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RESUMO 

 
Redes de Sensores e Atuadores sem Fio (RSASF) são um dos principais 

componentes de Sistemas de Computação Ubíqua e possuem aplicações em 

diferentes domínios do conhecimento humano. Devido à complexidade de 

programar para este tipo de rede, é necessário que os desenvolvedores 

conheçam especificidades das plataformas de sensores disponíveis, 

aumentando a curva de aprendizado para o desenvolvimento de aplicações. 

Neste trabalho, é proposta uma abordagem de Desenvolvimento Dirigido a 

Modelos, mais especificamente, baseada em Arquitetura Dirigida a Modelos 

(MDA, do inglês Model-Driven Architecture), para o desenvolvimento de 

aplicações para RSASF chamada de ArchWiSeN. Essa abordagem visa facilitar a 

tarefa dos desenvolvedores, através de: (i) uma linguagem específica de 

domínio para RSASF; (ii) um processo para o desenvolvimento de aplicações 

para RSASF; e (iii) uma infraestrutura de software composta de artefatos MDA 

(PIM, PSM e transformações) para dar suporte a este processo. A ArchWiSeN 

permite a contribuição direta dos especialistas de domínio no desenvolvimento 

de aplicações para RSASF, sem a necessidade de conhecimento específico de 

programação nessas redes, e, ao mesmo tempo, permite que especialistas em 

redes foquem nas características da sua área de especialidade sem a 

necessidade de conhecimento do domínio da aplicação. Além disso, a 

ArchWiSeN tem como objetivo permitir que os desenvolvedores possam 

expressar e validar, em tempo de projeto, os requisitos funcionais e não 

funcionais (requisitos de desempenho) de suas aplicações, incorporar serviços 

oferecidos por plataformas de middleware para RSASF e promover o reúso dos 

artefatos de software desenvolvidos. Dessa forma, propõe-se nesta Tese uma 

abordagem que compreende todas as etapas de desenvolvimento para RSASF 



nos cenários atuais e emergentes através de uma infraestrutura MDA. Por fim, 

foram realizadas avaliações através de: (i) uma prova de conceito, composta de 

três cenários distintos, realizada através da infraestrutura MDA e do processo 

de engenharia de aplicação; (ii) execução de um experimento controlado para 

comparar a ArchWiSeN com os métodos tradicionais para o desenvolvimento 

de aplicações para RSASF; (iii) análise do suporte a serviços de middleware para 

garantir que aplicações para RSASF que utilizam tais serviços possam atingir os 

seus requisitos através do uso das plataformas de middleware suportadas na 

ArchWiSeN; e (iv) análise sistemática da ArchWiSeN em termos de 

características desejadas para uma ferramenta MDA além da comparação com 

outras ferramentas MDA para RSASF existentes.  

 

Palavras-Chave: Redes de Sensores e Atuadores Sem Fio; MDA; PSM; DSL; 

Modelo. 
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ABSTRACT 

 

Wireless Sensor and Actuator Networks (WSAN) are a key component in 

Ubiquitous Computing Systems and have many applications in different 

knowledge domains. Programming for such networks is very hard and requires 

developers to know the available sensor platforms specificities, increasing the 

learning curve for developing WSAN applications. In this work, an MDA 

(Model-Driven Architecture) approach for WSAN applications development 

called ArchWiSeN is proposed. The goal of such approach is to facilitate the 

development task by providing: (i) A WSAN domain-specific language, (ii) a 

methodology for WSAN application development; and (iii) an MDA 

infrastructure composed of several software artifacts (PIM, PSMs and 

transformations). ArchWiSeN allows the direct contribution of domain experts 

in the WSAN application development without the need of specialized 

knowledge on WSAN platforms and, at the same time, allows network experts 

to manage the application requirements without the need for specific 

knowledge of the application domain. Furthermore, this approach also aims to 

enable developers to express and validate functional and non-functional 

requirements of the application, incorporate services offered by WSAN 

middleware platforms and promote reuse of the developed software artifacts. In 

this sense, this Thesis proposes an approach that includes all WSAN 

development stages for current and emerging scenarios through the proposed 

MDA infrastructure. An evaluation of the proposal was performed by: (i) a 

proof of concept encompassing three different scenarios performed with the 

usage of the MDA infrastructure to describe the WSAN development process 

using the application engineering process, (ii) a controlled experiment to assess 

the use of the proposed approach compared to traditional method of WSAN 

application development, (iii) the analysis of ArchWiSeN support of middleware 

services to ensure that WSAN applications using such services can achieve their 

requirements ; and (iv) systematic analysis of ArchWiSeN in terms of desired 



characteristics for MDA tool when compared with other existing MDA tools for 

WSAN. 
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1. Introdução 

Redes de Sensores e Atuadores Sem Fio (RSASF) consistem em um conjunto 

de nós sensores e atuadores conectados por enlaces sem fio e capazes de realizar 

coleta de dados de sensores distribuídos e tarefas de atuação, assim como 

transportar informação útil para o usuário final ou aplicação externa (AKYILDIZ; 

KASIMOGLU, 2004). Nós sensores são caracterizados pela sua grande limitação 

de recursos (memória, processamento, alcance de rádio e bateria) e são 

responsáveis pela coleta de informações do ambiente (por exemplo, temperatura, 

pressão, luminosidade, etc.). Tais dispositivos realizam ainda o processamento das 

informações coletadas e o envio de dados para nós sorvedouros (sinks em inglês) 

que, por sua vez, recebem essas informações e as enviam para um computador 

que entrega esses dados ao usuário final ou aplicação externa. Os nós 

sorvedouros, em geral, possuem maiores recursos computacionais que os nós 

sensores, não possuem restrições em termos de bateria e, normalmente, se 

encontram geograficamente distantes da área na qual os sensores e atuadores 

estão instalados, agindo como uma interface entre o usuário final/aplicação e a 

rede. Por fim, os atuadores são elementos capazes de executar ações no ambiente 

físico, em resposta aos dados obtidos pelos sensores. Dessa forma, a combinação 

de sensores e atuadores em uma mesma infraestrutura alavanca o potencial das 

redes de sensores sem fio no monitoramento de ambientes físicos que exigem 

resposta imediata, sobre pena de riscos para humanos e/ou perda de patrimônio.  

O desenvolvimento de aplicações para RSASFs não é uma tarefa fácil, uma 

vez que tais redes apresentam várias particularidades (AKYILDIZ; KASIMOGLU, 

2004), como limitações críticas de recursos dos nós, disponibilidade apenas de 

abstrações de baixo nível para construir programas e a necessidade de gerenciar, 

de um modo eficiente, aspectos como a energia consumida pelos nós durante sua 

operação, a comunicação e a coordenação dos nós. Além de demandar requisitos 

de qualidade de serviço específicos, como tempo de vida da rede, grau de precisão 

dos dados obtidos, dentre outros, as RSASFs também são caracterizadas por uma 

grande variabilidade e heterogeneidade com respeito ao software, às tecnologias de 
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rádios empregadas, aos protocolos de comunicação, aos mecanismos de 

localização e de mobilidade dos nós, entre outros. 

1.1. Contextualização 

Esse trabalho foca no contexto do desenvolvimento de aplicações para 

RSASF, considerando aspectos como múltiplos domínios, requisitos funcionais e 

não funcionais, uso de diferentes plataformas de RSASF, etc., onde atualmente não 

existe um nível de abstração adequado para que o desenvolvedor da aplicação 

possa focar apenas nas questões referentes ao domínio e as características dos 

dispositivos da rede possam ser configuradas por um especialista em redes. Nos 

parágrafos a seguir, todos os aspectos desse contexto são detalhados. 

As RSASFs podem ser utilizadas por uma ampla gama de aplicações em 

diversos domínios, tais como militar, ambiental, saúde, industrial, entre outros. 

No domínio de aplicações militares, o uso de RSASFs inclui o monitoramento de 

forças aliadas e inimigas; monitoramento de equipamentos de munições; detecção 

de ataques nucleares, biológicos ou químicos, entre outros. Um exemplo específico 

de aplicação é o uso de sensores incorporados a sistemas inteligentes de mira 

(STOJMENOVIĆ, 2005). Para o domínio de aplicações ambientais, o uso de uma 

RSASF torna possível a coleta de dados ambientais em uma escala e resolução 

outrora inatingíveis. As aplicações são capazes de obter medições detalhadas de 

regiões específicas que de outra forma seriam mais difíceis de obter. Algumas 

aplicações ambientais incluem monitoramento de habitat, rastreamento de animais, 

detecção de fogo em florestas, agricultura de precisão e monitoramento de 

desastres (vulcões, deslizamentos, etc.) (STOJMENOVIĆ, 2005). No domínio de 

aplicações para saúde, exemplos de aplicações para RSASFs incluem o 

monitoramento de pacientes (com uma possível localização rápida), 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 (DELICATO, 2005). 

Mesmo em situações onde apenas um único domínio é considerado, cada 

aplicação específica demanda um conjunto diferente de tarefas de sensoriamento e 
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de um conjunto de parâmetros de Qualidade de Serviço (QoS) muito específico. 

Por exemplo, muitas aplicações requerem RSASFs com tempos de vida da ordem 

de meses ou até anos. Para atender tal requisito, o consumo de energia, que é o 

principal fator determinante do tempo de vida de uma RSASF, deve ser 

minimizado (DELICATO, 2005). Um exemplo prático é citado em 

(STOJMENOVIĆ, 2005) que descreve o monitoramento da Great Duck Island (nos 

Estados Unidos) realizado utilizando nós da plataforma Mica (MEMSIC, 2013). O 

objetivo da aplicação era monitorar o habitat da ilha, e para tal, os nós deveriam 

funcionar durante meses. Se não fosse realizado um estudo no ciclo de trabalho 

(do inglês duty cycle) a ser executado pelos nós, as baterias poderiam durar poucos 

dias. Portanto, nesse caso, o principal requisito de QoS que foi levado em conta 

nas decisões, e estratégias adotadas para a operação da rede, foi o tempo de vida 

operacional dos nós. 

Além do tempo de vida operacional dos nós, RSASF possuem outros 

requisitos específicos de QoS como a cobertura de sensoriamento, latência máxima 

e acurácia mínima desejada para os dados entregues (DELICATO, 2005). Cada 

uma dessas características é bastante dependente da aplicação alvo. A cobertura 

de sensoriamento é, em geral, definida como sendo o número mínimo de sensores 

por metro quadrado presentes na área onde os nós deverão coletar os dados. Este 

conceito difere da área de conectividade de rádio, um requisito genérico para a 

operação de qualquer rede, que diz respeito à área total alcançada pelos rádios 

presentes nos nós da rede. A conectividade rádio trata da potência de transmissão 

e recepção da antena de cada nó, onde com potências de rádio maiores é possível 

expandir a área de cobertura espacial da rede. A latência trata do atraso para a 

chegada de uma mensagem desde sua origem até o nó sorvedouro. Em aplicações 

de monitoramento ambiental o requisito de latência geralmente não é rígido. No 

entanto, em aplicações que possuem como requisito o monitoramento em tempo 

real de dados, é exigido um limite de latência bastante pequeno (da ordem de 

milissegundos). Em RSASF a acurácia, grau de concordância entre um resultado 

da medição e o valor verdadeiro (IEEE, 2008), trata do quão preciso é um dado 
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obtido por um sensor, onde uma variação na precisão é obtida ao aumentar ou 

diminuir o número de bits destinados ao armazenamento de um dado coletado. 

Outro exemplo de característica de aplicação que está diretamente 

relacionada à QoS é o modelo de coleta de dados aplicado aos nós da rede que 

pode ser baseado em tempo ou em eventos. O primeiro, sensoriamento baseado 

no tempo, pode ser subdivido em periódico ou contínuo. Em aplicações de coleta 

periódica o sensoriamento ocorre em intervalos regulares predefinidos, de tempo, 

por exemplo, a cada 12 horas. Já em aplicações de coleta contínua, os dados são 

coletados continuamente (RUIZ, 2003) durante um determinado período de tempo 

(requisito da aplicação), e usados para a formação de bases de dados para 

pesquisas que demandam as informações obtidas durante todo o período da 

coleta. Como exemplo, a aplicação utilizada na Great Duck Island (STOJMENOVIĆ, 

2005) utiliza uma abordagem de coleta contínua de dados. Por fim, as aplicações 

baseadas em eventos enviam os dados coletados apenas quando ocorrem os 

eventos de interesse solicitados pelo desenvolvedor.  

1.2. Motivação 

Atualmente, desenvolvedores de aplicações que utilizam sensores ou 

atuadores precisam conhecer diversas características específicas, dos diferentes 

tipos de hardware e software que compõem a RSASF, para construir aplicações a 

partir do uso de abstrações de baixo nível de abstração providas pelo sistema 

operacional do nó sensor. Porém, tal conhecimento raramente é retido pelos 

especialistas de domínio, que podem ser engenheiros civis, geólogos, biólogos, 

militares, etc. Dessa forma, é possível considerar que o desenvolvimento para 

RSASF é realizado a partir de dois perfis de desenvolvedores distintos: (i) o 

Especialista de Domínio (ED), profissional responsável pelo conhecimento das 

regras de negócio presentes em um domínio alvo, e que, em geral, não conhece os 

requisitos específicos de plataforma de sensores e redes; e (ii) o Especialista de Redes 

(ER) que também deve atuar no desenvolvimento destas aplicações, pois ele é o 

profissional responsável por promover a escolha de componentes sensores e 

atuadores, estratégias e protocolos que reflitam as características de redes, 
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fundamentais para o funcionamento correto da aplicação e o atendimento de 

requisitos de QoS.  

Segundo (PICCO, 2010), para que as RSASFs saiam dos laboratórios de 

pesquisa e tornem-se úteis no mundo real, existe uma óbvia necessidade de 

metodologias, técnicas e abstrações que: (i) melhorem o processo de 

desenvolvimento de aplicações, por exemplo, por meio da simplificação de 

programação, promovendo o reúso entre plataformas e facilitando a manutenção 

da aplicação que esteja instalada nos nós da rede; e (ii) melhorem a confiança dos 

desenvolvedores sobre a exatidão, confiabilidade e desempenho da aplicação a ser 

implantada na RSASF. Dessa forma, a metodologia de desenvolvimento atual de 

aplicações RSASF difere das metodologias empregadas no desenvolvimento de 

software devido à suas características específicas que exigem dos desenvolvedores 

conhecimento do domínio, da plataforma e da rede para assegurar que os 

requisitos funcionais e não funcionais da aplicação sejam atendidos. Por 

exemplo, seja uma aplicação para monitorar uma área de 10 km² de floresta, com o 

intuito de evitar riscos de incêndio (detectando antecipadamente qualquer 

princípio de incêndio e disparando notificações de alarmes). É necessário ter 

conhecimento de domínio para verificar quais as variáveis de domínio que devem 

ser consideradas, como por exemplo, o limite de indicação de fogo vai variar de 

acordo com o clima da região alvo onde a aplicação será distribuída, caso seja seco 

ou úmido (característica de domínio). Além disso, para cobrir completamente a 

floresta, a aplicação requer a distribuição de muitos nós dentro de uma distância 

máxima de alcance rádio (característica da plataforma de sensores) e um número 

mínimo de vizinhos, para que seja viável o roteamento de dados na rede, 

possibilitando o envio de mensagens independente de uma rota específica 

(característica de rede). 

Sendo as RSASFs fortemente afetadas por requisitos de Qualidade de 

Serviço, cada aplicação poderá possuir um diferente conjunto de necessidades, ou 

seja, um conjunto de requisitos não funcionais específicos da aplicação. Por 

exemplo, um requisito de aplicação para maximizar a vida útil da rede e capturar 

dados ambientais ao longo de várias estações do ano precisa usar um protocolo de 
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comunicação que envie poucas mensagens de controle, pois transmissões de rádio 

extras representam desperdício de energia. Por outro lado, aplicações que exigem 

uma resposta rápida quando eventos críticos são detectados (por exemplo, queda 

acidental, incêndio em uma plataforma de petróleo) requerem protocolos que 

garantam o mínimo de atraso, mesmo sob pena de aumentar o consumo de energia 

com as transmissões de rádio. Assim, é possível considerar que os requisitos não 

funcionais têm um papel importante nesses sistemas e devem ser levados em conta 

durante o desenvolvimento da aplicação. Além disso, esses requisitos geralmente 

possuem um aspecto de trade off, onde uma alteração na demanda de um requisito 

não funcional geralmente está atrelada a algum outro requisito com uma relação 

oposta. Por exemplo, o requisito não funcional tempo de vida da rede possui um 

trade off com relação ao tempo de resposta onde, para aumentar o tempo de vida da 

rede, os desenvolvedores devem considerar um tempo de resposta maior. Nos 

ambientes de desenvolvimento para RSASF existe uma carência de ferramentas 

que forneçam meios de análise de requisitos não funcionais em tempo de projeto da 

aplicação. Tradicionalmente, tal processo de análise pode ser realizado de duas 

maneiras: (i) a partir da implantação de aplicações nos nós para posterior execução 

da aplicação, a qual é uma tarefa muito custosa, pois, em geral, RSASFs são 

compostas de dezenas a milhares de dispositivos; e (ii) a partir da execução de 

simulações, realizadas através de ambientes virtuais, que sofrem de problemas 

incluindo: modelos simplistas, questões de escalabilidade, falta de customizações, 

dificuldade na obtenção de protocolos já existentes relevantes, etc. No entanto, em 

ambos os casos, não existe uma maneira de obter tal informação em tempo de 

projeto, pois tais abordagens representam uma barreira à aplicabilidade de análise 

de requisitos não funcionais, algo que torna tais processos mais custosos e 

ineficientes. 

As primeiras gerações de aplicações para RSASF eram normalmente 

projetadas a partir do zero, visando o desenvolvimento de uma única aplicação 

com o objetivo principal de garantir o consumo eficiente de energia. A maioria dos 

sistemas para RSASFs era desenvolvida como um software monolítico, construído 

para uma dada plataforma de dispositivos sensores e Sistema Operacional (SO), 
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considerando os requisitos de uma aplicação alvo específica. Dessa forma, os 

desenvolvedores eram obrigados a ter bom conhecimento do domínio da 

aplicação e da plataforma do sensor subjacente. Além disso, uma vez que o código 

da aplicação era instalado nos nós, apenas mudanças mínimas na configuração de 

parâmetros da aplicação eram permitidas. Se uma mudança significativa se fizesse 

necessária, uma nova imagem completa da aplicação teria que ser carregada em 

cada dispositivo da rede. Tal abordagem produzia sistemas rígidos e acoplados a 

uma única aplicação. Além disso, nenhuma metodologia formal ou sistemática era 

adotada durante o processo de desenvolvimento das aplicações, processo este aqui 

denominado como abordagem code-and-fix (MCCONNELL, 2006). Tal abordagem 

tornava as aplicações altamente dependentes do hardware e dos requisitos do 

domínio alvo, tornando ainda mais difícil de manter, modificar e reutilizar os 

componentes de software produzidos. Além disso, abordagens recentes para as 

gerações atuais de RSASF sugerem o uso de redes de larga escala onde diferentes 

aplicações poderão ser executadas simultaneamente, dando origem ao conceito de 

RSASF Compartilhadas (FARIAS et al., 2012). O paradigma de RSASFs 

compartilhadas tem como objetivo projetar redes de sensores de propósito gerais, 

onde a infraestrutura poderá ser compartilhada por múltiplas aplicações e não 

será possível determinar, em tempo de implantação dos nós da rede, quais 

aplicações irão executar ao longo do tempo de vida da infraestrutura de hardware. 

Dessa forma, RSASFs compartilhadas oferecem vantagens em termos de custo e 

flexibilidade, uma vez que os nós existentes na rede são compartilhados entre as 

diversas aplicações (DANTAS, 2012). A definição de aplicações neste contexto não 

pode ser atrelada a uma plataforma específica, sendo necessária uma metodologia 

de desenvolvimento que abstraia características de plataforma e aumente a 

sinergia entre os diferentes perfis de desenvolvedores. 

Considerando os pontos supracitados, é possível identificar três 

importantes mudanças que caracterizam as RSASFs atuais e futuras. Primeiro, 

considerando que RSASFs são potencialmente úteis para uma ampla gama de 

domínios e que a infraestrutura física da rede é cara, há uma tendência em projetar 

RSASFs de larga escala para diferentes aplicações, as quais podem ser executadas 
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concomitantemente ou não dentro dos nós da rede. Segundo, o projeto de RSASFs 

da nova geração segue uma arquitetura modular onde a lógica da aplicação é 

isolada dos componentes subjacentes (SO e protocolos de redes). Várias técnicas 

que possibilitam tais cenários de RSASFs de propósito geral e arquiteturas 

modulares estão atualmente disponíveis, tais como o uso de reprogramação 

dinâmica da rede (BEYER; TAYLOR; MAYES, 2006), que permite que partes de 

código ou uma nova imagem completa sejam dinamicamente carregados nos nós 

mesmo após a instalação da rede e/ou durante a execução de aplicações. Porém, 

apesar desses avanços recentes, o requisito típico das RSASFs de ser eficiente em 

energia produz uma solução com restrições permanentes entre o consumo de 

energia da rede e o pleno atendimento aos requisitos das aplicações. Portanto, o 

conhecimento específico sobre o domínio da aplicação deve ser adequadamente 

representado e utilizado, permitindo que a infraestrutura básica da RSASF forneça 

todos os serviços requeridos. Finalmente, uma terceira mudança diz respeito à 

adição de uma camada de middleware para facilitar e acelerar o desenvolvimento 

das aplicações, escondendo a heterogeneidade e as características de baixo nível 

das RSASFs e provendo um conjunto de serviços genéricos e uma interface de alto 

nível para as aplicações. O uso de uma plataforma de middleware evita a 

manipulação direta de hardware dos sensores ou protocolos de comunicação, 

facilitando o trabalho dos desenvolvedores e contribuindo para o atendimento dos 

requisitos não funcionais almejados. Atualmente existem diversas plataformas de 

Middleware disponíveis para RSASF, dentre elas: TinyDDS (BOONMA; SUZUKI, 

2009), MARINE (DELICATO et al., 2012), entre outros (MOHAMED; AL-

JAROODI, 2011). 

Um middleware para RSASF pode ser definido como um artefato de 

software que reside entre a aplicação e a infraestrutura de comunicação, provendo, 

através de interfaces, um conjunto de serviços que podem ser compostos e 

configurados para facilitar o desenvolvimento e a execução de aplicações de forma 

mais eficiente para o ambiente distribuído. Os serviços de um middleware podem 

ser classificados como serviços de domínio ou serviços comuns (HADIM; 

MOHAMED, 2006b). Os serviços de domínio são aqueles que incorporam 
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funcionalidades específicas de alguns domínios de RSASF, como Structural Health 

Monitoring (DOS SANTOS et al., 2014), Smart Homes (CHAN et al., 2009), entre 

outros. Os serviços comuns são independentes do domínio de aplicação, ou seja, 

serviços de comunicação entre componentes, descoberta (interna e externa), 

configuração, gerência de recursos de redes, gerência de tarefas, adaptação, 

inspeção e serviços genéricos (segurança, agregação, nomeação e localização) 

(DELICATO, 2005). 

Plataformas de middleware passam a desempenhar então o papel chave de 

esconder questões de baixo nível dos desenvolvedores, provendo uma interface 

para acessar os serviços, de forma que as aplicações executando no topo do 

middleware somente tenham que realizar as tarefas específicas do domínio. No 

entanto, o desenvolvimento de plataformas de middleware para RSASFs impõe 

grandes desafios devido à variabilidade que deve ser gerenciada em todos os 

níveis (do hardware ao software). Tal variabilidade torna pouco provável que uma 

única plataforma de middleware possa ser construída de forma a ser instalada em 

todos os potenciais tipos de dispositivos (nós sensores ou atuadores) e atendendo 

aos requisitos de todas as potencias aplicações. Além disso, como os nós são em 

geral severamente limitados em recursos, é importante considerar que apenas uma 

configuração do middleware especificamente adequada para as capacidades 

daquele nó deve ser instalada. Uma abordagem que pode ser empregada para 

endereçar tais questões é criar um conjunto de especificações de middleware que 

possam ser instanciados e customizados de acordo com as restrições impostas pelo 

dispositivo, rede e aplicação alvos. 

Existem atualmente várias abordagens na área de desenvolvimento de 

software que podem contribuir para o desenvolvimento de aplicações para RSASF, 

sendo uma delas o Desenvolvimento Dirigido a Modelos (do inglês Model-driven 

Development, MDD) (AAGEDAL; SOLHEIM, 2004) (OLIVEIRA et al., 

2009)(FRANCE; RUMPE, 2007). As transformações entre modelos da abordagem 

MDD fornecem um meio promissor de representar características identificadas 

nos requisitos de uma aplicação desde a fase de elicitação de requisitos até sua 

implementação. A abordagem MDD foca no uso sistemático de modelos e 
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transformações de modelos como artefatos de primeira ordem ao longo de todo o 

ciclo de vida de desenvolvimento do software. Tal abordagem eleva o nível de 

abstração no qual os desenvolvedores especificam a aplicação através da 

formalização das várias atividades e tarefas que fazem parte do ciclo de vida do 

desenvolvimento do software. Usando MDD é possível aumentar o nível de 

abstração no desenvolvimento de aplicações para RSASFs e ao mesmo tempo 

promover uma separação clara e sinérgica entre a especificação de requisitos do 

nível da aplicação e a especificação de requisitos de uma dada plataforma de 

sensor. A principal ideia é tornar automático o processo de criar um novo software 

e facilitar mudanças em ambientes propensos a mudanças rápidas através do uso 

de transformações de modelos.  

Nesse contexto, a adoção de uma abordagem de Desenvolvimento Dirigido 

a Modelos, mais especificamente, da Model-Driven Architecture (MILLER; 

MUKERJI, 2003), é uma solução promissora para atender os requisitos das atuais e 

futuras gerações de RSASFs. Com uma abordagem MDA, as aplicações para 

RSASFs podem ser divididas em níveis de abstração dependentes ou não da 

plataforma de sensores, e o projeto de cada nível pode ficar sob a responsabilidade 

do seu respectivo especialista. Na abordagem MDA o desenvolvimento de 

sistemas é dividido em três níveis de abstração diferentes: CIM (Computation 

Independent Model), PIM (Platform Independent Model) e PSM (Plataform Specific 

Model), onde os modelos desenvolvidos vão passando de um nível de abstração 

mais alto para um nível de abstração mais baixo através de transformações. O CIM 

oferece uma visão dos requisitos da aplicação e serve de entrada para o 

desenvolvimento do PIM. O PIM contém os modelos independentes de 

plataforma os quais podem ser descritos através de uma Linguagem Específica de 

Domínio (do inglês Domain Specific Language, DSL). As DSLs são linguagens 

concretas usadas na Engenharia de Software com o objetivo de aumentar a 

flexibilidade, a qualidade e o tempo de entrega de sistemas de software. Tal PIM, 

por sua vez, pode ser transformado em um PSM (Plataform Specific Model), modelo 

que define características de uma plataforma específica, para que todas as 

propriedades definidas no PIM sejam transformadas em um modelo da aplicação 
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desenvolvida para uma plataforma alvo. O PSM por sua vez pode ser 

transformado em código fonte específico da plataforma alvo através de 

transformações de modelo para texto. 

Dessa forma, é possível resumir as principais motivações desta Tese de 

Doutorado na seguinte lista: 

i. Necessidade da separação de interesses entre os perfis de 

desenvolvedores que interagem no processo de desenvolvimento de 

aplicações para RSASF; 

ii. Necessidade de assegurar que requisitos funcionais e não funcionais 

da aplicação sejam atendidos; 

iii. Necessidade de validar requisitos não funcionais durante a fase de 

projeto da aplicação; 

iv. Necessidade de aumentar o grau de abstração onde ocorre o 

desenvolvimento de aplicação para RSASF impedindo que aplicações 

tornem-se dependentes do hardware e possibilitando o reúso das 

aplicações desenvolvidas; 

v. Necessidade de prover um mecanismo para promover a customização 

de um middleware para RSASF, selecionando apenas os componentes 

mínimos necessários para atender os requisitos da aplicação. 

1.3. Objetivos 

Uma vez levantadas as motivações desta Tese, foram definidos os objetivos 

específicos e o objetivo geral.  

O objetivo geral desde trabalho é construir uma infraestrutura MDA para o 

desenvolvimento de aplicações para RSASF capaz de gerar automaticamente 

código fonte executável para determinada plataforma de sensor a partir de 

modelos de alto nível de abstração de uma dada aplicação. Tal infraestrutura deve 

considerar os requisitos, tanto funcionais quanto não funcionais, elucidados pelos 

desenvolvedores (especialistas de domínio e especialistas de redes) para geração 
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automática de código fonte. A infraestrutura MDA composta pelos artefatos PIM, 

PSM e transformações desenvolvida nessa Tese, foi denominada ArchWiSeN, ou 

Architecture for Wireless Sensor Networks e Actuators. 

Assim, para atingir tal objetivo geral é necessário: (i) definir um processo de 

desenvolvimento para a construção de todos os artefatos MDA existentes na 

infraestrutura MDA de forma a possibilitar tanto a implementação inicial como 

futuras expansões; (ii) desenvolver os artefatos de software da infraestrutura MDA 

(metamodelo PIM, metamodelo PSM e transformações) disponíveis na 

implementação inicial; (iii) definir um processo para construir aplicações para 

RSASF utilizando os artefatos de software da infraestrutura MDA desenvolvidos, 

onde os desenvolvedores possam ser beneficiados com uma melhor 

produtividade, compreensão, a separação de interesses e reúso.  

Como forma de levar os requisitos não funcionais de um nível 

independente de plataforma para um nível dependente de plataforma é necessário 

definir um mecanismo capaz de realizar a análise de um ou mais destes requisitos 

(como tempo de vida da rede) em tempo de projeto. 

Além disso, as transformações MDA desenvolvidas devem também ser 

capazes de integrar o código produzido a um repositório de serviços de middleware 

existente, gerando assim o código de nível de aplicação e middleware, ou seja, 

incorporando serviços de middleware ao código da aplicação. Para isso, é necessário 

definir os elementos específicos necessários para o uso de um middleware para 

RSASF existente através de serviços disponibilizados para os desenvolvedores em 

um alto nível de abstração possibilitando a geração automática de um middleware 

customizado de acordo com os requisitos levantados pelos desenvolvedores 

contendo apenas os componentes essenciais para o funcionamento adequado sob 

as restrições definidas pelos desenvolvedores.  

Por fim, o uso de uma abordagem MDA sugere ganhos clássicos em termos 

de reúso e manutenção de software. No entanto, é preciso verificar se tais ganhos se 

mantêm no contexto de RSASF e se existe ganho em termos de tempo de 

desenvolvimento das aplicações. Para realizar tal validação foram necessários: (i) 
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uma prova de conceito utilizando uma série de diferentes cenários com o objetivo 

de demonstrar as funcionalidades e a utilização da ArchWiSeN na prática; (ii) a 

execução de um experimento controlado com usuários reais para o 

desenvolvimento de aplicações para RSASF com ou sem o uso da ArchWiSeN com 

o objetivo de testar a abordagem em termos de produtividade, compreensão e 

reúso; (iii) verificar a exatidão dos procedimentos realizados pelos algoritmos de 

transformação e validar a sua eficiência para que aplicações para RSASF que 

utilizam serviços de middleware possam atingir os seus requisitos; e (iv) a análise 

da ArchWiSeN em termos de características desejadas para uma abordagem MDA 

segundo o padrão especificado pela OMG (OMG, 2001).  

1.4.  Contribuição 

As contribuições específicas desta Tese de Doutorado são: 

i. A especificação de um metamodelo de nível PIM e o uso de tal 

metamodelo como mecanismo para capturar e especificar o 

conhecimento relacionado a cada uma das visões necessárias para 

projetar aplicações de acordo com os conhecimentos de especialistas 

de domínio no ambiente de desenvolvimento para RSASFs 

ii. Um repositório de metamodelos de nível PSM para cada uma das 

plataformas associadas, sendo elas: TinyOS, Sun SPOT e middleware. 

iii. Um repositório de transformações entre modelos do nível PIM para 

o nível PSM para cada uma das plataformas associadas 

iv. Um repositório de serviços de nível de middleware capazes de 

modelar um conjunto de requisitos de aplicações para RSASFs 

(especificados via o PIM) onde transformações M2M (de modelo 

para modelo) serão incorporadas de forma a atuar como um 

mecanismo para seleção de serviços de acordo com os requisitos 

levantados; 

v. Um repositório de templates para geração de código fonte a partir dos 

PSMs para cada uma das plataformas associadas; 
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vi. Uma metodologia para extensão dos artefatos da infraestrutura 

MDA para que futuros desenvolvedores possam adicionar à mesma 

elementos como: futuras plataformas de RSASF, elementos de nível 

PIM para definir uma nova semântica, ou aprimoramentos nas 

transformações M2M e M2T. 

vii. Um mecanismo de análise de requisitos em tempo de projeto que 

disponibiliza para os desenvolvedores as informações necessárias 

para tomar melhores decisões antes da instalação e execução das 

aplicações na rede. 

viii. Uma metodologia para o desenvolvimento de aplicações para RSASF 

a partir de uma abordagem MDA que engloba as etapas do ciclo de 

vida de uma aplicação para RSASF, desde o levantamento de 

requisitos, modelagem da aplicação, escolha da plataforma, análise 

de requisitos em tempo de projeto, até a geração de código fonte. 

1.5. Estrutura do Documento 

Este documento está organizado da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta 

os conceitos básicos necessários para compreender essa Tese, incluindo: (i) 

detalhes sobre as plataformas TinyOS e Sun SPOT; (ii) informações sobre a 

abordagem MDA, cada um dos seus modelos e transformações entre modelos; e 

(iii) a descrição de middleware para RSSF, incluindo detalhes sobre o middleware 

MARINE que será alvo de implementação sob a forma de plataforma de 

middleware suportada pela ArchWiSeN. O Capítulo 3 descreve a abordagem MDA 

proposta para o desenvolvimento de aplicações para RSASF desde o processo de 

engenharia de domínio (Seção 3.1), e construção dos artefatos MDA, até o processo 

de engenharia de aplicação (Seção 3.2), e desenvolvimento de aplicações para 

RSASF. O Capítulo 4 apresenta a avaliação de ArchWiSeN realizada através de: (i) 

uma prova de conceito (Seção 4.1); (ii) um experimento controlado (Seção 4.2), (iii) 

análise do suporte a serviços de middleware (Seção 4.3); e (iv) análise da 

ArchWiSeN em termos de características desejadas para uma abordagem MDA 

(Seção 4.4). Por fim, o Capítulo 5 apresenta os trabalhos relacionados e o Capítulo 
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6 apresenta as conclusões ta tese incluindo lições aprendidas (Seção 6.1), 

contribuições (Seção 6.2), limitações (Seção 6.3), e trabalhos futuros (Seção 6.4).  
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2. Conceitos Básicos 

Este Capítulo apresenta os conceitos básicos a respeito das plataformas de 

Redes de Sensores e Atuadores Sem Fio, abordagem de Desenvolvimento Dirigido 

a Modelos, e plataformas de middleware para RSSF que serão utilizadas neste 

trabalho. A Seção 2.1 traz os conceitos básicos de Redes de Sensores e Atuadores 

Sem Fio. A Seção 2.2 trata da plataforma TinyOS (TINYOS, 2015). A Seção 2.3 trata 

da plataforma Sun SPOT (ORACLE, 2014). A Seção 2.4 aborda as características da 

abordagem Model Driven Architecture de desenvolvimento dirigido a modelos. Por 

fim, a Seção 2.5 aborda as características de plataformas de middleware para RSSF. 

2.1.  Redes de Sensores e Atuadores Sem Fio 

As Redes de Sensores Sem Fio (RSSFs) constituem o domínio da 

computação distribuída e têm sido alvo de grande interesse de pesquisa nos 

últimos anos. Uma RSSF é um tipo de rede ad-hoc com uma série de características 

e requisitos bastante específicos. Seu principal objetivo é realizar tarefas de 

sensoriamento de forma distribuída em benefício de aplicações clientes. 

Uma RSSF pode ser composta de dezenas a milhares de dispositivos 

eletrônicos, que constituem os nós da rede. Nós são dispositivos pequenos, 

alimentados por bateria, equipados com rádio e microprocessador; cujo principal 

objetivo é executar tarefas programadas para a aplicação presente na rede. Para 

que seja possível o sensoriamento de características físicas do ambiente, cada nó 

deve ser equipado com pelo menos um chip de sensor. Quando configurados desta 

forma os nós são chamados de nós sensores. Além disso, muitas vezes os nós de 

uma RSSF podem estar integrados também a dispositivos atuadores, elementos 

capazes de executar ações no ambiente físico. Quando integradas com atuadores, 

RSSFs passam a ser conhecidas como Redes de Sensores e Atuadores Sem Fio 

(RSASFs). Estas redes incluem também nós sorvedouros (do inglês sink node), 

dispositivos que, geralmente, possuem maiores recursos computacionais, 

responsáveis por receber as informações coletadas pelos nós sensores e 
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disponibilizar para usuário final ou aplicação externa. Dessa forma, RSASFs 

funcionam como poderosos sistemas de aquisição de dados ambientais. Neste tipo 

de rede os nós individualmente possuem pouca capacidade computacional e de 

energia, mas um esforço colaborativo entre os mesmos permite a realização de 

uma tarefa complexa. Os dados são coletados através dos nós sensores 

distribuídos e são entregues aos pontos de saídas da rede (sorvedouros) para o 

armazenamento e processamento adicional (DELICATO, 2005).  

Segundo (RUIZ, 2003), algumas características marcantes das RSSFs são: 

 Fluxo de dados predominantemente unidirecional: os dados são 

disseminados dos nós sensores em direção aos sorvedouros 

utilizando nós intermediários como roteadores; 

 Topologia dinâmica: mesmo que os nós não sejam móveis, eles 

podem ocasionar alterações na topologia quando saem de serviço 

por problemas tais como quebra, deterioração dos sensores ou falta 

de energia. Isto ocorre devido à maioria das aplicações trabalharem 

com um grande número de elementos de rede distribuídos em áreas 

remotas ou inóspitas que operam sem intervenção humana direta; 

 Dependência da aplicação: os parâmetros de configuração, operação 

e manutenção das RSSFs variam de acordo com o tipo de aplicação. 

Qualquer projeto (hardware ou software) ou solução proposta para 

estas redes ou seus elementos deve levar em consideração essas 

características e restrições, assim como as características do ambiente 

onde tais redes serão aplicadas. Isto determina o desenvolvimento de 

diferentes arquiteturas de nós sensores ou diferentes configurações 

para arquiteturas existentes, assim como o desenvolvimento de 

soluções de gerenciamento compostas por diferentes serviços e 

funções; 

 Restrições severas de energia: se os nós ativos na rede não 

consomem energia de forma otimizada, o sistema perde a vantagem 

da instalação arbitrária e a facilidade de manutenção, já que se torna 

necessário localizar e substituir com frequência nós com energia 
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esgotada. Com a necessidade de efetuar manutenção na rede, a 

capacidade de não perturbar o meio ambiente também é prejudicada. 

Muitas aplicações requerem RSSFs com tempos de vida da ordem de 

meses ou até anos. Para atender tal requisito, o consumo de energia, 

que é o principal fator determinante do tempo de vida de uma rede, 

deve ser minimizado (DELICATO, 2005). 

  Em geral são autônomas e requerem um alto grau de cooperação 

entre os elementos de rede para executar um objetivo comum: na 

maioria das aplicações de RSSFs, os dispositivos da rede executam 

tarefas comuns enquanto que nas redes tradicionais os elementos de 

rede executam aplicações diferentes. 

O crescente uso de aplicações para RSASF cada vez mais sofisticadas 

demanda uma maior atenção dos desenvolvedores com os requisitos não 

funcionais dessas aplicações. Tais requisitos correspondem a características que 

são determinantes para o funcionamento de aplicações que requerem algum 

atributo de qualidade de serviço (como atraso máximo, ou tempo de vida da rede, 

entre outros). Além disso, existem relações entre os atributos de qualidade de 

serviço para RSASF que devem ser analisadas durante o desenvolvimento de uma 

aplicação. Por exemplo, seja uma aplicação que exige longa duração e resposta 

rápida, os desenvolvedores devem analisar o trade off entre essas características 

para determinar qual delas deverá ser priorizada em detrimento da outra.  

Em geral, os nós de uma RSASF podem incluir um sistema operacional 

rudimentar. Quando presente, o sistema operacional deve gerenciar a operação do 

nó sensor da forma mais eficiente possível. Um exemplo de sistema operacional 

desenvolvido especialmente para sensores, e utilizado em grande parte do 

hardware hoje existente, é o TinyOS. Outra plataforma com destaque é o Sun SPOT 

devido ao uso da linguagem Java (ORACLE, 2014), o Contiki (DUNKELS; 

GRONVALL; VOIGT, 2004) e o RIOT OS (BACCELLI et al., 2013). 

Além disso, de acordo com (RUIZ, 2003), as RSASFs podem ser classificadas 

segundo a sua configuração conforme apresentado na Tabela 1. Dessa forma, 
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RSASF podem ser classificadas de acordo com: (i) a composição dos diferentes 

dispositivos utilizados como homogênea ou heterogênea; (ii) a organização dos 

dispositivos da rede que pode classificada como plana ou hierárquica; (iii) a 

mobilidade dos dispositivos da rede que pode ser estacionária ou móvel; (iv) a 

densidade dos dispositivos implantados no ambiente de coleta de dados que pode 

ser balanceada, densa ou esparsa; e (v) a organização da distribuição dos 

dispositivos como irregular ou regular.  

Com relação à organização da rede, é importante destacar, que quando os 

dispositivos estão configurados como organização plana todos os nós possuem a 

mesma função, esta é uma topologia simples de implementar devido à facilidade 

de gerenciamento em redes pequenas. Já na organização hierárquica, a topologia é 

dividida em camadas ou grupos (clusters) cada um com seu nó líder (cluster-head) 

que poderá ser eleito pelos demais nós. Neste caso, cabe ao desenvolvedor da 

aplicação escolher um algoritmo para a eleição de líder que esteja de acordo com 

os requisitos da aplicação.  

Tabela 1. Caracterização das RSASFs segundo a configuração dos dispositivos. 

Configuração 

Composição Homogênea Rede composta de nós que apresentam a mesma capacidade 

de hardware. Eventualmente os nós podem executar software 

diferente. 

Heterogênea Rede composta por nós com diferentes capacidades de 

hardware. 

Organização Hierárquica RSASF em que os nós estão organizados em grupos 

(clusters). Cada grupo terá um líder (cluster-head) que poderá 

ser eleito pelos nós comuns. Os grupos podem organizar 

hierarquias entre si. 

Plana Rede em que os nós não estão organizados em grupos. 

Mobilidade Estacionária Todos os nós sensores permanecem no local onde foram 

depositados durante todo o tempo de vida da rede. 

Móvel Rede em que os nós sensores podem ser deslocados do local 
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onde inicialmente foram depositados. 

Densidade Balanceada Rede que apresenta uma concentração e distribuição de nós 

por unidade de área considerada ideal segundo a função 

objetivo da rede. 

Densa Rede que apresenta uma alta concentração de nós por 

unidade de área. 

Esparsa Rede que apresenta uma baixa concentração de nós por 

unidade de área. 

Distribuição Irregular Rede que apresenta uma distribuição não uniforme dos nós 

na área monitorada. 

Regular Rede que apresenta uma distribuição uniforme de nós sobre 

a área monitorada. 

Quanto à estrutura, uma RSASF é organizada como um sistema com três 

componentes principais: (1) infraestrutura; (2) pilha de protocolos; e (3) aplicação 

(TILAK; ABU-GHAZALEH; HEINZELMAN, 2002). A infraestrutura refere-se aos 

dispositivos (suas características de hardware e capacidades), ao número de 

sensores e à sua estratégia de instalação, ou seja, como e onde eles são instalados. 

A pilha de protocolos refere-se ao software que implementa as diversas camadas 

de protocolos existentes em cada nó da rede. O componente de aplicação 

representa os interesses ou consultas do usuário, que são traduzidos em tarefas de 

sensoriamento a serem executadas pela rede.  

A infraestrutura de uma RSSF consiste nos nós da rede e seu estado de 

instalação no ambiente. Como falado anteriormente, uma RSSF, em geral, possui 

um ou mais nós de escoamento de dados, os sorvedouros, e diversos nós sensores. 

Sorvedouros são os nós da rede que fazem a interface entre a aplicação e a rede, 

servindo como ponto de entrada para a submissão dos interesses da aplicação e 

como concentrador dos dados enviados pelos nós sensores. Nós sensores possuem 

a função de coletar, eventualmente agregar e transmitir seus próprios dados para 

os nós sorvedouros, podendo também realizar o roteamento de pacotes enviados 

por nós vizinhos (DELICATO, 2005). 
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A pilha de protocolos usada pelos dispositivos (sensores e atuadores) e 

sorvedouro em uma RSASF é apresentada na Figura 1. Tal pilha consiste em cinco 

camadas horizontais e três planos verticais. As camadas são: aplicação, transporte, 

rede, enlace de dados e física. Os planos são: gerenciamento de energia, 

gerenciamento de tarefas e gerenciamento de mobilidade (AKYILDIZ; 

KASIMOGLU, 2004). 

