, no REST não
existe a obrigatoriedade de registro dos serviços em um repositório
padronizado, nem de uma linguagem de descrição de serviços (como WSDL).
Ao contrário desse processo de registro e descoberta de serviços do
paradigma SOA, todas as operações no REST são realizadas de forma direta
através do protocolo HTTP e seus métodos.

6.7 TINYREST

Em [Luckenbach et al, 2005], os autores apresentam o TinyRest, um
protocolo para integração das RSSF com a Internet. A implementação do
TinyRest foi realizada com sensores Mica dotados de sistema operacional
TinyOS. As informações disponíveis pela RSSF são acessadas pela Internet,
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mas não diretamente através dos nós sensores, e sim através de um gateway.
O gateway TinyREST pode ser considerado como uma camada de middleware
que fornece acesso a RSSF para a internet.
O TinyRest usa um mecanismo baseado em HTTP para a troca de
informações entre a RSSF e a Internet. Os autores usam as requisições HTTP
para obter/alterar o estado dos sensores/atuadores via Internet.

Usando

a

arquitetura REST e realizando um mapeamento entre requisições HTTP e
mensagens TinyOS, o TinyRest garante uma forma eficiente para acessar os
motes MICA e a RSSF via internet para qualquer cliente ou aplicação web. A
interface necessária entre a internet e a RSSF é provida por um gateway
multithread HTTP-2-TinyRest, o qual possui a habilidade de manipular mais de
um cliente concorrentemente. O gateway HTTP-2-TinyRest é o responsável por
estabelecer, gerenciar e cancelar as comunicações da internet à RSSF,
incluindo todas as validações necessárias, assim como conversão no formato
das mensagens.
A principal diferença entre o TinyRest e o Midgard, no que se refere a
interoperabilidade, consiste nó fato da utilização do protocolo HTTP dentro da
RSSF. Enquanto que o TinyRest faz uso de um protocolo particular para a
comunicação entre os nós sensores, o Midgard adota uma solução
completamente voltada ao HTTP. Além disso, o Midgard apresenta uma
arquitetura em microkernel baseada em componentes, a qual permite ao
middleware adaptar-se aos requisitos de aplicações específicas. O Midgard
possui a capacidade de adaptar-se aos requisitos de uma aplicação, por meio
de arquivos de configurações, os quais permitem que apenas os componentes
necessários para uma dada aplicação sejam carregados, além de selecionar os
componentes mais adequados para ela.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho apresentou o Midgard, um middleware concebido
especificamente para atuar em RSSF que adota os padrões arquiteturais
baseado no modelo de componentes, microkernel e REST. O objetivo principal
do Midgard consiste em oferecer aos desenvolvedores recursos de alto nível
para a instanciação apenas dos componentes específicos exigidos pela
aplicação,

customizando

o

middleware

e

economizando

recursos

computacionais nos nós. Além disso, o Midgard permite que os dados da RSSF
sejam tratados como recursos Web, pois segue o paradigma de Web of Things.
O Midgard provou que é possível utilizar RSSF como recuros Web e ainda
prover uma arquitetura de software coesa e fracamente aclopada, endereçando
interoperabilidade e customização no mesmo middleware.
O estudo de caso utilizou quatro cenários para avaliar o Midgard nos
quesitos