Figura 1. Pilha de protocolos das RSSFs. FONTE: DELICATO, 2005. 

 

Dependendo da tarefa de sensoriamento, diferentes tipos de aplicações 

podem ser construídas e usadas na camada de aplicação. A camada de transporte 

ajuda a manter o fluxo de dados entre a origem e o destino, se a aplicação assim 

necessitar. A camada de rede cuida do roteamento dos dados fornecidos pela 

camada de transporte. Exemplos de protocolos de roteamento: Collection Tree 

Protocol (FONSECA et al., 2006) e Dissemination Protocol (LEVIS; TOLLE, 2008). O 

objetivo da camada de enlace é assegurar 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. Embora 

muitas dessas funções ainda não estejam completamente resolvidas no contexto de 

RSSFs, o protocolo de acesso ao meio (Medium Access Control – MAC) desempenha 

uma função crítica para RSSF (DELICATO, 2005). A camada física abrange as 

técnicas de transmissão, recepção e modulação utilizadas na rede, as quais devem 
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ser simples, porém robustas. As técnicas existentes incluem transmissão em Rádio 

Frequência (RF), ótica e infravermelho. 

Em adição às camadas de protocolos horizontais apresentadas, os planos de 

gerenciamento de energia, de mobilidade e de tarefas monitoram a energia, os 

movimentos dos nós sensores e a distribuição de tarefas entre os nós, 

respectivamente. Esses planos permitem coordenar os nós sensores na realização 

das tarefas de sensoriamento e, ao mesmo tempo, controlar o consumo global de 

energia da rede, de forma a minimizá-lo tanto quanto possível. 

O plano de gerenciamento de energia permite gerenciar a forma como os 

nós sensores utilizam sua energia. Por exemplo, um nó sensor pode desligar seu 

receptor (ou antena) após receber uma mensagem de um de seus vizinhos, 

evitando a recepção de mensagens duplicadas (AKYILDIZ; KASIMOGLU, 2004). 

Um dispositivo com baixo nível de energia pode decidir não participar mais do 

roteamento de mensagens e reservar o restante de sua energia para as tarefas de 

sensoriamento e envio de dados. Com esse intuito, o dispositivo deve avisar seus 

vizinhos de sua decisão, através de uma mensagem, por exemplo, em broadcast. 

Todas essas decisões são responsabilidades do plano de gerenciamento de energia 

(DELICATO, 2005). 

O plano de gerenciamento de mobilidade permite detectar e registrar o 

movimento dos nós sensores, de modo a manter sempre uma rota da coleta de 

dados até o usuário (ou sorvedouro) e a guardar, para cada nó, a informação sobre 

quem são seus nós vizinhos. Protocolos atuais como o Collection Tree Protocol 

mantém uma tabela de vizinhos para cada nó da rede e autoriza os nós a 

atualizarem essa tabela caso uma mensagem enviada não consiga chegar ao seu 

destino.  

O plano de gerenciamento de tarefas permite balancear e escalonar as 

tarefas de sensoriamento de uma região específica. Não é necessário que todos os 

sensores localizados na região alvo definida pela aplicação estejam ativos ou 

contribuam ao mesmo tempo para a realização da tarefa. Como resultado, alguns 

nós participam mais na realização da tarefa do que outros, dependendo do seu 
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nível de energia ou do grau com que podem contribuir para a tarefa. Sem este 

plano de gerenciamento, cada nó sensor irá apenas trabalhar individualmente. Do 

ponto de vista de toda a rede de sensores, a rede será mais eficiente somente se 

cada nó puder colaborar um com o outro. Desta forma a vida útil de uma RSSF 

pode ser prolongada (AKYILDIZ; KASIMOGLU, 2004). 

É possível ainda detalhar a camada de aplicação. Uma aplicação é o 

componente de uma arquitetura de RSSF responsável por emitir um conjunto de 

consultas, ou interesses, que descrevem as características dos fenômenos físicos 

que o usuário deseja analisar. Os interesses da aplicação devem indicar os tipos de 

dados desejados, a frequência de tempo com que esses dados devem ser 

coletados, a necessidade ou não dos dados sofrerem algum tipo de agregação, os 

requisitos de QoS, como valores de atraso máximo ou precisão mínima desejados, 

os limiares a partir dos quais os dados devem ser transmitidos, ou ainda, eventos 

que podem disparar algum comportamento particular da rede, como a ativação de 

sensores específicos ou a alteração na taxa de envio de dados (DELICATO, 2005).  

Tabela 2. Caracterização das RSASFs segundo o sensoriamento. 

Sensoriamento 

Coleta Periódica Os nós sensores coletam dados sobre o(s) 

fenômeno(s) em intervalos regulares. Por 

exemplo, aplicações que monitoram o canto 

dos pássaros, onde os sensores farão a coleta 

durante o dia e permaneceram desligados 

durante a noite. 

Contínua Os nós sensores coletam os dados 

continuamente. Por exemplo, as aplicações de 

exploração interplanetária que coletam dados 

continuamente para a formação de base de 

dados para pesquisas. 
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Eventos Os nós sensores coletam dados e enviam 

apenas quando ocorrem eventos de interesse 

ou quando solicitado pelo observador. Por 

exemplo, as aplicações que detectam a 

presença de objetos na área monitorada. 

Request-reply Os nós sensores realizam a tarefa de coleta de 

dados apenas quando solicitados. Por exemplo, 

são as aplicações que coletam dados apenas 

quando existe uma demanda. 

Dessa forma, as RSSFs, também, podem ser classificadas de acordo com a 

periodicidade do sensoriamento que realizam em dois grupos distintos: o 

sensoriamento baseado em tempo e sensoriamento baseado em eventos. O 

primeiro, sensoriamento baseado em tempo, pode ser subdivido em periódico e 

contínuo. Em aplicações de coleta periódica o sensoriamento ocorre em intervalos 

regulares de tempo. Enquanto em aplicações de coleta contínua os dados são 

coletados o tempo todo e são usadas, por exemplo, em situações que envolvem o 

risco de vidas humanas. Por fim, no sensoriamento baseado em eventos os 

sensores coletam dados e enviam os dados para o sorvedouro após a ocorrência de 

um evento específico ou quando solicitado por um observador. A Tabela 2 (RUIZ, 

2003) mostra de forma resumida a classificação das RSSFs de acordo com o tipo de 

sensoriamento. 

Por fim, aplicações potenciais para RSSFs podem ser encontradas em 

diversos domínios da computação ubíqua, desde o domínio militar até as 

aplicações do domínio da saúde. A seguir são exemplificadas algumas dessas 

aplicações. 
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 Aplicações militares: As RSSFs podem ser uma ferramenta de 

sensoriamento bastante promissora para integrar sistemas militares 

de comando, controle, comunicação, computação, inteligência, 

vigilância, reconhecimento e mira (ou C4ISRT, sigla para Command, 

Control, Communications, Computations, Intelligence, Surveillance, 

Reconnaissance and Targeting) (STOJMENOVIĆ, 2005). O uso de 

aplicações inclui o monitoramento das forças aliadas e inimigas; 

monitoramento de equipamentos de munições; detecção de ataques 

nucleares, biológicos ou químicos. Além disso, sensores podem ser 

incorporados a sistemas inteligentes de mira. Como as RSSFs são 

baseadas na densa instalação de nós de baixo custo e descartáveis, a 

destruição de alguns nós por ações inimigas não afeta uma operação 

militar tanto quanto a destruição de um sensor tradicional, de maior 

custo (DELICATO, 2005). A Figura 2 (STOJMENOVIĆ, 2005) mostra 

uma aplicação onde uma tropa de soldados precisa se mover dentro 

de um campo de batalha. Se esta área for monitorada por uma RSSF 

os soldados podem requisitar a localização dos tanques inimigos, 

veículos e pessoal detectados pela rede. 

Figura 2. Localização de monitoramento de inimigos. FONTE: STOJMENOVIĆ, 2005. 

 

 Aplicações ambientais: Ao usar uma RSSF em um ambiente natural 

torna-se possível a coleta de dados ambientais em uma escala e 

resolução outrora inatingíveis. As aplicações são capazes de obter 

medições detalhadas de regiões específicas que de outra forma 
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seriam muito mais difíceis de obter. Algumas aplicações ambientais 

incluem monitoramento de habitat, rastreamento de animais, 

detecção de fogo em florestas, agricultura de precisão, e 

monitoramento de desastres naturais (como Vulcões). A aplicação 

mostrada na Figura 3 considera um cenário onde é iniciado um 

incêndio em uma floresta. Uma RSSF instalada nesta floresta pode 

imediatamente notificar as autoridades para que o fogo seja contido 

antes que se torne incontrolável. 

Figura 3. Aplicação de monitoramento de queimadas em florestas. FONTE: 

STOJMENOVIĆ, 2005. 

 

 Aplicações de saúde: São exemplos de aplicações para RSSFs o 

monitoramento de pacientes (com uma possível localização rápida), 

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 

(DELICATO, 2005). O monitoramento do nível de glicose no sangue 

também é uma aplicação em potencial para RSSF. Indivíduos com 

diabetes requerem constante monitoramento do nível de açúcar no 

sangue para terem uma vida saudável. Equipar um paciente com 

diabetes com um medidor de glicose pode permitir o recebimento de 

avisos quando mudanças nos níveis de açúcar forem detectadas. Isto 

pode tornar possível a tomada de medidas corretivas antes que o 
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nível de açúcar no sangue chegue a um nível crítico 

(STOJMENOVIĆ, 2005). Outra possível aplicação é o Ambient Assisted 

Living (AAL) (TUNCA et al., 2014) onde é realizado o 

monitoramento não intrusivo da vida diária baseado no contexto e 

na situação da pessoa assistida. A ideia básica é monitorar um 

ambiente que está sendo utilizado por um ou mais indivíduos de 

forma a garantir uma assistência automatizada para que, em caso de 

algum problema, os indivíduos do ambiente sejam assistidos de 

forma rápida e eficiente. 

 Aplicações na agricultura. Outro exemplo aplicação para RSASF 

vem do domínio de agricultura de precisão onde o uso de tais redes 

pode contribuir com a conservação dos recursos hídricos. Em 

(TORRE NETO et al., 2007) é apresentada uma aplicação para 

irrigação de culturas perenes, evitando o desperdício de água e 

diminuindo o custo com o consumo de energia para operação das 

bombas de irrigação através de dispositivos sensores e atuadores 

Figura 4. Nessa aplicação, os dispositivos sensores realizam aquisição 

de dados referentes aos parâmetros do solo enquanto os dispositivos 

atuadores possuem um circuito de interface para válvulas solenoides 

e medidores de fluxo para controlar o uso da água. São usadas ainda 

estações de campo como concentradores de dados da rede de 

sensores sem fio para receber, processar e enviar dados para as 

estações base que concentram todas as operações e dados do sistema.  

Figura 4. Aplicação de monitoramento e irrigação com taxa variável. FONTE: TORRE 

NETO et al., 2007. 
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2.2.  Plataforma TinyOS 

TinyOS (TINYOS, 2015) é um sistema operacional open source projetado 

para RSSFs que foi desenvolvido originalmente como um projeto de pesquisa na 

Universidade da Califórnia em Berkley, EUA. Atualmente existe uma comunidade 

internacional de usuários e desenvolvedores e todo o código fonte está aberto para 

colaboração através de um repositório GIT1. O TinyOS possui uma arquitetura 

baseada em componentes que torna possível a rápida implementação enquanto 

diminui o código fonte gerado, devido à existência de vários componentes já 

programados, o que é um importante requisito considerando as severas restrições 

de memória de um dispositivo para RSSF. A biblioteca de componentes do 

TinyOS inclui protocolos de rede, serviços distribuídos, drivers de diferentes 

sensores e ferramentas de aquisição de dados onde todos estes componentes 

podem ser usados de modo completo ou refinados para uma aplicação 

personalizada. Além disso, o TinyOS possui um modelo de programação 

adaptado para aplicações orientadas a eventos, ou seja, trabalha através do envio e 

recepção de sinais que indicam as propriedades de um determinado evento 

ocorrido. Como prova do seu sucesso, o TinyOS já foi portado para várias 

plataformas de hardware de sensores (ex. família mica, família telos, etc.) (TINYOS, 

2015). Um dos representantes da família MICA é o mote (outra denominação de 

nó) conhecido como MICAz (Figura 5). Ele é equipado com um processador 

Atmel128L com uma capacidade máxima de processamento de oito milhões de 

instruções por segundo quando operando a 8MHz. Este mote também possui um 

transceptor RF que opera com o IEEE 802.15.4/Zigbee (IEEE, 2003) trabalhando a 

uma frequência de 2,4- 2,4835 GHz. O MICAz funciona com TinyOS (v.1.1.7 ou 

posterior) e é compatível com diversas placas de sensoriamento disponíveis.  

 A linguagem NesC (network embedded systems C) é uma extensão da 

linguagem de programação C e é utilizada na implementação de aplicações para 

TinyOS projetada para incorporar os princípios de estruturação e o modelo de 

execução do TinyOS. As aplicações desenvolvidas com essa linguagem de 

                                                           
1 https://github.com/tinyos/tinyos-main 
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programação são dependentes do hardware e cada dispositivo executa apenas uma 

aplicação por vez. O TinyOS possui algumas características importantes que 

influenciaram o design da NesC: (i) uma arquitetura baseada em componentes; (ii) 

um modelo de concorrência simples baseado em eventos; e (iii) operações 

divididas em fases (split-phase) para lidar com a característica de tarefas não 

preemptivas do TinyOS (GAY et al., 2003). Cada uma dessas características será 

detalhada a seguir. 

Figura 5. MICAz Mote. FONTE: MICAZ DATASHEET, 2013.  

 

Arquitetura baseada em componentes. TinyOS provê um conjunto de 

componentes reutilizáveis. Dessa forma, para cada tipo de hardware existente 

podem ser especificados componentes diferentes que realizam a sua 

implementação. Uma aplicação conecta componentes usando a especificação de 

ligações (wirings) que é totalmente independente da implementação dos 

componentes. Assim, cada aplicação customiza um conjunto de componentes que 

utiliza. 

Tarefas e concorrência baseada em eventos. Existem duas fontes de 

concorrência no TinyOS: tarefas (do inglês tasks) e eventos (do inglês events). Tarefas 

são mecanismos de computação. Elas são executadas até sua conclusão e não 

possuem preempção entre si. Eventos também são executados até a conclusão, mas 

podem causar preempção na execução de tarefas ou outros eventos. Eventos 

podem ser considerados tanto a conclusão de uma operação dividida em fases 
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(split-phase operation) quanto a ocorrência de um evento no ambiente onde o nó 

está instalado.  

Operações divididas em fases (split-phase operations). Como tarefas são 

executadas não preemptivamente, o TinyOS não possui operações bloqueantes. 

Todas as operações que podem ter uma execução demorada são divididas em 

fases: a requisição da operação e sua conclusão são funções distintas. Um exemplo 

típico de uma operação dividida em fases é o envio de um pacote: um componente 

pode chamar o comando send para iniciar a transmissão de rádio da mensagem; e 

o componente de comunicação sinaliza senddone quando a transmissão estiver 

completa. A Tabela 3 mostra a comparação entre código bloqueante e um código 

de fases divididas (GAY et al., 2003). Na linha 2 do código dividido em fases é 

possível perceber a chamada da mensagem para envio de uma mensagem, não 

existe nenhum teste após essa chamada pare verificar se ela ocorreu com sucesso 

ou não. Para tal verificação, a linha 4 apresenta o evento sendDone, onde ao ser 

sinalizado o fim do evento de envio dos dados, a aplicação irá tratar a conclusão 

da maneira que for necessário. 

Tabela 3. Comparação de código bloqueante e dividido em fases. 

Código Bloqueante Código Dividido em Fases 

1 if (send() == SUCCESS) { 

2  sendCount++; 

3 } 

 

1 // start phase 

2 call message.send(); 

3 //completion phase 

4 void sendDone(error_t err) { 

5  if (err == SUCCESS) { 

6   sendCount++; 

7  } 

8 } 

Aplicações em NesC seguem o esquema de programação de componentes, 

onde cada programa é composto de diversos componentes ligados uns aos outros 

através de interfaces. Um componente provê e usa interfaces. Uma interface 

geralmente modela algum serviço (como por exemplo, enviar uma mensagem) e é 

especificada por tipo interface (GAY et al., 2003). Interfaces em NesC são 



49 

 

 

bidirecionais, elas contêm comandos (commands) e eventos (events), ambos 

essencialmente funções. Os provedores de uma interface implementam os comandos 

enquanto os usuários da interface implementam os eventos. A Figura 6 mostra 

exemplos de interfaces.  

Figura 6. Exemplos de interfaces do TinyOS. 

1 interface StdControl { 

2   command error_t start(); 

3   command error_t stop(); 

4 } 

5 interface Timer { 

6  command result_t start(char type, uint32_t interval); 

7  command result_t stop(); 

8  event result_t fired(); 

9 } 

10 interface Send { 

11  command result_t send(TOS_Msg *msg, uint16 length); 

12  event result_t sendDone(TOS_Msg *msg, result_t success); 

13 } 

Figura 7. Modulo usando a interface StdControl. 

1 module RoutingLayerC { 

2  uses interface StdControl as SubControl; 

3 } 

A Figura 7 mostra um trecho de código onde um módulo usa uma interface. 

Como o módulo RoutingLayerC usa a interface StdControl (com a alias SubControl) 

ela deve ser ligada (wired) a um componente que provenha o StdControl, caso 

contrário os comandos start() e stop() serão considerados como símbolos 

indefinidos pelo compilador. 

Existem dois tipos de componentes em NesC: módulos (do inglês modules) e 

configurações (do inglês configurations). A função das configurações é realizar a 

ligação entre componentes (wiring) conectando as interfaces usadas por estes com 

interfaces providas por outros componentes, enquanto a função do módulo é prover 

o código da aplicação, implementando uma ou mais interfaces. Toda aplicação em 

NesC pode ser descrita por uma configuração de alto nível que faz as ligações de 
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cada um dos componentes usados. A assinatura de um componente é definida 

pelas interfaces que ele provê e/ou usa. 

Todo componente possui um bloco de implementação depois de sua 

assinatura. No caso dos módulos, esta implementação é similar à implementação de 

um objeto (dentro do paradigma de programação orientada a objetos): possui 

variáveis e funções. Um módulo (module) deve implementar todos os comandos de 

interfaces que ele provê (provides) e os eventos das interfaces que ele usa (uses). 

Apesar da implementação dos módulos ser parecida com a implementação de 

objetos ainda existem diferenças significantes. Um módulo, em seu estado default, 

é singleton, não pode ser instanciado. A Figura 8 mostra um esqueleto de código de 

um módulo apontando onde cada item (assinatura, variáveis, funções, eventos 

usados e comandos providos) da implementação deve ser especificado. Muito 

raramente uma função é definida num programa NesC. Ao invés isso, a NesC 

utiliza comandos a partir de interfaces ou, em alguns casos, tarefas (tasks).  

Figura 8. Esqueleto de código da implementação de um módulo. 

1 module SinkGroupC { 

2   //Module signature 

3 }implementation{ 

4  //Variable Declaration 

5  //Function Declaration 

6  //Used Events Declaration 

7  //Provided Commands Declaration 

8 } 

A implementação das configurações, Figura 9, é chamada de wiring. 

Programas para o TinyOS são geralmente compostos por mais configurações do 

que módulos. Isto ocorre, pois, exceto para abstrações baixo nível de hardware, 

qualquer componente é construído sobre um conjunto de outras abstrações que 

estão encapsuladas em configurações. Essencialmente encapsular uma abstração A 

(que possui uma funcionalidade α) em uma configuração significa que esta 

abstração está pronta para o uso necessitando apenas que seja realizado o wiring 

com funcionalidade A.α. 
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Figura 9. Esqueleto de código da implementação de uma Configuração (Configuration). 

1 configuration SinkGroupAppC{ 

2  //Configuration signature 

3 } 

4 implementation{ 

5  //wiring 

6 } 

Um exemplo clássico de aplicação para TinyOS é uma aplicação para 

acender os LEDs (do inglês Light Emitting Diode) do dispositivo. Esta aplicação 

consiste de uma configuração chamada de BlinkAppC (Figura 10). A assinatura 

desta configuração possui os componentes, MainC, BlinkC e LedsC (linha 4) e as 

três instancias do componente TimerMilliC as quais serão referenciadas (uso da 

palavra-chave as para denominar um alias) como Timer0, Timer1 e Timer2 (linhas 

5 até 7). Nela é possível perceber a implementação através da realização dos 

wirings (uso do símbolo ->) entre os componentes MainC (linha 9), LedsC (linha 13) 

e os Timers (linhas 10 até 12). 

Figura 10. Componente BlinkAppC. 

1 configuration BlinkAppC { 

2 } 

3 implementation { 

4  components MainC, BlinkC, LedsC; 

5  components new TimerMilliC() as Timer0; 

6  components new TimerMilliC() as Timer1; 

7  components new TimerMilliC() as Timer2; 

8 

9  BlinkC -> MainC.Boot; 

10  BlinkC.Timer0 -> Timer0; 

11  BlinkC.Timer1 -> Timer1; 

12  BlinkC.Timer2 -> Timer2; 

13  BlinkC.Leds -> LedsC; 

14} 

É necessário também um módulo chamado BlinkC (Figura 11), onde devem 

ser implementados os eventos Boot.booted(), Timer0.fired(), Timer1.fired() e 
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Timer2.fired() e adicionado algum dos comandos que ativam os Timers, como 

StartOneShot ou StartPeriodic. 

Quando completa, uma aplicação do TinyOS pode ser representada como 

um grafo direcionado no qual os wirings de comandos e eventos entre 

componentes formam as bordas do grafo. A Figura 12 mostra o grafo gerado pela 

documentação do TinyOS para a aplicação BlinkC. 

Figura 11. Módulo BlinkC. 

1 module BlinkC { 

2  uses interface Timer<TMilli> as Timer0; 

3  uses interface Timer<TMilli> as Timer1; 

4  uses interface Timer<TMilli> as Timer2; 

5  uses interface Leds; 

6  uses interface Boot; 

7 } 

8 implementation 

9 { 

10  // implementation code omitted 

11 } 

Figura 12. Grafo gerado pela documentação do TinyOS. 

 

2.3. Plataforma Sun SPOT 

Sun SPOT (ORACLE, 2014), do inglês Sun Small Programmable Object 

Technology, é o nome dado para o dispositivo para RSASF desenvolvido pela Sun 

Microssystems, adquirida pela Oracle, e anunciado no ano de 2007. Sua plataforma 

de hardware inclui uma gama de sensores embutidos, bem como uma interface 

amigável para dispositivos externos.  
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 O Sun SPOT é uma plataforma experimental que foi projetada de maneira a 

permitir que programadores que nunca tenham trabalhado com dispositivos 

embutidos possam pensar em programas com funcionalidades voltadas para 

RSSF. Esta plataforma destaca-se das demais por utilizar a linguagem Java, o que 

pode facilitar a programação e possibilita a utilização de ferramentas de 

desenvolvimento padrão (IDEs) como o NetBeans. Um detalhe importante que é 

por utilizar a máquina virtual (VM) Squawk, que permite que as aplicações sejam 

executadas “on the bare metal” (direto no hardware, processo que diminui o overhead 

e melhora o desempenho), os nós Sun SPOT não necessitam de um sistema 

operacional. 

Figura 13. Componentes do dispositivo Sun SPOT. FONTE: SUN SPOT, 2014. 

 

Os dispositivos Sun SPOT são constituídos por uma placa de processador, 

uma placa de sensor e uma bateria, sendo embalados em uma caixa de plástico 

(Figura 13). O dispositivo estação base, ou sorvedouro, possui apenas a placa de 

processador dentro uma caixa de plástico. A placa do sensor é composta 

basicamente por sensores (acelerômetro, temperatura e luz), LEDs, entradas 

analógicas e pinos de entrada/saída de propósito geral. Cada dispositivo Sun 

SPOT possui um processador ARM970T 32-bit 180Mhz com 512K RAM e 4M 

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 IEEE 802.15.4 (IEEE, 2003). Cada placa de processador tem uma 

interface USB (utilizada para conectar a um computador). Por fim, há um 
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microcontrolador Atmel Atmega88 de 8 bits utilizado como controlador de 

potência. 

Todo dispositivo Sun SPOT possui uma bateria recarregável de íon lítio de 

3.7V e 750 mAh que é recarregada sempre que o dispositivo é conectado a um 

computador ou a um hub USB. A estação base Sun SPOT não possui bateria, tal 

fato implica que a sua fonte de energia fique diretamente ligada a uma conexão 

USB com o computador host. O tempo de vida de uma aplicação instalada em um 

dispositivo Sun SPOT pode variar bastante. Se a bateria for usada tanto pela CPU 

quanto pelo rádio o dispositivo poderá suportar até 7 horas de operações, 

podendo ser prorrogado caso o processador entre no modo sleep e caso o rádio seja 

desligado quando não estiver em uso. No modo sleep a bateria do Sun SPOT pode 

durar mais de 900 dias. Caso todos os 8 LEDs sensores da placa estejam ativos a 

bateria irá durar por cerca de 3 horas (Figura 14). 

Figura 14. LEDs de um dispositivo Sun SPOT. 

 

A estação base (ou sorvedouro), a qual se diferencia dos demais 

dispositivos por não possuir bateria nem placa de sensores, deve ser conectada a 

sua respectiva máquina de desenvolvimento (um computador) e permite a escrita 

de programas que podem ser executados no próprio computador que utiliza o 

rádio da estação base para se comunicar com dispositivos Sun SPOTs remotos. As 

ferramentas de desenvolvimento também fazem uso da estação base para 

implantar e depurar aplicações em dispositivos Sun SPOT remotos. É importante 

observar que qualquer dispositivo Sun SPOT pode ser utilizado como estação 
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base. No entanto, este dispositivo não poderá utilizar os sensores disponíveis em 

sua placa. 

Os dispositivos Sun SPOT utilizam a implementação Java ME (micro edition) 

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. Além disso, tais dispositivos também 

oferecem as funcionalidades básicas, por exemplo, o gerenciamento de memória 

de um sistema operacional. 

O Sun SPOT ainda fornece um simulador capaz de executar uma aplicação 

Sun SPOT em um computador. Suportam a utilização do Sun SPOT atualmente os 

sistemas operacionais: Windows XP, Windows Vista, Macintosh X 10.4 executando 

tanto baseado no Power PC quanto na Intel, Linux (Fedora Core 5, SuSE 10.1 e 

Ubuntu 9.10) e Solaris x86. A capacidade de simulação de uma rede permite a 

realização de testes em programas antes de sua implantação em um dispositivo, 

ou até mesmo testes com dispositivos virtuais quando na ausência de dispositivos 

físicos disponíveis. Se uma estação base partilhada estiver disponível, um 

dispositivo virtual (dispositivo Sun SPOT simulado) também pode interagir 

através do rádio com dispositivos reais. 

Figura 15. Aplicação Blink para dispositivo Sun SPOT. 

1 protected void startApp() throws MIDletStateChangeException { 

2 new BootloaderListener().start();   

3 long ourAddr = Spot.getInstance().getRadioPolicyManager().getIEEEAddress(); 

4 ISwitch sw1 = EDemoBoard.getInstance().getSwitches()[EDemoBoard.SW1]; 

5 leds[0].setRGB(100,0,0);       // escolher cor vermelha 

6 while (sw1.isOpen()) {        // ocorre quando o botão é pressionado  

7   leds[0].setOn();      // Blink LED 

8   Utils.sleep(1000);     // espera 1 segundo 

9   leds[0].setOff(); 

10   Utils.sleep(1000);     //espera 1 segundo 

11 } 

12 notifyDestroyed(); }          // sai do midled 
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A Figura 15 apresenta um exemplo de aplicação para dispositivos Sun 

SPOT. O objetivo dessa aplicação é piscar um LED (linha 7) por 1 segundo (linha 

8) enquanto um botão do dispositivo for pressionado (linha 6).  

2.4.  Arquitetura Dirigia a Modelos (MDA) 

 A abordagem Arquitetura Dirigia a Modelos, ou MDA (MILLER; MUKERJI, 

2003), define que os modelos são refinados de uma visão mais abstrata para outra 

menos abstrata através de um conjunto de mapeamentos entre modelos, ou seja, 

utilizando transformações. Uma transformação pode ser compreendida como a 

geração automática de um modelo com base em outro, conforme uma 

especificação (programa) de transformação, que abrange um conjunto de regras de 

mapeamento entre modelos distintos. Dessa forma, é possível aplicar um conjunto 

de transformações nos modelos de um sistema e gerar novos modelos para 

determinadas plataformas. 

 Em uma abordagem de desenvolvimento dirigido a modelos é importante 

esclarecer dois conceitos fundamentais: modelo e metamodelo. Segundo a OMG 

(MILLER; MUKERJI, 2003) um modelo é a representação de uma parte da função, 

estrutura e/ou comportamento de um sistema. Para a OMG, uma especificação é 

formal quando é baseada em uma linguagem que possui uma linguagem bem 

formada (sintaxe), significado (semântica) e possivelmente regras para análise e 

inferência. Dessa forma, em MDA, uma especificação que não é formal neste 

sentido, não é um modelo. Isso significa que, por exemplo, um diagrama com as 

caixas e linhas e setas onde não existe a definição do significado para a caixa, a 

linha e a seta não é um modelo é apenas um diagrama informal. Metamodelos são 

modelos utilizados para descrever modelos, ou seja, são modelos de modelos. Os 

metamodelos atuam de forma importante na abordagem MDA, pois eles 

permitem a definição de modelos especialmente ajustados ao domínio dos 

sistemas alvo. O padrão OMG para escrita de metamodelos é o MOF (Meta-Object 

Facility).  
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 Os três principais objetivos da abordagem MDA são portabilidade, 

interoperabilidade e reusabilidade. Dessa forma, MDA provê uma abordagem 

onde é possível (MILLER; MUKERJI, 2003): (i) especificar um sistema de forma 

independente de plataforma; (ii) especificar plataformas; (iii) escolher uma 

plataforma particular para o sistema; e (iv) transformar a especificação do sistema 

para uma plataforma específica. 

A abordagem MDA utiliza padrões e linguagens oferecidas pela OMG que 

possibilitam o mapeamento e as transformações de modelos. Esses padrões e 

linguagens oferecem o suporte para o intercâmbio de informações e padronização 

na definição de modelos. Dentre as padronizações da OMG, podem ser citadas as 

definições de MOF (OMG, 2015a), OCL (do inglês Object Constraint Language) 

(OMG, 2015b) e XMI (do inglês XML Metadata Interchange) (OMG, 2015c) (do 

inglês XML Metadata Interchange). O padrão MOF provê um framework para 

gerência de metadados independentes de plataforma para a abordagem MDA. 

Nele, a notação de classe da UML (OMG, 2015d) é empregada para representar os 

metamodelos MOF. A OCL é uma linguagem formal utilizada para descrever 

expressões em modelos UML, objetos e suas relações. Tais expressões podem ser 

empregadas para especificar operações e/ou ações as quais alteram o sistema 

quando executadas. 

Na abordagem MDA, os modelos do sistema são divididos em três visões: 

(i) CIM (do inglês Computation Independent Model), responsável por oferecer uma 

visão dos requisitos do sistema sem especificar os aspectos computacionais; (ii) 

PIM (do inglês Platform Independent Model), com o objetivo de especificar modelos 

independentes de plataforma; e (iii) PSM (do inglês Platform Specific Model), 

responsável pelos modelos dependentes de plataforma. 

Ao utilizar a abordagem MDA para desenvolver uma aplicação os 

requisitos do sistema são modelados em um tipo de modelo independente de 

computação (CIM), descrevendo as situações onde o sistema será utilizado. Tal 

modelo pode também ser chamado de modelo de domínio ou modelo de negócio e não 

precisa exibir informações sobre o uso de sistemas de processamento de dados. 
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Tipicamente o modelo CIM é independente do modo como o sistema é 

implementado e mantém informações sobre o que se espera que o sistema faça. O 

CIM é útil não apenas como forma de entender o problema, mas também como 

uma fonte para ser utilizada nos outros modelos. 

O modelo independente de plataforma (PIM) descreve o sistema sem 

apresentar detalhes do uso de plataformas. O PIM consiste das especificações de 

informações de negócio considerando um nível computacional e foca na operação 

do sistema enquanto esconde detalhes necessários para uma plataforma em 

particular. Esta visão deve ser utilizada por desenvolvedores que não possuem 

conhecimentos específicos em determinada plataforma ou mesmo de 

programação. Além disso, esta visão mostra a parte da especificação completa do 

sistema que não é modificada em caso de mudança de uma plataforma para outra. 

Um PIM deve exibir um determinado grau de independência de plataforma para 

que ele seja adequado ao uso por um número de diferentes plataformas de tipo 

similar. No processo de desenvolvimento utilizando uma abordagem MDA um 

modelo independente de plataforma é desenvolvido por especialistas que atuam 

na área de domínio do problema, sem focar em uma plataforma específica.  

Figura 16. Representação de um modelo PIM podendo ser tranformado em modelos 

especificos de diferentes plataformas. 

 

O modelo específico de plataforma (PSM) representa o mesmo sistema 

especificado pelo PIM, mas adiciona as informações a respeito de como o sistema 
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faz uso das abstrações providas pela plataforma escolhida. Um PSM pode prover 

muitos ou poucos detalhes de plataforma, e tal característica depende, 

basicamente, do propósito do PSM. Por exemplo, pode-se definir uma abordagem 

que usa dois níveis de PSM, sendo o primeiro um pouco mais genérico (e próximo 

ao PIM em termos de abstração) e o segundo bastante específico contendo detalhes 

da implementação que são considerados essenciais para a execução de uma 

aplicação da plataforma alvo. Um PSM pode funcionar de forma parcial, incluindo 

parte das informações necessárias para a especificação do sistema em determinada 

plataforma. Nesse caso, é necessário o uso de refinamentos onde o modelo parcial 

possa ser transformado em um PSM de implementação. Desta forma, um PSM 

será considerado um PSM de implementação somente se ele fornecer toda a 

informação necessária para construir um sistema e colocá-lo em operação. Um 

PSM de implementação fornece diversos tipos de informações como: linhas de 

código, ligações entre programas, especificações de carga, e outras formas de 

configuração de uma aplicação (MILLER; MUKERJI, 2003). A Figura 16 ilustra o 

poder da abordagem MDA onde aplicações modeladas utilizando o metamodelo 

PIM podem ser transformadas em modelos PSM para cada uma das plataformas 

suportadas pela abordagem MDA. 

Figura 17. Transformações M2M. FONTE: MILLER; MUKERJI, 2003. 

 

A abordagem MDA define que os modelos podem ser refinados de um 

nível de abstração mais alto para um nível de abstração mais baixo a partir de 

transformações. Uma transformação constitui-se de um script em uma linguagem 
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de transformação de modelos que possui como entrada uma instância de um 

modelo (e seu metamodelo associado) e o metamodelo de saída e como saída um 

novo modelo. MDA define dois tipos de transformações: M2M (Model to Model) e 

M2T (Model to Text). A primeira é responsável pela transformação entre modelos, 

por exemplo, uma transformação de modelo do nível PIM em um modelo PSM. A 

segunda é responsável por transformar um modelo em texto, por exemplo, de um 

modelo PSM para código fonte. 

A Figura 17 mostra em detalhes como ocorre a transformação M2M para 

gerar um PSM. Em primeiro lugar um modelo é preparado usando uma 

linguagem independente de plataforma especificada por um metamodelo. A 

seguir, uma plataforma que possui uma especificação de transformação disponível 

é escolhida. Esta especificação de transformação é definida em termos de 

mapeamentos entre os metamodelos (PIM e PSM), estes mapeamentos por sua vez 

guiam a transformação de forma a um modelo PIM produzir um modelo PSM. 

O padrão da OMG para especificação de transformações de modelos no 

contexto de MDA é o Query/View/Transformation ou QVT . As linguagens QVT são 

organizadas em uma arquitetura de camadas como mostra a Figura 18. As 

linguagens Relations e Core são declarativas em dois níveis de abstração diferentes, 

enquanto Operational Mappings é uma linguagem imperativa que estende as 

linguagens Relation e Core (SCHÜRR; NAGL; ZÜNDORF, 2008).  

Figura 18. Relacionamentos entre os metamodelos QVT. FONTE: MILLER; MUKERJI, 

2003. 

 

A linguagem Relations tem a capacidade de especificar transformações 

como um conjunto de relações entre modelos, enquanto a linguagem Core é uma 

linguagem declarativa mais simples que a linguagem Relations. Um dos objetivos 

da linguagem Core é prover uma base para a semântica da linguagem Relations. 
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Algumas vezes, é difícil prover uma solução declarativa completa para um dado 

problema de transformação. Para resolver este problema QVT propõe dois 

mecanismos para estender as linguagens declarativas Relations e Core: uma terceira 

linguagem chamada de Operational Mappings e um mecanismo para invocar um 

utilitário de transformação desenvolvido em uma linguagem arbitrária 

(implementação Black Box) (SCHÜRR; NAGL; ZÜNDORF, 2008). A ideia básica da 

linguagem Operational Mappings é que os padrões de objetos especificados em 

Relations sejam instanciados usando construtores imperativos. Desta forma, 

relações especificadas declarativamente são implementadas imperativamente. A 

sintaxe de Operational Mappings provê construtores comuns encontrados na 

maioria das linguagens imperativas (laços, condições, etc.) (SCHÜRR; NAGL; 

ZÜNDORF, 2008). Uma transformação em Operational Mappings sempre possui 

um ponto de entrada por onde a execução das transformações é iniciada, ou seja, a 

partir do método principal main ou outros mapeamentos são invocados. Este tipo 

de transformação pode conter ainda diversos outros mappings e helpers. 

A ATL (OBEO; INRIA, 2014) (do inglês Atlas Transformation Language) é 

uma linguagem de transformação de modelo para modelo desenvolvida pela 

OBEO e INRIA para responder ao request for proposal da QVT. A ATL é um hibrido 

entre linguagem declarativa e imperativa composta de regras que definem a forma 

como os elementos do modelo de origem (por exemplo, um modelo independente 

de plataforma) são combinados para criar e inicializar os elementos dos modelos 

de destino (por exemplo, um modelo dependente de plataforma). 

A geração automática de código fonte a partir dos modelos é outra 

característica marcante da abordagem MDA. Nesta transformação o modelo PSM 

do sistema é transformado em código fonte de acordo com as características do 

sistema e da plataforma escolhida como mostra a Figura 19.  

As transformações de modelo para texto são realizadas a partir de templates 

de código que devem ser desenvolvidos de acordo com a plataforma alvo. Estes 

templates são definidos a partir de uma linguagem de script como MOFScript, 

padrão OMG.  



62 
 

Figura 19. Transformação M2T. FONTE: MILLER; MUKERJI, 2003. 

 

2.5. Middleware para RSSF 

Devido a sua forte integração com o mundo físico e as características únicas 

mencionadas na Seção 2.1, RSSFs apresentam dificuldades consideráveis que 

tornam o desenvolvimento de aplicações uma tarefa não trivial. Segundo 

(HADIM; MOHAMED, 2006a) a inclusão de uma camada de middleware é uma 

possível abordagem para atender plenamente os desafios de projeto e 

implementação de tecnologias de RSSF. 

O uso de plataformas de middleware no contexto da computação 

distribuída é um tema de pesquisa bastante consolidado possuindo benefícios 

como, por exemplo, permitir integração de sistemas e facilitar a construção de 

aplicações. No entanto, as abordagens de middleware tradicionais não podem ser 

aplicadas diretamente para RSSFs devido às características intrínsecas dos 

dispositivos presentes nessas redes, sendo os maiores limitadores as capacidade 

de memória e processamento dos nós. Portanto, faz-se necessário especificar e 

projetar middleware especificamente voltado para essas redes e seus requisitos. 

É possível considerar um middleware para RSSF como uma infraestrutura de 

software capaz de conectar: (i) os diferentes hardwares presentes na RSSF; (ii) os 

sistemas operacionais distintos, (iii) as diversas pilhas de protocolo existentes em 

cada plataforma para RSSF; (iv) e todas as aplicações utilizadas pelo usuário final. 
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Segundo (HADIM; MOHAMED, 2006a), uma solução de middleware completa 

deve conter um ambiente de execução que apoia e coordena múltiplas aplicações e 

serviços do sistema, tais como a agregação de dados, controle e políticas de gestão 

de adaptação. Dessa forma, o middleware permite que aplicações e mecanismos de 

controle usem recursos do sistema de forma adaptável e eficiente o suficiente para 

prolongar a vida da rede (i.e. economizar energia). Além disso, segundo 

(DELICATO, 2005), um middleware para RSSFs deve atuar nos planos de 

gerenciamento de energia, mobilidade, e execução de tarefas, existentes nos nós 

sensores.  

Diversos serviços de middleware são especificados na literatura (DELICATO, 

2005; HADIM; MOHAMED, 2006a; MOHAMED; AL-JAROODI, 2011; WANG et 

al., 2008). Tais serviços implementam as funcionalidades que são providas pelo 

middleware. São exemplos de serviços típicos de middleware para RSSF: 

comunicação assíncrona, configuração de rede, descoberta, segurança e agregação 

de dados (Figura 20). 

Figura 20. Localização dos serviços na organização em camadas. 

 

O serviço de comunicação assíncrona permite que mensagens possam ser 

trocadas entre os fornecedores de dados (Publisher) e os assinantes (Subscriber). 

Nesse modelo, os assinantes recebem mensagens apenas sobre os assuntos, ou 

tópicos, nos quais possuem interesse. O serviço de descoberta interna é de 

fundamental importância para RSSFs, pois permite que os nós divulguem para a 

rede informações como: suas capacidades de hardware (processamento, RAM, 
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placas de sensores), os tópicos de fornecimentos de dados no caso de uma 

comunicação do tipo publish-subscrible e até seu nível de energia restante. Dessa 

forma, é possível gerenciar de maneira mais eficiente os recursos disponíveis, além 

de possibilitar a entrada de novos nós na rede durante a execução da aplicação. O 

serviço de configuração trata das decisões que o middleware pode tomar para 

realizar escolhas como protocolos de comunicação ou topologias que devem ser 

adotados para satisfazer algum requisito da aplicação. O serviço de segurança 

engloba funcionalidades como criptografia, confidencialidade, integridade e 

autenticação, mas também adiciona mecanismos específicos da área de RSASF 

como a atualidade dos dados (DELICATO, 2005). Por fim, o serviço de agregação 

consiste em combinar dados oriundos de múltiplos sensores objetivando 

principalmente a diminuição do número de mensagens que trafegam na rede, 

reduzindo assim, de forma indireta, o consumo de energia com transmissões 

redundantes de dados. 

Atualmente existem diversas plataformas de middleware para RSSF como 

apresentado em (MOHAMED; AL-JAROODI, 2011), (HADIM; MOHAMED, 

2006a), e (WANG et al., 2008) além de outros. No entanto, nesta Tese apenas um 

middleware para RSSF é utilizado como alvo das implementações. O middleware 

MARINE (Middleware for Resource and mIssion oriented sensor Networks) (DELICATO 

et al., 2012). 

O MARINE é uma plataforma de middleware projetada especificamente para 

RSSF, com base em um modelo de componentes e construído nos padrões de 

arquitetura de microkernel e REST (do inglês Representational State Transfer) 

(FIELDING; TAYLOR, 2000). A adoção de um modelo de componentes, 

juntamente com o padrão microkernel promove a dissociação e modularização das 

funcionalidades do sistema em componentes bem definidos que facilitam o 

gerenciamento das funcionalidades do middleware e proporcionam a separação das 

responsabilidades e recursos do sistema em unidades discretas. Ao utilizar uma 

abordagem baseada em REST os dados da rede podem ser acessados como 

recursos da Web, proporcionando uma camada de abstração que esconde de 

usuários e/ou aplicações as peculiaridades dos dispositivos de hardware e das 
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plataformas de software, além de permitir a integração de dados coletados com 

outros sistemas da Web. Além disso, o MARINE promove a interoperabilidade de 

redes de diferentes tecnologias, sendo alinhando com a tendência atual de 

construção de sistemas heterogêneos envolvendo múltiplas redes e aplicações. 

As principais contribuições do MARINE para a área de RSASF são 

(ARAÚJO, 2011): (i) prover fácil acesso via Web aos dados gerados pela RSASF, 

tratando tais dados como recursos Web, e (ii) prover aos desenvolvedores de 

aplicações para RSASF capacidades para a instanciação apenas dos serviços 

específicos exigidos pela aplicação. Utilizando esta plataforma de middleware 

(ARAÚJO, 2011), os desenvolvedores podem configurar apenas os serviços 

necessários para a aplicação e as implementações de cada serviço eles desejam 

utilizar. O MARINE é responsável por gerenciar os serviços solicitados e suas 

implementações, realizando a instanciação e conexão dos componentes 

necessários para atender os requisitos das aplicações. Dos serviços definidos em 

(DELICATO, 2005), o MARINE implementa os serviços comuns de: configuração; 

inspeção e adaptação; e comunicação.  

Figura 21. Arquitetura do MARINE. FONTE: ARAÚJO, 2011. 

 

A Figura 21 apresenta a arquitetura do MARINE. O microkernel consiste no 

núcleo do middleware. Essa camada é responsável por inicializar o middleware e os 

serviços básicos que precisam ser carregados durante a inicialização e que 

permanecerão ativos durante todo o seu ciclo de vida. O MARINE define os 

seguintes repositórios: (i) componentes, (ii) perfis de componentes, (iii) políticas 

de adaptação, (iv) aplicação, (v) tarefas e (vi) eventos complexos. Os repositórios 
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de tarefas, de eventos complexos e de políticas de adaptação têm por objetivo 

unicamente armazenar as entidades associadas a eles. No topo da arquitetura 

estão os elementos de interface para a comunicação assíncrona (REST).  
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3. Abordagem MDA para o 

Desenvolvimento de Aplicações para 

RSASF 

Este Capítulo apresenta a descrição dos elementos-chaves presentes nesta 

Tese de Doutorado e descreve as etapas de especificação e implementação da 

infraestrutura MDA proposta (nomeada de ArchWiSeN), bem como o processo 

associado para desenvolvimento de aplicações para RSASF.  

Figura 22. Visão geral da ArchWiSeN. 

 

A Figura 22 apresenta uma visão geral de alto nível da infraestrutura MDA 

que será apresentada ao longo desse Capítulo. A Figura 22 está organizada de 

forma que os elementos de mais alta abstração aparecem no topo da figura e com 

um fundo mais claro, enquanto os elementos de menor abstração aparecem na 

parte inferior da figura e com um fundo mais escuro. No nível "Platform 

Independent Model", foram definidos 3 componentes que representam as visões 

arquiteturais existentes sobre um único metamodelo no qual os desenvolvedores 

de aplicações atuarão para a modelagem de suas aplicações para RSASF. No nível 

"Platform Specific Models", foram especificados os diferentes perfis UML que 

representam as plataformas de RSASF que podem ser utilizadas como alvo para a 

geração de código fonte das aplicações desenvolvidas com a ArchWiSeN, sendo 
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elas TinyOS, Sun SPOT, Middleware genérico e Middleware. É importante observar 

que a camada de middleware, mesmo tendo sido colocada na Figura 22 lado a lado 

com as plataformas TinyOS e Sun SPOT, está em um nível acima do Sistema 

Operacional. Isso significa que se um middleware utiliza, por exemplo, Sun SPOT 

como plataforma alvo, será necessário usar tanto o metamodelo do middleware 

quanto o metamodelo da plataforma Sun SPOT. Dessa forma, mesmo colocando o 

middleware no mesmo nível que as plataformas TinyOS e Sun SPOT, é preciso que 

fique claro que essas tecnologias (plataformas de middleware e plataformas de 

RSASF) não são excludentes e que plataformas de middleware podem ser 

consideradas como PSMs, pois seus metamodelos definem uma aplicação 

conforme as abstrações de implementação existentes no middleware; logo tais 

abstração não são independentes de plataforma. 

Como o nível PSM é menos abstrato, e está diretamente relacionado com 

uma plataforma específica de RSASF ou um middleware específico, o manuseio dos 

modelos nesse nível abstração ficam restritos ao especialista de redes. Tal 

organização possibilita que os especialistas de redes trabalhem com a plataforma 

com a qual possuem maior experiência. Além disso, no nível "Análise em tempo de 

projeto" são especificados os programas de análise dos modelos PIM que auxiliam 

os desenvolvedores no processo de validação dos requisitos não funcionais de 

suas aplicações. Por fim, as camadas de "Transformações de Modelo para Modelo" e 

"Transformações de Modelo para Texto" apresentam os componentes responsáveis por 

realizar as transformações que levam uma abstração de alto nível, por exemplo, 

um modelo PIM, a ser convertida, ou transformada, em uma abstração de nível 

mais baixo, por exemplo, código fonte. Tais transformações foram desenvolvidas 

de forma que sejam configuradas pelos desenvolvedores e executadas através da 

infraestrutura MDA para qualquer aplicação especificada. 

Este Capítulo apresenta ainda as etapas realizadas para a construção e o uso 

da ArchWiSeN desde a engenharia de domínio até a engenharia de aplicação 

(CZARNECKI, 2005). 
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O processo de engenharia de domínio, composto pelas fases de projeto e 

implementação, é responsável pelo desenvolvimento dos artefatos reusáveis 

(componentes, transformações, metamodelos, documentação de usuário, entre 

outros) necessários para a construção de uma aplicação ao utilizar a abordagem 

proposta nesta Tese. No processo de engenharia de domínio da ArchWiSeN foram 

enfatizadas as fases de projeto e implementação de domínio com o foco na 

construção da infraestrutura de software reutilizável, ao invés do desenvolvimento 

de uma única aplicação como, em geral, ocorre no desenvolvimento de aplicações 

para RSASF. A fase de projeto de domínio inclui o planejamento da infraestrutura 

base sobre a qual as aplicações para RSASF podem ser desenvolvidas. Esta fase 

possibilita uma visão de como aplicações individuais para RSASF poderão ser 

desenvolvidos a partir dos artefatos de software reusáveis providos pela 

infraestrutura base. Já a fase de implementação de domínio é responsável pelo 

desenvolvimento dos artefatos reusáveis tais como estereótipos UML e 

transformações de modelos. Considerando o contexto do desenvolvimento de 

uma infraestrutura MDA para RSASF, o processo de engenharia de domínio 

corresponde à criação dos artefatos MDA presentes na ArchWiSeN, ou seja, 

estereótipos UML e programas de transformação M2M e M2T. 

A engenharia de aplicação é o processo responsável pelo desenvolvimento 

de aplicações específicas concretas a partir dos artefatos de software reusáveis 

criados durante o processo de engenharia de domínio (os quais constituem a 

infraestrutura MDA proposta). O processo de engenharia de aplicação começa 

com a elicitação dos requisitos, continua com as fases de análise e especificação da 

aplicação, e é finalizado com a geração automática do código fonte da aplicação. 

Considerando o contexto do desenvolvimento de uma infraestrutura MDA para 

RSASF, o processo de engenharia de aplicação corresponde à definição de uma 

metodologia para guiar o desenvolvimento de aplicações para RSASF através do 

processo de criação de uma aplicação concreta utilizando os artefatos de software 

providos pela infraestrutura até a geração automática do código fonte da aplicação 

a ser instalado nos dispositivos sensores. 
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Os processos de engenharia de domínio e engenharia de aplicação 

promovem dois diferentes níveis de reúso. O primeiro nível corresponde ao reúso 

dos próprios artefatos da infraestrutura MDA. A ArchWiSeN compreende 

metamodelos e transformações que podem ser reusados no processo de 

engenharia de aplicação de diferentes aplicações para RSASF. Adicionalmente, e 

independentemente do domínio de aplicação, todos os artefatos MDA 

desenvolvidos durante o processo de engenharia de domínio podem ser 

estendidos, pois esses artefatos utilizam um padrão (OMG) tanto uma linguagem 

de modelagem (UML) como para as linguagens de transformação (M2M e M2T). 

O segundo nível de reúso corresponde aos artefatos especificados pelos 

desenvolvedores através do processo de engenharia de aplicação. Todos os 

modelos criados através deste processo podem ser reusados para estender uma 

aplicação ou até mesmo para criar uma nova a partir de modelos definidos 

anteriormente. Tal reúso potencialmente acelera o desenvolvimento de aplicações 

em comparação com o processo de criar uma aplicação a partir do zero. 

O restante deste Capítulo está organizado da seguinte forma. A Seção 3.1 

detalha o processo de engenharia de domínio. Em seguida são especificados dos 

metamodelos e transformações implementadas para a ArchWiSeN nas Subseções 

3.1.1 (Metamodelo PIM), 3.1.2 (Metamodelos PSM), 3.1.3 (Transformações M2M) e 

3.1.4 (Transformações M2T). Por fim, a Seção 3.2 detalha o processo de engenharia 

de aplicação e a Subseção 3.2.1 apresenta a ferramenta incorporada a ArchWiSeN 

para a análise do requisito de consumo de energia em tempo de projeto. 

3.1.  Engenharia de Domínio 

Esta Seção descreve os artefatos de software construídos para dar suporte ao 

desenvolvimento de aplicações para RSASF utilizando ArchWiSeN (o processo de 

engenharia de aplicação é descrito na Seção 3.2). Além de suportar o 

desenvolvimento de aplicações para RSASF, os artefatos de software desenvolvidos 

durante a engenharia de domínio são extensíveis para acomodar a inclusão de 

novos perfis UML e/ou transformações de modelos quando requisitado, por 

exemplo, ao surgir uma nova tecnologia de sensores.  
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Figura 23. Processo de Engenharia de Domínio. 

 

A Figura 23 detalha a fase de implementação, ou seja desenvolvimento dos 

artefatos de software da engenharia de domínio. Para cada uma das atividades 

representadas nessa figura, existe uma respectiva fase de projeto de domínio que 

corresponde aos estudos realizados com linguagens específicas de domínio, 

linguagens de programação ou domínios de RSASFs, necessários para construir 

metamodelos e transformações que possam expressar devidamente todas as 

necessidades dos desenvolvedores de aplicações para RSASF. Ao usar o processo 

representado na Figura 23, os desenvolvedores (neste caso específico, os 

desenvolvedores da ArchWiSeN) podem adicionar ou modificar qualquer 

característica requisitada nos artefatos de software disponíveis. A abordagem MDA 

oferece diferentes opções, tais como DSLs e perfis UML, para a definição dos 

metamodelos PIM e PSM. A escolha da UML como metalinguagem para 

especificação dos metamodelos promove o uso de todos os modelos existentes na 

UML como base para especificação de modelos. Características não suportadas 

pela UML devem ser incluídas nos metamodelos através de um conjunto de 

estereótipos presentes em um perfil UML. Dessa forma, cada metamodelo UML 

estendido com um perfil pode ser reusado inúmeras vezes para a especificação de 

modelos. Assim, o uso de perfis UML como mecanismo de extensão apresenta 

duas vantagens principais: (i) separação de interesses com o metamodelo da UML, 

pois as características especificadas nos perfis não afetam os modelos do padrão 

UML, e (ii) diminuição no esforço de desenvolvimento, pela herança de todos os 

elementos existentes na UML.  

Na Figura 23, a primeira atividade, "Criar Perfil UML Independente de 

Plataforma", objetiva a especificação de um perfil UML que estenda todos os 

elementos UML necessários para descrever uma aplicação para RSASF em um 
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nível impendente de plataforma (PIM). Em seguida, a atividade "Criar Perfil UML 

Específico de Plataforma" objetiva o desenvolvimento de todos PSMs que estarão 

disponíveis representando cada uma das plataformas suportadas pela 

ArchWiSeN. Cada PSM descreve as características necessárias para desenvolver 

uma aplicação em uma plataforma de sensor específica. Tais PSMs devem ser 

projetados para cobrir a maioria dos detalhes necessários para representar uma 

aplicação na plataforma de sensor alvo. Todos os perfis UML e modelos destas 

desenvolvidos nessas atividades e implementados nesta Tese foram desenvolvidos 

utilizando o plugin Papyrus (ECLIPSE PROJECT, 2015a) para Eclipse.  

A atividade "Criar Programa de Transformação M2M" objetiva criar um 

programa definido em linguagem de transformação de modelos (M2M) capaz de 

transformar um modelo definido para representar uma aplicação em um nível 

PIM em um modelo específico da plataforma alvo da aplicação (PSM). Todas as 

transformações entre modelos foram desenvolvidas neste trabalho utilizado a 

linguagem Atlas Transformation Language (ATL) (OBEO; INRIA, 2014). 

Transformações MDA devem ser idealmente desenvolvidas usando técnicas para 

gerar artefatos de boa qualidade e/ou possibilitar o reúso de trechos de uma 

transformação. Para isso, foi adotada uma técnica de modularização do código a 

partir do uso de helpers como mecanismo para representar as funcionalidades que 

aparecem muitas vezes em uma transformação. 

Por fim, para que seja possível a geração automática de código fonte, é 

necessário que sejam criados os programas de transformação M2T. Para tal, os 

desenvolvedores da ArchWiSeN devem realizar a atividade "Criar Programa de 

Transformação M2T". Esta atividade objetiva o desenvolvimento de templates 

(esqueletos de código fonte) de código. Uma transformação M2T é capaz de gerar 

o código fonte de uma aplicação a partir de modelos específicos de plataforma 

(PSM). O plugin Acceleo (ECLIPSE PROJECT, 2015b) do Eclipse foi utilizado para 

a definição deste tipo de transformação neste trabalho. 

As atividades acima descritas (Criar Perfil UML Específico de Plataforma, 

Criar Perfil UML Específico de Plataforma, Criar Programa de Transformação 
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M2M e Criar Programa de Transformação M2T) produzem todos os artefatos de 

software da ArchWiSeN, ou seja, todos os artefatos da infraestrutura MDA. A 

partir de tais artefatos (Perfil UML PIM, Perfis UML PSM, transformações M2M e 

M2T) é possível aplicar a abordagem MDA para o desenvolvimento de aplicações 

para RSASF apresentada nesta Tese. As Subseções seguintes descrevem cada 

artefato de software desenvolvido através da engenharia de domínio. 

3.1.1.  Metamodelo Independente de Plataforma 

Foi conduzida uma revisão da literatura (BERARDINELLI; CORTELLESSA; 

PACE, 2011; BOONMA; SUZUKI, 2009; BUCKL et al., 2008; CARACAS; 

BERNAUER, 2011; DELICATO et al., 2009; FUENTES; GÁMEZ, 2010; “ISIS - 

Gratis”, 2015; LOSILLA et al., 2007; SHIMIZU et al., 2011) a partir da seleção de 

trabalhos acadêmicos com os temas "Linguagens Específicas de Domínio" e 

"metamodelos para RSASF" com o objetivo de entender como um PIM poderia 

descrever os requisitos funcionais e não funcionais de um grande número de 

aplicações para RSASF e ao mesmo tempo manter um nível de abstração 

adequado e sem incluir informação referente ao nível de plataforma. O objetivo de 

tal revisão foi criar um metamodelo que pudesse ajudar os especialistas de 

domínio a descrever os seus sistemas usando apenas conceitos de RSASF de alto 

nível de abstração. 

O metamodelo independente de plataforma, ou metamodelo PIM,  

projetado utiliza modelos UML de Classes e Atividades como base para descrever 

todas as informações necessárias para definir uma aplicação. Tal metamodelo 

dispõe dos estereótipos UML, através de um perfil UML, necessários para incluir 

nos metaelementos dos modelos (classes, atividades, etc.) as principais 

informações referentes às características de RSASF que foram selecionadas 

durante a revisão da literatura. Um perfil UML é um mecanismo de extensão da 

UML que provê uma maneira de customizar modelos para um domínio específico. 

O objetivo é, através dos perfis UML projetados, permitir que desenvolvedores de 

aplicações para RSASF possam incluir informações sobre a organização física e 

comportamental da rede nos modelos. 
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Figura 24. Estereótipos da visão estrutural. 

 

O metamodelo independente de plataforma foi desenvolvido considerando: 

(i) os diferentes pontos de vista entre os desenvolvedores de aplicações para 

RSASF (domínio e rede); (ii) os diferentes níveis de abstração (dependente ou 

independente de plataforma); e (iii) a necessidade de levar em conta requisitos 

funcionais e não funcionais durante o processo de desenvolvimento de uma 

aplicação. Dadas as características do PIM acima mencionadas, e usando a 

habilidade da UML de prover diferentes visões de seus diagramas, foi possível 

separar a modelagem de aplicações para RSASF em três diferentes visões: (i) 

Estrutural (Figura 24), (ii) Comportamental (Figura 27), e (iii) Configuração. 

Para a visão estrutural um diagrama UML de Classes é estendido, a Tabela 4 

descreve todos os estereótipos da visão estrutural. A Figura 25 mostra um 

exemplo do modelo da visão estrutural de uma aplicação. O Pacote Network 

(elemento pacote padrão de um diagrama UML de Classes) mais externo com o 

estereótipo «System» armazena todos os outros elementos UML que fazem parte 

do modelo da visão estrutural da aplicação. Os Pacotes internos Sensors e Sink que 

representam as «Regions» (Regiões). Dentro de cada região estão representados os 

«Nodegroups» (Grupos de Nós) contendo todos os nós responsáveis por realizar 

uma mesma tarefa. Por fim, aparece o «WirelessLink» interligando «Nodegroups», 

através de uma comunicação sem fio. Cada um dos «Nodegroups» existentes 

possui um comportamento específico que é modelado através da visão 

comportamental (Figura 26). 
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Tabela 4. Descrição dos estereótipos da visão estrutural.  

Estereótipo Descrição Propriedade Definição 

System Define configuração da 
aplicação modelada em 
termos de protocolos 
utilizados.  

Topology † Topologia física da rede. 

routingProtocol † Protocolo de roteamento da rede. 

transportProtocol † Protocolo da camada de transporte. 

communicationProtocol † Protocolo de entrega de informações para 
múltiplos destinatários. 

Region Local físico onde são 
agrupados os dispositivos 
que estão fisicamente 
próximos. 

Description Descrição textual da região. 

Lat Propriedade latitute para localização da 
região. 

Long  Propriedade longitude para localização da 
região. 

NodeDefinition Especificação de 
plataforma e dispositivo 
utilizado na aplicação. 

OS † Sistema operacional ou plataforma sensor. 

Sensors † Sensores instalados no nó. 

Battery † Fonte de energia do dispositivo. 

Actuators † Atuadores instalados no dispositivo. 

NodeGroup Nós responsáveis por 
realizar uma mesma 
tarefa. 

minNumNodes Mínima quantidade de nós no grupo. 

maxNumNodes Máxima quantidade de nós no grupo. 

Definition NodeDefinition especificando as 
características de hardware do grupo.  

lifeTime Tempo de vida requerido para os 
dispositivos deste grupo.  

WirelessLink Representa a comunicação 
sem fio entre dois grupos 
de nós diferentes 

Protocol † Protocolo de enlace da camada física e 
camada de acesso ao meio.  

Antenna † Hardware da antena do dispositivo. 

Figura 25. Modelo da visão estrutural de uma aplicação usando a DSL criada 

 

Para a visão comportamental o diagrama de atividades UML foi escolhido 

como modelo base para definição do comportamento de cada um dos nós da rede 

e também estendido com um perfil para RSASF (verificar a Figura 27 e a Tabela 5 

para mais detalhes sobre os estereótipos disponíveis) para incluir as características 

do domínio de RSASF que são necessárias para a correta definição de uma 

aplicação conforme as características levantadas durante a revisão da literatura. 
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Figura 26. Modelo da visão comportamental de uma aplicação.  

 

A Figura 26 apresenta o comportamento de uma aplicação modelada 

utilizando a ArchWiSeN. Dentro do diagrama de atividades da Figura 26 existe 

uma swinmlane (ou raia de piscina, em português) que contem todos os elementos 

UML responsáveis pela definição do comportamento dos Nós (Node na figura). 

Dentro desta swinmlane estão alocados: (i) o pseudoestado inicial (símbolo 

representado por um círculo preto), (ii) as atividades a serem executadas 

(representadas pelos retângulos de cantos arredondados), e (iii) o sentido no qual 

as atividades devem ser executadas (representado pelas setas interligando as 

atividades). Dessa forma, o comportamento da aplicação deve ser modelado com 

os elementos UML, mas ainda é preciso definir os estereótipos usados em cada 

uma das atividades. Primeiro, após a inicialização do nó, foi definido um «Radio» 

para que a antena do nó esteja disponível para entrega e envio de dados na rede 

sem fio. Em seguida, foi definida uma «Function» para realizar o processo de 

calibragem dos sensores presentes nos nós. Com o fim dessa atividade, um 

«Timer» de 22 segundos foi especificado para que haja um intervalo de tempo 

entre a calibragem e a atividade realizada pelo «Actuator». Após o trabalho do 

atuador, um novo «Timer» (agora de 20 segundos) antecede o processo de coleta 

de dados dos sensores (« ReadSensor»). Com os dados obtidos, o nó realiza uma 

computação (definida pelo elemento «Aggregation») e envia («Send») as 
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informações processadas para o nó sorvedouro. A última atividade configura o 

último temporizador («Timer») para executar esta aplicação a cada 24 horas. 

Figura 27. Estereótipos da visão comportamental. 

 

Tabela 5. Descrição dos estereótipos da visão comportamental. 

Estereótipo Descrição do 
Estereótipo 

Propriedade Definição da Propriedade 

SensorData Tipo de dado proveniente 
de um sensor. 

type Tipo do sensor (luz, temperatura, etc). 

Receive Recebimento de dados 
pela aplicação  

- - 

Application Definições da aplicação 
desenvolvida. 

Description Descrição da aplicação em texto. 

NodesQuantity Quantidade responsáveis pela execução da 
aplicação. 

dataAccuracyRange Acurácia de dados exigida pelos requisitos 
da aplicação. 

Port Interface de comunicação 
de hardware. 

Type Tipo de porta de comunicação (USB, serial, 
etc) 

Actuator Dispositivo de hardware 
atuador.  

Type Tipo de atuador (Relê eletrônico). 

FunctionalUnit Unidade funcional que 
representa uma atividade 
específica do 
comportamento de uma 
RSSF que deve ser 
aplicado a uma atividade 
UML. 

Description Descrição textual da Unidade Funcional. 

Function Função específica de 
domínio usada na 
aplicação.  

Specification Especificação literal da função. O código 
pode ser dicionado manualmente após a 
transformação M2T. 

Radio Especificação do rádio da 
aplicação. 

DutyCycle † Ciclo de trabalho do rádio. Período de 
tempo inativo onde a aplicação aguarda 
para o envio ou recebimento de dados. 

SendAction Especificação de uma 
envio de requisição a um 
atuador. 

Resource Actuator que receberá o chamado de 
execução de uma ação. 

Timer Especificação de um 
temporizador. 

Value Atributo numérico de indica o tempo em 
milissegundos. 

ReadSensor Especificação de uma 
leitura de sensor. 

Data SensorData que representa o dado a ser 
coletado. 

Aggregation Especificação de uma Type Função de agregação 
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A visão de configuração possibilita a inclusão, nos diagramas UML de 

Classes e Atividades, de características específicas, como protocolo de roteamento 

e topologia de rede, que afetam diretamente os requisitos não funcionais. Por 

exemplo, o estereótipo «System» configura propriedades da RSASF como 

protocolo de roteamento e topologia e o estereótipo «Radio» configura o duty-cycle 

(ou ciclo de trabalho) do nó. O símbolo † nas Tabela 4 e Tabela 5 marcam todas as 

propriedades que são da visão de configuração.  

A Figura 28 representa uma visão completa de todos os estereótipos 

existentes no perfil para RSASF na implementação da ArchWiSeN. As setas pretas 

na Figura 28 representam extensões de metaclasses UML segundo a especificação 

UML (UML-DIAGRAMS.ORG, 2014) enquanto as setas brancas representam 

generalizações. A Figura 28 (A) apresenta os estereótipos responsáveis por 

estender o diagrama de classes UML que são usados na especificação da visão 

estrutural. A Figura 28 (B) apresenta os estereótipos responsáveis por estender o 

diagrama de atividades UML para tornar possível a modelagem da visão 

comportamental das aplicações para RSASF. Por fim, existem algumas 

propriedades em alguns estereótipos que pertencem à visão de configuração 

espalhados pela Figura 28. Por exemplo, a propriedades routingProtocol no 

estereótipo «System» e dutyCycle no estereótipo «Radio» pertencem à visão de 

configuração e são apresentadas na Figura 28 (A) e Figura 28 (B), respectivamente. 

O Apêndice A (Definição dos estereótipos presentes no metamodelo PIM) 

agregação de dados. Uma 
agregação pode ocorrer 
após uma coleta ou 
recebimento de dados. 

Samples Número de amostras obtidas até a 
realização da agregação 

In Tipo de dado de entrada 

Out Tipo de dado de saída 

Led Especificação do controle 
de Leds. 

Type Identificador do Led 

Starts Quando a ação de Led será executada. 
Antes ou depois da ação onde o estereótipo 
Led foi aplicado. 

State Novo status do Led (Ligado ou Desligado) 

Send  In SensorData de entrada. 

pushModel Modelo de entrega de dados (Periódica, 
Dirigida a Eventos, etc). 

sendMessageBy Meio onde o dado será enviado (Sem fio ou 
físico) 

parameter Parâmetros textuais a serem enviados na 
mensagem. 
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descreve em detalhes os estereótipos definidos para a especificação das 

características independentes de plataforma a serem utilizadas pelos 

desenvolvedores e traz exemplos do uso de cada um dos estereótipos.  

Figura 28. Todos os estereótipos disponíveis no perfil para RSASF. (A) Estereótipos da 

visão estrutural. (B) Estereótipos da visão comportamental. 

 

Além dos estereótipos e propriedades apresentados na Figura 28, ainda é 

preciso definir as propriedades necessárias para definir requisitos não funcionais 

que poderão ser modelados pelo desenvolvedor através do metamodelo PIM 

disponível na ArchWiSeN para a definição de serviços de middleware necessários 

ao funcionamento da aplicação. Dentre os diversos serviços de middleware para 

RSASF apresentados na Seção 2.5, esta Tese limita-se ao escopo de quatro serviços 

básicos: comunicação assíncrona, descoberta de serviços (interna), segurança e 

agregação de dados. O objetivo de tais propriedades no nível do PIM é permitir 
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aos desenvolvedores especificar os requisitos não funcionais necessários para suas 

aplicações que serão atendidos pelos respectivos serviços do middleware. 

Figura 29. Estereótipos com propriedades referentes à configuração dos serviços de 

middleware. 

  

  

Assim, as propriedades relacionadas a serviços de middleware para RSASF 

foram adicionadas no nível de PIM da infraestrutura MDA (Figura 29) para 

incorporar alguns dos requisitos exigidos e tornar possível a configuração de 

serviços para RSASF em um alto nível de abstração. Assim, para cada serviço 

disponível, as propriedades relacionadas à configuração desses serviços de 

middleware para RSASF são:  

S1. Serviço de Segurança: Propriedades booleanas Authentication do 

estereótipo «System» e Cryptography dentro do estereótipo «Send» do 

PIM; 

S2. Serviço de Comunicação Assíncrona: Propriedade TopicName 

(conjunto de parâmetros do tipo texto) dentro dos estereótipos 

«Send» e «Receive» para denotar uma comunicação do tipo publish-

subscrible do serviço de comunicação do middleware. 

S3. Serviço de Descoberta: Propriedade Discovery dentro do estereótipo 

«Radio» para que um nó possa anunciar suas propriedades e tópicos 

disponíveis para a rede representando o serviço de descoberta. A 
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propriedade discovery inclui uma lista das características que deverão 

ser anunciadas na descoberta, dentre elas: hardware, sensores e 

EnergyLevel. Com relação a característica hardware, o nó deve 

anunciar na mensagem de descoberta o seu processador e memória 

RAM disponível, já na característica sensores o nó deve anunciar 

quais os tipos de dados ele está apto a coletar. Por fim, com a 

característica EnergyLevel o nó anuncia o seu nível de bateria atual. 

S4. Agregação: Como a infraestrutura MDA da ArchWiSeN já possui um 

estereótipo para agregação de dados, nenhuma outra propriedade ou 

elemento precisou ser modificado para a disponibilização desse 

serviço.  

3.1.2. Metamodelos Específicos de Plataforma 

Modelos específicos de plataforma (ou a sigla em inglês para Platform 

Specific Models, PSMs) devem ser capazes de descrever uma aplicação 

implementada em uma plataforma específica. Um PSM deve incluir toda a 

informação requisitada por uma plataforma alvo para o bom funcionamento de 

uma aplicação. A versão atual da ArchWiSeN, inclui os PSMs da plataformas 

TinyOS, Sun SPOT e de um middleware genérico. O PSM de middleware genérico é 

um metamodelo capaz de especificar quais componentes de um middleware são 

essenciais para oferecer todos os serviços requisitados pelos desenvolvedores da 

aplicação para RSASF. 

Conforme explicado na Seção 2.2 (Plataforma TinyOS), o TinyOS é um 

sistema operacional orientado a eventos que possui uma arquitetura baseada em 

componentes. Para dar suporte a plataforma TinyOS, foi especificado um perfil 

UML que estende os diagramas UML de Transição de Estados e Componentes. A 

escolha de um diagrama de Transição de Estados UML se deu pela sua 

similaridade com o modelo de execução do TinyOS, dada a sua natureza orientada 

a eventos. Já a escolha do Diagrama de Componentes UML se deu pelo fato do 

TinyOS ser um sistema operacional baseado em componentes.  
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O PSM da plataforma TinyOS considera que uma aplicação para RSASF 

deve estar em um dos cinco diferentes estados definidos. Os estados possíveis 

para os dispositivos de uma RSASF são: (i) desligado, (ii) inicializado, (iii) espera, 

(iv) coletando, e (v) enviando. 

O estado desligado significa que o dispositivo está desconectado de sua fonte 

de energia, seja essa uma opção dos desenvolvedores (com o switch de força na 

posição off) ou pelo total esgotamento fonte de energia. A partir do estado desligado 

o dispositivo somente pode mudar para o estado inicializado e logicamente, ou seja, 

através do modelo, nenhum dos outros estados pode retornar para o estado 

desligado embora no mundo físico tal estado possa ser atingido quando na 

descarga total da fonte de alimentação do dispositivo ou na alternância manual do 

switch de força para a posição off. 

O estado inicializado corresponde ao dispositivo após a realização dos testes 

de hardware automáticos que são deflagrados pelo sistema operacional somado as 

inicializações programadas pelos desenvolvedores, como, por exemplo, a 

inicialização do componente que controla o rádio do dispositivo. A partir do 

estado inicializado o estado do dispositivo pode mudar para qualquer um dos 

outros estados definidos (espera, coletando, enviando) através de transições 

indicadas por eventos disparados pelo sistema operacional TinyOS. O estado 

espera indica que o dispositivo já realizou todas as suas tarefas ou comandos e está 

no aguardo de um evento para que possa mudar de estado. 

O estado coletando indica a leitura de dados de uma placa de sensor 

associada ao dispositivo. A aplicação deverá sair do estado coletando quando o 

sistema operacional indicar a ocorrência do evento ReadDone associado ao sensor 

alvo da coleta. A partir do estado coletando o dispositivo poderá voltar para os 

estados espera ou enviando. 

O estado enviando indica o envio de dados através da antena de rádio 

instalada no dispositivo ou de uma posta de comunicação de dados (por exemplo, 

uma porta serial). A aplicação deverá sair do estado enviando quando o sistema 

operacional indicar a ocorrência do evento SendDone associado o termino do envio 
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dos dados através da rede sem fio. A partir do estado enviando o dispositivo 

poderá voltar para os estados espera ou coletando. 

A chegada de dados em dispositivo pode ocorrer em um estado indefinido, 

por isso, o modelo descrito não contempla um estado específico para o 

recebimento de dados pelo dispositivo. Ao invés disso, a partir dos estados 

inicializado, espera, coletando, ou enviando o nó pode realizar uma transição de 

loopback que corresponde ao recebimento de informações. Por exemplo, seja uma 

aplicação em estado coletando que recebeu uma interrupção de hardware 

sinalizando o recebimento de dados. Essa aplicação deve interromper a coleta de 

dados do sensor, receber os dados referentes à comunicação da rede e, então, 

retornar ao estado coletando.  

Figura 30. Todos os estereótipos disponíveis no perfil TinyOS. 

 

Para suportar a modelagem de tal PSM foi definido um perfil UML 

específico para a plataforma TinyOS (Figura 30). O estereótipo «component» foi 

criado para representar os componentes do TinyOS a partir da extensão da 

metaclasse UML Componente (Component). Os módulos e configurações do TinyOS 
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são representados pelos estereótipos «module» e «configurations», 

respectivamente, os quais são generalizações do estereótipo «component». A 

metaclasse UML Operação (Operation) foi estendida para abrigar os estereótipos 

para «events» e «commands» juntamente com as características que eles requerem 

(como tipo, argumentos, implementação, etc.). Por fim, a metaclasse UML 

Transição (Transition) foi estendida para «TOSComponent», «TOSHelpers» 

objetivando criar as relações entre os diferentes estados (elemento UML) e os 

componentes que estão implementando a mudança de estado. 

Para a plataforma Sun SPOT, foram analisadas diferentes aplicações 

implementadas nessa plataforma objetivando identificar as características a serem 

incorporadas no metamodelo PSM da mesma. Como esta plataforma utiliza uma 

implementação do Java ME, este PSM possui grandes similaridades com o modelo 

UML de Classes, necessitando apenas de detalhamentos específicos como Imports, 

tipos de sensores e funções para RSASF (como agregação e controle de LEDs).  

A Figura 31 apresenta o repositório de PSMs da ArchWiSeN. Para as 

plataformas de sensor TinyOS e Sun SPOT, apenas um perfil UML é necessário 

para realizar todos os detalhamentos nos modelos UML existentes e representar 

de forma satisfatória os modelos específicos dessas plataformas. No entanto, para 

fornecer o suporte para serviços de middleware para RSASF, optou-se por 

especificar dois novos perfis UML (ou metamodelos PSM). O primeiro 

metamodelo, chamado middleware genérico, contém as estruturas necessárias para 

definir as propriedades das plataformas de middleware que compartilham uma 

arquitetura baseada em componentes. Tal organização implica a possibilidade de 

reúso de tal metamodelo para outras plataformas de middleware que possuem 

arquitetura semelhante. O uso de uma abordagem arquitetural baseada em 

componentes possibilita desde a customização de componentes, ou módulos, da 

arquitetura de middleware de acordo com os requisitos da aplicação, até a remoção 

de componentes desnecessários à aplicação. Tal estratégia é adequada para 

RSASF, pois apesar das recentes conquistas em nível de processamento e memória 

de plataformas de sensores como o iMote2 (256kB SRAM, 32MB FLASH, 32MB 

SDRAM e processador Intel PXA271 13 – 416MHz), continua sendo improvável ou 
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mesmo inviável instalar nos nós de uma rede um middleware que forneça todo o 

conjunto de serviços comuns e específicos de um dado domínio alvo. Dessa forma, 

um middleware com abordagem arquitetural baseada em componentes visa 

principalmente a atender os requisitos impostos pela limitação de hardware 

existente nas RSASF. Já o segundo metamodelo refere-se a um dado middleware 

alvo e que contém as estruturas necessárias para modelar as informações 

específicas para esse middleware. 

Figura 31. Repositório de perfis UML disponibilizados na ArchWiSeN. 

 

Para o desenvolvimento do PSM para middleware genérico foi realizado 

inicialmente um levantamento de diversas plataformas de middleware para RSSF 

existentes na literatura (DELICATO, 2005; HADIM; MOHAMED, 2006b; 

MOHAMED; AL-JAROODI, 2011; WANG et al., 2008) a fim de identificar serviços 

que poderiam ser introduzidos em um nível independente de plataforma. Além 

disso, foi realizada uma análise sobre a viabilidade da execução de plataformas de 

middleware seguindo uma customização onde apenas os módulos ou componentes 

essenciais ao funcionamento do middleware e aos requisitos levantados precisassem 

ser adicionados ao nó sensor alvo, visando uma diminuição dos custos de 

memória (RAM e ROM) e processamento. 

Assim, o PSM de middleware genérico foca em plataformas de middleware com 

arquitetura baseada em componentes, onde os serviços podem ser considerados 

como componentes (ou módulos) da arquitetura do middleware, tornando possível 

a configuração um middleware a partir de tais componentes. Portanto, requisitos 

definidos no nível PIM podem ser mapeados em serviços de middleware 

beneficiando-se de uma arquitetura de um middleware modular. Dessa forma, o 

PSM de middleware genérico fornece uma maneira de especificar quais componentes 
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de middleware são essenciais para que uma aplicação definida pelos 

desenvolvedores funcione corretamente. Esse metamodelo também garante que 

especialistas de redes tenham o vocabulário necessário e suficiente para definir os 

requisitos funcionais e não funcionais em um nível específico de plataforma. O 

PSM de middleware genérico disponibiliza uma forma de especificar quais 

componentes do middleware são essenciais para que a aplicação definida pelos 

desenvolvedores possa funcionar adequadamente e seus requisitos não funcionais 

sejam atendidos. Assim, tal PSM foi especificado através de estereótipos UML que 

complementam as informações da metaclasse Pacote em um modelo UML de 

componentes. Por fim, considerando que o middleware de destino tem uma 

arquitetura modular baseada em componentes, todos os componentes (ou 

módulos) que implementam funções desnecessárias para a aplicação devem ser 

removidos do middleware durante o processo de customização e apenas os 

componentes essenciais que implementam os requisitos modelados deve ser 

incluídos no middleware customizado. 

Figura 32. Metamodelo genérico para middleware com arquitetura baseada em 

componentes 

 

A Figura 32 apresenta o perfil que contem os estereótipos necessários para 

organizar os elementos que compõem os serviços disponíveis no middleware 

genérico. Este perfil é representado a partir de um modelo de Componentes UML 

onde os estereótipos TargetMiddleware, TargetMiddlewareApplicationClient, 
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CommunicationService, AggregationService, SecurityService e DiscoveryService são 

aplicados a pacotes UML que serão responsáveis por encapsular apenas os 

componentes essenciais para o funcionamento de uma aplicação definida em nível 

PIM pelos desenvolvedores. A Tabela 6 resume todas as propriedades e semântica 

dos estereótipos para middleware genérico. 

Tabela 6. Parâmetros dos estereótipos do PSM de middleware genérico. 

Estereótipo Propriedade Definição 

TargetMiddleware 

Name Nome do middleware alvo deste PSM. 

CommunicationServiceComponents Identificador do pacote que contem os 

componentes responsáveis pelo serviço de 

comunicação e sua configuração. 

AggregationServiceComponents Identificador do pacote que contem os 

componentes responsáveis pelo serviço de 

agregação e sua configuração. 

ApplicationClients Identificador dos pacotes que contêm os 

componentes responsáveis pela aplicação 

cliente e sua configuração. 

SecurityServiceComponents Identificador do pacote que contem os 

componentes responsáveis pelo serviço de 

segurança e sua configuração. 

CommunicationService 

Parameter Parâmetros de QoS que justificam a escolha 

dos componentes presentes nesse pacote. 

Topology Topologia identificada ou pela transformação 

ou pela definição pelos desenvolvedores para 

o melhor funcionamento da rede. 

CommunicationProtocol Lista dos protocolos de comunicação 

disponíveis no PSM. 

IntegratedDiscoveryService Identificador do pacote que contem os 

componentes responsáveis pelo serviço de 

descoberta e sua configuração. 

DiscoveryService 

Parameter Parâmetros de QoS que justificam a escolha 

dos componentes presentes nesse pacote. 

Internal Valor booleano que identifica se o serviço de 

descoberta é do tipo interno. 

External Valor booleano que identifica se o serviço de 

descoberta é do tipo externo. 

AggregationService Where Tipo de nó identificado como responsável 
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A Figura 33 apresenta um exemplo de modelo especificado através do PSM 

para middleware genérico utilizando os conceitos mostrados na Figura 32. No pacote 

Middleware (estereótipo TargetMiddleware) é possível observar as propriedades 

desse middleware e dos seus componentes (a fim de exemplificação, são listados os 

componentes Core1, Core2 e Core3). Além disso, o estereótipo TargetMiddleware 

também define que os componentes responsáveis pelo serviço de comunicação do 

middleware estarão definidos no pacote Communication, juntamente com as 

características (Parameter, Topology, CommunicationProtocols, IntegratedDiscovery 

Services) que precisam ser asseguradas para o funcionamento apropriado da 

aplicação de RSASF definida. Por fim, o pacote Application é estereotipado com 

TargetMiddlewareApplicationClient e define quais componentes do middleware 

estarão presentes na aplicação cliente a ser instalada nos nós da rede. 

Todavia, as propriedades definidas no perfil UML para middleware genérico 

ainda não são suficientes para expressar os requisitos específicos de todas as 

plataformas de middleware existentes para RSASF. Por isso, para cada middleware 

para RSASF com arquitetura baseada em componentes existente, é preciso definir 

um perfil UML complementar para incluir as propriedades específicas do 

middleware alvo. Assim, da mesma forma que na versão atual da ArchWiSeN são 

providos os metamodelos específicos das plataformas TinyOS e Sun Spot, a 

pela agregação. 

Function Lista de funções de agregação realizadas pelo 

nó. 

SecurityService 

Parameter Parâmetros de QoS que justificam a escolha 

dos componentes presentes nesse pacote. 

Authentication Parâmetro que define a necessidade de 

autenticação dos nós da rede. 

Cryptography Parâmetro que define a necessidade de 

criptografia dos dados transmitidos pelos nós 

da rede. 

TargetMiddlewareApplicationClient 

Hardware Hardware utilizado pelo cliente. 

SO Sistema operacional utilizado pelo cliente. 

Radio Padrão utilizado para comunicação sem fio na 

rede. 
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infraestrutura também inclui, além do perfil UML de middleware genérico, um 

perfil UML para o middleware MARINE (DELICATO et al., 2012), desenvolvido 

pelo nosso grupo de pesquisa e já descrito na Seção 2.5 deste documento. A 

adoção de um modelo de componentes, juntamente com o padrão microkernel 

promove a dissociação e modularização das características do sistema em 

componentes bem definidos que facilitam a gestão das funcionalidades do 

middleware e proporcionam a separação de interesses e recursos do sistema em 

unidades discretas. Como o middleware MARINE adota abstração de recursos para 

acesso à rede, outras plataformas que usam a mesma abstração poderiam 

reutilizar parcial ou totalmente o PSM para MARINE. 

Figura 33. Exemplo de middleware definido com o metamodelo genérico. 

 

A Figura 34 apresenta o PSM do middleware MARINE tendo como base as 

estruturas necessárias, propriedades e estereótipos, para a customização do 

MARINE seguindo a sua arquitetura. O PSM do MARINE foi projetado para ser 

aplicado a um modelo UML de componentes. Como este PSM modifica as 

metaclasses UML Component, Interface, Port e Property, a sua definição deve ser 

organizada conforme apresentado na Figura 32 (perfil para middleware genérico) 

onde os pacotes UML disponibilizados pelo PSM de middleware genérico vão 

encapsular os elementos UML estereotipados com as características deste 

middleware específico. 
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Conforme dita a arquitetura de microkernel, alguns componentes são 

essenciais para o funcionamento de middleware e devem ser sempre carregados 

quando este é usado. No caso do MARINE, os componentes que representam 

gerentes e repositórios compõem o microkernel do middleware e, portanto 

precisam estar presentes em qualquer configuração do middleware customizado. 

Dessa forma, na Figura 34 estão listados em uma enumeração todos os 

componentes do MARINE que são essenciais ao seu funcionamento mais básico 

(elementos obrigatórios para uma configuração válida do middleware). 

Figura 34. PSM para o middleware MARINE. 

 

Seguindo a arquitetura do MARINE apresentada na Seção 2.5 (Figura 21), o 

Gestor de Componentes tem o objetivo de realizar o processo do ciclo de vida dos 

componentes, sendo responsável por carregar, configurar e inicializar um 

componente e suas dependências. Além disso, o Gestor de Componentes é também 

encarregado de realizar a troca de componentes em tempo de execução e remover 

componentes ativos que não são mais requeridos, liberando os recursos de 

memória. O estereótipo da Figura 35 é responsável pela representação do 

Repositório de Componentes. Tal repositório é gerenciado pelo Gestor de Componentes 

e apresenta os diversos perfis de componentes existentes, ou seja, um conjunto de 

componentes, representando na figura pela propriedade implementation, os quais 

podem ser usados simultaneamente como configuração do middleware MARINE. 
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O estereótipo da Figura 35 representa um Repositório de Componentes no 

middleware MARINE, enquanto o estereótipo da Figura 36 representa a 

especificação do Repositório de Perfis de Componentes que é gerenciado pelo Gestor de 

Perfis de Componentes do MARINE. Entre as responsabilidades do Gestor de Perfis de 

Componentes está a realização do gerenciamento do perfil de componentes ativos, 

assim como o gerenciamento do ciclo de vida de todos os perfis de componentes. 

Figura 35. Estereótipo responsável pela representação do Repositório de Componentes. 

 

 O Gestor de Perfis de Componentes trabalha em conjunto com o Gestor de 

Repositório de Perfis de Componentes e provê ao MARINE uma interface de alto nível 

para o gerenciamento dos perfis de componentes existentes. Os componentes do 

MARINE associados a seus respectivos perfis de componentes deverão ser 

organizados dentro de pacotes UML com os estereótipos de middleware genérico 

TargetMiddleware, CommunicationService, DiscoveryService, AggregationService ou 

SecurityService, de acordo com suas funcionalidades. 

Figura 36. Estereótipo para representação do Repositório de Perfis de Componentes. 

 

O Gestor de Aplicações deve gerenciar o ciclo de vida das aplicações 

instaladas no MARINE. O Gestor de Aplicações consiste de um conjunto de 
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componentes do middleware que controla as aplicações definidas pelos 

desenvolvedores.  

Figura 37. Estereótipo responsável pela representação de uma aplicação do middleware 

MARINE. 