de

reusabilidade,

evolução

de

aplicações,

adaptação

e

interoperabilidade do Midgard entre aplicações e entre redes externas a RSSF.
O estudo de caso demonstrou que os objetivos foram atendidos. A aplicação
desenvolvida realizou medições de temperatura na RSSF e disponibilizou os
dados para serem coletados via Web. Também foi possível realizar a evolução
dessa aplicação, alterando seus requisitos, e adicionando uma nova
funcionalidade a ela. Assim ficou exemplificado como o Midgard prover a
evolução de aplicações.
Foi também implementada outra aplicação a qual fornece informações
do estado energético da bateria do nó, a fim de mostrar como o Midgard prover
a agregação de dados das aplicações e consequentimente diminue o tráfego
de mensagens na rede. Neste caso, foi provado como o Midgard realiza a
interoperabilidade entre aplicações que operam na mesma RSSF. O último
cenário do estudo de caso demonstrou os recursos de adaptação providos pelo
Midgard, através do serviço de adaptação. Nesse Cenário foi demonstrada a
criação de uma aplicação, instalada no nó sensor, capaz de realizar a troca de
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componentes dentro do Midgard. Tal troca permitiu que o Midgard substituisse
um componente em uso por outro componente que preservasse mais energia.
A avaliação quantitativa demonstrou a viabilidade do Midgard para a
plataforma de sensores SunSPOT. Em adição, a avaliação demonstrou que o
Midgard auxilia o gerenciamento de recursos, alocando somente os
componentes necessários a aplicação, demonstrando que a arquitetura em
Microkernel é uma boa solução para middleware de RSSF. Além disso, o
Midgard

demonstrou prover interoperabilidade através da adoção

da

arquitetura REST e apresentou-se escalável quando o número de clientes na
rede aumenta.
Outra contribuição do Midgard consiste em dispor de várias formas para
construção de aplicações. As aplicações podem ser desenvolvidas de forma
descritiva, apenas selecionando os componentes através da especificação de
requisitos. Uma aplicação também pode ser desenvolvida de forma imperativa
implementando-se os métodos da interface IApp. Além disso, também é
possível agregar funcionalidade apenas adicionando novas aplicações Web no
nó sensor. Dessa forma, o Midgard apresenta várias abstrações de
programação. Em adição, o Midgard também fornece aplicações já definidas
para reuso, assim como esqueletos de aplicações já desenvolvidos.
Entre os trabalhos futuros vislumbrados está a instanciação do Midgard
em outra plataforma de sensores. A nova implementação permitirá uma melhor
avaliação do middleware. Os resultados obtidos pelo Midgard na plataforma
Sun SPOT poderão ser comparados com os obtidos na nova plataforma
permitindo uma melhor análise dos benefícios providos.
A instanciação em uma nova plataforma de sensores também permitirá
uma avalição mais detalhada dos benefícios providos pelo Midgard no que se
refere a facilidade de programação. Dessa forma, poderá ser analisado o
esforço necessário por parte do desenvolvedor na elaboração de uma
aplicação com o Midgard e sem o uso do middleware. A realização dessa
avaliação em outra plataforma auxiliará a comprovar que a facilidade de
programação com o Midgard demonstrada na plataforma SunSPOT não está
relacionada a problemas da plataforma originalmente escolhida.
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O desenvolvimento de um gateway inteligente também é previsto como
trabalho futuro. Tal gateway permitirá não apenas o repasse de mensagens,
mas também o processamento das mesmas, permitindo assim que alguns
recursos da RSSF sejam poupados. A construção de um gateway inteligente
permite, por exemplo, a aplicação cliente manipular toda a RSSF como um
único recurso REST. Nesse Cenário, o gateway seria encarregado de abstrair
os recursos individuais ao cliente.
A realização de testes com diferentes algoritmos de roteamento também
esta planejada, assim como testes com a troca de tais algoritmos. Esses testes
não foram realizados, pois a plataforma escolhida para desenvolvimento
apenas apresenta suporte aos algoritmos LQRP e AODV. No entanto, o
algoritmo AODV apresenta-se inadequado ao cenário das RSSF, pois é
concebido originalmente apenas para redes ad-hoc.
A implementação de novos serviços também deve ser realizada. Os
serviços de QoS e agregação ausentes na versão atual devem ser
desenvolvidos em trabalhos futuros, permitindo ao middleware atender novos
requisitos de aplicações. Além de novos serviços, também devem ser
desenvolvidos

componentes

alternativos

para

as

disponibilizadas pelo Midgard, permitindo maior customização.

implementações
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