 

A função do Gestor de Aplicações é inicializar, pausar, retomar e destruir as 

aplicações presentes no Gestor de Repositório de Aplicações. O Gestor de Aplicações 

permite ao MARINE gerenciar todas as aplicações como um conjunto, auxiliando 

assim a tarefa de gerenciamento de tais aplicações. O repositório de aplicações do 

MARINE é definido como um pacote UML com o estereótipo de middleware 

genérico TargetMiddlewareApplicationClient e deve conter componentes 

estereotipados como Application (estereótipo representando na Figura 37). 

Por fim, as Políticas de Adaptação permitem ao MARINE saber qual 

comportamento adotar diante da ocorrência de eventos externos ao dispositivo, ou 

internos ao middleware. Essas políticas precisam ser especificadas previamente, 

com o objetivo de permitir ao MARINE saber quais decisões devem ser tomadas. 

Dessa forma, para o correto funcionamento do MARINE, é necessário um 

Repositório de Políticas de Adaptação. A Figura 38 apresenta os estereótipos o 

Repositório de Políticas de Adaptação do MARINE. As políticas são definidas a partir 

de um formato composto de Componente MARINE alvo da política de adaptação, 

evento que dispara a adaptação e Componente MARINE da adaptação. Além disso, 

os componentes das políticas de adaptação estarão presentes dentro do pacote que 



93 

 

 

organiza as aplicações do middleware. Dessa forma, as políticas de adaptação 

deverão ser organizadas dentro do pacote UML com o estereótipo de middleware 

genérico TargetMiddlewareApplicationClient assim como estão organizadas as 

aplicações do middleware.  

Figura 38. Estereótipos do Repositório de Políticas de Adaptação. 

 

Dessa forma, foram definidos os metamodelos PSM para as plataformas 

TinyOS, Sun SPOT e middleware (MARINE). No entanto, o processo de engenharia 

de domínio possibilita implementações futuras de novas plataformas para RSASF. 

Para tal, o processo mostrado na Figura 23 seria iniciado a partir da atividade 

"Criar Perfil UML Específico de Plataforma" e seguido das atividades "Construir 

Programa de Transformação M2M" e "Construir Programa de Transformação 

M2T" para o desenvolvimento das respectivas transformações. Assim, para o 

suporte a outras plataformas de middleware, com outras abstrações ou 

padrões/estilos arquiteturais, é necessário especificar um perfil específico que 

complemente as informações existentes no perfil de middleware genérico da mesma 

forma como foi feito para o middleware MARINE. A Tabela 7 sumariza os 

estereótipos definidos para o metamodelo do middleware MARINE. 

Tabela 7. Parâmetros dos estereótipos do PSM do middleware MARINE. 

Estereótipo Propriedade Definição 

Application Name Nome da aplicação alvo. 
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3.1.3.  Transformações de Modelo para Modelo 

Para cada plataforma adicionada na infraestrutura MDA da ArchWiSeN, 

uma transformação de Modelo para Modelo (M2M) deve ser definida. No entanto, 

com o uso de uma transformação com o código modularizado (com o uso dos 

helpers) é possível reusar partes de uma transformação como base no 

desenvolvimento uma nova transformação e assim reduzir o esforço de futuros 

desenvolvedores da ArchWiSeN na definição de novas transformações. 

Transformações de modelo para modelo são projetadas para mapear o 

conhecimento do domínio descrito através dos elementos do PIM em elementos de 

Class Nome da Classe main da aplicação. 

Sensor Sensores usados pela aplicação. 

Service Serviços usados pela aplicação. 

WebApplications Tipo de interface web disponibilizada. 

Sleep Tempo de sleep da aplicação. 

AdaptationProfile 

ConnectToComponents Aplicação ligada ao perfil de adaptação. 

Actions Ações descritas pelo perfil de adapação 

CallType 

Command Comando a ser executado na chamada de ação. 

Type Tipo do comando a ser executado. 

Param Parâmetros necessários para a chamada do comando. 

RequireType 

Event Tipo de evento associado aos diferentes gatilhos presentes em 

EventType 

Type Operador para teste. 

Value Valor para avaliar o limiar. 

Action 

Require Gatilho para disparar a ação. 

Call Chamada a ser realizada em caso de disparo de ação. 

ComponentDefaultProfile 

Interface Interface MARINE. 

Implementation Componente que realiza a implementação da interface. 

MarineInterface 

Name Nome do perfil. 

Proxy Interface proxy. 

Implementation Componentes que podem realizar implementação da interface. 
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um modelo específico de plataforma de forma a adicionar informações 

relacionadas à plataforma, mas sem perder nenhuma informação do domínio. 

Considerando a plataforma TinyOS como alvo, a transformação M2M 

recebe, como modelo fonte, os modelos UML de Classes e Atividades estendidos 

com o perfil para RSASF, e produz dois modelos alvos, os quais estão de acordo 

com os modelos UML de Componentes e Máquina de Estados estendidos com o 

perfil TinyOS (Figura 30). 

O algoritmo Activity2State (Figura 39) realiza o processo de transformação 

de um modelo com um fluxo de ações sequenciais (Diagrama UML de Atividades) 

para um modelo baseado em eventos (Diagrama UML de Estados). A linha 1 

apresenta o nome do algoritmo sua respectiva saída, um modelo UML de estados 

estereotipado com o perfil «PSMTinyOS» (PSM!StateMachine : UML 

«PSMTinyOS») , enquanto a linha 3 apresenta o modelo de entrada, um modelo 

UML de atividades estereotipado com o perfil «PIM» para RSASF (PIM!Activity: 

UML Activity Model «PIM»). Ao ser iniciado, o programa de transformação 

realiza uma busca (linha 9) pelo elemento UML InitialNode no modelo de entrada 

(PIM!Activity), caso tal elemento seja encontrado, a transformação cria os estados 

básicos do modelo de saída (desligado, inicializado, espera, coletando, e 

enviando). É importante notar que os estados coletando e enviando só serão 

adicionados ao modelo de saída se pelo menos um estereótipo dos tipos 

«ReadSensor» ou «Send» forem localizados (linhas 12 e 15, respectivamente). A 

partir dessa configuração inicial, o programa de transformação segue realizando 

uma análise de cada um dos elementos UML Fluxo de Controle (as setas que 

indicam o sentido do fluxo de ações das atividades no modelo de atividades 

UML). Tal análise é realizada da seguinte forma, o algoritmo localiza quais os 

elementos fonte (linha 22) e destino (linhas 27, 30 e 33) do fluxo de controle e 

determina quais gatilhos e efeitos (linhas 24 e 25) devem ser adicionadas a um novo 

elemento UML Transição ligando estados correspondentes no modelo de saída 

(linha 56). Tal processo é repetido de forma exaustiva pela transformação 

considerando todas as transições possíveis entre os elementos estereotipados no 

modelo PIM. 
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Figura 39. Pseudo código da tranformação Acivity2State. 

1program Activity2State (PSM!StateMachine : UML «PSMTinyOS») 
2const: 
3  PIM!Activity: UML Activity Model «PIM»; 
4var: 
5  off, booted, idle, reading, sending : UML State «PSM»; 
6  flow : UML Control Flow «PIM»; 
7  transition : UML Transition «PSM»; 
8begin: 
9  if PIM!Activity.getInitialNode() == TRUE then 
10    PSM!StateMachine.Region.name = PIM!Activity.InitialNode.name; 
11    PSM!StateMachine.Region.subvertex   {off ,booted,idle} 
12    if PIM!Activity.hasStereotype('DSL::ReadSensor') == TRUE then 
13       PSM!StateMachine.Region.subvertex   {reading}; 
14    endif 
15    if PIM!Activity.hasStereotype('DSL::Send') == TRUE then 
16       PSM!StateMachine.Region.subvertex   {sending}; 
17    endif 
18  else 
19    return; 
20  flow:= getNextControlFlow(PIM!Activity); 
21  repeat 
22    if flow.source.hasStereotype('DSL::Radio') == TRUE then 
23      --Preencher modelo com valores de alias interface e component 
24      transition   AddTrigger(); 
25      transition   AddEffect(); 
26     --Verificar a ação a ser tomada após o radio ser inicializado 
27      if flow.target.hasStereotype('DSL::Timer') == TRUE then 
28        --Definir modelo apropriado para o fluxo RADIO->TIMER 
29      endif 
30      if flow.target.hasStereotype('DSL::ReadSensor') == TRUE then 
31        --Definir modelo apropriado para o fluxo RADIO->READ 
32      endif 
33      if flow.target.hasStereotype('DSL::Send') == TRUE then 
34        --Definir modelo apropriado para o fluxo RADIO->SEND 
35      endif 
36      (...) 
37   endif 
38    if flow.source.hasStereotype('DSL::Timer') == TRUE then 
39      --Preencher modelo com valores de alias interface e component 
40      transition   AddTrigger(); 
41      transition   AddEffect(); 
42     --Verificar a ação a ser tomada após o radio ser inicializado 
43      if flow.target.hasStereotype('DSL::Timer') == TRUE then 
44        --Definir modelo apropriado para o fluxo TIMER->TIMER 
45      endif 
46      if flow.target.hasStereotype('DSL::ReadSensor') == TRUE then 
47        --Definir modelo apropriado para o fluxo TIMER->READ 
48      endif 
49      if flow.target.hasStereotype('DSL::Send') == TRUE then 
50        --Definir modelo apropriado para o fluxo TIMER->SEND 
51      endif 
52      (...) 
53    endif 
54    --Definir outras transformações de forma análoga para cada estereótipo 
55    (...) 
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56   PSM!StateMachine   transition; 
57   flow:= getNextControlFlow(PIM!Activity); 
58  until(flow == NULL) 
59  return PSM!StateMachine; 
60 end. 

Figura 40. Um trecho da transformação M2M para gerar o PSM para a plataforma TinyOS. 

 

Vale ressaltar que, embora o algoritmo Activity2State esteja escrito em uma 

linguagem de pseudocódigo imperativo, as transformações na ArchWiSeN são 

implementadas com a linguagem ATL. A Figura 40 apresenta um trecho do código 

de transformação escrito na linguagem ATL para gerar o modelo específico de 

plataforma para a plataforma TinyOS. A linha 1 representa o nome da regra de 

transformação, as linhas 2 até 10 representam o elemento UML de entrada (linha 

3) que será transformado em um elemento do metamodelo de saída (linha 5). O 

modelo de saída terá propriedades internas que serão preenchidas de acordo com 

as outras regras de transformação. O Apêndice B apresenta o código da 

transformação M2M para a plataforma TinyOS. 

Considerando a plataforma Sun SPOT, a transformação M2M recebe, como 

modelo fonte, os modelos UML de Classes e Atividades estendidos com o perfil 
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para RSASF, e produz um modelo alvo, o qual está de acordo com os modelos 

UML de Classes estendidos com o perfil Sun SPOT. 

O conjunto de mapeamentos que levam um modelo de nível PIM para o 

nível de PSM na plataforma de Middleware (MARINE) também consiste em uma 

transformação modelo para modelo (M2M). Como a plataforma de Middleware é 

composta por componentes pré-configurados, o objetivo desta transformação 

M2M é identificar quais componentes fazem parte da aplicação e quais 

configurações serão aplicadas a esses componentes a partir dos elementos (ou de 

um conjunto de elementos) identificados no nível PIM. 

Diferentemente do que ocorre com as plataformas TinyOS e Sun SPOT, uma 

transformação para middleware deve identificar padrões existentes dentro de um 

modelo PIM para realizar a escolha correta dos componentes a serem incluídos. 

Por exemplo, seja um modelo PIM que contem um elemento estereotipado como 

«ReadSensor». Tal estereótipo identifica uma leitura de sensor e está associado a 

um tipo de dado (temperatura, luz, etc.). Assim, o componente a ser inserido no 

middleware deve utilizar a interface ITemperatureSensor do MARINE caso, por 

exemplo, o sensor associado seja de temperatura. No caso de requisitos não 

funcionais, como por exemplo segurança, as informações sobre tal requisito estão 

definidas em modelos de granularidade distintas através dos estereótipos, 

«System» e «Send» (respectivamente visões estrutural e comportamental). Durante 

o processo de transformação M2M, tal modelo PIM converge em um único Pacote 

UML estereotipado no modelo de middleware gerado contendo todos os 

componentes que implementam o serviço de segurança. 

O pseudocódigo da Figura 41 mostra como são determinados quais os 

serviços de middleware estão sendo utilizados pela aplicação modelada no nível 

PIM. A linha 7 mostra a inicialização das variáveis booleanas que representam os 

quatro serviços suportados pela ArchWiSeN. Dessa forma, se uma modificação no 

estereótipo relacionado a serviços de middleware (linhas 11, 14, 17, 20, 23) é 

detectada, um serviço de middleware associado é incluído. Assim, nos próximos 
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passos a transformação poderá incluir os componentes necessários para a criação 

do middleware customizado.  

Figura 41. Pseudocódigo do algoritmo para detecção dos serviços utilizados pela 

aplicação. 

1 program FindMiddlewareServices (Services[3]:BOOL) 
2  const 
3    DSL = UML «PIM»; 
4  var 
5   Seguranca, Descoberta, Comunicacao, Agregacao: BOOL; 
6   Package: UML Package «PIM»; 
7   Activity: UML Activity «PIM»; 
6 begin: 
7   Seguranca := Descoberta := Comunicacao := Agregacao := FALSE; 
8   Element:= DSL.getNextElement(); 
9  repeat 
10   if DSL.Package.getStereotype('DSL::System').Authentication == TRUE then 
11     Seguranca := TRUE; 
12   endif 
13   if DSL.Activity.getStereotype('DSL::Send').Cryptography == TRUE then 
14     Seguranca := TRUE; 
15   endif 
16   if DSL.AcceptEventAction.getStereotype('DSL::Receive'). 
AsynchronousCommunication == TRUE then 
17     Comunicacao := TRUE; 
18   endif 
19   if DSL.OpaqueAction.getStereotype('DSL::Radio'). Discovery == TRUE then 
20     Descoberta := TRUE; 
21   endif   
22   if DSL.OpaqueAction.getStereotype('DSL:: Aggregation'. type > 0 == TRUE 
then 
23     Agregacao:= TRUE; 
24   endif 
25   Element:= DSL.getNextElement(); 
26   until (Element) == Empty 
27 return <Seguranca, Descoberta, Comunicacao, Agregacao>; 
28 end. 

 

O Apêndice B apresenta o código completo das transformações M2M 

disponíveis na ArchWiSeN. 

3.1.4. Transformações de Modelo para Texto 

Para cada plataforma adicionada na infraestrutura MDA, uma 

transformação de Modelo para Texto (M2T) deve ser definida. As transformações 

M2T foram realizadas utilizando uma tecnologia de template para a geração de 

código fonte. Dessa forma, o objetivo dessa transformação é gerar o código fonte 
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apenas dos componentes que foram considerados indispensáveis pela 

transformação M2M, desconsiderando todos os outros e realizando correções 

mínimas do código para assegurar que as configurações sejam obedecidas. Essa 

abordagem leva a geração automática de um código fonte sem grande presença de 

trechos de códigos, componentes ou funções que não necessitam ser 

executados/compilados. 

A transformação de modelo para texto (M2T) da plataforma TinyOS toma 

como entrada os modelos UML do PSM (Modelos UML de Componentes e de 

Transição de Estados aprimorados com o perfil TinyOS) e gera, como saída, 

código fonte NesC (GAY et al., 2003). Já a transformação de modelo para texto da 

plataforma Sun SPOT possui como entrada o modelo da Classes do PSM e gera, 

como saída, código fonte Java ME. A maior parte das regras de transformação 

M2T consistem de mapeamentos simples que transformam cada um dos 

elementos UML do PSM em seu correspondente código seguindo as regras da 

BNF para a linguagem da plataforma alvo.  

Figura 42. Trecho de uma transformação M2T para gerar código para a plataforma 

TinyOS. 

 

A Figura 42 mostra um trecho do código da transformação M2M para a 

plataforma TinyOS. Na linha 1 é possível notar a criação do arquivo do código 

fonte. Nas linhas 5 até 16 essa transformação lê o PSM da aplicação e insere no 

modelo as interfaces que serão usadas. O Apêndice C apresenta o código da 

transformação M2T disponível na ArchWiSeN. 
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A plataforma de middleware MARINE utiliza uma abordagem chamada strip 

para a remoção dos componentes que não serão utilizados pela aplicação 

diminuindo a quantidade de componentes que deverão ser passados para os 

dispositivos. Na ArchWiSeN, a transformação M2T descarta o uso do strip e gera o 

código apenas para os componentes essenciais para a configuração de middleware 

solicitada pelos desenvolvedores através do PIM.  

As transformações presentes na ArchWiSeN são capazes de gerar todo o 

código fonte necessário para compilar e executar uma aplicação para uma dada 

plataforma alvo. 

3.2. Engenharia de Aplicação 

Esta Seção apresenta todas as atividades que os desenvolvedores de 

aplicações para RSASF devem realizar durante o processo de engenharia de 

aplicação utilizando os artefatos providos pela engenharia de domínio (logo, os 

artefatos disponíveis na ArchWiSeN) para gerar código fonte executável para a 

plataforma de RSASF escolhida. 

A primeira atividade no diagrama (Figura 43), chamada "Análise de 

Requisitos", é realizada por ambos os desenvolvedores (especialista de domínio e 

especialista de redes), onde tais atores coletam todas as informações necessárias 

para construir a aplicação RSASF alvo. Tal análise de requisitos é uma atividade 

tradicional do processo de elicitação de requisitos conduzida como parte de 

qualquer processo de desenvolvimento de software. Os artefatos produzidos como 

saída desta atividade (Diagramas UML de casos de uso, documentos textuais, 

entre outros) representam os requisitos do sistema e compõem o CIM, o qual será 

utilizado nas atividades futuras. Portanto, o CIM é, na realidade, um conjunto de 

documentos que inclui os requisitos funcionais (relacionados com a lógica da 

aplicação) e não funcionais (relacionados com a configuração da plataforma alvo). 

Esses documentos sobre requisitos são utilizados pelo especialista de domínio 

durante a atividade "Modelar PIM" que possui como saída os modelos UML de 

Atividades e de Classes aperfeiçoados com o perfil UML para RSASF. 
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Figura 43. Diagrama de atividades representando o processo de engenharia de aplicação. 
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Ao mesmo tempo em que o especialista de domínio realiza a atividade 

"Modelar PIM", como ocorre em um típico cenário de desenvolvimento para 

RSASF, o especialista de redes inicia a atividade "Escolher Plataforma" para 

avaliar as plataformas disponíveis e escolher aquela que melhor cumpre os 

requisitos da aplicação descritos no CIM. A atividade "Escolher Plataforma" não 

representa uma tarefa de modelagem. Em vez disso, tal atividade representa uma 

decisão de projeto a ser realizada pelo especialista de redes a cerca da plataforma 

que será utilizada para implantação da aplicação. Especialistas de redes são 

desenvolvedores que possuem um conhecimento profundo nas plataformas de 

RSASF existentes, incluindo seus requisitos e limitações. Dessa forma, ao conhecer 

os requisitos da aplicação através do CIM e tendo conhecimento no domínio de 

RSASFs, o especialista de redes pode escolher a plataforma que melhor se adapta 

às necessidades da aplicação. 

Com as informações modeladas pelo especialista de domínio na atividade 

"Modelar PIM" e sabendo a plataforma que melhor se adapta aos requisitos da 

aplicação, o especialista de redes pode então realizar a atividade "Aplicar Marcas 

de Configuração" e editar o modelo PIM para inserir as propriedades requerias 

pela aplicação através da visão de configuração. A abordagem MDA especifica o 

uso de estereótipos UML para detalhar modelos através de propriedades de 

customização (ou "marcas", jargão da área de MDA). Tais marcas podem denotar 

características como protocolos de rede, especificação de hardware, entre outros.  

Em seguida, a atividade "Verificação" será executada por ambos os 

desenvolvedores com o objetivo de checar se todas as informações modeladas 

cumprem os requisitos da aplicação. Tal atividade pode ser executada 

manualmente ou com auxílio de ferramentas de análise de modelos em tempo de 

projeto. Com a ArchWiSeN foi disponibilizada uma ferramenta para análise do 

consumo de energia que é melhor detalhada na Seção 3.2.1. Se algum dos 

requisitos não foi atingido, todo o processo de desenvolvimento deverá começar 

novamente a partir da atividade "Análise de Requisitos", mas mantendo todas as 

informações que já foram modeladas de forma que apenas edições precisem ser 

feitas. Algumas vezes, nem todos os requisitos podem ser garantidos devido a 
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características particulares das aplicações para RSASF. Dessa forma, os 

desenvolvedores precisam analisar novamente todos os requisitos para remodelar 

partes da aplicação. Tal tarefa não significa que a fase de elicitação de requisitos 

deve ser completamente refeita ou que os modelos desenvolvidos na atividade 

"Modelar PIM" serão inutilizados. Em vez disso, os requisitos devem ser refinados 

como é comumente feito no desenvolvimento de software iterativo e incremental. 

Usualmente a primeira versão do documento de requisitos pode conter diversas 

imprecisões, pois tal documento pode ser baseado em uma noção informal e/ou 

incompleta do escopo do sistema. O processo de refinamento de requisitos 

objetiva a ajustar os requisitos em documentos mais precisos e realistas para 

ajudar os desenvolvedores a assegurar que os principais requisitos foram 

atingidos. 

Se todos os requisitos da aplicação foram atingidos, a atividade "Executar 

transformação M2M" será realizada pela infraestrutura MDA (ArchWiSeN). Tal 

atividade recebe como parâmetro de entrada uma instância do PIM (modelos 

UML da aplicação) para gerar como saída uma instância (modelo) do PSM que 

representa a realização da tal aplicação em uma plataforma específica escolhida 

pelo especialista de redes. Após essa atividade, o PSM gerado pode ser refinado 

pelo especialista de redes na atividade "Refinar Modelo PSM" com o objetivo de 

melhorar o modelo específico de plataforma com informações como 

especificidades relacionadas a plataforma de sensor alvo ou escolher uma 

biblioteca de componentes que melhor seja melhor adequada aos requisitos não 

funcionais da aplicação. Por exemplo, o especialista de redes pode definir políticas 

para economia de recursos da rede, como energia, através da seleção de um 

conjunto particular de componentes que não foram automaticamente 

configurados pela transformação M2M. Outra tarefa possível durante a atividade 

"Refinar Modelo PSM" é a configuração dos módulos (ou componentes de 

software) que implementam a funcionalidade dos atuadores de acordo com o 

hardware selecionado. Tal refinamento pode ser feito ainda através de 

transformações M2M extras no nível de PSM (ou seja, de PSM para PSM). O uso 

de transformações para tal refinamento pode ser uma forma de garantir a 
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sincronização entre os modelos desenvolvidos para a aplicação mas está fora do 

escopo do trabalho (Ver Capítulo 6: Conclusão e Trabalhos Futuros). 

Por fim, a atividade "Executar Transformação M2M" é realizada. Essa 

atividade possui dois parâmetros de entrada: (i) o modelo PSM refinado pelo 

especialista de redes (fornecido pelos desenvolvedores) e (ii) os templates de código 

da plataforma escolhida (fornecido pela ArchWiSeN). Esta atividade gera como 

saída o código fonte da aplicação a ser implantado nos nós da rede. O código 

gerado é então refinado por ambos os desenvolvedores (cada um respeitando sua 

respectiva área de conhecimento) na atividade "Refinar Código" com o objetivo de 

adicionar melhorias como funções específicas da aplicação ou parâmetros de 

protocolos que não foram gerados automaticamente pela transformação MDA. 

Como mencionado anteriormente, aplicações para RSASF são 

desenvolvidas de acordo com dois pontos de vista. O primeiro é o ponto de vista 

do especialista de domínio da aplicação e o segundo é o ponto de vista do 

especialista de redes. Construir aplicações para RSASF usando a ArchWiSeN 

promove a divisão de responsabilidades entre os desenvolvedores nessas 

diferentes visões, tornando possível que os desenvolvedores usem seu 

conhecimento específico de domínio e habilidades, retirando da responsabilidade 

dos desenvolvedores a manutenção de requisitos que não pertencem ao seu 

campo de experiência. Através do diagrama de atividades apresentado na Figura 

43, é possível observar que a maioria das atividades que envolvem algum tipo de 

conhecimento específico de plataforma ou de domínio estão associadas à seu 

respectivo especialista. Neste caso, as únicas exceções são as atividades "Análise 

de Requisitos" e a "Validação" que são realizadas por ambos os desenvolvedores 

para criar uma ponte entre ambas as especificações. Além disso, o processo de 

engenharia de aplicação promove a separação da lógica de domínio da lógica de 

rede. O especialista de domínio necessita apenas de interagir com elementos UML. 

Mais tarde no processo, ele pode incluir um código de uma função específica de 

seu domínio na aplicação quando o código da plataforma já estiver gerado. Por 

outro lado, o especialista de redes precisa lidar apenas com os aspectos ligados a 

redes, tanto no nível de modelagem quanto no nível de código. 
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Manutenção é uma atividade crítica nas aplicações para RSASF. Os 

problemas mais comuns em tal atividade é a necessidade de lidar com o código 

específico de plataforma e a falta de documentação. No entanto, usando o 

processo de engenharia de aplicação da ArchWiSeN, uma aplicação pode ser 

definida independentemente plataforma de sensor escolhida; toda informação é 

mantida em modelos UML em um nível independente de plataforma que pode ser 

transformado em um modelo específico de plataforma para qualquer atual ou 

futura plataforma de RSASF, dependendo apenas da existência dos respectivos 

programas de transformação e metamodelo específico de plataforma. Além disso, 

atuais e futuros desenvolvedores poderão sempre ler e entender os padrões UML, 

reduzindo uma atualização em uma aplicação para RSASF em uma simples 

mudança em um modelo padronizado. 

3.2.1.  Requisitos não funcionais  

Como parte do processo de engenharia de aplicação proposto na 

ArchWiSeN, foi definida no diagrama de atividades da Figura 43 uma atividade 

para a "Validação" da aplicação desenvolvida. No contexto dessa Tese, validar 

uma aplicação consiste em analisar se os requisitos funcionais e não funcionais 

estão sendo atingidos através dos modelos desenvolvidos. 

Além das dificuldades relacionadas ao conhecimento de domínio, 

plataforma de hardware e redes, RSASFs são fortemente afetadas por requisitos não 

funcionais, onde cada aplicação pode ter necessidades bastante distintas. No 

entanto, a análise de requisitos não funcionais é bem mais complexa do que a 

análise dos requisitos funcionais, pois constantemente existem relações de 

proporcionalidade transitiva (inversa) entre diferentes requisitos não funcionais. 

Por exemplo, diminuir o tempo de sincronização de mensagens implica aumentar 

o consumo de energia. Portanto, ferramentas que forneçam meios de análise de 

requisitos não funcionais em tempo de projeto da aplicação são potencialmente 

úteis nesse contexto.  

Análise de modelos UML como forma de validar os requisitos em tempo de 

projeto pode ser implementada sobre a forma de restrições OCL ou através de 
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transformações MDA que possuem como saída, não um modelo, mas sim, 

resultado baseado na análise do modelo de entrada. Na abordagem apresentada 

nesta Tese, uma transformação MDA (de PIM para PIM) é utilizada para analisar o 

modelo PIM, detectar os elementos UML que são importantes para o assunto 

analisado e realizar cálculos sobre esses elementos que ajudam aos 

desenvolvedores a determinar se a característica alvo de análise está sendo 

atingida. Dessa forma, a infraestrutura MDA está aberta para a análise de 

qualquer requisito que possa ser de alguma forma quantificado através dos 

modelos UML. Optou-se por usar uma transformação MDA ao invés do OCL para 

possibilitar essa análise para diferentes plataformas e tornar simples a adição de 

novas propriedades constantes nos modelos de energia. 

Na versão apresentada nesta Tese a ArchWiSeN fornece o Analisador de 

Consumo de Energia como um mecanismo para ajudar desenvolvedores a validar se 

a aplicação desenvolvida atende os requisitos estabelecidos ainda na fase de 

projeto. Com esta informação, os desenvolvedores são capazes de determinar se a 

aplicação modelada cumpre os requisitos de tempo de vida da rede ainda durante 

o processo de engenharia de aplicação. A versão atual do Analisador de Consumo de 

Energia foca apenas no consumo de energia dos nós da rede, pelo fato deste se um 

requisito bastante genérico para a maioria das aplicações para RSASF. 

Tabela 8. Modelo de energia para a dispositivos MicaZ considerando valores de corrente 

(mA) para uma tensão elétrica fixa de 3V. 

Atividade no dispositivo mA Estereótipo do modelo PIM associado. 

CPU_ACTIVE 8,93 Aggregation, Receive, Send, Function 

CPU_IDLE 4,93 Timer 

CPU_INIT 3,2 Elemento inital state do diagrama de atividades UML 

RADIO_TX 16,5 Send 

RADIO_RX 19,7 Receive 

LED 2,2 Leds 

LED_INIT 0 Leds 
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SENSOR_BOARD 0,69 SensorData 

Para realizar a estimativa do consumo de energia de cada nó a ArchWiSeN 

executa cinco etapas, descritas a seguir: 

i. Carregar os modelos da visão do comportamental e a visão 

estrutural da aplicação, 

ii. Carregar o modelo de energia do hardware escolhido na visão 

estrutural, (o modelo de energia corresponde as informações de 

consumo de energia para cada tarefa que pode ser executada no nó 

de uma plataforma de sensor específica), 

iii. Carregar a visão comportamental e contar cada atividade dentro da 

mesma partição (o modelo comportamental é um diagrama de 

atividades UML), 

iv. Avaliar cada atividade com base no modelo de energia do hardware, e  

v. Para somar os valores obtidos para cada atividade um nó.  

Tabela 9. Modelo de energia para a dispositivos Sun SPOT considerando valores de 

corrente (mA) para uma tensão elétrica fixa de 5,5V. 

Atividade no dispositivo Radio Placa 

de 

Sensor 

mA Estereótipo do metamodelo PIM 

associado. 

SHALLOW SLEEP2 Off Não ~24 Timer 

SHALLOW SLEEP On Não ~40 Timer, Receive, Send 

AWAKE, ACTIVELY CALCULATING Off Não ~80 Aggregation 

AWAKE, ACTIVELY CALCULATING On Não ~98 Aggregation, Receive, Send 

SHALLOW SLEEP Off Sim ~31 Timer, Read 

SHALLOW SLEEP On Sim ~46 Timer, Read, Receive, Send 

AWAKE, ACTIVELY CALCULATING Off Sim ~86 Aggregation, Timer, Read 

                                                           
2 Dispositivos ativos, mas não sem threads ativas 
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AWAKE, ACTIVELY CALCULATING On Sim ~104 Aggregation, Timer, Read, Receive, 

Send 

ALL LEDS - - 25 Leds 

BLUE LED - - 10 Leds 

RED LED - - 9 Leds 

GREEN LED - - 5 Leds 

Na ArchWiSeN o Analisador de Consumo de Energia está implementado para 

realizar o cálculo da energia consumida em cada tipo de tarefa adotando o modelo 

de energia do mote MICAz (ATmega128 microprocessadores e CC2420 rádio), 

conforme mostrado na Tabela 8, obtida através da planilha de dados 

disponibilizada pelo fabricante (MEMSIC, 2013), ou o modelo de energia do mote 

Sun SPOT, conforme mostrado na Tabela 9, obtida através da folha de dados 

disponibilizada pelo fabricante (LABS, 2010). Para usar outra plataforma de 

sensor, o desenvolvedor deve fornecer o respectivo modelo de energia. Os dados 

gerados por esta análise correspondem a execução de cada tarefa existente para a 

aplicação e expressa em mA (miliamperes). 

A ArchWiSeN está aberta a implementação de outras ferramentas de 

verificação em tempo de projeto visto que o Analisador de Consumo de Energia foi 

desenvolvido através da leitura do modelo PIM, ou seja é uma transformação PIM 

para PIM, e não altera nenhuma propriedade desde modelo, apenas fornece aos 

desenvolvedores as informações necessárias para analisar o consumo de energia 

dos nós da rede quando estes executam uma aplicação na plataforma escolhida. 
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4. Avaliação 

No Capítulo 3 foram apresentados o processo para a criação dos artefatos 

de software reusáveis (engenharia de domínio) e o processo para o 

desenvolvimento de aplicações para RSASF (engenharia de aplicação) através da 

abordagem MDA ArchWiSeN. O presente Capítulo tem como objetivo avaliar a 

ArchWiSeN através de quatro vias:  

i. Prova de conceito (detalhada na Seção 4.1) composta de uma série de 

diferentes cenários de aplicações e realizada com a infraestrutura 

MDA e o processo de engenharia de aplicação propostos;  

ii. Experimento controlado (detalhado na Seção 4.2);  

iii. Análise do suporte a serviços de middleware (detalhada na Seção 4.3);  

iv. Análise sistemática da ArchWiSeN através da metodologia feature 

analisys (detalhada na Seção 4.4).  

Na prova de conceito, diversas aplicações de diferentes domínios de RSASF 

foram desenvolvidas visando demonstrar, na prática, e em diferentes situações, a 

utilidade da ArchWiSeN em prover a separação de conceitos entre os dois 

diferentes perfis de desenvolvedores (especialista de domínio e especialista de 

redes) e a capacidade de gerenciar os requisitos das aplicações de diferentes 

domínios.  

O experimento controlado trata de uma avaliação quantitativa realizada 

através do uso da abordagem proposta por diferentes usuários e a análise dos 

resultados obtidos em termos de métricas de produtividade, compreensão e reúso.  

A análise do suporte aos serviços de middleware testa o processo de 

configuração de um middleware para verificar a corretude dos procedimentos 

realizados pelos algoritmos de transformação e validar a sua eficiência em garantir 

que aplicações de RSASF, que requerem serviços de middleware, possam atingir os 

seus requisitos através do uso das plataformas de middleware suportadas na 

ArchWiSeN.  
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Por fim, a análise sistemática da ArchWiSeN trata da avaliação em termos 

de características que são desejadas para uma ferramenta MDA conforme 

detalhado na especificação da OMG (MILLER; MUKERJI, 2003)e comparação com 

outras ferramentas MDA para RSASF existentes. 

4.1. Prova de Conceito 

Esta Seção ilustra o uso da ArchWiSeN no desenvolvimento de diversas 

aplicações para RSASF com a finalidade de avaliar o processo de engenharia de 

aplicação proposto na Seção 3.2. Para tal, o objetivo específico enunciado na 

Introdução (Seção 1.3) de "(iii) Definir um processo para construir aplicações para 

RSASF onde os desenvolvedores possam ser beneficiados com uma melhor produtividade, 

compreensão, separação de interesses e reúso", deve ser avaliado com o foco na análise 

(através de diferentes cenários) do processo de engenharia de aplicação proposto e 

no esclarecimento de como cada artefato da ArchWiSeN é aplicado em tal 

processo. Os diferentes cenários da prova de conceito visam também demonstrar 

como a separação de interesses entre os dois perfis de desenvolvedores é atingida 

durante o processo de engenharia de aplicação.  

O processo completo de engenharia de aplicação para três aplicações é 

descrito nesse Capítulo. As seguintes aplicações foram descritas:  

i. Controle de Temperatura para o domínio de Smart Homes (Subseção 

4.1.1), o cenário mais simples apresentado nessa prova de conceito;  

ii. Monitoramento da Integridade Estruturas Civis para o domínio de Smart 

Buildings (Subseção 4.1.2), o cenário mais complexo incluso nessa 

prova de conceito;  

iii. Aplicação AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) o 

domínio de Smart Homes (Subseção 4.1.3), onde há necessidade de 

avaliação de um requisito não funcional em tempo de projeto.  

As três aplicações descritas englobam todas as atividades providas pelo 

processo de engenharia de aplicação da ArchWiSeN (Seção 3.2). A seguintes 

aplicações também foram desenvolvidas com o uso da ArchWiSeN mas são serão 
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detalhadas no documento: (i) Detecção de fogo em florestas; (ii) Osciloscópio; (iii) 

Controle de Acesso a Perímetro; (iv) Controle de estoque; (v) Controle de umidade 

e temperatura; (vi) Controle remoto de casa; (vii) Monitoramento de vulcões; e 

(viii) Detecção de queda.  

Por fim, na Subseção 4.1.4 são discutidos os resultados obtidos através dos 

cenários apresentados nesta prova de conceito. Todas as aplicações definidas estão 

sumarizadas na Tabela 10, apresentada na Subseção 4.1.4, descrevendo o número 

de linhas de código (ou LoC, do Inglês Lines of Code) considerando o TinyOS como 

plataforma alvo dos cenários da prova de conceito.  

4.1.1 Cenário 1: Monitoramento de Temperatura para Smart Homes 

Este cenário considera o desenvolvimento de uma aplicação para o domínio 

de Smart Homes que consistem em monitorar a temperatura de uma casa 

instrumentada por uma rede de sensores sem fio. Tal aplicação foi projetada 

através dos artefatos MDA da ArchWiSeN usando o processo de engenharia de 

aplicação apresentado na Seção 3.2, a partir de um nível independente de 

plataforma até a obtenção do código fonte. São apresentadas ainda dois cenários 

de mudanças para ilustrar a separação de interesses entre os desenvolvedores. O 

objetivo desta aplicação é:  

Coletar dados de temperatura de um ambiente, processar esses dados 

através de uma função de agregação para que apenas a maior dentre 10 amostras 

seja considerada e, por fim, enviar apenas essa amostra para o nó sorvedouro. 

Seguindo o diagrama de atividades que descreve o processo de engenharia 

de aplicação (Figura 43 do Capítulo 3), a primeira atividade a ser executada por 

ambos os desenvolvedores é a "Análise de Requisitos". Como essa atividade pode 

ser realizada a partir de qualquer técnica de engenharia de requisitos, conforme 

explicado na Seção 3.2, e está fora do escopo desta Tese, ela não será detalhada 

neste documento. 

A atividade seguinte, "Modelar PIM", é realizada pelo especialista de 

domínio. Tal atividade é concluída a partir da execução dos seguintes passos: 
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i. Criação dos diagramas UML de Classes e Atividades; 

ii. Aplicação do perfil para RSASFs em ambos os modelos; 

iii. Modelagem da visão estrutural da aplicação; 

iv. Modelagem da visão comportamental da aplicação. 

Figura 44. Modelo da visão estrutural.  

 

A Figura 44 apresenta o modelo criado pelo especialista de domínio para 

representar a visão estrutural da aplicação. Neste modelo é possível perceber a 

existência de duas «regions», contendo em cada uma delas um «nodegroup» e um 

«nodedefinition». O «nodegroup» da «region» ServerRoom possui o nome Sala e 

um «nodedefinition» MyNodes. Em MyNodes é possível perceber que estão 

conectados aos dispositivos dois sensores: temperatura e luz. Já na «region» 

SinkRoom, o «nodegroup» Controle utiliza a «nodedefinition» SinkNode. 

A Figura 45 apresenta o modelo que representa a visão comportamental da 

aplicação também modelada pelo especialista de domínio. Nesta figura é possível 

notar a presença de duas swimlanes Sala e Controle. A primeira swimlane, Sala, 

modela o comportamento do «nodegroup» Sala, enquanto a segunda swimlane, 

Controle, modela o comportamento do «nodegroup» Controle. O comportamento 

do «nodegroup» Sala é bastante simples. Os nós devem inicializar seus respectivos 

rádios, iniciar um temporizador de 20 segundos, realizar 10 coletas de dados de 

temperatura, selecionar apenas o maior dado obtido e enviar através do radio tal 
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dado. O comportamento do «nodegroup» Controle resume-se a obtenção dos 

dados através do rádio do dispositivo.  

Figura 45. Modelo da visão comportamental. 

 

Ambos os modelos apresentados (Figura 44 e Figura 45) foram 

desenvolvidos durante a atividade "Modelar PIM" utilizando diagramas UML de 

classes e atividades e o perfil para RSASF fornecido pela ArchWiSeN. 

Seguindo o processo de engenharia de aplicação, o especialista de redes 

deve realizar a atividade "Escolher Plataforma" para selecionar a plataforma alvo 

da aplicação. A partir daí, o especialista de domínio pode realizar a atividade 

"Aplicar Marcas de Configuração" para incluir as propriedades de configuração 

nos modelos, como, por exemplo, a propriedade OS do estereótipo 

«nodedefinition» para TinyOS2x (Figura 44) e a propriedade DutyCicle do 

estereótipo «radio» do comportamento do nodegroup Sala (Figura 45). 

Após a conclusão da modelagem da aplicação, ambos os desenvolvedores 

realizam a atividade "Verificação". Nessa atividade os desenvolvedores devem 

verificar se os modelos projetados atingem os requisitos elucidados. Um exemplo 

completo da atividade "Verificação" realizada com auxilio do Analisador de 

Consumo de Energia provido pela ArchWiSeN é apresentado na Seção 4.1.3. 
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Figura 46. PSM da aplicação. 

 

As últimas etapas do processo correspondem a execução das 

transformações providas pela infraestrutura MDA para gerar o código executável 

da plataforma alvo. A Figura 46 representa o modelo PSM gerado 

automaticamente (Diagrama de Estados) através da atividade "Aplicar 

transformação M2M". Enquanto a Figura 47 apresenta um código da plataforma 

TinyOS gerado para o módulo dessa mesma aplicação. O código fonte completo 

dessa aplicação pode ser encontrado no Apêndice D. 

Figura 47. Trecho de código fonte gerado para o módulo. 

1 #include "datacentercontrol.h" 

2 

3 module DatacenterControlC {  

4  uses interface Read<uint16_t> as GetSamples; 

5  uses interface Boot as InitialNode1; 

6  uses interface AMSend as SendMyData; 

7  uses interface Packet; 

8  uses interface AMPacket; 

9  uses interface SplitControl as ConfigureRadio; 

10  uses interface Timer<TMilli> as LittleTimer; 

11 

12 } implementation { 

13 (...) 

14} 

Cenário de Mudança 1: Alterando os Protocolos de Nível de Rede. A 

mudança na topologia lógica de rede ou na densidade nós implantados (por 
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exemplo a necessidade de implantação de uma rede mais ou menos densa) pode 

exigir a seleção de um novo protocolo para executar nos nós sensores. Ao utilizar a 

abordagem proposta para atender esta necessidade, o especialista de redes deve 

realizar alterações no PSM gerado. Este processo é realizado durante a atividade 

"Refinar Modelo". Considerado TinyOS como plataforma alvo, para modificar o 

protocolo utilizado pelo modelo que representa a Configuration, a qual foi gerada 

automaticamente pela infraestrutura MDA, são necessárias três etapas: (i) remoção 

dos Components que são declarados, mas que não serão mais usados, (ii) adição de 

novos Components que implementam o novo protocolo, e (iii) realizar o wirings 

entre os Components e as Interfaces que estão sendo utilizadas. Este cenário mostra 

que, sempre que a mudança necessária ocorre no nível de rede, todos os aspectos 

de domínio relacionados permanecem inalterados e são transparentes para o 

especialista em rede. Além disso, essas mudanças são realizadas sem a 

participação do especialista de domínio. 

Cenário de Mudança 2: Mudança nos Requisitos Específicos da 

Aplicação. Tais mudanças devem ser tratadas pelo especialista de domínio e 

devem ocorrer no nível PIM. Um caso típico é a mudança de parâmetros de QoS 

da aplicação. Este requisito pode ser traduzido como uma alteração da política de 

energia adotada e também no valor da taxa de transmissão de dados. Para alterar 

a política de energia o especialista de domínio modifica o valor do elemento da 

DSL RadioConfigUnit que denota o ciclo de trabalho (DutyCicle) para os nós. Para 

alterar a taxa de transmissão de dados, o especialista de domínio simplesmente 

altera o valor do temporizador que controla o tempo de espera antes de cada 

transmissão de dados. Desta forma, a transformação M2M vai gerar o modelo 

PSM usando as configurações que correspondem à escolha feita pelo especialista 

de domínio. Todas essas mudanças podem ser feitas sem a necessidade de 

participação do especialista de redes. 

Dessa forma, com Cenário 1 da prova de conceito foi possível demonstrar 

através de uma aplicação simples o uso da ArchWiSeN para a geração de todo o 

código fonte necessário para aplicação e preservar a com a separação de interesses 

entre os desenvolvedores no surgimento de cenários de mudança. 
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4.1.2 Cenário 2: Monitoramento da Integridade de Estruturas Civis 

O foco das aplicações para o monitoramento da integridade de estruturas 

civis (ou SHM - do inglês Structural Health Monitoring) é detectar e localizar danos 

estruturas como prédios, pontes, entre outros. Todas as estruturas reagem a 

vibrações, tanto forçadas como causadas pelo ambiente. Vibrações naturais podem 

ser geradas por terremotos, ação do vento, movimento de veículos, ondas, entre 

outros. Já as vibrações forçadas podem ser geradas por shakers e outros 

dispositivos. 

O objetivo desta prova de conceito é reproduzir a aplicação apresentada em 

(DOS SANTOS et al., 2014) que propõe um algoritmo para SHM suportado por 

técnicas de fusão de informações de diversos níveis para possibilitar a detecção, 

localização e determinação da extensão de locais danificados. A aplicação funciona 

com três tipos de dispositivos diferentes: Nós Sensores, Cluster Heads (CH) e 

Sorvedouros.  

Figura 48. Visão geral do algoritmo SHM. FONTE: DOS SANTOS et al., 2014 

 

Como detalhado na Figura 48, a aplicação SHM funciona da seguinte 

maneira:  
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A aplicação opera seguindo cinco estágios (setup, data collection, extract peaks, 

damage detection e report). No estágio de setup a rede é configurada e os nós 

sensores coletam os dados dos acelerômetros da estrutura no local monitorado. 

Tal coleta de dados inicial, também chamada de assinatura inicial, consiste da 

resposta de uma estrutura considerada "saudável" e é usada para comparar com as 

demais (futuras) leituras de sensor. Cada nó sensor é responsável por coletar 

dados da estrutura durante a fase data collection, a qual inicia com o nó sorvedouro 

transmitindo mensagens para os CHs. Os CHs realizam o pedido de coleta de 

dados pelos nós sensores em seus respectivos clusters. Assim, cada nó sensor 

coleta as medidas de aceleração relativas a sua própria posição física sensor 

também associada ao tempo em que a medição ocorreu. Após esse processo, uma 

função de Fast Fourier Transform (FFT) é realizada sobre os dados coletados de 

aceleração por cada sensor de forma a converter os dados obtidos para uma 

representação onde a frequência seja o principal aspecto analisado. Em seguida, é 

usado método para extrair os valores de frequência a partir dos picos do espectro 

de força gerado pela FFT. Nos estágios finais, cada CH também recebe as 

assinaturas subsequentes, denotando as informações dos acelerômetros providas 

pelos nós sensores da estrutura. Assim, os CHs podem realizar a detecção, 

localização, e determinar a extensão de danos ocorridos através do cálculo e 

análise dos coeficientes de dano na estrutura. Cada CH, após coletar as assinaturas 

de todos os nós de seu cluster, realiza uma comparação entre os dados recém-

obtidos e suas respectivas assinaturas iniciais para verificar se a estrutura está 

danificada ou foi apenas modificada temporariamente devido a alguma vibração 

natural externa.  

Seguindo o diagrama de atividades apresentando na Figura 43, ambos os 

desenvolvedores (especialista de domínio e especialista de redes) realizam a 

atividade "Análise de Requisitos", gerando como saída o CIM, documento que 

descreve o domínio e os requisitos do sistema. Como mencionado anteriormente, 

o foco deste trabalho não está na construção do CIM.  
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A Figura 49 ilustra o modelo criado pelo especialista de domínio para 

representar a visão estrutural da aplicação. A aplicação SHM trabalha com duas 

regiões, TargetArea e ControlRoom. A região TargetArea representa o piso do prédio 

onde os nós sensores e os cluster heads estão implantados. Já a região ControlRoom 

representa a sala onde o sorvedouro está implantado. 

Figura 49. Visão Estrutural da aplicação SHM. 

 

Além disso, a região TargetArea contém dois «nodegroups» (Sensor e 

ClusterHead) e a região ControlRoom contém um «nodegroup», chamado de Sink. 

Essa divisão entre «nodegroups» permite que o especialista de redes possa definir 

com clareza qual o hardware usado em cada grupo durante a atividade "Aplicar 

Marcas de Configuração". Como atividade paralela, o especialista de redes analisa 

o modelo CIM e escolhe a plataforma sensor que melhor atende os requisitos da 

aplicação alvo. Neste caso, consideramos que a plataforma TinyOS foi escolhida. 

Finalmente, ambos os desenvolvedores irão realizar a atividade "Verificação". Em 

seguida, as transformações serão executadas para gerar o código-fonte da 

aplicação. 

A Figura 50 ilustra as atividades especificadas pelo especialista do domínio 

que definem o comportamento dos nós sensores executando da aplicação SHM. 

Na inicialização da aplicação, todos os nós realizam sua configuração de rádio 

(Cluster Head e sorvedouros não exibidos na figura). Em seguida, o Nós Sensores 
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vão esperar mensagens enviadas pelo Cluster Head ou pelo Sorvedouro para 

realizar suas tarefas, que são: (i) coletar dados do acelerômetro e realizar a função 

da Transformada Rápida de Fourier; (ii) enviar uma mensagem com os dados da 

coletados de frequência (obtidos a partir da Transformada Rápida de Fourier); e 

(iii) enviar uma mensagem com os dados coletados do acelerômetro. 

Figura 50. Trecho do diagrama de atividades da aplicação SHM mostrando as ações 

realizadas pelo dispositivo Sensor. 

 

Por fim, devem ser realizadas as demais tarefas do processo de engenharia 

de aplicação até a geração do código fonte de aplicação SHM. Da mesma forma 

como apresentado no Cenário 1, foi possível gerar todo o código fonte necessário 

para a aplicação do Cenário 2 a partir dos modelos desenvolvidos.  

4.1.3 Cenário 3: Análise de Requisitos em Tempo de Projeto 

Esta prova de conceito trata da execução de todas as etapas da engenharia 

de aplicação incluindo a atividade "Verificação", durante a qual é realizada a 

análise, em tempo de projeto, dos modelos desenvolvidos. 

O processo de engenharia de aplicação apresentado foi executado para a 

criação de uma aplicação do tipo AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar 

Condicionado) do domínio de Smart Homes. A aplicação completa pode ser 

descrita da seguinte forma:  
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A aplicação é composta de 4 tipos de nós: (i) Nós Sensores Ordinários 

(NSO), que são os nós sensores dotados de unidades de sensoriamento, (ii) Nós 

Atuadores (NAT), que executam ações no ambiente monitorado, (iii) Nós Sensores 

Decisórios (NSD), que recebem dados monitorados dos NSOs, tomam decisões 

sobre o ambiente monitorado, a partir de uma base de regras, e transmitem estas 

decisões para os NATs e (iv) Nó Estação Base (NEB) que serve para fins de 

manutenção e auditoria do sistema. A aplicação possui ainda um requisito não 

funcional que define que a rede deve ter um tempo de vida útil longo. 

De acordo com o processo apresentado na Figura 43, o especialista de 

domínio inicia a atividade "Modelar PIM" para desenvolver modelos UML que 

representem a aplicação sendo criada. A Figura 51 representa a visão estrutural da 

aplicação desenvolvida pelo especialista de domínio. Foram necessárias duas 

regiões: Floor, contendo três grupos de nós (NSD, NSO, NAT), e Sink contendo um 

grupo de nó (NEB). Essa divisão entre NodeGroups permite que o especialista de 

redes posteriormente defina em detalhes o hardware que irá executar a aplicação 

em cada grupo, além do modo como os nós comunicam-se entre grupos distintos. 

Figura 51. Visão estrutural da aplicação. 

 



122 
 

Como atividade paralela, o especialista de redes analisa os requisitos da 

aplicação-alvo e decide qual plataforma de sensor melhor os atende. Em seguida, 

o especialista de redes irá realizar a atividade "Aplicar Marcas de Configuração", 

incluindo nos modelos fornecidos pelo especialista de domínio as informações que 

refinam tais modelos visando incluir detalhes de plataforma e de funcionamento 

dos nós para a plataforma alvo (no caso, TinyOS). Após esta atividade, os 

desenvolvedores irão executar as transformações MDA e gerar código executável, 

seguindo as demais atividades (Seção 3.2). 

Figura 52 .Visão comportamental da aplicação. 

 

A Figura 52 ilustra as atividades, definidas pelo especialista de domínio, a 

serem executadas pelos nós das categorias NSO, NSD, NAT e NEB. Na 

inicialização da aplicação, todos os nós irão executar a sua configuração de rádio. 
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A seguir, o funcionamento de cada nó irá variar bastante de acordo com a 

funcionalidade de cada aplicação. Na aplicação do NSO, após a configuração do 

rádio, os dados dos sensores são obtidos e enviados para o NSD. O processo será 

repetido de acordo com as configurações existentes no GestorMonitoramento, e 

ocorrerão de acordo com um timer pré-definido. 

Figura 53. Corrente obtida para o uso de acordo com duas diferentes configurações de 

uma mesma aplicação. 

 

Em um primeiro momento, o especialista de domínio modela a aplicação 

realizando o envio dos dados obtidos pelos sensores a cada leitura conforme 

mostra a Figura 52, na partição NSO. Tal abordagem gera uma aplicação que 

funciona de forma correta, porém após a fase de Validação (Figura 43) o 

especialista de domínio obtêm os dados de uso de energia do nó através do 

comportamento modelado no PIM.  Com essa informação, o especialista de 

domínio percebe que a solução criada irá consumir muita energia, pois ocorrem 

muitos picos de corrente quando ocorre o uso do rádio, conforme mostra a Figura 

53. 

Como solução para o problema apresentado, o especialista de domínio 

modela novamente a aplicação, incluindo uma maneira de agregar os dados 

obtidos, e realizar apenas uma operação de envio de dados, conforme mostra a 

Figura 54. Desta forma, como ambas as análises utilizam o mesmo hardware e o 

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 

12,00 

14,00 

16,00 

18,00 

20,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tempo (s) 

Corrente(mA) 

Primeira Versão 

Pós melhorias 



124 
 

mesmo modelo de energia, nós MICAz (MEMSIC, 2013), é obtido um cenário onde 

uma redução número de picos de corrente (que ocorrem durante o envio de 

dados) atua como um agente redutor de consumo de energia do nó, assim 

atingindo o requisito de duração da aplicação. Após esta etapa, o processo de 

desenvolvimento segue até a geração de código para a plataforma escolhida.  

Para esta prova de conceito não foi avaliado o consumo de energia de fato, 

ou seja, o valor medido diretamente nos dispositivos. Tal análise pode ser feita ao 

executar em nós reais as duas soluções presentes para a aplicação. 

Figura 54. Solução para menor uso de energia.  

 

4.1.4 Análise da Prova de Conceito  

Como anteriormente mencionado na Seção 4.1, outras oito aplicações foram 

desenvolvidas a fim de completar esta prova de conceito. Apesar do processo de 
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engenharia de aplicação ser descrito apenas para três aplicações (Subsecções 4.1.1, 

4.1.2, 4.1.3), todas as aplicações foram modeladas e implementadas como parte da 

prova de conceito. A Tabela 10 resume os dados obtidos durante a execução do 

processo de engenharia de aplicação para cada uma destas aplicações. Pode-se 

notar que a ArchWiSeN foi capaz de gerar código para aplicações em vários 

domínios diferentes, preservando a separação de interesses entre os 

desenvolvedores envolvidos na construção de processo desenvolvimento das 

aplicações. Esta prova de conceito demonstra que a abordagem proposta nesta 

Tese pode ser aplicada com sucesso para o desenvolvimento de aplicações para 

RSASF, e é flexível o suficiente para atender a diversidade de requisitos das 

aplicações dessas redes. 

Tabela 10. Aplicações da Prova de Conceito3. 

Aplicação LoCs geradas 
para os nós 

sensores. 

 

Controle de Temperatura 98  
Detecção de fogo em florestas 56  

Osciloscópio 109  
Controle de Acesso a Perímetro 112  

Controle de estoque 73  
Controle de umidade e temperatura 109  

Controle remoto de casa 63  
Monitoramento de vulcões 72  

Detecção de queda 140  
Monitoramento da Integridade Estruturas Civis 174  

AVAC 127  

Além disso, com os resultados obtidos na Subseção 4.1.3, foi possível 

demonstrar como o processo da ArchWiSeN auxilia os desenvolvedores durante a 

especificação de aplicações para sistemas de RSASF em geral. A atividade de 

validação dos requisitos do sistema mostrou-sede grande importância para que 

seja possível realizar uma análise sistema ainda durante a fase de projeto ajudando 

os desenvolvedores a tomar melhores decisões durante a modelagem das 

aplicações e, desta forma, validar se a aplicação atinge os requisitos almejados 

antes da implantação dos nós da rede. 

                                                           
3 Detalhes das demais aplicações estão disponíveis em http://consiste.dimap.ufrn.br/projects/archwisen 
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4.2. Experimento Controlado 

Foi conduzido um experimento controlado com o objetivo de verificar se o 

processo de engenharia de aplicação proposto e os artefatos de software 

(infraestrutura MDA) associados atingem os objetivos desta Tese (enunciados no 

Capítulo 1: Introdução) e também para avaliar a complexidade e os benefícios do 

uso da ArchWiSeN quando comparado aos métodos tradicionais de 

desenvolvimento, elicitação de requisitos e representação de aplicações para 

RSASF.  

O planejamento (Subseção 4.2.3) do experimento reportado neste Capítulo 

foi baseado nas diretrizes propostas em (ANDREAS JEDLITSCHKA, 2008), uma 

referência bastante citada para o projeto de experimentos de engenharia de 

software. A execução do experimento controlado é baseada na obtenção do tempo 

de desenvolvimento de dois diferentes grupos compostos por participantes com o 

mesmo perfil (Subseção 4.2.4), executando as mesmas tarefas (Subseção 4.2.6), e 

usando diferentes abordagens (ArchWiSeN ou code-and-fix). Ambos os grupos 

receberam o mesmo treinamento e dispuseram de materiais de consulta idênticos 

(Subseção 4.2.5). Para obter uma parte dos dados necessários para analisar o 

experimento controlado, foi utilizado um questionário pós-execução para 

identificar as opiniões dos usuários sobre a utilidade, facilidade de uso e 

compreensão de aplicações com a ArchWiSeN. A outra parte dos dados foi obtida 

através da observação do tempo gasto pelos participantes nas atividades 

executadas. Para a construção dos questionários (de identificação e pós-execução) 

foram selecionadas questões com base nos estudos de (DAVIS, 1989), (HARRIS; 

PETER, 2008), e (NUNNALLY, 1978). Por fim, a consistência interna das respostas 

dadas pelos participantes foi testada conforme apresentado em (CRONBACH, 

1951) e (LIKERT, 1932). 

4.2.1 Objetivos do Experimento 

Considerando os objetivos estabelecidos para esta Tese, a metodologia 

Goal/Question/Metric (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 2002), ou GQM, foi 
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utilizada para definir os objetivos desta avaliação, os quais serviram para guiar o 

experimento controlado executado. Como explicado no Capítulo 1: Introdução, os 

objetivos desse trabalho são: (i) definir um processo para criar todos os artefatos MDA; 

(ii) desenvolver os artefatos MDA (PIM, PSM e transformações); e (iii) definir um 

processo para construir aplicações para RSASF onde os desenvolvedores sejam beneficiados 

de melhor produtividade, compreensão, separação de interesses e reúso. Uma vez 

definidos os objetivos da Tese foi possível refina-los em objetivos (metas ou goals) 

do experimento controlado. 

Primeiro Objetivo (G1): Analisar o processo de engenharia de aplicação e a 

infraestrutura MDA associada com o propósito de avaliar sua eficácia com relação 

à compreensibilidade e produtividade no contexto do desenvolvimento de 

aplicações para RSASF. 

Segundo Objetivo (G2): Analisar o processo de engenharia de aplicação e a 

infraestrutura MDA associada com o objetivo de avaliar a sua eficácia com relação 

à reutilização de artefatos para o desenvolvimento de aplicações para RSASF. 

Os objetivos da avaliação definidos foram refinados em um conjunto de 

Questões. Por fim, foram definidas Métricas para prover o embasamento empírico 

para responder tais questões. 

O experimento foi conduzido no contexto de desenvolvedores dotados de 

experiência em programação para RSASF utilizando tanto a abordagem code-and-

fix quanto a ArchWiSeN para criar aplicações para RSASF classificadas como: 

periódicas, dirigidas a eventos e request-reply. 

4.2.2 Questões 

Seguindo as diretrizes apresentadas em (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 

2002), os objetivos do experimento controlado foram melhor detalhados sob a 

forma de questões. As questões definidas para uma abordagem GQM possuem o 

objetivo de caracterizar o objeto que está sendo avaliado com relação a algum 

aspecto de qualidade e também para determinar a medição de tal aspecto a partir 

de um ponto de vista selecionado. As questões QP1-QP4 refinam com o primeiro 
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objetivo (G1), tendo como alvo as características de compreensibilidade e 

produtividade. As questões QP5-QP6 refinam o segundo objetivo (G2), tendo 

como alvo o reúso provido pela ArchWiSeN. As respostas para essas questões 

foram obtidas através da avaliação das métricas definidas para o experimento 

controlado (Subseção 4.2.9). 

QP1.  O processo de engenharia de aplicação da ArchWiSeN é eficiente em 

termos de tempo para desenvolver aplicações para RSASF quando 

comparado a abordagem code-and-fix ? 

QP2. O quão efetivos são os perfis UML presentes na ArchWiSeN para 

lidar com o desenvolvimento de aplicações? 

QP3.  Os desenvolvedores declaram que a ArchWiSeN é fácil de usar ? 

QP4.  Os desenvolvedores declaram que a ArchWiSeN os ajuda a 

desenvolver uma aplicação para RSASF ? 

QP5.  O quão efetivos são os mecanismos da UML usados na ArchWiSeN 

para lidar com a implementação de novos requisitos ? 

QP6.  Os desenvolvedores declaram que a ArchWiSeN os ajuda a reusar 

uma aplicação para RSASF ? 

4.2.3 Planejamento 

O experimento foi planejado para ocorrer em duas fases. Na primeira fase, 

os participantes (Subseção 4.2.4) foram treinados em dois temas: (i) 

desenvolvimento de aplicações para RSASF usando o modelo de programação do 

TinyOS (incluindo a linguagem NesC), e (ii) o desenvolvimento de aplicações para 

RSASF usando modelos UML e ArchWiSeN. O treinamento no ambiente do 

TinyOS foi necessário como forma de relembrar os conhecimentos deste tema, 

uma vez que, mesmo os participantes possuindo conhecimento de programação 

para RSASF com TinyOS, alguns deles não usam tal plataforma com frequência. O 

treinamento em UML e ArchWiSeN foi necessário, pois os participantes não 

possuíam conhecimento de tal abordagem (tanto o processo de engenharia de 

aplicação quanto os metamodelos da ArchWiSeN) e sem tal conhecimento seria 
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impossível usar ferramenta e o processo de forma apropriada. A fase de 

treinamento foi a primeira experiência dos participantes com a abordagem 

ArchWiSeN (tanto a infraestrutura MDA quanto o processo). Considerando que 

nem os participantes nem o testador poderiam saber qual das abordagens seria 

primeiro utilizada durante o experimento, os participantes receberam treinamento 

completo nas duas abordagens (TinyOS e ArchWiSeN) com o objetivo de 

homogeneizar o nível de conhecimento.  

Ainda no início da primeira fase, os participantes responderam um 

questionário de caracterização com o objetivo de coletar informações pessoais 

acerca de suas experiências profissionais e habilidades em desenvolvimento de 

software. Nesta fase, nenhum perfil foi detectado como fora do padrão almejado e o 

grupo de participantes foi considerado homogêneo sem necessitar a exclusão de 

nenhum participante. Além disso, materiais de referência (Subseção 4.2.5) tais 

como manuais e apresentações de slide usados no treinamento foram 

disponibilizados aos participantes para uso como material de consulta no 

experimento. 

A segunda fase consistiu no desenvolvimento de aplicações usando duas 

abordagens diferentes: ArchWiSeN e code-and-fix. Nesta fase os participantes 

foram divididos aleatoriamente em dois grupos (Grupo I e Grupo II) e foi sorteado 

qual grupo trabalharia primeiro com a abordagem ArchWiSeN e qual grupo 

trabalharia primeiro com a abordagem code-and-fix. Dessa forma, o sorteio foi 

realizado e o Grupo I usou a abordagem ArchWiSeN primeiro e a abordagem code-

and-fix depois, enquanto o Grupo II usou as abordagens em ordem reversa (code-

and-fix primeiro, ArchWiSeN depois). Os dois grupos realizaram as mesmas cinco 

tarefas (Subseção 4.2.6). No entanto, a cada participante as tarefas foram atribuídas 

para serem executadas em uma ordem diferente (a Tabela 11 mostra detalhes 

desta organização).  

4.2.4 Unidades Experimentais 

Esta Subseção apresenta as informações de como a amostra foi escolhida da 

população segundo proposto por (ANDREAS JEDLITSCHKA, 2008). 
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Essencialmente, o perfil dos participantes envolvidos no experimento inclui: (i) 

nível educacional; (ii) nível de conhecimento no campo de computação 

distribuída; e (iii) nível de conhecimento no campo de plataformas para RSASF e 

programação. Os participantes deste experimento são dez estudantes de Mestrado 

do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) aleatoriamente alocados em dois grupos. Todos os participantes possuíam 

um perfil similar com experiência no desenvolvimento de aplicações para RSASF, 

especificamente a plataforma TinyOS, adquirida durante o curso de Sistemas 

Distribuídos conforme apresentado na Figura 55. 

Figura 55. Perfil dos Participantes do experimento 

 

Os participantes foram convidados para participar do experimento como 

uma atividade complementar do curso de Sistemas Distribuídos. Os participantes 

não estavam envolvidos no planejamento do experimento, não possuíam 

conhecimento do objetivo do experimento, nem das questões ou métricas 

utilizadas. Os participantes assinaram um termo de confidencialidade e 

consentimento onde foram explicados os procedimentos do experimento, seus 

benéficos (sob a forma de conhecimento adquirido) e a liberdade de desistir do 

experimento a qualquer momento.  
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4.2.5 Material do Experimento 

Os seguintes materiais estavam disponíveis para consulta dos participantes 

durante a execução do experimento controlado: (i) documentação do TinyOS; (ii) 

slides da apresentação sobre o desenvolvimento para RSASF usada durante o curso 

de Sistemas Distribuídos; (iii) metamodelo PIM da ArchWiSeN; (iv) documentação 

dos diagramas UML de Classes e Atividades; e (v) slides da apresentação sobre 

ArchWiSeN e TinyOS usada durante o treinamento dos participantes. Os 

participantes também estiveram liberados para consultar a internet para procurar 

informações adicionais sobre NesC, TinyOS ou UML. 

4.2.6 Tarefas 

Para obter as métricas usadas no experimento, um conjunto de tarefas foi 

planejado para ser executado pelos participantes da seguinte maneira. A Tabela 11 

resume a ordem das tarefas dadas a cada um dos participantes. 

T1. Criar uma aplicação para RSASF na plataforma TinyOS e coletar 

informações periódicas de luminosidade. A aplicação solicita aos nós 

da RSASF para realizar a coleta dos dados de luz do ambiente (a 

cada 10 segundos) e então repetir este procedimento até coletar 10 

amostras de dados de luminosidade. Após a coleta das amostras, 

apenas o maior valor obtido pelos sensores deve ser enviado para o 

nó sorvedouro. Após o envio, os dados coletados devem ser 

apagados para dar lugar a uma nova amostra. Os dados são 

recebidos pelo sorvedouro através de uma comunicação de broadcast. 

Após o recebimento dos dados, nenhuma ação em particular deveria 

ser feita pelo sorvedouro. 

T2.  Criar uma aplicação para RSASF do tipo request-response na 

plataforma TinyOS. Para esta aplicação, após a inicialização do nó e 

do rádio, a aplicação não realiza nenhuma ação em específico, 

apenas aguarda o recebimento de um pedido de tarefa que será 

enviado pelo sorvedouro. O pedido (request) deverá ser recebido 
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através de uma comunicação broadcast. Com a chegada do pedido, o 

nó irá disparar um temporizador para realizar a coleta de dados de 

temperatura a cada 5 segundos. Quando a leitura terminar, o nó 

deve disparar um temporizador de 20 segundos para enviar os 

dados coletados de temperatura através da rede utilizando uma 

conexão de broadcast. Após enviar os dados coletados, o nó deve 

retornar ao seu estado inicial aguardando novos pedidos do 

sorvedouro.  

T3. Analisar o código ou modelo da aplicação Osciloscópio. O objetivo 

da aplicação Osciloscópio é coletar o valor atual da bateria e enviar 

essa informação para o nó sorvedouro. Esta tarefa envolve alterar o 

código ou modelo da aplicação considerando os seguintes novos 

requisitos. Requisito 1: alterar o número de amostras coletadas pela 

aplicação. Requisito 2: coletar dados de temperatura em adição ao 

dado já obtido pela aplicação e salvar a informação de maneira 

similar a usada na aplicação Osciloscópio. Requisito 3: diminuir a 

frequência com que os dados chegam ao sorvedouro.  

T4. Listar os requisitos funcionais e não funcionais de uma dada 

aplicação de Structural Heath Monitoring.  

T5. Listar os requisitos funcionais e não funcionais de uma dada 

aplicação de Smart Home. 

Tabela 11. Organização de participantes e tarefas. 

Participante 

Primeiro Dia Segundo Dia 

ArchWiSeN Code-and-fix ArchWiSeN Code-and-fix 

P1 T1,T2,T3,T4,T5 - - T1,T2,T3,T4,T5 

P2 T2,T3,T4,T5,T1 - - T2,T3,T4,T5,T1 

P3 T3,T4,T5,T1,T2 - - T3,T4,T5,T1,T2 

P4 T4,T5,T1,T2,T3 - - T4,T5,T1,T2,T3 
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P5 T5,T1,T2,T3,T4 - - T5,T1,T2,T3,T4 

P6 - T1,T2,T3,T4,T5 T1,T2,T3,T4,T5 - 

P7 - T2,T3,T4,T5,T1 T2,T3,T4,T5,T1 - 

P8 - T3,T4,T5,T1,T2 T3,T4,T5,T1,T2 - 

P9 - T4,T5,T1,T2,T3 T4,T5,T1,T2,T3 - 

P10 - T5,T1,T2,T3,T4 T5,T1,T2,T3,T4 - 

4.2.7 Procedimento 

Esta Subseção descreve o projeto do procedimento experimental de forma a 

tornar possível a replicação deste experimento controlado. O procedimento é 

iniciado no momento em que os participantes chegam e é finalizado no momento 

em que eles saem do laboratório onde o experimento controlado foi executado. O 

procedimento experimental foi definido conforme segue: 

i. Os participantes preenchem o formulário de consentimento ao chegar ao 

laboratório para a execução experimento; 

ii. Os participantes recebem treinamento em TinyOS, UML, e ArchWiSeN; 

iii. Os participantes preenchem o questionário de caracterização; 

iv. O material de apoio é distribuído (apresentação utilizada nas aulas de 

TinyOS, e-book sobre programação em TinyOS, apresentação sobre a 

ArchWiSeN, manual da ArchWiSeN, apresentação sobre diagramas 

UML de Classes e Atividades); 

v. Os participantes executam as tarefas conforme segue: 

Dia 1. Grupo 1 executa as tarefas usando a abordagem ArchWiSeN, 

enquanto o Grupo 2 executa as tarefas com usando a abordagem 

code-and-fix; 

i. O testador analisa se a tarefa foi completada com sucesso. 

ii. O testador mede o tempo de execução de cada uma das 

tarefas; 
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iii. Participantes preenchem o questionário após completar as 

5 tarefas. 

Dia 2. Grupo 1 executa as tarefas usando a abordagem code-and-fix, 

enquanto o Grupo 2 executa as tarefas com usando a abordagem 

ArchWiSeN; 

i. O testador analisa se a tarefa foi completada com sucesso. 

ii. O testador mede o tempo de execução de cada uma das 

tarefas; 

iii. Participantes preenchem o questionário após completar as 

5 tarefas; 

iv. Participantes preenchem o questionário final com as 

questões sobre as duas abordagens. 

vi. Participantes saem do laboratório. 

4.2.8 Hipóteses, Variáveis e Constructos 

Esta subseção descreve: (i) as hipóteses nulas; (ii) os constructos (do inglês 

constructs em tradução livre), as variáveis hipotéticas que estão sendo mensuradas 

agrupadas em um constructo para calcular a sua correlação; e (iii) as variáveis 

dependentes e independentes presentes no experimento. Para cada objetivo de 

pesquisa definido para esse experimento, uma hipótese nula, denotada por H0ij, e 

sua correspondente hipótese alternativa, denotada H1ij, precisa ser derivada, onde 

i corresponde ao identificador do objetivo e j é um contador para quando existe 

mais de uma hipótese por objetivo. Dessa forma, as hipóteses nulas H011, H012, e 

H013 são relacionadas ao primeiro objetivo (G1), enquanto a hipótese nula H021 é 

relacionada ao segundo objetivo (G2). As hipóteses nulas definidas para este 

experimento são: 

H011 - O desenvolvimento com a abordagem ArchWiSeN é equivalente ao 

desenvolvimento com a abordagem code-and-fix em termos de tempo de 

desenvolvimento; 



135 

 

 

H012 - O uso da ArchWiSeN mantém o mesmo grau de eficiência na 

produção de artefatos de software se comparado com a abordagem code-and-fix; 

H013 - O uso da ArchWiSeN mantém o mesmo grau de compreensão do 

sistema se comparado com a abordagem code-and-fix. 

H021 - O desenvolvimento com a abordagem ArchWiSeN mantém o mesmo 

grau de reúso de componentes se comparado com a abordagem code-and-fix; 

As hipóteses alternativas são: 

H111 - O desenvolvimento com a abordagem ArchWiSeN é mais eficiente 

que o desenvolvimento com a abordagem code-and-fix em termos de tempo de 

desenvolvimento; 

H112 - O uso da ArchWiSeN aumenta grau de eficiência na produção de 

artefatos de software se comparado com a abordagem code-and-fix; 

H113 - O uso da ArchWiSeN aumenta o grau de compreensão do sistema se 

comparado com a abordagem code-and-fix. 

H121 - O desenvolvimento com a abordagem ArchWiSeN aumenta o grau de 

reúso de componentes se comparado com a abordagem code-and-fix; 

Para responder as questões de pesquisa definidas, assim como para provar 

se hipóteses formuladas como verdadeiras ou falsas, os seguintes constructos 

foram definidos: esforço de desenvolvimento, compreensão de requisitos, 

facilidade de uso percebida, utilidade percebida, esforço de reúso, e reúso 

percebido. Tais constructos representam as propriedades que foram avaliadas no 

experimento medidos a partir de um conjunto de métricas definidos na Subseção 

4.2.9. Tais métricas constituem nas variáveis dependentes do experimento. As 

variáveis independentes definidas para este experimento foram: (i) os métodos de 

desenvolvimento, (ii) o perfil dos participantes, e (iii) o ambiente de 

desenvolvimento.  
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4.2.9 Métricas 

Como não existe um conjunto de métricas padrão disponível para avaliar as 

questões de pesquisa definidas, foram especificadas métricas próprias adaptadas 

ao propósito dessa avaliação. No texto a seguir, as métricas definidas são 

denotadas por Mi, onde i corresponde ao identificador de questão. O objetivo 

dessas métricas é avaliar quantitativamente as abordagens ArchWiSeN e code-and-

fix em termos dos constructos: (i) esforço de desenvolvimento, (ii) compreensão de 

requisitos, (iii) facilidade de uso percebida, (iv) utilidade percebida, (v) esforço de 

reúso, e (vi) reúso percebido. 

A métrica M1 foi especificada para avaliar o constructo esforço de 

desenvolvimento - Essa métrica representa o tempo total necessário para executar 

as tarefas do experimento por cada um dos grupos considerando ambas as 

abordagens (ArchWiSeN e code-and-fix). O objetivo de M1 é medir o tempo 

necessário para especificar uma aplicação de RSASF completa usando os artefatos 

de desenvolvimento disponíveis. Portanto, um valor alto de M1 indica um tempo 

desenvolvimento grande, o que, por sua vez, indica um custo no desenvolvimento 

maior. Essa métrica foi definida como: 

M1 =                    {Ap; Gr} 

onde: 

Ap representa a abordagem utilizada pelo participante para executar as tarefas 

Gr representa o grupo no qual o participante foi alocado 

A métrica M2 foi especificada para avaliar o constructo compreensão dos 

requisitos - O objetivo de M2 é medir a compreensão do participante acerca dos 

requisitos funcionais e não funcionais, usando os diferentes modelos, visões ou 

código disponíveis. Como uma representação clara dos requisitos afeta 

positivamente o desenvolvimento das aplicações, essa métrica ajudar a responder 

a questão Q2. Essa métrica é medida através da computação dos dados obtidos 

através do questionário baseado na escala Likert (LIKERT, 1932) e considerando as 
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respostas obtidas valoradas entre 1 e 5 onde: Muito Fácil = 5, Fácil = 4, Neutro = 3, 

Difícil = 2, Muito difícil = 1. A métrica M2 foi definida da seguinte forma:  

M2 = 
             

 
{Ap, Q} 

onde: 

Ap representa a abordagem utilizada pelo participante para executar as tarefas 

Q  representa o número da questão correspondente a compreensão de 

requisitos 

 P representa o número total de participantes 

Valores altos de M2 significam que os participantes consideram que é muito 

fácil ler e compreender os requisitos da aplicação a partir dos modelos ou códigos 

disponíveis. Em contraste, valores baixos de M2 significam que os participantes 

consideram que é difícil entender os requisitos da aplicação a partir dos modelos 

ou códigos disponíveis. 

A métrica M3 foi especificada para avaliar o constructo facilidade de uso 

percebida. O objetivo de M3 é medir a opinião do participante sobre o uso de uma 

dada abordagem. Esta métrica captura o grau no qual uma pessoa acredita que 

usar um abordagem em participar seria livre de esforços (DAVIS, 1989). Esta 

métrica é medida computando os dados obtidos através do questionário baseado 

na escala Likert e considerando as respostas variando entre 1 e 5 onde: Concorda 

fortemente = 5, Concorda = 4, Neutro = 3, Discorda = 2, Discorda fortemente = 1. 

Essa métrica foi definida da seguinte forma: 

M3 = 
                             

 
{Q} 

onde: 

Q  representa o número da questão relacionada a facilidade de uso percebida 

P representa o número total de participantes 

Valores altos de M3 indicam que os participantes consideram que, em 

média, seria fácil usar o processo, ferramentas ou artefatos providos pela 

ArchWiSeN para desenvolver aplicações para RSASF. Em contraste, valores baixos 
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de M3 indicam que os participantes acham o processo, ferramentas ou artefatos 

providos pela ArchWiSeN complicados de usar. 

A métrica M4 foi especificada para avaliar o constructo utilidade percebida. 

O objetivo de M4 é medir a opinião do participante sobre a utilidade de uma dada 

abordagem de desenvolvimento para RSASF. Essa métrica indica o grau no qual 

uma pessoa acredita que utilizar uma abordagem em particular melhoraria seu 

desempenho em uma dada tarefa de desenvolvimento (DAVIS, 1989). Esta métrica 

é medida computando os dados obtidos através do questionário baseado na escala 

Likert e considerando as respostas variando entre 1 e 5 onde: Concorda fortemente 

= 5, Concorda = 4, Neutro = 3, Discorda = 2, Discorda fortemente = 1. Essa métrica 

foi definida da seguinte forma: 

M4 = 
                     

 
{Q} 

onde: 

Q  representa o número da questão relacionada a utilidade percebida 

P representa o número total de participantes 

Valores altos de M4 indicam que os participantes consideram que, em 

média, o processo, ferramentas ou artefatos providos por uma dada abordagem 

melhora seu desempenho na execução das tarefas para o desenvolvimento de 

aplicações para RSASF. Em contraste, valores baixos de M4 indicam que os 

participantes não perceberam qualquer melhoria ao usar o processo, ferramentas 

ou artefatos providos por uma dada abordagem. 

A métrica M5 foi especificada para avaliar o constructo esforço de reúso. O 

objetivo de M5 é medir o tempo necessário para implementar novos requisitos em 

uma aplicação de RSASF preexistente usando os artefatos de desenvolvimento 

disponíveis em uma dada abordagem. Essa métrica é medida em termos do tempo 

médio necessário para implementar novos requisitos em uma aplicação existente. 

M5 foi definida como: 

M5 = 
                           

 
 {Ap} 
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onde: 

Ap representa a abordagem utilizada pelo participante para executar as tarefas 

P representa o número total de participantes 

Ao comparar duas diferentes abordagens, um valor mais alto de M5 para 

uma das abordagens indica que, em média, é mais difícil implementar novos 

requisitos em uma aplicação para RSASF preexistente com essa abordagem 

quando comparada com a outra.  

A métrica M6 foi especificada para avaliar o constructo reúso percebido. O 

objetivo de M6 é avaliar a opinião dos participantes acerca do reúso dos artefatos 

da ArchWiSeN com relação aos modelos de uma aplicação para RSASF. Essa 

métrica indica o grau no qual uma pessoa acredita que é capaz de reusar um 

artefato de software existente em uma dada aplicação. Essa métrica é medida 

através da computação dos dados obtidos através do questionário baseado na 

escala Likert (LIKERT, 1932) e considerando as respostas obtidas valoradas entre 1 

e 5 onde: Muito Fácil = 5, Fácil = 4, Neutro = 3, Difícil = 2, Muito difícil = 1. A 

métrica M6 foi definida da seguinte forma:  

M6 = 
                 

 
{Q} 

onde: 

Q  representa o número da questão relacionada ao reúso percebido 

P representa o número total de participantes 

 Valores altos de M6 indicam que os participantes consideram muito fácil 

reusar os artefatos da ArchWiSeN. Por outro lado, valores baixos de M6 significam 

que os participantes consideram difícil reusar tais artefatos de software. 

A Tabela 12 apresenta a correlação entre os elementos da metodologia 

GQM (Goals, Questions e Metrics) definidos para o experimento controlado 

apresentado nesta Tese de acordo com as tarefas realizadas por cada um dos 

participantes para a extração dos dados de cada referentes a cada uma das 

métricas descritas. 



140 
 

Tabela 12. Correlação entre os elementos GQM e as tarefas. 

Objetivos Questões Métricas Tarefas 

G1 QP1 M1 T1, T2, T3, T4, T5 

QP2 M2 T4,T5 

QP3 M3 T1, T2 

QP4 M4 T1, T2 

G2 QP5 M5 T3 

QP6 M6 T3 

4.2.10 Análise 

Esta seção resume os dados coletados e os tratamentos realizados para 

obtenção das métricas. As métricas relacionadas aos objetivos G1 e G2 foram 

obtidas através da execução do experimento controlado. Os dados de M1 e M5 (as 

métricas relacionadas ao esforço de desenvolvimento) foram obtidos através da 

observação do tempo gasto por cada participante para realizar cada uma das 

tarefas, enquanto os dados para métricas M2, M3, M4, e M6 (as métricas 

relacionadas a compreensão dos requisitos, facilidade de uso percebida, utilidade 

percebida e reúso percebido) foram obtidos através dos questionários respondidos 

pelos participantes. Todos os resultados estão organizados por cada uma das 

métricas. 

 Como os questionários foram baseados na escala Likert, uma validação da 

consistência interna das escalas adotadas é necessária (GLIEM; GLIEM, 2003). O 

índice Cronbach's alpha (CRONBACH, 1951) foi utilizado para verificar a 

confiança dos dados, pois tal índice é largamente utilizado para analisar 

questionários do tipo Likert. O índice Cronbach's alpha é associado com a 

variância dentro de um constructo subjacente (Subseção 4.2.8) onde, quando as 

correlações entre os itens de um constructo aumentam o índice alpha aumenta de 

forma análoga. O índice alpha (α) varia entre os valores 0 e 1; quanto maior o valor 

maior a confiança no constructo associado. Segundo (NUNNALLY, 1978), valor 
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aceitável para a confiança é 0,7, no entanto limiares menores as vezes são usados 

na literatura.  

Tabela 13. Duração do experimento por participante. 

 ArchWiSeN Code-and-fix ArchWiSeN Code-and-fix   

  Duração Duração 

P1 02:33:00 - - 03:23:00 05:56:00 

P2 01:54:00 - - 03:36:00 05:30:00 

P3 01:56:00 - - 00:59:00 02:55:00 

P4 01:36:00 - - 01:10:00 02:46:00 

P5 02:43:00 - - 04:05:00 06:48:00 

P6 - 02:34:00 01:30:00 - 04:04:00 

P7 - 02:09:00 01:08:00 - 03:17:00 

P8 - 02:36:00 01:37:00 - 04:13:00 

P9 - 02:39:00 01:46:00 - 04:25:00 

P10 - 02:45:00 01:30:00 - 04:15:00 

Total 10:42:00 12:43:00 07:31:00 13:13:00 20:09:00 

A métrica M1 (constructo esforço de desenvolvimento) foi calculada 

baseado no tempo gravado para cada participante terminar cada tarefa. A Tabela 

13 apresenta a duração do experimento para cada participante considerando a 

execução de ambas as abordagens. A Tabela 14 mostra o tempo médio para a 

execução de cada tarefa considerando todos os participantes. Os resultados 

mostram que existe, em média, uma redução do tempo de execução das tarefas de 

25,2% quando comparando as abordagens ArchWiSeN e code-and-fix. Tal resultado 

aponta para uma redução no tempo de desenvolvimento de aplicações para 

RSASF ao se usar a abordagem ArchWiSeN. As tarefas 1 e 2 (desenvolvimento) 

apresentaram uma redução média de 24% no tempo de desenvolvimento se 

comparada a abordagem code-and-fix para um projeto de desenvolvimento de 

uma aplicação simples. Além disso, ao usar ArchWiSeN o tempo para execução da 

tarefa 3 (reúso) foi 48% menor do que usando a abordagem code-and-fix. Por fim,  
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as tarefas 4 e 5 (compreensão) apresentaram uma redução média de 31,5% se 

comparada a abordagem code-and-fix significando uma redução no tempo 

necessário para compreender os requisitos que estão sendo atendidos em uma 

aplicação. 

Tabela 14. Duração do experimento por tarefa.  

  ArchWiSeN Code-and-fix   

  Tempo Médio Redução em % 

Tarefa 1 00:35:42 00:44:06 19% 

    Tarefa 2 00:22:18 00:31:18 29% 

Tarefa 3 00:11:30 00:22:12 48% 

Tarefa 4 00:19:06 00:27:18 30% 

Tarefa 5 00:20:42 00:30:42 33% 

A Tabela 15 apresenta as variáveis estatísticas desvio padrão, variância, 

valor máximo de amostra e valor mínimo de amostra. Nessa tabela é possível 

observar grandes diferenças entre os valores de máximo e mínimo, mas a 

ocorrência de um desvio padrão e variância relativamente baixos. Isso ocorre 

devido a distribuição aleatória das tarefas no experimento, onde as primeiras 

tarefas resolvidas pelos participantes sempre levaram mais tempo para serem 

executadas do que as últimas, independentemente da tarefa. Esse resultado mostra 

a  importância da aleatorização total que foi adotada no experimento. 

Tabela 15. Dados estatísticos entre as amostras. 

 Tarefas Desvio Padrão Variância Máximo Mínimo 

ArchWiSeN Tarefa 1 00:13:58 0,0000941 01:00:00 00:10:00 

Tarefa 2 00:10:50 0,0000566 00:40:00 00:08:00 

Tarefa 3 00:06:37 0,0000211 00:27:00 00:04:00 

Tarefa 4 00:07:08 0,0000246 00:27:00 00:08:00 

Tarefa 5 00:18:12 0,0001598 01:06:00 00:04:00 

Code-and-fix Tarefa 1 00:35:11 0,0005968 01:50:00 00:10:00 
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Tarefa 2 00:15:21 0,0001137 00:55:00 00:07:00 

Tarefa 3 00:17:27 0,0001469 01:05:00 00:05:00 

Tarefa 4 00:17:51 0,0001537 01:04:00 00:06:00 

Tarefa 5 00:20:18 0,0001988 01:00:00 00:08:00 

A Tabela 16 apresenta as questões relacionadas ao constructo compreensão 

que foram apresentadas aos participantes, e a Tabela 17 apresenta os resultados 

obtidos através dos questionários e usados para calcular a métrica M2. Todos os 

participantes (100%) declararam que é difícil compreender uma aplicação 

desenvolvida com a abordagem code-and-fix. Com a abordagem ArchWiSeN as 

opiniões ficaram divididas entre Neutro (40%), Fácil (30%) e Muito fácil (30%). Além 

disso, a abordagem ArchWiSeN também obteve melhores resultados quando 

comparada a abordagem code-and-fix, considerando a compreensão dos requisitos 

não funcionais das aplicações. Entretanto, para os requisitos não funcionais das 

aplicações, os participantes não chegaram a um consenso sobre a compreensão ao 

utilizar a abordagem ArchWiSeN. Não obstante, 80% dos participantes declararam 

que é difícil compreender os requisitos não funcionais das aplicações usando a 

abordagem code-and-fix. Por fim, 70% dos participantes responderam que entender 

a organização física da rede em uma aplicação desenvolvida com a ArchWiSeN é 

uma tarefa muito fácil, enquanto 60% responderam que é muito difícil realizar a 

mesma tarefa com a abordagem code-and-fix. O índice α obtido para os constructos 

de compreensão para ArchWiSeN e code-and-fix são respectivamente α = 0,7593 e α 

= 0,56329. Contudo, o segundo índice α indica uma consistência interna 

potencialmente baixa entre as respostas dadas para a abordagem code-and-fix. Tal 

inconsistência pode ter sido causada pela diferença de experiência com 

programação de baixo nível entre os participantes. 

Tabela 16. Questões para o constructo compreensão. 

ID Questão 

Q1 O quão difícil foi entender a aplicação modelada na ArchWiSeN? 

Q2 O quão difícil foi entender a aplicação desenvolvida na abordagem code-and-fix ? 
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Q3 O quão difícil foi entender os requisitos funcionais da aplicação modelada na ArchWiSeN? 

Q4 
O quão difícil foi entender os requisitos funcionais da aplicação desenvolvida na 

abordagem code-and-fix ? 

Q5 
O quão difícil foi entender os requisitos não funcionais da aplicação modelada na 

ArchWiSeN? 

Q6 
O quão difícil foi entender os requisitos não funcionais da aplicação desenvolvida na 

abordagem code-and-fix ? 

Q7 
O quão difícil foi entender a organização física da rede na aplicação modelada na 

ArchWiSeN? 

Q8 
O quão difícil foi entender a organização física da rede na aplicação desenvolvida na 

abordagem code-and-fix ? 

A métrica M3 (constructo de facilidade de uso percebida) também foi 

calculada com base nos dados obtidos a partir dos questionários respondidos 

pelos participantes. A Tabela 18 mostra as questões apresentadas aos participantes 

com relação ao constructo facilidade de uso. 

Tabela 17. Resultados para o constructo compreensão 

ID Muito Fácil Fácil Neutro Difícil Muito Difícil 

Q1 3 3 4 0 0 

Q2 0 0 0 0 10 

Q3 2 5 1 2 0 

Q4 0 0 0 2 8 

Q5 2 2 2 3 1 

Q6 0 0 1 1 8 

Q7 7 1 1 1 0 

Q8 1 1 1 1 6 

Tabela 18. Questões para o constructo facilidade de uso percebida 

ID Questão 

Q1 Aprender a usar o ArchWiSeN seria fácil para mim. 

Q2 Eu acharia fácil usar a ArchWiSeN para desenvolver aplicações para RSASF. 

Q3 Minha interação com a ArchWiSeN seria clara e compreensível. 
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Q4 Eu acharia a ArchWiSeN flexível para interagir. 

Q5 Eu acharia fácil de me tornar hábil em usar a ArchWiSeN. 

Q6 Eu acharia a ArchWiSeN fácil de usar. 

Os resultados apresentados na Tabela 19 mostram que 70% dos 

participantes concordam fortemente que o processo de engenharia de aplicação 

definido na ArchWiSeN foi fácil de usar. Adicionalmente, 60% dos participantes 

concordam que seria fácil para eles ganhar habilidade no uso da ArchWiSeN. 

Contudo, 50% dos participantes responderam que a ArchWiSeN não é uma 

ferramenta fácil de interagir. O índice α calculado com os resultados obtidos pra o 

constructo facilidade de uso percebida é α = 0,7898 o qual denota um resultado 

aceitável. 

Tabela 19. Resultados para o constructo facilidade de uso percebida. 

ID Concorda 

Fortemente 
Concorda Neutro Discorda 

Discorda 

Fortemente 

Q1 7 3 0 0 0 

Q2 5 5 0 0 0 

Q3 3 6 1 0 0 

Q4 2 3 4 1 0 

Q5 6 4 0 0 0 

Q6 5 5 0 0 0 

A métrica M4 (constructo utilidade percebida) foi calculada com base nas 

respostas dadas para as questões mostradas na Tabela 20. Considerando os 

resultados obtidos apresentados na Tabela 21, 80% dos participantes acham a 

ArchWiSeN útil no desenvolvimento de aplicações para RSASF. O índice α 

calculado com os resultados obtidos para o constructo utilidade percebida é α = 

0,8287, o qual denota um resultado aceitável.  

A métrica M5 (constructo esforço de reúso) foi calculada com base nos 

dados apresentados na Tabela 13. Ao usar a ArchWiSeN os participantes foram 
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capazes de obter um melhor resultado (48%) em termos de redução de tempo na 

tarefa relacionada a reúso (Tarefa 3) como mostrado na Tabela 14. 

Tabela 20.Questões para o constructo utilidade percebida 

ID Questão 

Q1 
Usando a ArchWiSeN para desenvolver aplicações para RSASF me permitiria completar 

tarefas mais rapidamente. 

Q2 
A utilização da ArchWiSeN melhoraria meu desempenho no desenvolvimento de 

aplicações para RSASF. 

Q3 
A utilização da ArchWiSeN para desenvolver aplicações para RSASF aumentaria minha 

produtividade. 

Q4 
A utilização da ArchWiSeN aumentaria minha eficiência no desenvolvimento de 

aplicações para RSASF. 

Q5 
A utilização da ArchWiSeN tornaria meu trabalho com desenvolvimento de aplicações 

para RSASF mais fácil. 

Q6 
Eu acharia a ArchWiSeN útil no desenvolvimento de aplicações para RSASF.  

Tabela 21. Resultados para o constructo utilidade percebida. 

ID Concorda 

Fortemente 
Concorda Neutro Discorda 

Discorda 

Fortemente 

Q1 6 4 0 0 0 

Q2 3 3 0 0 0 

Q3 5 4 1 0 0 

Q4 7 2 0 1 0 

Q5 5 4 0 1 0 

Q6 8 2 0 0 0 

A última métrica, M6 obteve um resultado inaceitável (α = 0,0624) para o 

constructo reúso percebido de acordo com os dados obtidos e apresentados na 

Tabela 23 para a abordagem ArchWiSeN (Q1 e Q3 na Tabela 22). Com tal 

resultado de α nada pode ser assumido quanto ao constructo reúso percebido para 

a abordagem ArchWiSeN. No entanto, para o constructo reúso percebido da 

abordagem code-and-fix (Q2 e Q4 na Tabela 22) o índice α = 0,7866 o qual denota 
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um resultado aceitável. Para o constructo reúso percebido ao utilizar a abordagem 

code-and-fix, as respostas dos participantes foram em média neutras (50%) quanto a 

realizar mudanças em uma aplicação. Além disso, para as mudanças de 

plataforma, a opinião da maioria dos participantes é que realizar tais mudanças 

está entre difícil e muito difícil (23%). 

Tabela 22. Questões para o constructo reúso percebido nas abordagens ArchWiSeN e 

code-and-fix. 

ID Questão 

Q1 O quão difícil foi realizar alterações na aplicação em questão utilizando a ArchWiSeN? 

Q2 O quão difícil foi realizar alterações na aplicação em questão utilizando a metodologia 
code-and-fix? 

Q3 O quão difícil foi realizar alterações em nível de plataforma utilizando a ArchWiSeN? 

Q4 O quão difícil foi realizar alterações em nível de plataforma na metodologia code-and-fix? 

Tabela 23. Resultados para o constructo reúso percebido. 

ID Muito Fácil Fácil Neutro Difícil Muito Difícil 

Q1 6 4 0 0 0 

Q2 1 4 1 2 2 

Q3 6 2 1 1 0 

Q4 2 0 1 3 4 

4.2.11 Testes de Hipóteses 

O objetivo desta Subseção é analisar os dados obtidos no experimento 

controlado para validar as hipóteses apresentadas na Seção 4.2.8. Para tal, é 

necessário responder as questões (QP1 até QP6) usando as respectivas métricas 

coletadas. 

QP1. O processo de engenharia de aplicação da ArchWiSeN é eficiente em termos 

de tempo para desenvolver aplicações para RSASF quando comparado a abordagem 

code-and-fix ? 
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O tempo gasto para executar todas as tarefas pelo grupo que iniciou o 

experimento com a ArchWiSeN (chamado de Grupo 1) foi calculado por M1 como 

∑ Duração da Tarefa {ArchWiSeN, Grupo 1} = 10:42:00 hs, enquanto o tempo gasto 

para executar todas as tarefas pelo mesmo grupo usando a abordagem code-and-fix 

foi calculado por M1 como ∑ Duração da Tarefa {code-and-fix, Grupo 1} = 13:13:00 

hs.  

O tempo gasto para executar todas as tarefas pelo grupo que iniciou o 

experimento com a abordagem code-and-fix (chamado de Grupo 2) foi calculado 

por M1 como ∑ Duração da Tarefa {code-and-fix, Grupo 2} = 12:43:00 hs, enquanto o 

tempo gasto para executar todas as tarefas pelo mesmo grupo usando a 

abordagem ArchWiSeN foi calculado por M1 como ∑ Duração da Tarefa 

{ArchWiSeN, Grupo 2} = 7:31:00 hs. 

Figura 56. Gráfico da soma do tempo necessário para realizar cada tarefa do experimento 

organizado por abordagem. 
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ArchWiSeN é mais eficiente que o desenvolvimento com a abordagem code-and-fix em 

termos de tempo de desenvolvimento" é aceita. 

QP2. O quão efetivos são os perfis UML presentes na ArchWiSeN para lidar com 

o desenvolvimento de aplicações? 

A métrica M2 denota o grau de compreensão (em termos de objetivos da 

aplicação, requisitos funcionais, requisitos não funcionais e organização física da 

rede) que os participantes possuem a cerca dos artefatos de software disponíveis ao 

utilizar as abordagens ArchWiSeN ou code-and-fix. O resultado médio para cada 

questão (Tabela 17) relacionada a M2 estão mostrados na Figura 57. A Figura 57 

mostra maiores valores para M2 na abordagem ArchWiSeN em todas as questões. 

Tal resultado significa que os participantes consideraram que é muito mais fácil de 

interpretar os modelos e entender os objetivos, requisitos e a organização física da 

rede, ao utilizar os artefatos de software da abordagem ArchWiSeN. Portanto, a 

hipótese nula H013 é rejeitada e a hipótese alternativa H113 "O uso da ArchWiSeN 

aumenta o grau de compreensão do sistema se comparado com a abordagem code-and-fix" é 

aceita. 

Figura 57. Gráfico comparando as respostas dadas pelos participantes sobre o constructo 

de compreensão usando ArchWiSeN e TinyOS. 
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QP3. Os desenvolvedores declaram que a ArchWiSeN fácil de usar ? 

A métrica M3 tem como objetivo a avaliação da ArchWiSeN de acordo com 

a facilidade de uso percebida pelo participante. O resultado médio para M3 

(Figura 58) para cada questão foi ∑ Facilidade de Uso Percebida {Q1}/10 = 4.7, 

∑Facilidade de Uso Percebida {Q2}/10 = 4.5, ∑Facilidade de Uso Percebida 

{Q3})10 = 4.2, ∑Facilidade de Uso Percebida {Q4})10 = 3.6, ∑Facilidade de Uso 

Percebida {Q5}/10 = 4.6, e (∑Facilidade de Uso Percebida {Q6})/10= 4.5. Dessa 

forma, considerando todos os casos, foi possível assumir que os participantes 

consideram a ArchWiSeN fácil de usar. 

Figura 58. Gráfico para as respostas dadas pelos participantes ao constructo facilidade de 

uso percebida. 
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Percebida {Q3}/10 = 4.4, ∑Utilidade Percebida {Q4}/10 = 4.5, ∑Utilidade 

Percebida {Q5}/10 = 4.3 e ∑Utilidade Percebida {Q6}/10 = 4.8. Dessa forma, 

considerando todos os casos, é possível assumir que os participantes consideram a 

ArchWiSeN útil. 

Os valores de M4 nas questões 1, 2, 3 e 4 da Figura 58 permitem que a 

hipótese H012 seja rejeitada e a hipótese alternativa H112 "O uso da ArchWiSeN 

aumenta grau de eficiência na produção de artefatos de software se comparado com a 

abordagem code-and-fix" seja aceita. 

Figura 59. Gráfico para as respostas dadas pelos participantes ao constructo utilidade. 
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QP6.  Os desenvolvedores declaram que a ArchWiSeN os ajuda a reusar uma 

aplicação para RSASF ? 

Os resultados para a métrica M6 apontam para dados inconclusivos. 

Portanto, a resposta obtida para Q6 não ajuda a avaliar nenhuma hipótese nula. 

Entretanto, ao considerar a resposta obtida para as questões Q2 e Q5, a hipótese 

nula H021 é rejeitada e a hipótese alternativa H121 "O desenvolvimento com a 

abordagem ArchWiSeN aumenta o grau de reúso de componentes se comparado com a 

abordagem code-and-fix" é aceita ao considerar que a redução do esforço de reúso 

detectada em Q5 e que uma melhor compreensão do sistema, detectada em Q2, 

ajuda os desenvolvedores a manter e reusar uma aplicação para RSASF. 

4.2.12 Ameaças a Validade 

É possível enumerar três aspectos que ameaçam a validade do experimento 

realizado: (i) validade dos constructos, (ii) validade interna, e (iii) validade 

externa. 

A validade dos constructos significa que as variáveis dependentes e 

independentes modelam precisamente as hipóteses abstratas (PERRY; PORTER; 

VOTTA, 2000). Esta ameaça a validade foi tratada nesta Tese ao: (i) usar a 

metodologia GQM para organizar os passos necessários para determinar as 

ligações entre os objetivos do experimento e os testes de hipóteses; (ii) usar a 

estratégia proposta por (PFLEEGER, 1995) (organização do experimento em 

conceito, projeto, preparação execução e análise) para projetar e executar o 

experimento de engenharia de software; e (iii) usar questões (DAVIS, 1989) e 

escalas (LIKERT, 1932) padronizadas para medir a opinião dos participantes. 

Além disso, algumas das métricas definidas possuem certo grau subjetivo, 

baseado no julgamento dos participantes. Para tratar esta ameaça a validade, o 

questionário apresentado aos participantes foi formulado considerando suas 

respectivas opiniões em uma escala Likert (LIKERT, 1932). 

Validade interna significa que mudanças nas variáveis dependentes podem 

ser seguramente atribuídas a mudanças nas variáveis independentes (PERRY; 
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PORTER; VOTTA, 2000). No experimento conduzido as variáveis dependentes 

foram: (i) esforço de desenvolvimento, (ii) compreensão dos requisitos, (iii) 

facilidade de uso percebida , (iv) usabilidade percebida, (v) esforço de reúso, e (vi) 

reúso percebido. Todas essas variáveis dependentes estão estritamente 

relacionadas com o conjunto de métricas especificamente definido para esse 

experimento. Com relação a validade interna foram também identificadas as 

seguintes ameaças a validade: 

A) As diferenças entre os participantes: Diferentes níveis de experiência com 

UML e linguagem de programação NesC podem levar a resultados tendenciosos. 

Para minimizar essa ameaça essa ameaça, foi incluída no experimento a seção de 

treinamento dos participantes.  

B) As diferenças entre as tarefas: Cinco tarefas diferentes foram apresentadas 

aos participantes. Essa ameaça tratada ao projetar para que no experimento cada 

grupo executasse todas as tarefas, mas com ordem aleatória. O questionário 

respondido pelos participantes mostrou que eles entenderam completamente o 

objetivo de suas tarefas. 

C) Efeitos de Fadiga: O experimento foi organizado em duas sessões diárias 

de 5 horas. Durante o experimento, os participantes foram observados por um 

testador e sinais de fadiga não foram detectados. Tal efeito pode ter se dado pela 

liberdade dada aos participantes para sair do laboratório, sempre que uma tarefa 

fosse completamente terminada. 

D) Viés do experimento: A maneira como o projeto do experimento foi 

projetado poderia introduzir um processo de aprendizado que afetaria a opinião 

dos participantes. Além disso, informações prévias conhecidas pelos participantes 

sobre as abordagens utilizadas poderiam levar a resultados enviesados. Tais 

ameaças foram tratadas através de um planejamento consistente do experimento 

suportada pela literatura. Os participantes foram organizados aleatoriamente com 

relação a: (i) abordagens utilizadas (ou tratamentos), (ii) tarefas, e (iii) estações de 

trabalho. Como explicado em (PFLEEGER, 1995), ao aleatorizar a atribuição de 

tratamentos às unidades experimentais é possível manter os resultados do 
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tratamento livres de fontes de viés nas quais o testador não possui controle. Além 

disso, a aleatorização da ordem em que as tarefas foram distribuídas contribui 

para reduzir o impacto de um possível processo de aprendizado, já que cada 

participante irá executar as suas respectivas tarefas em uma ordem particular para 

o mesmo tratamento. 

E) O testador e a conhecimento prévio dos participantes: A opinião do testador 

ou o conhecimento prévio dos participantes acerca da execução do experimento 

poderia levar a resultados enviesados. Essa ameaça foi tratada ao não envolver os 

participantes com o experimento em nenhum outro nível além da sua execução. 

Os participantes e o testador não eram colegas de classe ou possuíam qualquer 

relação hierárquica acadêmica. Os participantes foram convidados para participar 

do experimento sabendo apenas que envolveria Redes de Sensores Sem Fio e uma 

tecnologia de Engenharia de Software. Por fim, nem os participantes nem o 

testador poderiam saber a ordem de como as tarefas seriam organizadas antes da 

execução do experimento. Logo, a opinião deles não poderia influenciar nessa 

questão. 

Validade externa significa que os resultados do experimento podem ser 

generalizados para outras configurações fora do ambiente em que ele foi 

inicialmente planejado (PERRY; PORTER; VOTTA, 2000). Ainda é necessário 

executar réplicas do experimento com diferentes tarefas para confirmar ou 

contradizer os resultados. No entanto, o experimento apresentado oferece 

informações suficientes para ser replicado quando for necessário.  

4.3. Análise do suporte a serviços de Middleware 

Plataformas de Middleware proveem o suporte nativo a requisitos não 

funcionais, também conhecidos como requisitos de qualidade de serviço (ou QoS), 

sob a forma de serviços que são necessários para a execução de aplicações e 

sistemas distribuídos. Exemplos típicos de serviços de middleware para sistemas 

distribuídos tradicionais são controle de concorrência, transação, distribuição e 

persistência. No entanto, mesmo usufruindo de uma camada de middleware que 



155 

 

 

oferece os serviços requisitados para as aplicações, desenvolvedores de sistemas 

distribuídos, mais especificamente desenvolvedores de aplicações para RSASF, 

precisam lidar com a complexidade de escolher a configuração correta do 

middleware alvo para atender aos requisitos não funcionais das aplicações.  

Nesta Tese foi apresentada uma abordagem de integração do suporte a 

serviços de middleware à ArchWiSeN, capaz de gerar código fonte para diferentes 

plataformas de RSASF a partir de modelos definidos em um nível independente 

de plataforma através de sucessivas, e automáticas, transformações nos modelos 

projetados pelos desenvolvedores. Dessa forma, ao integrar um conjunto de 

serviços de middleware à ArchWiSeN, é possível gerar uma configuração de 

middleware que esteja especificamente adequada aos requisitos ditados pela 

aplicação e ao mesmo tempo respeitando as limitações de recursos impostas pelos 

dispositivos de uma RSASF. Assim, a abordagem proposta nesta Tese visa 

configurar e instanciar um middleware de acordo com as restrições impostas pelo 

dispositivo, pela rede e pela aplicação específica. 

Esta Seção visa avaliar o processo de configuração de middleware para 

verificar a exatidão dos processos realizados pelos algoritmos de transformação e 

validar a sua eficiência para que aplicações para RSASF que utilizam serviços de 

middleware possam atingir os seus requisitos.  

4.3.1 Objetivos, Questões e Métricas 

Como explicado no Capítulo 1: Introdução, um dos objetivos desse 

trabalho é "definir os elementos específicos necessários para o uso de um middleware para 

RSASF existente através de serviços disponibilizados para os desenvolvedores em um alto 

nível de abstração possibilitando a geração automática de um middleware adaptado aos 

requisitos levantados pelos desenvolvedores contendo apenas os componentes essenciais 

para o funcionamento adequado sob as restrições definidas pelos desenvolvedores". Uma 

vez definido tal objetivo, considerando a metodologia GQM (BASILI; CALDIERA; 

ROMBACH, 2002), foram definidos os objetivos específicos (metas ou goals) para 

essa avaliação. Tais objetivos foram, então, refinados em um conjunto de questões. 

Por fim, tais questões foram analisadas com base em métricas que fornecem o 
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embasamento para verificar se a presente proposta cumpre os objetivos 

especificados. 

Primeiro Objetivo (G1): Analisar os metamodelos e modelos de nível 

independente de plataforma para avaliar se eles oferecem os elementos 

necessários para a modelagem dos requisitos de aplicações para RSASF que serão 

mapeados para serviços de middleware independentemente da plataforma de 

middleware alvo. 

Segundo Objetivo (G2): Analisar a conformidade de uma aplicação 

desenvolvida usando ArchWiSeN com o middleware customizado gerado 

automaticamente pelas transformações entre modelos. 

O objetivo G1 visa analisar a expressividade e flexibilidade dos elementos 

introduzidos no metamodelo PIM. O objetivo G2 verifica: (i) se o metamodelo PIM 

possui elementos suficientes em um alto nível de abstração para modelar os 

requisitos não funcionais; (ii) se os metamodelos de nível PSM possuem elementos 

suficientes para representar os serviços de middleware, e (iii) se as transformações 

de requisitos para serviços estão corretas e são suficientes para que não ocorra 

perda de informação entre os níveis PIM e PSM. As seguintes questões compõem a 

avaliação. QP1-QP2 refinam G1, enquanto a questão QP3 refina G2. 

QP1. O metamodelo PIM desenvolvido é flexível o suficiente para ser 

utilizado com diferentes plataformas de middleware ? 

QP2. O metamodelo PIM oferece as estruturas necessárias para representar 

as informações essenciais para a especificação de serviços de middleware? 

QP3. O serviços presentes no PSM gerado através das transformações estão 

de acordo com os serviços modelados no PIM ?  

A métrica Flexibilidade (M1), relacionada com QP1, determina o 

percentual entre o número dos serviços disponíveis para especificação no nível 

independente de plataforma e os serviços disponíveis em diferentes plataformas 

de middleware. 
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Onde: 

Sx = Serviços oferecidos pela ArchWiSeN encontrados no middleware x. 

STx = Serviços totais providos pelo middleware x. 

 Esta métrica visa fornecer embasamento teórico acerca da flexibilidade dos 

elementos de nível PIM para especificar serviços em diferentes plataformas 

middleware para RSASF disponíveis na literatura. Para tal, foi realizada uma 

investigação em diferentes surveys com os temas plataformas de middleware com 

arquitetura baseada em componentes e plataformas de middleware orientadas a 

serviços para RSASF, a fim de construir uma tabela e realizar uma comparação dos 

serviços que diversas plataformas de middleware da literatura proveem com os 

serviços suportados pela especificação atual da ArchWiSeN. A Tabela 24 relaciona 

plataformas de middleware encontradas na literatura (HADIM; MOHAMED, 2006a; 

WANG et al., 2008) que poderiam ser suportadas atualmente na ArchWiSeN. O 

resultado da métrica M1 é calculado como a média dos resultados obtidos. Um 

valor alto nesta métrica indica que a ArchWiSeN está apta a ser aplicada a maioria 

das plataformas de middleware existentes na literatura.  

Tabela 24. Serviços disponíveis em diferentes plataformas de middleware da literatura. 

Middleware Comunicação  Descoberta Segurança Agregação Outros Flexibilidade 

USEME Assíncrona Sim - - Real-time 2/3 

OASiS - Sim - Sim Gerenciamento 

de nó, 

Composição de 

grafo, Detecção 

de Falhas 

2/5 

MiSense Assíncrona - - Sim 
Gerenciamento 

de topologia 

 

2/3 

TinySOA - Sim - - - 1/1 

ubiSOAP Ponto-a-Ponto Sim    1/2 

USEME Assíncrona Sim - - Real-time 2/3 

Sensor Assíncrona, 
orientada à 

Sim - Sim - 3/3 
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Ware Tuplas 

TinyDB Assíncrona - - Sim - 2/2 

Impala Assíncrona - Sim - - 2/2 

Agilla Assíncrona, 
Baseada em 

Tuplas 

Sim - - - 2/2 

DSWare Assíncrona, 
Baseada em Pub-

Sub 

Sim - - Real-time, 
Confiança 

2/4 

MIRE Assíncrona, Pub-
Sub 

Sim - Sim - 3/3 

MARINE Assíncrona, Pub-
Sub 

Sim - Sim - 3/3 

  

A métrica Expressividade (M2), relacionada com QP2, determina a 

existência de elementos no mais alto nível de abstração para representar os 

requisitos não funcionais comuns do domínio de RSASF. Assim,  

               
  

  
 

Onde: 

Se = Serviços existentes na literatura 

Ss = Serviços providos pela ArchWiSeN 

A Tabela 25 relaciona serviços comuns do domínio de RSASF com o 

suporte existente para a definição de requisitos na ArchWiSeN. O suporte a um 

serviço está definido na Tabela 25 como direto, indireto ou não suportado. Os 

serviços suportados diretamente podem ser definidos a partir de propriedades 

existentes em estereótipos para este fim específico. Já os serviços suportados 

indiretamente podem ser definidos a partir de um conjunto de estereótipos que 

possuem propriedades genéricas que, quando combinadas, oferecem os elementos 

semânticos necessários para a definição do requisito. Dessa forma M2 = (8/9) = 

88%. 
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Tabela 25. Requisitos não funcionais comuns em RSASF. 

Requisito Suporte Comentário 

Tolerância à Falhas Indireto Pode ser implementado com o uso dos estereótipos function, 
aggregation e radio  

Confiabilidade - Não suportado 

Segurança Suportado - 

Real-time Indireto Pode ser implementado com o uso do estereótipo timer 

Acurácia de Dados Suportado - 

Atraso de Agregação Indireto Pode ser implementado com o uso do estereótipo timer 

Grau de Agregação Suportado - 

Cobertura Suportado - 

Precisão Suportado - 

 

O segundo objetivo (G2) trata da análise dos elementos presentes no PSM 

para verificar se cada um dos elementos instanciados no nível PIM, mais 

especificamente, os elementos referentes a especificação dos serviços de 

middleware, foram devidamente transportados para os níveis de menor abstração. 

Para validação dessa análise foi definida a métrica conformidade.  

M3. Conformidade determina o percentual de elementos definidos no PIM que 

são corretamente mapeados em elemento(s) específico(s) no nível PSM; 

             
  

    
 

 

C = Número de regras atingidas na correspondência estrutural 

i = Modelo PIM i 

CPSM= Número regras de correspondência estrutural 

 Esta métrica visa fornecer uma garantia de que os requisitos especificados 

no modelo PIM foram corretamente mapeados para um PSM que contém todas as 

informações necessárias para determinar uma configuração adequada do 
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middleware. Com esse objetivo, foi utilizada uma técnica de verificação de 

transformação, chamada de correspondência estrutural, descrita em 

(NARAYANAN; KARSAI, 2008). A correspondência estrutural é uma regra 

similar a um axioma no estilo de precondição para pós-condição. O objetivo desta 

regra é permitir que instancias de modelos possam ser facilmente avaliadas. Para 

tal, são definidas expressões de caminho (tradução literal do inglês path 

expressions) que especificam a corretude das partes correspondentes das estruturas 

alvos da transformação no formato SourceElement=OutputElement. A Tabela 26 

ilustra as regras de correspondência estrutural encontradas na ArchWiSeN. Dessa 

forma, esta métrica visa quantificar o percentual de regras executadas ao se avaliar 

um modelo gerado automaticamente pela transformação MDA. Assim é 

necessário definir modelos de nível PIM que contendo: nenhum serviço, um 

serviço, dois serviços, três serviços e todos os serviços e escolher o maior valor de 

regras atingidas considerando todos os modelos PIM. 

Tabela 26. Regras de correspondência estrutural para o metamodelo de middleware. 

Id Regra Caminho da Expressão 

R1 Uma propriedade Authentication no 

pacote com estereótipo «System» do PIM 

corresponde a Authentication do 

estereótipo «SecurityServiceComponents» 

alvo 

PIM.package«System».Authentication 

= PSM.package«SecurityService».Authentication 

R2 Uma propriedade Cryptography na 

atividade com estereótipo «send» do PIM 

corresponde Cryptography do estereótipo 

«SecurityServiceComponents» alvo 

PIM.activity«send». Cryptography 

= PSM.package«SecurityService».Cryptography 

R3 Uma propriedade 

AsynchronousCommunication na atividade 

com estereótipo «send» do PIM 

corresponde a propriedade 

AsynchronousCommunication do 

estereótipo «CommunicationService» 

PIM.activity«send». AsynchronousCommunication 

=PSM.package«CommunicationService».AsynchronousCommunication 

R4 Uma propriedade TopicName na atividade 

com estereótipo «send» do PIM 

corresponde a propriedade TopicName do 

estereótipo «CommunicationService» 

PIM.activity«send».TopicName 

+= PSM.package«CommunicationService».TopicName 

R5 Uma propriedade TopicName na atividade 

com estereótipo «receive» do PIM 

corresponde a propriedade TopicName do 

estereótipo «CommunicationService» 

PIM.activity«receive».TopicName 

+= PSM.package«CommunicationService».TopicName 
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R6 Uma propriedade Discovery na atividade 

com estereótipo «radio» do PIM 

corresponde a propriedade options do 

estereótipo «DiscoveryService» alvo 

PIM.activity«radio».Discovery 

= PSM.package«DiscoveryService».options  

R7 Um estereotipo «aggregation» associado a 

uma atividade com o estereotipo 

«readsensor» do PIM corresponde a 

propriedade Where do estereótipo 

«AggregationService» alvo 

PSM.package«AggregationService».Where = NodeTypes::Sensor 

R8 Um estereotipo «aggregation» associado a 

uma atividade com o estereotipo «send» 

do PIM corresponde a propriedade Where 

do estereótipo «AggregationService» alvo 

PSM.package«AggregationService».Where = NodeTypes::Sink 

R9 A propriedade type na atividade com 

estereotipo «aggregation» do PIM 

corresponde a propriedade Function do 

estereótipo «AggregationService» alvo 

PIM.activity«aggregation».type 

= PSM.package«AggregationService».Function 

R10 A propriedade topology no pacote com 

estereótipo «system» do PIM corresponde 

a propriedade Topology do estereótipo 

«CommunicationService» alvo 

PIM.package«System».Topology 

= PSM.package«CommunicationService».Topology 

R11 A propriedade TopicName nas atividades 

com estereótipo «send» ou «receive» do 

PIM corresponde a propriedade 

CommunicationProtocol do estereótipo 

«CommunicationService» alvo 

PSM.package«CommunicationService». CommunicationProtocol = 

CommunicationProtocolType::PubSub 

R12 A propriedade TopicName nas atividades 

com estereótipo «send» ou «receive» do 

PIM correspondem a propriedade 

IntegratedDiscoveryService do estereótipo 

«CommunicationService» alvo 

PSM.package«CommunicationService».IntegratedDiscoveryService = 

PSM.package«DiscoveryService» 

R13 A propriedade OS na enumeração com 

estereótipo «NodeDefinition» do PIM 

corresponde a propriedade OS do 

estereótipo 

«TargetMiddlewareApplicationClient» 

alvo 

PIM.enumeration«NodeDefinition».OS 

= PSM.package«TargetMiddlewareApplicationClient».OS  

R14 A propriedade protocol na associação com 

estereótipo «WirelessLink» do PIM 

corresponde a propriedade Radio do 

estereótipo 

«TargetMiddlewareApplicationClient» 

alvo 

PIM.association«WirelessLink».protocol 

= PSM.package«TargetMiddlewareApplicationClient».Radio 

R15 A propriedade 

CommunicationServiceComponents do 

estereótipo «TargetMiddleware» do PSM 

corresponde ao pacote com estereótipo 

«CommunicationService» alvo 

PSM.package«TargetMiddleware».CommunicationServiceComponents = 

PSM.package«CommunicationService» 

R16 A propriedade ApplicationClients do 

estereótipo «TargetMiddleware» do PSM 

corresponde ao pacote com estereótipo 

PSM.package«TargetMiddleware».ApplicationClients = PSM.package« 

TargetMiddlewareApplicationClient» 
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«TargetMiddlewareApplicationClient» 

alvo 

R17 A propriedade 

AggregationServiceComponents do 

estereótipo «TargetMiddleware» do PSM 

corresponde ao pacote com estereótipo 

«AggregationService» alvo 

PSM.package«TargetMiddleware».AggregationServiceComponents = 

PSM.package«AggregationService» 

R18 A propriedade 

SecurityServiceComponents do 

estereótipo «TargetMiddleware» do PSM 

corresponde ao pacote com estereótipo 

«SecurityService » alvo 

PSM.package«TargetMiddleware».SecurityServiceComponents = 

PSM.package«SecurityService» 

 

 Assim, o metamodelo PIM foi usado para criar modelos com diferentes 

requisitos, como mostrado na Tabela 27. A partir do modelo das aplicações, foram 

analisadas nos modelos de nível PSM quais características foram afetadas para 

determinar quais regras de correspondência estrutural foram afetadas pela 

transformação. 

Tabela 27. Regras de correspondência estrutural afetadas de acordo com os diferentes 

requisitos. 

Requisitos Regras Afetadas Conformidade 

Comunicação 3, 10,11, 13, 14, 15, 16 7/18 

Comunicação, Descoberta, 3, 4, 5, 6, 12, 10,11, 13, 14, 15, 16 11/18 

Comunicação, Descoberta, Segurança 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 10,11, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 

15/18 

Comunicação, Descoberta, Segurança, 
Agregação 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 18 

18/18 

4.3.2 Análise dos Resultados 

Considerando QP1, os resultados obtidos para M1 mostram que os 

requisitos disponíveis para modelar serviço são abrangentes o suficiente para 

várias plataformas de middleware para RSASF com arquitetura baseada em 

componentes existentes. ArchWiSeN oferece o serviço de comunicação assíncrona, 

que é um dos serviços mais importantes a serem oferecidos. Além disso, o serviço 

de comunicação é frequentemente associado a um padrão de comunicação publish-

subscribe, que, por sua vez, é também geralmente associado a um serviço de 
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descoberta. Finalmente, o serviço de agregação pode aparecer em diferentes 

situações dependendo principalmente do domínio de aplicações alvo. O serviço de 

segurança não é popular entre as plataformas de middleware pesquisados, mas 

também foi suportado pela ArchWiSeN. O pior cenário para M1 for com relação ao 

middleware DSWare onde apenas metade dos serviços necessários são suportados. 

Tais resultados indicam que a abordagem proposta é flexível para diferentes 

plataformas de middleware. 

Considerando QP2, os resultados obtidos para a métrica M2 mostram que a 

maioria dos requisitos não funcionais podem ser definidos através dos 

estereótipos e propriedades da ArchWiSeN. 

Os resultados obtidos para QP1 e QP2 mostram que a ArchWiSeN fornece 

os recursos necessários para a modelagem dos requisitos que correspondem a 

serviços de RSASF independentemente do middleware alvo, assim atingindo o 

objetivo G1. 

Os resultados de M3 mostram que, para uma aplicação com requisitos de 

comunicação assíncrona e com um middleware como plataforma alvo, sete das 

regras de correspondência estruturais foram atingidas, abrangendo, assim, todos 

os elementos do PSM necessários para a especificação do serviço de comunicação. 

A Tabela 27 mostra que M3 varia de acordo com os requisitos modelados no PIM, 

afetando um número regras de correspondência estruturais diferentes. Tal 

resultado representa que nenhuma informação modelada no nível PIM foi perdida 

durante as transformações do entre modelos, gerando uma configuração de 

middleware customizada adequada para os requisitos expressos pelos 

desenvolvedores e atingindo o objetivo G2. 

 

4.4. Análise de Características (Feature Analisys) da 

ArchWiSeN 

Esta Seção apresenta uma metodologia para avaliação de ferramentas MDA 

baseada no princípio de análise de características (tradução livre do termo em 
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inglês Feature Analisys) (LINKMAN; KITCHENHAM; LAW, 1997). A abordagem 

de análise de características foi desenvolvida como parte de um projeto de 

colaboração entre academia e indústria em 1995 (LONDON, 2003). O objetivo 

dessa abordagem de avaliação é prover uma lista de respostas booleanas para a 

existência de uma propriedade em particular em um produto. No entanto, ao 

analisar produtos de software complexos, a verificação de propriedades pode se 

tornar mais complicada que uma simples resposta "sim/não", necessitando de 

uma escala que melhor se adapte aos diferentes níveis possíveis de conformidade 

de certa propriedade.  

Dessa forma, no presente trabalho foi definida uma tabela com as 

características esperadas para uma abordagem MDA, segundo o padrão OMG, e 

uma escala para avaliá-la abordagem segundo essa tabela. A escala definida varia 

entre -1, para um item que, de alguma forma, piora ou dificulta a implementação 

de uma característica, até 4, para um item onde todas as características estão 

cobertas e uma interface que auxilia o usuário/desenvolvedor.  

 Assim, esta Seção apresenta uma aplicação que foi modelada com três 

abordagens MDA diferentes, a saber, (LOSILLA et al., 2007), (SHIMIZU et al., 

2011), e a presente proposta, ArchWiSeN. Foi feita então uma comparação entre 

essas abordagens considerando as características de uma abordagem MDA 

segundo a especificação da OMG. 

O restante da Seção está organizado como segue. A Subseção 4.4.1 

apresenta uma tabela com as características de uma abordagem MDA segundo o 

padrão da OMG e a escala de conformidade usada para avaliar as propriedades de 

uma ferramenta MDA. A Subseção 4.4.2 descreve a aplicação que será modelada 

com as diferentes abordagens. Por fim, as Subseções 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 apresentam 

modelos da aplicação alvo especificados com as diferentes abordagens, (LOSILLA 

et al., 2007), (SHIMIZU et al., 2011), e ArchWiSeN respectivamente, e a análise das 

abordagens em termos de características MDA definidas no padrão da OMG.  
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4.4.1 Características desejadas a uma abordagem MDA 

 Devido a ampla gama de domínios de problemas que a especificação MDA 

cobre, uma ferramenta que utiliza tal abordagem pode implementar apenas partes 

específicas da arquitetura MDA. Assim, nem todas as ferramentas definidas 

seguindo o padrão MDA especificado pela OMG precisam implementar todas as 

características do padrão. Além disso, mesmo para as características especificadas 

no padrão, o grau de conformidade da implementação com o padrão da OMG e, 

principalmente, suporte ao usuário (desenvolvedor) oferecido pela característica 

pode variar entre diferentes abordagens. Dessa forma, os padrões da OMG que 

definem as várias propriedades que uma ferramenta MDA pode prover estão 

listados na Tabela 28. Além disso, a Tabela 29 apresenta os pontos de escala no 

grau de conformidade para a avaliação individual de cada uma dessas 

propriedades. 

Tabela 28. Características desejadas para uma abordagem MDA segundo (LONDON, 

2003).  

ID Propriedade Descrição Fonte 

MDA01 Suporte a PIMs A ferramenta permite que a aplicação seja especificada 

através um modelo abstrato distante dos detalhes de 

implementação. 

(OMG, 2001), Seção 2.1 

MDA02 Suporte a PSMs A ferramenta captura a implementação de um sistema 

através de modelos que mantém as informações 

arquiteturais essenciais. 

(OMG, 2001), Seção 2.1 

MDA03 Pode ter múltiplos PSMs 

alvos. 

A ferramenta é capaz de gerar implementações 

diferentes a partir da mesma especificação de 

aplicação. 

(OMG, 2001), Seção 2.1 

MDA04 Integração de Modelos A ferramenta é capaz de integrar diferentes modelos 

para produzir uma única aplicação. 

(OMG, 2001), Seção 2.1 

MDA05 Evolução da aplicação A ferramenta suporta a evolução de aplicações 

desenvolvidas. 

(OMG, 2001), Seção 2.1 

MDA06 Interoperabilidade A ferramenta opera com notações padronizadas e é 

capaz de importar e exportar informações para outras 

ferramentas que usem a mesma notação. 

(OMG, 2001), Seção 2.1 

MDA07 Mapeamentos são 

modelados. 

A ferramenta provê uma linguagem de modelagem 

para mapeamentos e permite a interação dos usuários 

com transformações mapeadas. 

(OMG, 2001), Seção 

2.2.3 

MDA08 Suporte para 

gerenciamento de 

complexidade de modelos 

A ferramenta provê técnicas para gerenciar a 

complexidade de modelos como, por exemplo, a 

habilidade de aumentar ou diminuir os detalhes de 

um modelo. 

(OMG, 2001), Seção 

2.2.3 

MDA09 Corretude A ferramenta prove suporte para verificar a corretude 

de modelos incluindo o PIM ou PSM.  

(OMG, 2001), Seção 

2.2.1 

MDA10 Expressividade A ferramenta possui uma linguagem para expressar 

PIMs e/ou PSMs que é suficientemente expressiva 

(OMG, 2001), Seção 

2.3.1 e Seção 2.3.2 
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para capturar precisamente a estrutura e o 

comportamento dos respectivos níveis de abstração. 

MDA11 Padrões e Genericidade A ferramenta provê técnicas para definir e usar 

padrões e parâmetros para construir quaisquer PIMs, 

PSMs ou mapeamentos. 

(OMG, 2001), Seção 

2.3.1 e Seção 2.3.5 

MDA12 Suporte a refatoramento A ferramenta prove suporte para o uso de 

mapeamentos para refatorar, por exemplo, um PIM a 

partir de um PSM. 

(OMG, 2001), Seção 

2.3.4 

MDA13 Mapeamento 

intramodelos 

A ferramenta prove suporte para o uso de 

mapeamentos de PSM para PSM e/ou de PIM para 

PIM. 

(OMG, 2001), Seção 

2.3.4 

MDA14 Rastreabilidade A ferramenta provê o suporte a rastrear 

transformações em particular. 

(OMG, 2001), Seção 

2.3.7 

MDA15 Ciclo de vida Uma ferramenta que suporte MDA deve cobrir o 

máximo possível do ciclo de vida do desenvolvimento 

de uma aplicação incluindo, análise, projeto, teste, 

montagem, implantação e gerenciamento. 

(OMG, 2001), Seção 3.2 

MDA16 Padronização A ferramenta expressa modelos em UML e é capaz de 

importar e exportar modelos em XMI e armazenar em 

um repositório MOF. 

(SOLEY; OMG STAFF 

STRATEGY GROUP, 

2000) 

 

Tabela 29. Escala de pontos para análise de features proposta por (LINKMAN; 

KITCHENHAM; LAW, 1997).  

Escala de pontos genérica Definição do ponto de escala Escala de Pontos 

Piora a atividade, causa confusão. A maneira como a feature é implementada 

torna difícil usar e/ou encoraja o uso 

incorreto da feature. 

-1 

Sem suporte. A feature não é suportada nem referenciada 

no manual de usuário. 

0 

Pouco suporte. A feature é suportada indiretamente, por 

exemplo, através de outras features da 

ferramenta através de combinações não 

padronizadas 

1 

Algum suporte. A feature aparece explicitamente na lista de 

features da ferramenta. 

2 

Grande suporte. A feature aparece explicitamente na lista de 

features da ferramenta. Todos os aspectos da 

feature são cobertos mas seu uso depende da 

perícia do usuário. 

3 

Muito grande suporte. A feature aparece explicitamente na lista de 

features da ferramenta. Todos os aspectos da 

feature estão cobertos e a ferramenta provê 

caixas de diálogo adaptadas para auxiliar o 

usuário. 

4 
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4.4.2 Descrição da Aplicação Alvo 

Uma aplicação voltada para o domínio de AAL (Ambient Assisted Living) foi 

modelada utilizando as diferentes abordagens aqui avaliadas, (LOSILLA et al., 

2007), (SHIMIZU et al., 2011), e ArchWiSeN, com o objetivo de comparar o grau de 

conformidade das ferramentas com padrão MDA especificado pela OMG. Em 

particular, dentro desse domínio de aplicação foi escolhido um cenário baseado 

em um sistema para detecção de quedas acidentais. A aplicação principal, 

chamada AccidentalFallDetectionSystem, monitora um indivíduo e analisa 

informações coletadas por sensores, as quais podem ser interpretadas como uma 

queda dependendo da localização do indivíduo, de sinais corporais, movimentos 

bruscos e o tempo em que o indivíduo permanece em uma mesma posição. Se 

uma queda é detectada, ações como enviar um alerta para o serviço de emergência 

e iniciar monitoramento de sinais vitais são disparadas. Considerando tais 

requisitos, a RSASF para sistemas AAL pode ser composta de um nó dotado de 

acelerômetros instalado em crachá acoplado no indivíduo monitorado, três 

sensores de imagens (câmeras), três nós sensores de posição fixos instalados nas 

paredes e atuadores com diferentes funções. Com o intuito de analisar os dados 

obtidos, é necessária a definição de uma estação central responsável pelo 

processamento da informação recebida a fim de detectar a queda. Uma aplicação 

para RSASF no cenário descrito funciona da seguinte maneira. Os sensores 

instalados em uma parede formam a triangulação da posição do indivíduo 

utilizando sinais de RSSI (Received Signal Strength Indication) e podem detectar 

qualquer mudança na posição do mesmo. Enquanto isso, o sensor instalado no 

crachá detecta movimentos bruscos e determina se o indivíduo está de pé ou em 

movimento. Os dados capturados são então enviados para a central de controle. Se 

o indivíduo estiver efetuando um movimento de queda, a central envia um sinal 

para ligar as câmeras. A central recebe as imagens da sala e efetua o 

processamento com o objetivo de descobrir se o indivíduo está apenas 

caminhando ou se ocorreu uma queda. No caso de detecção de queda, a central 

entra em contato com um hospital ou serviço de emergência. 
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4.4.3 Análise da abordagem de (LOSILLA et al., 2007) 

Segundo a abordagem proposta por (LOSILLA et al., 2007), a aplicação 

AAL deverá ser modelada conforme ilustrado na Figura 60. Durante esta 

modelagem foram definidas três regiões. UserLocationRegion é composta por dois 

grupos de nós: BadgeGroup, que efetua a coleta de dados de movimento do 

ambiente a cada vinte minutos e os envia à estação central, e PositionGroup, que 

efetua a coleta de dados da posição do indivíduo no ambiente e os envia à estação 

central a cada vinte minutos. UserVideoRegion efetua a coleta das imagens 

capturadas pelas câmeras e as envia à estação central. A região 

CentralStationRegion recebe os dados coletados pelos grupos de nós BadgeGroup e 

PositionGroup, processa-os e avalia se ocorreu uma queda. Em caso positivo, as 

câmeras são ligadas e os dados são recuperados a fim de validar a queda e efetuar 

uma chamada para o serviço de emergência. 

Figura 60. Modelo AccidentalFallDetection utilizando a abordagem de (LOSILLA et al., 
2007) 

 

A Tabela 30 apresenta a análise de características da abordagem de 

(LOSILLA et al., 2007). Em (LOSILLA et al., 2007) um modelo metamodelo PIM 



169 

 

 

próprio é apresentado para a modelagem de comportamento e organização de 

uma RSASF. Tal abordagem possui um suporte a PSMs de diferentes plataformas, 

mas em seu trabalho original apresenta o uso apenas do metamodelo PSM para 

plataforma TinyOS 1.1x GRATIS II (“ISIS - Gratis”, 2015). Possui o suporte a 

evolução de aplicações através do nível PIM, mas não define regras para 

refinamentos no nível PSM. Utiliza o padrão EMF para definição de seu 

metamodelo e, portanto, é interoperável com outras ferramentas que utilizam tal 

padrão, mas necessita da importação do metamodelo no ambiente de instalação. 

Além disso, utiliza o padrão GMF para dar suporte gráfico a modelagem de 

aplicações. São definidas transformações M2M e M2T onde a transformação M2M 

possui um mecanismo de rastreabilidade nativo do plugin QVTo do Eclipse. 

Tabela 30. Feature Analisys de (LOSILLA et al., 2007). 

ID Propriedade Escala Análise 

MDA01 Suporte a PIMs 3 Utiliza um metamodelo próprio que contém 

informações genéricas de plataforma que 

poderia ser associadas a uma visão mais 

específica, pois o metamodelo trás detalhes de 

infraestrutura e comportamento da aplicação. 

MDA02 Suporte a PSMs 4 Utiliza o PSM GRATIS II. 

MDA03 Pode ter múltiplos PSMs alvos. 1 Apesar do suporte da abordagem nenhum 

outro PSM foi incluído. 

MDA04 Integração de Modelos 0 Característica não especificada. 

MDA05 Evolução da aplicação 2 Evolução da aplicação pode ocorrer com 

alterações no modelo de nível PIM. 

MDA06 Interoperabilidade 2 Utiliza EMF para definição do metamodelo. 

Tal abordagem necessita que o metamodelo 

seja sempre definido no ambiente de 

desenvolvimento. 

MDA07 Mapeamentos são modelados. 2 São definidas transformações para todos os 

níveis de abstração. 

MDA08 Suporte para gerenciamento de complexidade 

de modelos 

1 O uso de GMF limita a quantidade de 

informações que são exibidas. 

MDA09 Corretude 0 Característica não especificada. 

MDA10 Expressividade 1 O metamodelo PIM carece de estruturas de 

controle e repetição para a melhor definição de 

aplicações. 

MDA11 Padrões e Genericidade 0 Característica não especificada. 

MDA12 Suporte a refatoramento 0 Característica não especificada. 

MDA13 Mapeamento intramodelos 0 Característica não especificada. 

MDA14 Rastreabilidade 2 Possui o mecanismo nativo do plugin QVT do 

Eclipse. 

MDA15 Ciclo de vida 1 O processo de engenharia de aplicação não 

especificado em detalhes.  

MDA16 Padronização 3 Utiliza o padrão OMG para a especificação dos 

seus artefatos.  
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4.4.4 Análise da abordagem de (SHIMIZU; FUKAZAWA; 

HONIDEN, 2011) 

A aplicação AAL foi também modelada com base no trabalho proposto por 

(SHIMIZU et al., 2011), conforme mostrado na Figura 61. Nesta modelagem foram 

utilizados três modelos que se distinguem pelo nível de granularidade 

considerado, podendo ser classificados como nível de rede, nível de grupos e nível 

de nós. 

Figura 61. Modelo AccidentalFallDetection utilizando a abordagem de (SHIMIZU et 

al., 2011) 

  (a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

A Tabela 31 apresenta a análise de características da abordagem de 

(SHIMIZU et al., 2011). No nível PIM, o trabalho de (SHIMIZU et al., 2011) 

apresenta uma organização em três níveis de granularidade diferentes. No 
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entanto, tal abordagem não define um nível PSM, apesar de possuir suporte a 

plataforma TinyOS. Assim, as transformações apresentadas em (SHIMIZU et al., 

2011) fazem uma ponte direta do nível de PIM para o nível de código. Dessa 

forma, todo e qualquer reúso de modelo deve ocorrer no nível PIM, aumentando a 

complexidade das transformações M2M necessárias e tornando-as específicas para 

uma plataforma alvo, diminuindo a capacidade reusar as regras de 

transformações existentes ao estender a abordagem para uma nova plataforma.  

Tabela 31. Feature Analisys de (SHIMIZU et al., 2011). 

ID Propriedade Escala Análise 

MDA01 Suporte a PIMs 4 Provê informações independentes de 

plataforma em três níveis de granularidade 

diferentes. 

MDA02 Suporte a PSMs 0 Característica não especificada. Possui suporte 

a plataforma TinyOS mas sem fazer a 

intermédio entre PIM e PSM. 

MDA03 Pode ter múltiplos PSMs alvos. 0 Característica não especificada. 

MDA04 Integração de Modelos 2 Integra os modelos PIM para a geração do 

código fonte da plataforma alvo. 

MDA05 Evolução da aplicação 1 Suporte a evolução a partir do modelo PIM. 

MDA06 Interoperabilidade 1 Utiliza notação DSML para criação dos 

modelos. 

MDA07 Mapeamentos são modelados. 2 Transformação não especificada no documento 

mas com geração um protótipo da aplicação. 

MDA08 Suporte para gerenciamento de complexidade 

de modelos 

1 Suporte nativo do Eclipse. 

MDA09 Corretude 0 Característica não especificada. 

MDA10 Expressividade 1 PIM não expressa comportamento de 

aplicações. 

MDA11 Padrões e Genericidade 0 Característica não especificada. 

MDA12 Suporte a refatoramento 0 Característica não especificada. 

MDA13 Mapeamento intramodelos 0 Característica não especificada. 

MDA14 Rastreabilidade 0 Característica não especificada. 

MDA15 Ciclo de vida 2 Especificado parcialmente o processo de 

engenharia de domínio. 

MDA16 Padronização 0 Não utiliza padrões especificados.  

4.4.5 Análise da ArchWiSeN 

Esta Subseção descreve a modelagem da aplicação usando a abordagem 

ArchWiSeN. Assim, foram definidos o modelo da visão estrutural (Figura 62) e 

modelo da visão comportamental (Figura 62). 

Na Figura 62 observa-se que o sistema foi dividido em três regiões. 

UserLocationRegion é formada pelos grupos de nós BadgeGroup e PositionGroup, 

responsáveis pela coleta de dados do ambiente e do indivíduo, respectivamente. 
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Por sua vez, a região UserVideoRegion é composta pelo grupo de nós VideoGroup 

que gerencia as câmeras. Por fim, CentralStationRegion é composta por apenas um 

grupo de nós, ProcessingGroup, responsável pelo processamento dos dados 

coletados para detecção da queda e gerenciamento dos atuadores presentes na 

rede. Além disso, ainda foram definidos os tipos de recursos que serão utilizados 

em cada grupo de nós (MovementSensor, PositionSensor, etc.), a quantidade de nós 

presentes em cada um dos grupos de nós, as conexões existentes na rede e as 

aplicações que serão executadas. 

Figura 62. Visão estrutural do sistema AccidentalFallDetection modelado com a 

ArchWiSeN. 

 

A visão comportamental das quatro aplicações que compõem o sistema, a 

saber, MovementSensing, Position Sensing, VideoCheck e FallCheck é apresentada na 

Figura 63. A aplicação MovementSensing coleta dados sobre a movimentação do 

indivíduo no ambiente e os envia à estação central. PositionSensing coleta dados 

sobre a posição do indivíduo no ambiente e também os envia à estação central. 

VideoCheck, iniciada pela estação central apenas se uma possibilidade de queda é 

detectada, liga as câmeras de vídeo e envia as imagens coletadas à estação central. 

Por fim, FallCheck recebe os dados sobre a movimentação e posição do indivíduo, 

efetua um processamento a fim de determinar se há possibilidade de queda e, caso 
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haja, coleta dados das câmeras de vídeo para confirmar se ocorreu, de fato, uma 

queda. Em caso positivo, a aplicação aciona um hospital ou serviço de emergência. 

 Por fim, foram definidos a topologia de rede e o protocolo de comunicação 

utilizados através do estereótipo «system» na Figura 62. Além disso, foram 

determinados quais os tipos de nós sensores que serão utilizados (nesse caso, 

todos os grupos utilizam nós da plataforma TinyOS). 

Figura 63. Visão comportamental (4 aplicações). 

 

 

A Tabela 32 apresenta a análise de características da ArchWiSeN 

apresentada nesta Tese. A ArchWiSeN possui um suporte ao PIM definido em 

diferentes visões que estão associadas a seus respectivos desenvolvedores no 

processo de engenharia de aplicação. Além disso, possui o suporte PSMs das 

plataformas TinyOS e Sun SPOT além de permitir mapeamentos para um 
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middleware genérico. Tais características dão suporte à separação de interesses 

entre os desenvolvedores, criando um ambiente de desenvolvimento onde os 

especialistas lidam apenas com as informações que pertencem a sua área de 

experiência. Ademais, o processo de engenharia de domínio permite a adição de 

nova semântica no nível PIM ou de novas plataformas no nível PSM, tornando a 

ArchWiSeN uma abordagem extensível. ArchWiSeN possui o suporte a integração 

de modelos através do PIM onde diagramas UML de Classe e Atividades são 

mapeados para um PSM alvo. Ao converter aplicações para código fonte, a 

ArchWiSeN adota padrões de projeto associados a plataforma alvo como, por 

exemplo, o padrão placeholder para TinyOS. Além disso, apresenta um 

mapeamento intramodelos do nível PIM para PIM na forma de um analisador de 

propriedades não funcionais em tempo de projeto. No processo de engenharia de 

aplicação apresentado, a ArchWiSeN favorece a evolução de aplicações a partir da 

manutenção do modelo PIM. Apesar de não possuir mecanismos robustos de 

rastreabilidade, a ArchWiSeN separa o código que pode ser inserido pelos 

desenvolvedores no código gerado entre tags para melhor organização. Além 

disso, o processo de engenharia de aplicação da ArchWiSeN compreende todos os 

passos do ciclo de vida da aplicação com exceção dos testes, debugs e 

implantação. 

Tabela 32. Feature Analisys da ArchWiSeN 

ID Propriedade Escala Análise 

MDA01 Suporte a PIMs 4 ArchWiSeN possui um suporte a PIM definido 

em diferentes visões que estão associadas a 

seus respectivos desenvolvedores no processo 

de engenharia de aplicação. 

MDA02 Suporte a PSMs 4 ArchWiSeN possui o suporte PSMs das 

plataformas TinyOS e Sun SPOT além de 

permitir mapeamentos para um middleware 

genérico. O processo de engenharia de 

domínio permite também a adição de novos 

PSMs à ArchWiSeN. 

MDA03 Pode ter múltiplos PSMs alvos. 4 Pode possuir qualquer PSM especificado como 

alvo. 

MDA04 Integração de Modelos 2 Possui o suporte a integração de modelos 

através do PIM onde diagramas de classe e 

atividades podem ser mapeados para um PSM 

alvo que possui suas próprias especificações de 

metamodelo. 

MDA05 Evolução da aplicação 3 Possui forte suporte a evolução de aplicações a 

partir da manutenção do modelo PIM. 
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MDA06 Interoperabilidade 2 ArchWiSeN utiliza a notação UML entendida a 

partir de perfis e pode exportar modelos XMI 

mas tal interoperabilidade não foi testada 

MDA07 Mapeamentos são modelados. 2 ArchWiSeN trabalha diretamente com a visão 

de configuração para alternar entre diferentes 

mapeamentos.  

MDA08 Suporte para gerenciamento de complexidade 

de modelos 

1 ArchWiSeN usufrui do suporte nativo do 

plugin Papyrus para o gerenciamento de 

complexidade de modelos. 

MDA09 Corretude 0 ArchWiSeN não realiza validações de 

corretude no modelo PIM. 

MDA10 Expressividade 3 Ao considerar as diferentes granularidades e 

diferentes visões nas quais os desenvolvedores 

estão envolvidos a ArchWiSeN provê o alto 

grau de expressividade.  

MDA11 Padrões e Genericidade 2 Ao converter aplicações para código fonte a 

ArchWiSeN adota padrões de projeto 

associados a plataforma alvo como, por 

exemplo, o padrão placeholder para TinyOS. 

MDA12 Suporte a refatoramento 2 Apesar de não possuir mecanismos robustos 

de rastreabilidade, a ArchWiSeN separa o 

código que pode ser inserido pelos 

desenvolvedores no código gerado entre tags 

para melhor organização. 

MDA13 Mapeamento intramodelos 2 Possui um mapeamento intramodelo do nível 

PIM para PIM na forma de um analisador de 

propriedades não funcionais em tempo de 

projeto. 

MDA14 Rastreabilidade 1 Possui o mecanismo nativo do plugin ATL do 

Eclipse. 

MDA15 Ciclo de vida 2 O processo de engenharia de aplicação da 

ArchWiSeN compreende todos os passos do 

ciclo de vida da aplicação com exceção dos 

testes, debugs e implantação. 

MDA16 Padronização 3 ArchWiSeN utiliza tecnologias MDA conforme 

especificado pela OMG. 

4.4.6 Análise dos Resultados 

A partir da análise dos resultados obtidos foi possível comparar o grau de 

comprometimento de cada abordagem com o padrão MDA da OMG. Apesar de 

esta análise consistir de apenas um checklist de propriedades presentes nas 

diferentes abordagens, a ArchWiSeN apresentou características que demonstram 

um maior grau de comprometimento com o padrão MDA. É importante ressaltar 

que tal fato isolado não resulta em nenhuma vantagem ou desvantagem direta da 

ArchWiSeN com relação as outras abordagens. No entanto, esse resultado 

demonstra que a ArchWiSeN já possui um grau de comprometimento com o 

padrão onde ganhos clássicos de abordagens MDA (como reúso e redução no 
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esforço do desenvolvimento) puderam ser constatados, conforme apresentado nas 

avaliações anteriores presentes neste Capítulo.  
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5. Trabalhos Relacionados 

Este Capítulo aborda os trabalhos relacionados com a Tese a partir de três 

diferentes frentes. A primeira traz uma comparação com trabalhos mais antigos, 

datados de antes de 2010, que apontavam algumas das necessidades da área de 

RSASF, e já apresentavam pequenos avanços na direção do que temos hoje. A 

segunda traz uma comparação com trabalhos mais recentes que, embora possuam 

diversas qualidades, ainda deixam lacunas que o trabalho proposto se dispõe a 

cobrir. Por fim, a terceira traz uma comparação com trabalhos de uma área 

diretamente relacionada com RSASF, que são os sistemas distribuídos de tempo 

real e embarcados (distributed, real-time and embedded ou DREs). 

Diversos trabalhos como (LOSILLA et al., 2007), (FUENTES; GÁMEZ, 2010), 

(CETINA; FONS; PELECHANO, 2008), (AKBAL-DELIBAS; BOONMA; SUZUKI, 

2009) e (BUCKL et al., 2008), visam melhorar metodologias e propor ferramentas 

para desenvolvimento de aplicações para ambientes ubíquos. Porém, nestes 

trabalhos as características de redes são especificadas junto às características do 

domínio, requerendo um maior nível de conhecimento dos especialistas, 

dificultando o reúso dos artefatos de software envolvidos e gerando um 

entrelaçamento de conhecimentos, através da fraca separação de interesse no 

processo de desenvolvimento e da dependência que existe entre os diferentes 

perfis de desenvolvedores, levando ainda a um processo onde uma etapa não 

pode ser realizada paralelamente a outra. 

Em (LOSILLA et al., 2007) é apresentada uma abordagem MDE (Model-

Driven Engineering) para o desenvolvimento de aplicações para RSSFs. Em tal 

abordagem são definidos três níveis de abstração que permitem aos 

desenvolvedores criar: (1) modelos específicos de domínio, (2) descrições da 

arquitetura baseada em componentes, e (3) modelos específicos de cada 

plataforma. Transformações automatizadas de modelos entre esses três níveis de 

abstração foram concebidas e, para demonstrar a viabilidade do trabalho, os 

autores apresentam uma aplicação para controle de irrigação em RSASF. Embora 

tal trabalho seja conceitualmente semelhante a ArchWiSeN, no sentido de utilizar 
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as transformações entre modelos de um nível mais abstrato a um menos abstrato, 

(LOSILLA et al., 2007) os autores não exploram a geração de PSMs para diferentes 

plataformas, nem demonstram o comportamento da abordagem para diferentes 

domínios de aplicação. Também não é explorado o fato de que a construção de 

aplicações para RSSFs envolve desenvolvedores com diferentes conhecimentos e 

habilidades. O uso de um PIM baseado em UML que utiliza perfis como 

mecanismo de extensão difere da DSL proposta por (LOSILLA et al., 2007) em 

vários aspectos. O PIM descrito na Seção 3.1.1 organiza a modelagem de 

aplicações para RSASF em três diferentes visões. O uso de apenas uma visão, 

como é feito na DSL de (LOSILLA et al., 2007), dificulta a modelagem das 

aplicações e diminui o grau de separação de interesses entre desenvolvedores. O 

PIM utilizado nesta Tese permite que especialistas de domínio e de rede projetem 

os modelos de suas visões independentemente um do outro, possibilitando a 

definição de aplicações em um alto nível de abstração pelo especialista de domínio 

e a configuração e/ou escolha dos diversos níveis de protocolos a serem utilizados 

na RSASF pelo especialista de redes. Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito ao 

fato do PIM utilizado na ArchWiSeN considerar três níveis de granularidade de 

programação, a saber, (i) estrutural, (ii) comportamental e de (iii) configuração da 

aplicação, que serão oferecidos a cada desenvolvedor de acordo com a sua área de 

atuação, proporcionando maior abstração, alto grau de separação de interesses e 

reúso de artefatos de software. 

Em (FUENTES; GÁMEZ, 2010) é apresentado um processo para a 

configuração de um middleware para AmI (Ambient Intelligence) através do uso de 

uma SPL (Software Product Line). Em tal abordagem, é necessário apenas definir 

um conjunto de features e parâmetros em um nível alto de abstração para criar um 

middleware customizado que realize uma tarefa específica. Ao utilizar esse 

processo, a abordagem apresentada por (FUENTES; GÁMEZ, 2010) é capaz de 

gerar todo o código fonte requerido para executar a aplicação alvo na plataforma 

J2ME. Ao contrário da ArchWiSeN, em (FUENTES; GÁMEZ, 2010) não existe uma 

separação de interesses entre os desenvolvedores envolvidos. Além disso, nas 

abstrações utilizadas para definir as features de uma aplicação não existe distinção 
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entre features de rede ou domínio. Sendo assim, novamente a presente proposta 

apresenta uma maior separação de interesses no processo de desenvolvimento de 

aplicações para ambientes ubíquos, e todos os benefícios proporcionados por tal 

separação.  

No trabalho de (CETINA; FONS; PELECHANO, 2008), os autores 

apresentam uma abordagem SPL para sistemas ubíquos autonômicos de controle 

de ambientes fazendo uso de RSASF que não requerem do usuário qualquer tarefa 

relacionada ao reparo ou reconfiguração da aplicação na ocorrência de falhas ou 

mudanças no ambiente, muito comuns nesse tipo de redes. Para o 

desenvolvimento de tais sistemas, os autores utilizam uma abordagem de 

desenvolvimento dirigido a modelos seguindo os princípios da modelagem de 

variabilidades. É apresentado também um estudo de caso de aplicação para Smart 

Homes para analisar a abordagem onde é analisado o comportamento da rede nas 

seguintes situações: novo sensor disponível, dispositivo torna-se indisponível e 

novo objetivo do usuário. No entanto, os autores não apresentam técnicas nem 

metodologias para explorar o reúso dos modelos; o foco de tal trabalho tange a 

manutenção automática de aplicações através de um modelo de variabilidades 

para adequar uma aplicação para RSASF ao ambiente onde ela está instalada e aos 

requisitos impostos pelo usuário. Características de rede como comunicação e 

roteamento de dados não são mencionadas para a configuração da RSASF, 

tornando difícil de entender como tal informação pode ser implementada e 

implantada nos sensores que executam a aplicação. 

O framework Baobab (AKBAL-DELIBAS; BOONMA; SUZUKI, 2009) é 

baseado em metamodelagem para o projeto de aplicações para RSASF e a geração 

do código fonte correspondente. A transformação de modelos em código 

executável e a geração do middleware são realizadas através de um gerador de 

códigos baseado em templates. Baobab possibilita que desenvolvedores definam de 

forma separada os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação (sob a forma 

de modelos), valida tais requisitos e gera automaticamente o código fonte. Embora 

o Baobab forneça uma abordagem independente de plataforma, tal trabalho não 

foi projetado para tornar possível o desenvolvimento de aplicações para RSASF 
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sem exigir conhecimento específico de plataforma. Assim, a separação de 

interesses entre os desenvolvedores pode ser afetada principalmente pela 

necessidade de conhecimento de RSASF pelo especialista de domínio. Além disso, 

apesar de o Baobab estar aberto a outras plataformas, os autores não demonstram 

o procedimento para extensão do Baobab ou qual metodologia deveria ser 

adotada no caso da necessidade de implementação de novos artefatos de software 

para o framework. Diferentemente de tal trabalho, a ArchWiSeN não adota uma 

solução baseada em componentes. Ao invés disso, a ArchWiSeN foi projetada para 

ser estendida através do processo de engenharia de domínio utilizando perfis 

UML. A abordagem baseada em componentes usada no Baobab não separa tais 

componentes de forma independente de plataforma, fazendo com que futuras 

extensões ao framework para outras plataformas exijam a reconstrução completa da 

maioria dos seus componentes. Além disso, a proposta não endereça o problema 

de separação de interesses entre os desenvolvedores envolvidos na construção de 

aplicações para RSASF. Assim, ao utilizar tal abordagem os desenvolvedores 

podem precisar lidar com conhecimento que não pertence a sua área de 

conhecimento.  

Em (BUCKL et al., 2008) é proposta uma abordagem baseada em modelos 

utilizando templates de código para gerar um middleware específico para a 

aplicação e aumentar a reutilização em sistemas de RSSFs. Uma abordagem 

baseada em componentes é adotada para modelagem da aplicação de RSASF que é 

interpretada como um conjunto de componentes que interagem através de um 

modelo baseado em eventos. A transformação do modelo em código executável e 

a geração de middleware são realizadas por um gerador de código baseado em 

templates. Em (BUCKL et al., 2008) os autores argumentam que solução para o 

problema da difícil codificação de aplicações RSASF é uma aplicação e middleware 

específico de plataforma com interfaces definidas para as aplicações. A separação 

do sistema e lógica de aplicação ajuda a dividir o desenvolvimento de software em 

diferentes partes. Para descrever os diferentes aspectos do sistema, os atores usam 

vários submodelos. O modelo de hardware descreve as propriedades de hardware, o 

modelo de componente descreve as interfaces e os parâmetros dos componentes da 
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aplicação e o modelo de aplicação é usado para a especificação concreta da 

interação de componentes. Diferentemente do trabalho descrito em (BUCKL et al., 

2008), o presente trabalho não adota uma solução para extensão puramente 

baseada em componentes, mas foi projetada para ser estendida através de perfis 

UML, sendo possível o reúso dos artefatos já definidos e a abertura para a 

definição de novos artefatos na infraestrutura MDA proposta. Uma solução 

baseada em componentes torna-se mais complexa quando do uso de diferentes 

plataformas, pois envolve a criação de todos os componentes necessários para o 

funcionamento da aplicação para cada plataforma escolhida. Além disso, em 

(BUCKL et al., 2008) os autores não abordam a separação de interesses entre os 

diferentes tipos de desenvolvedores envolvidos na construção de aplicações para 

RSASF.  

Trabalhos mais recentes, como os de (SHIMIZU et al., 2011), 

(BERARDINELLI; CORTELLESSA; PACE, 2011), (FUCHS; GERMAN, 2010), 

(PATZINA et al., 2013) e (CARACAS; BERNAUER, 2011) trazem inovações para a 

área de desenvolvimento de aplicações para RSASF através de modelos de alto 

nível de abstração, porém a abordagem proposta nesta Tese apresenta importantes 

diferenciais necessários para uma infraestrutura de desenvolvimento de aplicações 

para RSASF capaz de gerar automaticamente código fonte. 

O trabalho de (SHIMIZU et al., 2011) propõe o desenvolvimento de 

sistemas de RSSFs baseado em três modelos distintos de acordo com a 

granularidade da especificação de: (i) rede, (ii) grupo de nós e (iii) nó individual. 

De acordo com os autores, essa separação foi proposta porque no 

desenvolvimento de aplicações para RSASF, é necessário desenvolver um 

protótipo de baixo custo e modificar esse protótipo a fim de otimizar o 

desempenho da aplicação, e tais características não podem ser solucionadas por 

um único modelo. Embora a construção de vários modelos seja proposta no 

trabalho de (SHIMIZU et al., 2011), tais modelos descrevem apenas características 

estáticas das aplicações e não são capazes de descrever comportamento, o que é 

um fator crucial durante a modelagem de sistemas em RSASF. Além disso, os 

autores não consideram a participação de desenvolvedores com diferentes níveis 
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de conhecimento e habilidades, e os metamodelos não incluem várias 

características importantes de baixo nível, tais como o protocolo de comunicação, a 

topologia da rede e os tipos de dispositivos presentes. 

Em (BERARDINELLI; CORTELLESSA; PACE, 2011) é apresentada uma 

abordagem MDA utilizando UML para a especificação de aplicações para a 

plataforma TinyOS. A abordagem apresentada usa e estende, através da adição de 

estereótipos para tratar os elementos da linguagem NesC, o perfil “Modeling and 

Analysis of Real-Time and Embedded systems” (MARTE). Embora, de forma 

semelhante à apresentada nesta Tese, a abordagem apresente visões distintas para 

a construção de aplicações, a inclusão de visão para configuração dos recursos da 

rede, presente apenas na ArchWiSeN e visando adequar o funcionamento da 

aplicação à plataforma escolhida, provê a semântica necessária para modelagem 

de características de redes que são importantes para a otimização dos recursos dos 

nós. Além disso, em (BERARDINELLI; CORTELLESSA; PACE, 2011) não existe 

separação dos interesses entre domínio e plataforma, e este fato transporta os 

problemas de compreensão de plataformas para o nível de modelos, requerendo 

dos desenvolvedores o conhecimento de domínio e de redes. 

Em (FUCHS; GERMAN, 2010) os autores apresentam o ACOOWEE, um 

framework onde sensores Sun SPOT podem ser programados para realizar tarefas 

colaborativas a partir da definição de sua sequência de trabalho através de 

diagramas de atividades UML2 estendidos com perfil. Apesar da semelhança com 

a abordagem MDA proposta nesta Tese, existem diferenças na concepção das 

diferentes visões onde os especialistas devem atuar durante o processo de 

desenvolvimento da aplicação. O framework ACOOWEE não separa os elementos 

de modelo em diferentes visões, apenas introduz a visão onde os desenvolvedores 

modelam o comportamento da aplicação. Nenhuma outra informação sobre como 

os dispositivos da rede estão organizados ou as diferenças de capacidade dos 

dispositivos pode ser modelada, diferentemente do que ocorre na visão estrutural 

apresentada na ArchWiSeN. Além disso, a ArchWiSeN possui um outro 

diferencial sobre o ACOOWEE, pois propõe o uso de um nível independente de 

plataforma, o que viabiliza a portabilidade da aplicação modelada em diferentes 
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plataformas. Por fim, o uso de diferentes visões da ArchWiSeN possibilita a 

separação de interesses e aumenta o grau de reúso dos modelos das aplicações.  

O trabalho de (PATZINA et al., 2013) trata de aplicações embarcadas no 

domínio de sistemas de meios de transporte, mais especificamente o 

monitoramento de carros, e traz uma abordagem para realizar o monitoramento 

em tempo de execução para melhorar a tolerância a falhas e a capacidade de 

resistência de uma aplicação para RSASF. O objetivo do trabalho de (PATZINA et 

al., 2013) é o desenvolvimento e a integração de um processo de geração 

automática baseada em modelos de monitores segurança e proteção em tempo de 

execução. Apesar de ser um trabalho com objetivos ligeiramente distintos desta 

proposta, (PATZINA et al., 2013) se destaca por trazer monitores de sistemas 

embarcados em tempo de execução. Análises de aplicações para RSASF em tempo 

de execução são possíveis apenas quando os nós enviam informações com alta 

frequência (por exemplo, 1 segundo) para o sorvedouro. No entanto, tal cenário 

não corresponde a maiorias as aplicações para RSASF, onde existem ainda as 

aplicações baseadas em eventos, request-response e periódicas com período de 

tempo longo. Dessa forma, a análise de requisitos antes da implantação da rede 

mostra-se essencial mesmo em casos onde ocorra a análise em tempo de execução 

da rede. 

Por fim, o trabalho de (CARACAS; BERNAUER, 2011) utiliza a notação 

BPMN (do inglês Business Process Model and Notation) para a especificação de 

aplicações de RSASF para nós com recursos limitados. Os resultados reportados 

em (CARACAS; BERNAUER, 2011) apontam que o código gerado é apenas 1% 

menos eficiente em termos de energia do que um código feito com a abordagem 

code-and-fix. O processo de desenvolvimento proposto em (CARACAS; 

BERNAUER, 2011) deixa clara a separação de interesses entre os desenvolvedores, 

mas não oferece uma maneira de alterar a plataforma alvo da aplicação. A 

ArchWiSeN leva em conta no processo de desenvolvimento a análise dos 

requisitos da aplicação para a escolha da plataforma alvo mais adequada. Em 

(CARACAS; BERNAUER, 2011) é oferecido um ambiente de simulação de 

execuções de aplicações através da execução do modelo BPMN. Tal ferramenta é 
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bastante interessante e útil, pois apresenta aos desenvolvedores em tempo de 

projeto o uso de recursos da aplicação desenvolvida. Na ArchWiSeN foi 

apresentada uma ferramenta para análise em tempo de projeto dos modelos de 

nível PIM que leva em consideração a plataforma escolhida, sendo assim uma 

ferramenta com maior abrangência de plataformas alvo. 

Como RSASFs podem ser considerados uma especialização de sistemas 

distribuídos de tempo real e embarcados (distributed, real-time and embedded ou 

DREs), é também importante comparar a ArchWiSeN com outros trabalhos como 

os de (SCHMIDT et al., 2002), (JINGYONG et al., 2009) e (KARSAI et al., 2003) que 

estão relacionadas com este tipo de sistemas. Sistemas DRE e para RSASF 

compartilham os mesmos problemas em relação a heterogeneidade, as limitações 

de hardware e linguagens de programação de baixo nível disponíveis para os 

desenvolvedores. Plataformas de middleware frequentemente surgem como 

solução para resolver estas questões em sistemas DRE, no entanto a tarefa de 

escolher o middleware adequado também pode ser um problema desafiador. 

O CoSMIC (SCHMIDT et al., 2002) é uma ferramenta MDA capaz de gerar 

código para plataformas de middleware DRE e aplicações. A ferramenta CoSMIC 

permite que os desenvolvedores modelem suas aplicações em um alto nível de 

abstração para gerar um middleware especialmente adaptado para a aplicação alvo, 

respeitando os requisitos de QoS definidos. Usando CoSMIC, os desenvolvedores 

podem alcançar a redução dos custos de ciclo de vida de aplicações DRE 

complexas. Outra característica marcante da CoSMIC é a capacidade de assegurar 

que os requisitos sejam cumpridos ao validar a estrutura e/ou comportamento da 

aplicação durante a fase de projeto. Diferentemente da CoSMIC, a ArchWiSeN 

separa os modelos de desenvolvimento em dois níveis diferentes (PIM e PSM). O 

nível PSM da ArchWiSeN permite a portabilidade da abordagem potencialmente 

por qualquer corrente de plataforma de RSASF futura. A capacidade de geração 

de componentes de middleware disponíveis na CoSMIC também é implementada 

na ArchWiSeN através da flexibilidade de introduzir potencialmente qualquer 

nova plataforma, mesmo de nível de middleware, como apresentado na Seção 3.1. A 
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ArchWiSeN também oferece ferramentas de validação de fase de projeto que 

foram apresentados na Subseção 3.2.1. 

O trabalho descrito em (JINGYONG et al., 2009) propõe um processo de 

desenvolvimento de aplicações distribuídas onde o middleware é considerado o 

elemento central. O processo de software proposto é composto por cinco fases: 

análise de requisitos, projeto, validação, desenvolvimento e testes. Tal abordagem 

aproveita o uso combinado de engenharia de software com base em componentes, 

separação de interesses, arquitetura orientada a modelos, métodos formais e 

programação orientada a aspectos, no contexto de um novo método de 

desenvolvimento de software. Diferentemente de tal abordagem, a ArchWiSeN 

propõe dois processos diferentes: (i) o primeiro processo consiste na construção da 

infraestrutura MDA em si, permitindo que os desenvolvedores futuros 

introduzam novas plataformas para permitir a geração de código; (ii) o segundo 

processo consiste na construção de uma aplicação específica, utilizando a 

infraestrutura MDA associada. Além disso, a ArchWiSeN especifica claramente 

como cada desenvolvedor contribui para o a criação de aplicações. Além disso, a 

ArchWiSeN possui o suporte a análise de requisitos em tempo de projeto, 

facilitando a tomada de decisões dos desenvolvedores em uma fase inicial do 

desenvolvimento da aplicação. A análise de requisitos em tempo de projeto é 

muito importante ao considerar requisitos não funcionais no desenvolvimento de 

aplicações para RSASF. Em (JINGYONG et al., 2009) os autores citam que 

requisitos não funcionais podem ser subjetivos, relativos, e podem interagir entre 

eles (como da precisão na coleta de dados versus o tempo de vida da rede). Dessa 

forma, a existência de um mecanismo que dê aos desenvolvedores algum feedback 

em tempo de desenvolvimento é muito importante. 

O artigo de (KARSAI et al., 2003) descreve uma abordagem integrada ao 

modelo (também chamada de Model-integrated Computing - MIC) para o 

desenvolvimento de software embarcado baseado em modelos multivisão 

específicos de domínio que são utilizados em todas as fases do desenvolvimento. 

Como apontado em (KARSAI et al., 2003), o uso de uma abordagem de 

metamodelagem é muito poderoso, mas as mudanças em metamodelos, muitas 
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vezes invalidam os modelos de domínio existentes, exigindo, portanto, extensa 

reconstrução. Com o uso de perfis UML como o mecanismo de extensibilidade na 

ArchWiSeN é possível fazer mudanças no PIM ou PSM sem perder as informações 

já modeladas anteriormente.  

A Tabela 33 apresenta uma comparação entre todas as abordagens 

levantadas, considerando as características de: (i) Mecanismo de Extensão; (ii) 

Granularidade da Especificação; (iii) Separação de Interesses; (iv) Implementação 

de Middleware; (v) Reúso; (vi) Definição de uma metodologia para 

Desenvolvimento de Aplicações; e (vii) Definição de uma Metodologia para 

Extensão da Infraestrutura de Desenvolvimento. É possível perceber que nenhuma 

das abordagens comparadas se comprometeu com todas as características 

importantes (citadas anteriormente) no processo de desenvolvimento de 

aplicações para RSASF, desde o projeto da aplicação até a geração de código. 

Desta forma, a abordagem apresentada nesta Tese cria uma infraestrutura única 

onde a linguagem e o processo se completam para oferecer aos desenvolvedores 

uma ferramenta completa para o desenvolvimento de aplicações para RSASF. Em 

vez de usar artefatos genéricos adaptados à realidade RSASF, foi proposta uma 

solução especificamente adaptada ao ambiente destas redes, considerando os 

diferentes conhecimentos dos desenvolvedores para tal ambiente. 

Tabela 33. Comparação da abordagem proposta com trabalhos relacionados. 
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Negócio 
Sim. - 

Sim, 

baseado 

em DDM 

para uma 

plataform

a. 

Construção 

de 

aplicações. 

- 

 

  

                                                           
5 http://optxware.com/en/embedded/embedded-architect-platform 
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6. Conclusão  

Nesta Tese de Doutorado foi apresentada a ArchWiSeN, uma abordagem 

de arquitetura dirigida a modelos para: (i) projetar aplicações para diferentes 

domínios de RSASF; (ii) especificar requisitos funcionais e não funcionais (estes 

últimos representados por serviços de middleware); (iii) analisar em tempo de 

projeto a aplicação desenvolvida; e (iv) gerar de forma automática o código fonte 

necessário para executar nos nós da rede. 

Como apresentado no Capítulo 5, existem atualmente diversas abordagens 

que fazem uso do desenvolvimento dirigido a modelos no contexto de RSASF 

como forma de oferecer aos desenvolvedores um nível de abstração adequado à 

sua área de especialidade. Um grande diferencial do trabalho apresentado nesta 

Tese sobre as demais abordagens é o uso do padrão MDA conforme estabelecido 

pela OMG. No contexto de RSASFs, tal padrão mostrou-se bastante benéfico 

devido ao suporte sistemático a múltiplas plataformas, separação de interesses 

entre os diferentes níveis de abstração, incorporação do reúso clássico presente nas 

abordagens MDA, e uso de tecnologias para modelagem extensíveis para o 

suporte as crescentes inovações no domínio de RSASF. 

De forma análoga ao apresentado no trabalho de (FLEUREY et al., 2007), 

onde são citadas as dificuldades encontradas pela empresa Motorola ao utilizar 

uma abordagem dirigida a modelos, a ArchWiSeN foi projetada e desenvolvida 

visando cobrir os diversos problemas encontrados ao se propor o uso de tal 

abordagem de desenvolvimento para um domínio tão complexo e dinâmico como 

Redes de Sensores e Atuadores Sem Fio. Dentre os principais problemas 

encontrados ao se usar uma abordagem de desenvolvimento dirigido a modelos 

no domínio de RSASF estão: a falta de abstração para plataformas, a falta de uma 

sintaxe de domínio de aplicação bem definida, o acoplamento entre dados e 

comportamento, e a inexperiência dos desenvolvedores tanto no desenvolvimento 

de aplicações usando DDM quanto na manutenção de artefatos de software de uma 

infraestrutura DDM. Os próximos parágrafos mostram como cada um desses 

problemas foi abordado durante a construção da ArchWiSeN. 
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Falta de Abstração para Plataformas. Conforme apresentado no Capítulo 5, 

é comum encontrar abordagens com processos de desenvolvimento que 

pressupõem o conhecimento pelos desenvolvedores dos detalhes sobre a 

implementação no nível de domínio e de plataforma. A ArchWiSeN foi 

desenvolvida seguindo a abordagem MDA (proposta pela OMG). O uso de uma 

abordagem MDA facilita o desenvolvimento de aplicações através do aumento do 

nível de abstração e da possibilidade de gerar automaticamente a maior parte do 

código fonte necessário para implantar e executar uma aplicação. Com o uso de tal 

abordagem é possível separar os modelos da aplicação em pelo menos dois níveis 

de abstração: dependente e independente de plataforma. Dessa forma, o nível 

independente de plataforma é desassociado de uma plataforma específica e a 

abordagem passa a suportar a diferentes plataformas implementadas a partir da 

adição de novos metamodelos específicos de plataforma. A ArchWiSeN possibilita 

a divisão de responsabilidades entre os diferentes perfis de desenvolvedores que 

estão usualmente envolvidos no desenvolvimento de aplicações para RSASF, o 

especialista de domínio e o especialista de redes. Tal divisão permite que os 

desenvolvedores usem apenas conhecimento específico de suas especialidades, 

evitando a necessidade de aprendizado de tecnologias ou plataformas necessárias 

para atingir requisitos que não pertencem a sua área. 

Falta de uma sintaxe bem definida. Os trabalhos relacionados 

apresentados tratam, em sua maioria, do mesmo tema: o desenvolvimento 

dirigido a modelos para RSSFs (ou RSASFs). No entanto, cada uma dessas 

abordagens utiliza suas próprias linguagens, metamodelos, processos de 

desenvolvimento, etc. A construção dos elementos de sintaxe de domínio da 

ArchWiSeN foi baseada no levantamento bibliográfico da área de modelagem de 

aplicações distribuídas e de RSASF. Para que os metamodelos pudessem ser 

adaptados futuramente a novos requisitos ou peculiaridades não incluídas na 

versão atual, optou-se pelo uso de modelos UML usando perfis como mecanismo 

de extensão. Tal solução mostrou-se vantajosa, pois foi possível: (i) beneficiar-se 

da capacidade da UML de oferecer diferentes visões dos seus modelos, e (ii) criar 

novos perfis sem afetar os modelos e/ou perfis já existentes.  
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Acoplamento entre dados e comportamento. Os modelos de aplicações 

para RSASF muitas vezes acoplam informações de dados com o comportamento a 

ser executado pelo nó. Tal acoplamento causa dois problemas: a diminuição na 

separação de interesses entre os desenvolvedores, e menor grau de reúso dos 

modelos. Quando um especialista de domínio realiza a tarefa de Modelar PIM 

(Figura 43), ele não deveria se importar com o tipo (representação em bytes ou 

bits) ou modelo do dispositivo (ou a plataforma) que irá coletar o dado de seu 

interesse. Tal especialista não precisa acoplar o comportamento de sua aplicação 

ao tipo de dado de uma plataforma específica. A escolha da plataforma adequada 

ao comportamento da aplicação deve ser realizada pelo especialista de redes. O 

uso da ArchWiSeN adéqua-se perfeitamente ao domínio de RSASF porque tal 

abordagem cria um alto nível de abstração onde os desenvolvedores são 

beneficiados com diferentes visões das informações de domínio: estrutura da rede, 

comportamento da aplicação e configuração. A ArchWiSeN, ao promover a 

divisão da modelagem de domínio em três visões, desacopla as especificações de 

comportamento e plataforma, aumentando a separação de interesses entre os 

desenvolvedores. Além disso, ao desassociar o comportamento de uma aplicação 

da plataforma, o modelo que define tal aplicação pode ser mais facilmente reusado 

tanto por outros especialistas de domínio para incrementar a aplicação quanto no 

desenvolvimento de novas aplicações de comportamento semelhante. 

Inexperiência dos desenvolvedores. Lidar com a inexperiência dos 

desenvolvedores envolveu dois atores: os desenvolvedores da abordagem MDA e 

os desenvolvedores de aplicações para RSASF. Foi comum encontrar nos trabalhos 

relacionados abordagens que não especificavam qualquer processo ou 

metodologia para a implementação ou modificação dos artefatos de software 

apresentados. Sem a adoção de um processo para o desenvolvimento da 

infraestrutura MDA, futuros desenvolvedores dessa infraestrutura podem 

cometer erros ao expandir a abordagem, diminuindo o reúso dos artefatos. Além 

disso, é importante minimizar a falta de experiência dos desenvolvedores de 

aplicações para RSASF com uma abordagem MDA. Tal objetivo só pode ser 

alcançado ao se definir um processo de desenvolvimento de aplicações que utilize 
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todos os artefatos MDA seguindo um processo bem definido. Sem a definição de 

tal processo, os desenvolvedores poderiam, por exemplo, tentar gerar o código 

fonte de uma aplicação antes mesmo de escolher uma plataforma. Para solucionar 

tais questões foram especificados nessa Tese dois processos: a engenharia de 

domínio e a engenharia de aplicação. O processo de engenharia de domínio define 

o processo para construção e/ou modificação dos artefatos MDA pelos 

desenvolvedores da ArchWiSeN, enquanto o processo de engenharia de aplicação 

define o processo para desenvolvimento, manutenção, análise e geração de código 

fonte para uma aplicação para RSASF.  

A avaliação deste trabalho foi realizada através de quatro análises. A 

primeira trouxe uma prova de conceito com diversos cenários de aplicações de 

diferentes domínios de RSASF. Tal avaliação demonstrou a separação de conceitos 

entre os dois diferentes perfis de desenvolvedores, a capacidade de gerenciar os 

requisitos das aplicações de diferentes domínios, além da utilidade de um 

mecanismo de análise de modelos em tempo de projeto para facilitar a tomada de 

decisões pelos desenvolvedores ao tentar atingir os requisitos da aplicação. A 

segunda trouxe um experimento controlado realizado através do uso da 

abordagem proposta por diferentes usuários. Nele foram analisados os dados 

obtidos e as seguintes hipóteses foram assumidas como verdadeiras: o 

desenvolvimento com a abordagem ArchWiSeN é mais eficiente que com a 

abordagem code-and-fix em termos de tempo de desenvolvimento; o uso da 

ArchWiSeN aumenta grau de eficiência na produção de artefatos de software se 

comparado com a abordagem code-and-fix; o uso da ArchWiSeN aumenta o grau 

de compreensão do sistema se comparado com a abordagem code-and-fix; o 

desenvolvimento com a ArchWiSeN aumenta o grau de reúso de componentes se 

comparado com a abordagem code-and-fix. A terceira avaliação apresentou uma 

análise do suporte aos serviços de middleware, testando o processo de configuração 

de um middleware. Assim, foram analisadas as regras atingidas ao se executar uma 

transformação para middleware. Os resultados dessa avaliação mostraram que a 

ArchWiSeN foi capaz de levar os requisitos de nível independente de plataforma 

para o nível de middleware, sem perdas de informação. Além disso, os requisitos 
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não funcionais implementados na ArchWiSeN suportam sua integração com 

outras plataformas de middleware. Por fim, a quarta análise tratou da avaliação em 

termos de características que são desejadas para uma ferramenta MDA conforme 

detalhado na especificação da OMG (MILLER; MUKERJI, 2003). Essa avaliação 

demonstrou que na ArchWiSeN foram implementadas diversas características 

especificadas no padrão OMG. 

Os resultados obtidos a partir das avaliações executadas indicam que a 

ArchWiSeN atingiu os objetivos almejados, pois ela conseguiu oferecer com 

sucessos aos desenvolvedores uma infraestrutura de software e um processo de 

engenharia de aplicação que melhoram a produtividade, compreensão e reúso no 

desenvolvimento de aplicações para RSASF. Além disso, esta Tese mostrou 

também a forma como a falta de metodologia pode afetar o desenvolvimento de 

aplicações para RSASF.  

O restante deste Capítulo é organizado da seguinte forma: a Seção 6.1 

apresenta uma visão geral do caminho percorrido ao longo da evolução da 

implementação ArchWiSeN a Seção 0 enumera as contribuições científicas obtidas; 

a Seção 6.3 apresenta as limitações encontradas; e a Seção 6.4 apresenta as 

sugestões de trabalhos futuros.  

6.1. Lições Aprendidas 

A primeira versão desenvolvida dessa abordagem adotava o Ecore  

(ECLIPSE FOUNDATION, 2013) como tecnologia para a especificação de todos os 

metamodelos da infraestrutura que foram desenvolvidos e plugins para a edição 

de metamodelos. A partir dos componentes da infraestrutura criados nesta etapa 

do trabalho já era possível o rápido desenvolvimento de aplicações para RSASF, o 

que foi analisado através de experimentos preliminares (RODRIGUES et al., 2011). 

Por outro lado, os experimentos mostraram algumas limitações da abordagem 

inicial, pois apesar de ser extensível, o metamodelo de domínio apresentava pouca 

adaptabilidade para incorporação de novas características e a necessidade de 

grandes atualizações nas transformações de modelo para modelo sempre que estas 
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mudanças ocorriam. Motivado por tais constatações, foram iniciados, em seguida, 

estudos em outras áreas de conhecimento para tentar complementar a 

infraestrutura MDA recém-desenvolvida e fornecer aos desenvolvedores os 

recursos de verificação das aplicações construídas. O primeiro passo neste sentido 

foi a incorporação de mecanismos para a geração automática de entradas para 

testes de unidade. A geração automática de testes de software para RSASF foi 

satisfatória para a plataforma TinyOS, pois esta plataforma possui o suporte de 

uma ferramenta específica para a construção e execução desses testes dentro do 

ambiente dos nós da rede. No entanto, percebeu-se nessa etapa da proposta a 

dissolução do modelo PIM em três metamodelos específicos, um para definição do 

hardware a ser utilizado, outro para organização da rede e um terceiro para 

aplicação. Tal organização mostrou-se mais eficaz, pois auxiliava na separação de 

interesses e possibilitava uma maior especialização entre os desenvolvedores que 

usam a abordagem para a criação de aplicações para RSASF. Dessa forma surgiu a 

ideia de organizar o metamodelo em visões arquiteturais da estrutura, 

comportamento e configuração da rede. 

Assim, depois de tantas mudanças no metamodelo PIM, o processo de criação de 

novos metamodelos e suas respectivas transformações não estava sendo eficiente, 

gerando sempre um grande retrabalho. Decidiu-se então optar pela UML, uma linguagem 

padronizada pela OMG para modelagem de sistemas de software, como linguagem base 

para a modelagem de aplicações para RSASF. Esta nova abordagem teve como objetivo 

simplificar o desenvolvimento e extensão de modelos a partir do uso UML e de perfis 

como base para modelar aplicações para RSASF. Tal ganho é obtido através do 

mecanismo de extensão presente na UML, os perfis, que permitem a modelagem de 

diferentes tipos de informação (sistemas, domínios, métodos ou processos) sem impactar 

em mudanças no metamodelo base da linguagem, bem como pela capacidade da UML de 

oferecer diferentes visões de seus diagramas. As diferenças mais significativas entre a 

versão anterior e a nova infraestrutura MDA consistiram em: (i) uso de perfis UML 

substituindo os metamodelos ecore, a fim de simplificar o desenvolvimento baseado em 

modelo, e (ii) a adição de mecanismos de apoio à previsão de vida útil de rede em tempo 

de projeto de rede. 
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6.2. Contribuições 

Esta Tese apresenta as seguintes contribuições consideradas significativas 

para a comunidade científica. 

Uma infraestrutura MDA completa, seguindo os padrões da OMG, 

contendo um metamodelo PIM para especificação de aplicações para RSASF capaz 

de proporcionar aos desenvolvedores visões adequadas ao seu nível de 

conhecimento. Dessa forma, os desenvolvedores são beneficiados com a divisão de 

responsabilidades, podendo cada um contribuir com os conhecimentos específicos 

de sua área no processo de desenvolvimento de uma aplicação para RSASF. 

Assim, o metamodelo PIM definido pela ArchWiSeN torna a difícil tarefa de 

programar para RSASF em algo mais simples e de certo modo intuitivo, livrando o 

especialista de domínio da tarefa de aprender a codificar aplicações de 

sensoriamento em diferentes plataformas e deixando-o livre para dedicar-se as 

características do domínio da aplicação. A ArchWiSeN traz também diferentes 

repositórios que tornam possível a transformação de um modelo desenvolvido no 

nível PIM em código fonte específico de plataforma, a saber: (i) repositório de 

metamodelos de nível PSM para cada uma das plataformas associadas, sendo elas: 

TinyOS, Sun SPOT e middleware; (i) repositório de transformações entre modelos 

do nível PIM para o nível PSM para cada uma das plataformas associadas; e (r) 

repositório de templates para geração de código fonte a partir dos PSMs para cada 

uma das plataformas associadas. 

Foram definidas duas metodologias de desenvolvimento associadas a 

infraestrutura MDA. A primeira trata da metodologia para extensão dos artefatos 

MDA. Assim, a ArchWiSeN é uma infraestrutura MDA extensível, ou seja, 

permite incluir o suporte para novas plataformas de RSASF, necessitando apenas 

da especificação dos metamodelos específicos de plataforma e as respectivas 

transformações para portar qualquer aplicação já desenvolvida com a abordagem 

para a recém adicionada plataforma. A segunda trada da metodologia para o 

desenvolvimento de aplicações para RSASF a partir da uma infraestrutura MDA 

associada. Foram definidas todas as etapas do processo do ciclo de vida do 
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desenvolvimento de uma aplicação para RSASF ao se usar a abordagem, desde a 

concepção inicial, a partir do levantamento de requisitos, até a modelagem, 

verificação e geração automática de código fonte das aplicações. 

Por fim, a avaliação desse trabalho representa também uma contribuição, 

pois compara a ArchWiSeN com a metodologia clássica de desenvolvimento para 

RSASF termos de tempo de desenvolvimento, facilidade de uso, compreensão, 

utilidade, reúso e separação de interesses, esclarecendo os benéficos da 

abordagem MDA no contexto de RSASF. 

6.3. Limitações 

A seguir são apontadas as características identificadas como limitações do 

trabalho apresentado nessa Tese de Doutorado. 

i. Implementação de apenas um mecanismo de validação de requisitos 

em tempo de projeto; 

ii. Falta de um mecanismo para implementação do sincronismo entre 

modelos; 

iii. Falta de um mecanismo de análise da corretude do modelo PIM; 

iv. Uso de uma amostra populacional pequena (10) para a execução do 

experimento controlado. 

A próxima Seção (6.4) discorre sobre como cada uma dessas limitações 

pode ser tratada em trabalhos futuros.  

6.4. Trabalhos Futuros 

Como futuras direções deste trabalho, é necessário implementar na 

infraestrutura MDA novas funcionalidades para permitir a análise de modelos em 

tempo de projeto e ajudar os desenvolvedores na atividade de Validação da 

aplicação. Como os modelos independentes de plataforma desenvolvidos com a 

ArchWiSeN guardam informações sobre a organização estrutural e o 

comportamento da rede, tais modelos podem ser usados na verificação de outras 
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propriedades além do consumo de energia como apresentado nesta Tese. São 

exemplos de análises de requisitos não funcionais importantes para o futuro da 

abordagem o tempo de vida da rede a latência e a acurácia dos dados coletados, 

entre outros. A análise de requisitos não funcionais em tempo de projeto permite 

que os desenvolvedores tomem melhores decisões na busca de atingir os 

requisitos de aplicações.  

Conforme explicado em (AIZENBUD-RESHEF et al., 2006), ao se utilizar 

uma abordagem de desenvolvimento de software dirigido a modelos, 

inconsistências entre os modelos de diferentes visões, como PIM e PSM, de uma 

aplicação podem surgir durante, ou entre, as fases do desenvolvimento, tornando 

pertinente a questão de como manter a consistência entre os modelos e o código. A 

ArchWiSeN não possui um tratamento específico para a sincronização entre os 

modelos, existindo apenas a documentação gerada automaticamente pela ATL 

que trata da rastreabilidade de requisitos entre os modelos após o processo de 

transformação M2M. Dessa forma, é preciso implementar um mecanismo de 

rastreabilidade de requisitos e sincronização entre modelos mais robusto para que o 

processo de engenharia de aplicação seja beneficiado com a possibilidade de 

manter a sincronização entre as informações de um nível de abstração mais baixo e 

um nível de abstração mais alto. Por exemplo, ao receber um modelo PIM de uma 

aplicação, a transformação M2M gera um modelo PSM contendo alguns dos 

protocolos de rede mais genéricos usados pela plataforma alvo. No entanto, um 

especialista de redes, ao analisar o PSM, percebe que certo conjunto de protocolos 

seria mais adequado aos requisitos e altera algumas propriedades do modelo 

PSM. Para manter o sincronismo entre protocolos de rede alterados no nível de 

PSM e as informações presentes no nível PIM, é preciso estender a atual versão 

unidirecional das transformações M2M para transformações bidirecionais, uma 

área que ainda está em aberto devido a falta de padrões ou técnicas para 

desenvolvimento. 

A análise da corretude do modelo PIM antes da realização do processo de 

transformação pode trazer benefícios para os desenvolvedores ao informar se um 

modelo desenvolvido está semanticamente correto antes da geração do código 
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fonte. Por exemplo, uma atividade definida no modelo PIM com o estereótipo 

«readSensor» exige a definição de pelo menos um tipo de dado associado à leitura 

desse sensor, se tal dado não for informado pelo desenvolvedor o programa corre 

o risco de ser gerado de forma incompleta. Tal análise pode ser implementada a 

partir do uso de restrições UML através do uso da OCL (Object Constraint 

Language) (OMG, 2015b) que é compatível com a versão da UML apresentada 

nesta Tese. 

Outra vertente de trabalho consiste em expandir a quantidade de 

plataformas de middleware suportadas pela ArchWiSeN, pois tal alternativa é 

bastante promissora tanto para o domínio de RSASF quanto para DREs 

possibilitando a geração de plataformas de middleware customizadas contendo 

apenas os serviços essenciais necessários para aplicação. Podem ser citados como 

exemplos de plataformas de middleware alvo para expansão aqueles listados na 

Tabela 24 como o Sensor Ware e o TinyDB. Além disso, é possível também 

expandir a qualidade de plataformas para RSASF suportadas, podendo adicionar 

à infraestrutura MDA os sistemas operacionais Contiki (DUNKELS; GRONVALL; 

VOIGT, 2004) ou RIOT OS (BACCELLI et al., 2013).  

Por fim, é necessário repetir o experimento controlado com outros grupos para 

determinar a causa dos problemas encontrados na métrica reúso da ArchWiSeN. 

As respostas dadas pelos participantes não ajudaram a identificar o problema. No 

entanto, o tempo necessário para realizar as tarefas de reúso com a ArchWiSeN 

indicam que a abordagem diminui o esforço se comparada a abordagem code-and-

fix. Além disso, é preciso avaliar a ArchWiSeN em termos de qualidade do código 

gerado automaticamente (se o código gerado, por exemplo, é muito verboso ou se 

possui trechos de código gerados que não são executados) com relação ao código 

desenvolvido pelos participantes do experimento com a abordagem code-and-fix. 
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Apêndice A: Definição dos estereótipos 

presentes no metamodelo PIM 

1 ReadSensor (Diagrama de Atividades) 

Este estereótipo tem como função sinalizar a realização da leitura de uma 

unidade de sensoriamento acoplada a um dispositivo da RSASF. Esta leitura é 

realizada no sensor, levando em consideração que um nó pode conter várias 

unidades de sensoriamento, que captura o tipo de dado esperado pelo 

desenvolvedor durante a especificação desta atividade através da propriedade 

Data. Esta propriedade deverá ser especificada a partir da adição de um elemento 

UML InputPin usando o estereótipo «SensorData». Por exemplo, quando um 

desenvolvedor descreve a atividade ReadSensorData «ReadSensor» com a 

propriedade Data configurada para receber o OutputPin Dados «SensorData» que 

possui Type Temperature apenas o sensor de temperatura do Nó será consultado. 

Figura 64. Especificação da leitura de um sensor 

 

2 Send (Diagrama de Atividades) 

Estereótipo que define o envio de dados para todos os «NodeGroups» que 

estão associados ao remetente através de um «WirelessLink» ou «Port» seguindo a 

política de comunicação especificada nas configurações conjuntas de comunicação 

(«System» e «NodeGroup») e PushModel. O PushModel identifica a frequência com 

que esta mensagem será enviada. O dado a ser enviado é configurado na atividade 

pela propriedade In e deve ser do tipo SensorData. Na maioria dos casos a 

propriedade In do estereótipo Send será especificada com um elemento UML 

OutputPin de uma atividade anterior. 

Figura 65. Especificação do envio de dados através do rádio. 
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3 Aggregation (Diagrama de Atividades) 

A agregação de dados tem como função principal eliminar redundâncias, 

minimizando o numero de transmissões e assim economizando energia. Esta 

atividade é usada para representar procedimentos de agregação de dados 

utilizando funções básicas como Máximo, Mínimo e Média (propriedade type). 

Nesta versão da ArchWiSeN foram incluídas apenas os tipos mais simples de 

agregação, no enquanto técnicas mais complexas poderiam também ser definidas 

a partir de pequenas mudanças no estereótipo «Aggregation». O estereótipo 

«aggregation» poderá ser utilizado após a leitura de um dado realizada por um 

sensor ou após o recebimento de dados através da rede. Ou seja, este estereótipo 

requer uma que a propriedade In seja configurada com o OutputPin de uma 

atividade estereotipada como «ReadSensor» ou «Receive». A propriedade samples 

irá determinar quantas amostras serão recebidas para que a agregação seja 

processada. Por fim, a propriedade out representa a saída de dados da atividade, 

deve ser associada a um novo OutputPin, ligado a atividade. 

Figura 66. Especificação de uma agregação 

 

4 Led (Diagrama de Atividades) 

Estereótipo criado para permitir o controle dos LEDs do dispositivo 

(ligar/desligar). O uso dos LEDs do nó é uma característica bastante importante, 

pois eles geralmente são a única interface de comunicação do nó para o usuário 

depois que a aplicação está implantada. A definição deste estereótipo necessita da 

escolha das propriedades type (simboliza as cores de forma independente da 

plataforma), stat (ligado ou desligado) e starts (before ou after) que indica se o 

funcionamento do LED indicado pelo estereótipo irá ocorrer antes ou depois das 

atividades previstas para aquele elemento UML. 
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Figura 67. Especificação e um LED que irá atuar em conjunto com um rádio durante uma 

atividade de Configuração do sistema. 

 

5 SendAction e Actuator (Diagrama de Atividades) 

Os estereótipos «SendAction» e «Actuator» representam o uso de 

atuadores, como por exemplo, Shaker ou Relay (propriedade ActuatorType do 

«Actuator»). Shakers são geradores de vibração que podem ser usados para 

analises ou testes e Relays são, basicamente, interruptores eletrônicos que podem 

ser utilizado em diversos domínios diferentes. Uma atividade «SendAction» 

precisa ser associada ao atuador alvo, definido em um «Actuator» a ser associado 

ao «SendAction» através de um OutputPin. Quando uma atividade com tal 

estereótipo «SendAction» é executada, um atuador associado é disparado. 

Figura 68. Especificação de um SendAction e Actuator 

 

6 Timer (Diagrama de Atividades) 

Temporizadores são elementos essenciais dentro de uma aplicação para 

RSASFs. Eles definem intervalos de tempo (em geral curtos) onde a aplicação irá 

esperar para que então uma próxima ação seja executada. A propriedade value 

define em milissegundos a quantidade de tempo que será dado à aplicação. 

Figura 69. Especificação de um Timer. 

 

7 Radio (Diagrama de Atividades) 

Estereótipo introduzido visando criar um maior controle sobre o rádio e, 

consequentemente, ganhar um maior controle sobre a energia gasta pelos sensores 
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para a utilização do rádio. Caso o desenvolvedor da aplicação saiba o ciclo de 

trabalho da aplicação, ou seja, o período de tempo durante o qual o radio deve 

ficar ligado, é possível incluir esta informação (propriedade dutyCicle), e com isto o 

rádio irá entrar em modo sleep no período de tempo em que ele não for 

necessário. Desta forma, torna-se possível controlar o uso de energia da aplicação 

otimizando o uso de recursos de rede e energia, principalmente para o caso de 

aplicações que visam o monitoramento de uma região por um longo período de 

tempo.  

Figura 70. Especificação de Radio. 

 

8 Function (Diagrama de Atividades) 

Durante a especificação da aplicação talvez seja necessário o uso de uma 

função específica (matemática ou de domínio) que não está disponível na 

ArchWiSeN, neste caso os desenvolvedores devem usar o estereótipo «Function» e 

definir a posição desta função no fluxo de funcionamento da atividade para 

posteriormente, escrever a função em termos de linguagem de programação. Uma 

especificação previa pode ser inserida a traves da propriedade specification. 

Figura 71. Especificação de uma função. 

 

9 Region (Diagrama de Classes) 

Local físico (geográfico) onde os nós serão implantados. Uma região se 

difere da outra pela distância física entre os nós. Dentro de uma mesma região 

podem ser inseridos um ou mais nodegroups, cada num podendo conter a sua 

própria especificação de comportamento e de definição de nó. Uma mesma 

aplicação pode conter também uma ou mais regiões, essa característica depende 

unicamente da quantidade de áreas distintas onde a aplicação será implantada. 
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Figura 72. Especificação de Region. 

 

10 NodeDefinition e NodeGroup (Diagrama de Classes) 

Este estereótipos definem a quantidade e o tipo de nós que irá executar as 

aplicações solicitadas pelo especialista de domínio. Cabe ao especialista de rede 

escolher as configurações que melhor se adéquam aos requisitos da aplicação. Essa 

informação será usada para definir qual a plataforma mais adequada para geração 

do código fonte pela transformação M2M. 

Figura 73. Especificação de NodeDefinition e NodeGroup 

 

11 WirelessLink (Diagrama de Classes) 

Classifica o tipo de comunicação sem fio que ocorre entre dois grupos de 

nós através da configuração da antena e protocolo utilizados. Um wireless link 

pode ligar apenas dois grupos de nós. Caso necessário, um grupo de nó pode 

definir mais de um wireless link de entrada ou de saída.  
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Figura 74. Especificação de WirelessLink 

 

12 System (Diagrama de Classes) 

Define a configuração do sistema como um todo. Envolve a escolha de 

protocolos de redes como roteamento, comunicação e transporte. Além disso, 

configura a topologia de rede desejada e a acurácia de dados requerida. 

Figura 75. Especificação de System. 
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Apêndice B: Transformação M2M para a 

plataforma TinyOS. 

-- @path PIM=/MetaModels/WSAN.profile.uml 
-- @path PSM=/MetaModels/TOS.profile.uml 
 
module Activity2State; 
create OUT : PSM from IN : PIM; 
 
helper context OclAny def: hasStereotype(name : String) : Boolean = 
 not self.getAppliedStereotype(name).oclIsUndefined(); 
 
helper def: counter : Integer = 1; 
helper def: regions : Sequence(String) = Sequence{}; 
 
 
rule model { 
 from 
  input: PIM!Model 
 to  
  output: PSM!Model ( 
   name <- input.name, 
   visibility <- input.visibility, 
     eAnnotations <- input.eAnnotations, 
     ownedComment <- input.ownedComment, 
     clientDependency <- input.clientDependency, 
     nameExpression <- input.nameExpression, 
     elementImport <- input.elementImport, 
     packageImport <- input.packageImport, 
     ownedRule <- input.ownedRule, 
     templateParameter <- input.templateParameter, 
     templateBinding <- input.templateBinding, 
     ownedTemplateSignature <- input.ownedTemplateSignature, 
    
   packagedElement <- input.packagedElement 
    
  )do{ 
    PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')->select(p | p.name 
= 'TinyOS')->first()->debug(); 
   
 output.applyProfile(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')->select(p | 
p.name = 'TinyOS')->first()); 
 
rule Activity { 
 from 
  input : PIM!Activity 
 to 
  output: PSM!StateMachine( 
   name <- input.name, 
   region <- input.node 
  ) do { 
   output -> debug ('Criando máquina de estados...'); 
    
  } 
} 
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rule InitialNode { 
 from 
  input : PIM!InitialNode 
 to 
  output: PSM!Region( 
   name <- input.name, 
   subvertex <- Set{off}, 
   subvertex <- Set{booted}, 
   subvertex <- Set{idle}, 
   transition <- input.refImmediateComposite().edge 
  ), 
  off:PSM!Pseudostate ( 
   name <- 'Off' 
  ), 
  booted:PSM!State ( 
   name <- 'Booted' 
  ), 
  idle:PSM!State ( 
   name <- 'Idle' 
  ), 
  reading:PSM!State ( 
   name <- 'Reading' 
  ), 
  sending:PSM!State ( 
   name <- 'Sending' 
  ), 
  do { 
   output -> debug ('Criando região...'.concat(input.name)); 
 
   thisModule.regions <- thisModule.regions.append(output); 
   
 --Inclui o estado READING na região se existir um estereótipo de reading 
    
   if (not input.refImmediateComposite().node->select(h 
|h.hasStereotype('DSL::ReadSensor'))->first().oclIsUndefined()){ 
 
    if (input.refImmediateComposite().node->select(h 
|h.hasStereotype('DSL::ReadSensor'))-
>first().hasStereotype('DSL::ReadSensor')){ 
     output.subvertex <- reading; 
     let r : PSM!Node = 
input.refImmediateComposite().node->select(h 
|h.hasStereotype('DSL::ReadSensor')) 
      in  
       reading.exit = 
thisModule.addExit(); 
    } 
   } 
        
   if (not input.refImmediateComposite().node->select(h 
|h.hasStereotype('DSL::Send'))->first().oclIsUndefined()){ 
  --Inclui o estado SENDING na região se existir um estereótipo de 
send 
    if (input.refImmediateComposite().node->select(h 
|h.hasStereotype('DSL::Send'))->first().hasStereotype('DSL::Send')){ 
     output.subvertex <- sending;  
    } 
   } 
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  } 
} 
 
rule addExit() { 
 to  
  t : PSM!FunctionBehavior ( 
   name <- ' FunctionBehavior ' 
  ) 
 do { 
  t; 
 } 
} 
 
rule Transition { 
 from 
  input : PIM!ControlFlow 
 to 
  output: PSM!Transition( 
   trigger <- Set{trigger}, 
   effect <- effect 
  ), 
  trigger:PSM!Trigger( 
  ), 
  effect:PSM!FunctionBehavior( 
   name <- 'Effect', 
   language <- 'NesC', 
   body <- ''    
  ) 
  do { 
   --aplicando estereotipo TOSComponent no transition para 
guardar informacoes da interface e do componente 
   output.applyStereotype(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')-
>select(p | p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | 
s.name='TOSComponent')->first()); 
   --TRANSITION SOURCE 
 
   if (input.source.oclIsTypeOf(PIM!InitialNode)) { 
     
   --preenchendo perfil com valores de alias interface e 
component      
    output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')-
>select(p | p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | 
s.name='TOSComponent')->first(),'alias', input.source.name); 
    output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')-
>select(p | p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | 
s.name='TOSComponent')->first(),'interface', 'Boot'); 
    output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')-
>select(p | p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | 
s.name='TOSComponent')->first(),'component', 'MainC'); 
    --fim 
     
    output.source <- 
output.refImmediateComposite().subvertex->select(p | p.name='Off')->first(); 
  
    output.trigger->first().name <- input.source.name + 
'.booted()'; 
     
    --Verificar a ação a ser tomada após o mote ser 
inicializado 
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    --Chamar o efeito baseado no alvo a ser alcançado 
    if (input.target.hasStereotype('DSL::Radio')){ 
      
     output.effect.name <- 'call ' + 
input.target.name + '.start()'; 
     output.effect.body <- 'call '+ 
input.target.name +'.start()'; 
    } 
   }else 
   --RADIO 
   if (input.source.hasStereotype('DSL::Radio')) { 
     
     --preenchendo perfil com valores de alias interface e 
component      
    output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')-
>select(p | p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | 
s.name='TOSComponent')->first(),'alias', input.source.name); 
    output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')-
>select(p | p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | 
s.name='TOSComponent')->first(),'interface', 'SplitControl'); 
    output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')-
>select(p | p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | 
s.name='TOSComponent')->first(),'component', 'ActiveMessageC'); 
    --fim 
      
     
    output.source <- 
output.refImmediateComposite().subvertex->select(p | p.name='Booted')->first(); 
    output.trigger->first().name <- input.source.name + 
'.startDone(error_t err)'; 
     
    --Verificar a ação a ser tomada após o radio ser 
inicializado 
    --Chamar o efeito baseado no alvo a ser alcançado 
    if (input.target.hasStereotype('DSL::Timer')){ 
        
     output.effect.name <- 'call ' + 
input.target.name + '.startOneShot(' + 
input.target.getValue(input.target.getApplicableStereotypes()->select(p | 
p.name='Timer')->first(), 'value').toString() + ')'; 
     output.effect.body <- 'call '+ 
input.target.name +'.startOneShot(' + 
input.target.getValue(input.target.getApplicableStereotypes()->select(p | 
p.name='Timer')->first(), 'value').toString() + ')'; 
    }else 
    --TODO adicionar outras verificações 
     
    --Testar Read 
    if (input.target.hasStereotype('DSL::ReadSensor')){ 
           
     output.effect.name <- 'call ' + 
input.target.name + '.read()'; 
     output.effect.body <- 'call '+ 
input.target.name +'.read()'; 
    } 
   }else 
   --TIMER 
   if (input.source.hasStereotype('DSL::Timer')) { 
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    --preenchendo perfil com valores de alias interface e 
component 
    output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')-
>select(p | p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | 
s.name='TOSComponent')->first(),'alias', input.source.name); 
    output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')-
>select(p | p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | 
s.name='TOSComponent')->first(),'interface', 'Timer<TMilli>'); 
    output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')-
>select(p | p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | 
s.name='TOSComponent')->first(),'component', 'TimerMilliC()'); 
    --fim 
     
    output.source <- 
output.refImmediateComposite().subvertex->select(p | p.name='Idle')->first(); 
    output.trigger->first().name <- input.source.name + 
'.fired()'; 
     
    --Verificar a ação a ser tomada após o timer ser 
atingido 
    --Chamar o efeito baseado no alvo a ser alcançado 
    if (input.target.hasStereotype('DSL::ReadSensor')){ 
         
     output.effect.name <- 'call ' + 
input.target.name + '.read()'; 
     output.effect.body <- 'call '+ 
input.target.name +'.read()'; 
    } 
    if (input.target.hasStereotype('DSL::Send')){ 
         
     output.effect.name <- 'call ' + 
input.target.name + '.send()'; 
     output.effect.body <- 'call '+ 
input.target.name +'.send()'; 
    } 
    --TODO adicionar outras verificações 
   }else 
   --READSENSOR 
   if (input.source.hasStereotype('DSL::ReadSensor')) { 
     
    if 
(input.source.inputValue.first().getValue(input.source.inputValue.first().getAp
plicableStereotypes()->select(p | p.name='SensorData')->first(), 
'type').toString() >= 'PIM!Light' ) { 
     --preenchendo perfil com valores de alias 
interface e component 
     output->debug('Sensor Luz instalado...'); 
    
 output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')->select(p | 
p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | s.name='TOSComponent')-
>first(),'alias', input.source.name); 
    
 output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')->select(p | 
p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | s.name='TOSComponent')-
>first(),'interface', 'Read<uint16_t>'); 
    
 output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')->select(p | 
p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | s.name='TOSComponent')-
>first(),'component', 'PhotoC()'); 
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     --fim 
    } 
    if 
(input.source.inputValue.first().getValue(input.source.inputValue.first().getAp
plicableStereotypes()->select(p | p.name='SensorData')->first(), 
'type').toString() >= 'PIM!Temperature' ) { 
     --preenchendo perfil com valores de alias 
interface e component 
     output->debug('Sensor Temperatura 
instalado...'); 
    
 output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')->select(p | 
p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | s.name='TOSComponent')-
>first(),'alias', input.source.name); 
    
 output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')->select(p | 
p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | s.name='TOSComponent')-
>first(),'interface', 'Read<uint16_t>'); 
    
 output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')->select(p | 
p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | s.name='TOSComponent')-
>first(),'component', 'TempC()'); 
     --fim 
    }else { 
    
 output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')->select(p | 
p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | s.name='TOSComponent')-
>first(),'alias', input.source.name); 
    
 output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')->select(p | 
p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | s.name='TOSComponent')-
>first(),'interface', 'Read<uint16_t>'); 
    
 output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')->select(p | 
p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | s.name='TOSComponent')-
>first(),'component', 'DemoSensorC()'); 
     
    } 
    output.source <- 
output.refImmediateComposite().subvertex->select(p | p.name='Reading')-
>first(); 
    output.trigger->first().name <- input.source.name + 
'.readDone( error_t result, uint16_t val )'; 
     
    --Verificar a ação a ser tomada após o read ser 
completado 
    --Chamar o efeito baseado no alvo a ser alcançado 
    if (input.target.hasStereotype('DSL::Timer')){ 
            
  
     output.effect.name <- 'call ' + 
input.target.name + '.startOneShot(' + 
input.target.getValue(input.target.getApplicableStereotypes()->select(p | 
p.name='Timer')->first(), 'value').toString() + ')'; 
     output.effect.body <- 'call '+ 
input.target.name +'.startOneShot(' + 
input.target.getValue(input.target.getApplicableStereotypes()->select(p | 
p.name='Timer')->first(), 'value').toString() + ')'; 
    }else 
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    --TODO adicionar outras verificações 
    if (input.target.hasStereotype('DSL::Send')){ 
         
     output.effect.name <- 'call ' + 
input.target.name + '.send'; 
     output.effect.body <- 'call '+ 
input.target.name +'.send'; 
    } 
     
    --Tratamento da Agregação, estereotipo duplo 
    if (input.source.hasStereotype('DSL::Aggregation')){ 
      
    
 output.applyStereotype(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')->select(p | 
p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | s.name='TOSHelpers')-
>first()); 
      
    
 output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')->select(p | 
p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | s.name='TOSHelpers')-
>first(),'type', 'aggregation'); 
    
 output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')->select(p | 
p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | s.name='TOSHelpers')-
>first(),'function', 
input.source.getValue(input.source.getApplicableStereotypes()->select(p | 
p.name='Aggregation')->first(), 'type').toString() ); 
    
 output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')->select(p | 
p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | s.name='TOSHelpers')-
>first(),'samples', 
input.source.getValue(input.source.getApplicableStereotypes()->select(p | 
p.name= 'Aggregation')->first(), 'samples').toString()); 
      
    } 
   }else    
   --SEND 
   if (input.source.hasStereotype('DSL::Send')) { 
     
    --preenchendo perfil com valores de alias interface e 
component 
    output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')-
>select(p | p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | 
s.name='TOSComponent')->first(),'alias', input.source.name); 
    output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')-
>select(p | p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | 
s.name='TOSComponent')->first(),'interface', 'AMSend'); 
    output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')-
>select(p | p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | 
s.name='TOSComponent')->first(),'component', 'AMSenderC(8)'); 
    --fim 
     
    output.source <- 
output.refImmediateComposite().subvertex->select(p | p.name='Sending')-
>first(); 
    output.trigger->first().name <- input.source.name + 
'.sendDone( message_t* msg, error_t error )'; 
     



220 
 

    --Verificar a ação a ser tomada após o read ser 
completado 
    --Chamar o efeito baseado no alvo a ser alcançado 
    if (input.target.hasStereotype('DSL::Timer')){ 
     output.effect.name <- 'call ' + 
input.target.name + '.startOneShot(' + 
input.target.getValue(input.target.getApplicableStereotypes()->select(p | 
p.name='Timer')->first(), 'value').toString() + ')'; 
     output.effect.body <- 'call '+ 
input.target.name +'.startOneShot(' + 
input.target.getValue(input.target.getApplicableStereotypes()->select(p | 
p.name='Timer')->first(), 'value').toString() + ')'; 
    } 
   } 
   if (input.source.hasStereotype('DSL::Receive')) { 
     
    --preenchendo perfil com valores de alias interface e 
component 
    output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')-
>select(p | p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | 
s.name='TOSComponent')->first(),'alias', input.source.name); 
    output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')-
>select(p | p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | 
s.name='TOSComponent')->first(),'interface', 'Receive'); 
    output.setValue(PSM!Profile.allInstancesFrom('PSM')-
>select(p | p.name='TinyOS')->first().ownedStereotype->select(s | 
s.name='TOSComponent')->first(),'component', 'AMReceiverC(8)'); 
    --fim 
     
    output.source <- 
output.refImmediateComposite().subvertex->select(p | p.name='Idle')->first(); 
    output.trigger->first().name <- input.source.name + 
'.receive( message_t* msg, void* payload, uint8_t len )'; 
     
    --Verificar a ação a ser tomada após o read ser 
completado 
    --Chamar o efeito baseado no alvo a ser alcançado 
    if (input.target.hasStereotype('DSL::Timer')){ 
     output.effect.name <- 'call ' + 
input.target.name + '.startOneShot(' + 
input.target.getValue(input.target.getApplicableStereotypes()->select(p | 
p.name='Timer')->first(), 'value').toString() + ')'; 
     output.effect.body <- 'call '+ 
input.target.name +'.startOneShot(' + 
input.target.getValue(input.target.getApplicableStereotypes()->select(p | 
p.name='Timer')->first(), 'value').toString() + ')'; 
    } 
   } 
    
   --TRANSITION TARGET. 
   if (input.target.hasStereotype('DSL::Radio')){ 
    output.target <-
output.refImmediateComposite().subvertex->select(p | p.name='Booted')->first(); 
   }else 
   if (input.target.hasStereotype('DSL::Timer')){ 
    output.target <-
output.refImmediateComposite().subvertex->select(p | p.name='Idle')->first(); 
   }else 
   if (input.target.hasStereotype('DSL::ReadSensor')){ 
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    output.target <-
output.refImmediateComposite().subvertex->select(p | p.name='Reading')-
>first(); 
   }else 
   if (input.target.hasStereotype('DSL::Send')){ 
 
    output.target <-
output.refImmediateComposite().subvertex->select(p | p.name='Sending')-
>first(); 
   } 
  } 
} 
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Apêndice C: Transformação M2T para a 

plataforma TinyOS. 

[comment encoding = UTF-8 /] 
 
[module generate('http://www.eclipse.org/uml2/3.0.0/UML')] 
 
[template public generateElement(aStateMachine : StateMachine)] 
[comment @main /] 
 
[file (aStateMachine.name.concat('C.nc'), false, 'UTF-8')] 
 
#include "[aStateMachine.name.toLower().concat('.h')/]" 
 
module [aStateMachine.name.concat('C')/] { 
 [for (r : Region | aStateMachine.region)] 
 [for (t : Transition | r.transition)] 
  [if (not t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSComponent'), 
'interface').toString().equalsIgnoreCase(''))] 
  uses interface 
[t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSComponent'), 'interface')/] as 
[t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSComponent'), 'alias')/]; 
   [if 
(t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSComponent'), 
'interface').toString().equalsIgnoreCase('AMSend'))] 
  uses interface Packet; 
  uses interface AMPacket; 
   [/if] 
  [/if] 
 [/for] 
 [/for] 
 
 
} implementation { 
 
 [for (r : Region | aStateMachine.region)] 
 [for (t : Transition | r.transition)] 
 [if (t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSComponent'), 
'interface').toString().equalsIgnoreCase('amsend'))] 
 bool busy = FALSE; 
 message_t pkt; 
 uint16_t data; 
 [/if] 
 [if (t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 
'type').toString().equalsIgnoreCase('aggregation'))] 
 uint16_t dataAggregation[ '[' 
/][(t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 'samples'))/][ ']' 
/] ; 
 int i; 
 uint16_t samples = 
[(t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 'samples'))/]; 
 [/if] 
 



223 

 

 

 [if (t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 
'function').toString().equalsIgnoreCase('pim!minimum'))] 
 uint16_t minimumdata; 
 void minimum (){ 
  minimumdata = dataAggregation [ '[' /]0[ ']' /]; 
  for (i = 1; i < 
[(t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 'samples'))/]; i++) 
{ 
   if (dataAggregation[ '[' /]i[ ']' /] < minimumdata) { 
    minimumdata = dataAggregation[ '[' /]i[ ']' /]; 
   } 
  } 
 } 
 [/if] 
 [if (t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 
'function').toString().equalsIgnoreCase('pim!maximum'))] 
 uint16_t maximumdata; 
 void maximum (){ 
  maximumdata = dataAggregation [ '[' /]0[ ']' /]; 
  for (i = 1; i < 
[(t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 'samples'))/]; i++) 
{ 
   if (dataAggregation[ '[' /]i[ ']' /] > maximumdata) { 
    maximumdata = dataAggregation[ '[' /]i[ ']' /]; 
   } 
  } 
 } 
 [/if] 
 [if (t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 
'function').toString().equalsIgnoreCase('pim!averange'))] 
 uint16_t averangedata; 
 void averange (){ 
  averangedata = 0; 
  for (i = 0; i < 
[(t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 'samples'))/]; i++) 
{ 
    averangedata += dataAggregation[ '[' /]i[ ']' /]; 
 
  } 
  averangedata /= 
[(t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 'samples'))/]; 
 } 
 [/if] 
 [/for] 
 [/for] 
 
 [for (r : Region | aStateMachine.region)] 
 [for (t : Transition | r.transition)] 
 [if (not t.effect.name.equalsIgnoreCase(''))] 
 event void [t.trigger.name/] {  
  [if (t.effect.name.strstr('.send'))] 
  [if (t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 
'type').toString().equalsIgnoreCase('aggregation'))] 
  if (samples==0) { 
   [if 
(t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 
'function').toString().equalsIgnoreCase('pim!minimum'))] 
   minimum(); 
   data = minimumdata; 
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   [/if] 
   [if 
(t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 
'function').toString().equalsIgnoreCase('pim!maximum'))] 
   maximum(); 
   data = maximumdata; 
   [/if] 
 
   [if 
(t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 
'function').toString().equalsIgnoreCase('pim!averange'))] 
   minimum(); 
   data = averangedata; 
   [/if] 
  } 
  if (result == SUCCESS){ 
   [if 
(t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 
'type').toString().equalsIgnoreCase('aggregation'))] 
   dataAggregation[ '[' /]samples-1[ ']' /] = val; 
   samples--; 
   [/if] 
  } 
  [/if] 
  //PrepararPacote 
  if (!busy [if 
(t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 
'type').toString().equalsIgnoreCase('aggregation'))] && samples == 0[/if]){ 
    [aStateMachine.name.concat('Msg*')/] 
[aStateMachine.name.concat('pkt')/] = ([aStateMachine.name.concat('Msg*')/]) 
(call Packet.getPayload(&pkt, sizeof ([aStateMachine.name.concat('Msg')/]))); 
   [aStateMachine.name.concat('pkt')/]->data = data; 
   if ([t.effect.name/](AM_BROADCAST_ADDR, &pkt, 
sizeof([aStateMachine.name.concat('Msg')/])) == SUCCESS) { 
     busy = TRUE; 
   [if 
(t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 
'type').toString().equalsIgnoreCase('aggregation'))] 
    samples = 
[(t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSHelpers'), 'samples'))/]; 
   [/if] 
   } 
  } 
  [/if] 
  [if (not t.effect.name.strstr('.send') and not 
t.effect.name.strstr('Effect'))] 
   [t.effect.name/]; 
  [/if] 
 } 
 [if (t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSComponent'), 
'interface').toString().equalsIgnoreCase('splitcontrol'))] 
 event void [t.trigger.name.strtok('.', 0)/].stopDone() { 
  //TODO 
 } 
 [/if] 
 [/if] 
 [/for] 
 [/for] 
} 
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[/file] 
 
[file (aStateMachine.name.concat('AppC.nc'), false, 'UTF-8')] 
 
#include "[aStateMachine.name.toLower().concat('.h')/]" 
configuration [aStateMachine.name.concat('AppC')/] { 
 
} implementation { 
 [for (r : Region | aStateMachine.region)] 
 [for (t : Transition | r.transition)] 
  [if (not t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSComponent'), 
'interface').toString().equalsIgnoreCase(''))] 
 components [if 
(t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSComponent'), 
'component').toString().strstr('('))]new 
[/if][t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSComponent'), 'component')/] 
as [t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSComponent'), 'alias')/]; 
  [/if] 
 
 [/for] 
 components [aStateMachine.name.concat('C')/]; 
 
 //wiring 
 [for (t : Transition | r.transition)] 
 [if (not t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSComponent'), 
'interface').toString().equalsIgnoreCase(''))] 
 [aStateMachine.name.concat('C')/].[t.getValue(t.getAppliedStereotype('Tin
yOS::TOSComponent'), 'alias')/] -> 
[t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSComponent'), 'alias')/]; 
  [if (t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSComponent'), 
'component').toString().equalsIgnoreCase('AMSenderC()'))] 
 [aStateMachine.name.concat('C')/].Packet -> 
[t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSComponent'), 'alias')/]; 
 [aStateMachine.name.concat('C')/].AMPacket -> 
[t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSComponent'), 'alias')/]; 
  [/if] 
 [/if] 
 [/for] 
 [/for] 
 
} 
 
[/file] 
[file (aStateMachine.name.toLower().concat('.h'), false, 'UTF-8')] 
 
#ifndef [aStateMachine.name.toUpper().concat('_H')/] 
#define [aStateMachine.name.toUpper().concat('_H')/] 
enum { 
 AM = 250 
}; 
 [for (r : Region | aStateMachine.region)] 
 [for (t : Transition | r.transition)] 
 [if (t.getValue(t.getAppliedStereotype('TinyOS::TOSComponent'), 
'interface').toString().equalsIgnoreCase('amsend'))] 
typedef nx_struct [aStateMachine.name.concat('Msg')/] { 
 nx_uint16_t data; 
} [aStateMachine.name.concat('Msg')/]; 
 [/if] 
 [/for] 
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 [/for] 
 
#endif 
[/file] 
[/template] 
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Apêndice D: Código completo de uma 
aplicação para TinyOS. 
Código fonte gerado para o módulo: 

1 #include "datacentercontrol.h" 

2 

3 module DatacenterControlC {  

4  uses interface Read<uint16_t> as GetSamples; 

5  uses interface Boot as InitialNode1; 

6  uses interface AMSend as SendMyData; 

7  uses interface Packet; 

8  uses interface AMPacket; 

9  uses interface SplitControl as ConfigureRadio; 

10  uses interface Timer<TMilli> as LittleTimer; 

11 

12 } implementation { 

13 

14 uint16_t dataAggregation[10] ; 

15 int i; 

16 uint16_t samples = 10; 

17 uint16_t maximumdata; 

18 void maximum (){ 

19  maximumdata = dataAggregation [0]; 

20  for (i = 1; i < 10; i++) { 

21   if (dataAggregation[i] > maximumdata) { 

22    maximumdata = dataAggregation[i]; 

23   } 

24  } 

25 } 

26 bool busy = FALSE; 

27 message_t pkt; 

28 uint16_t data; 

29 

30 event void GetSamples.readDone( error_t result, uint16_t val ) {  

31  if (samples==0) { 

32   maximum(); 

33   data = maximumdata; 
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34  } 

35  if (result == SUCCESS){ 

36   dataAggregation[samples-1] = val; 

37   samples--; 

38  } 

39  //PrepararPacote 

40  if (!busy && samples == 0){ 

41    DatacenterControlMsg* DatacenterControlpkt = 

42(DatacenterControlMsg*) (call Packet.getPayload(&pkt, sizeof 43(DatacenterControlMsg))); 

44   DatacenterControlpkt->data = data; 

45   if (call SendMyData.send(AM_BROADCAST_ADDR, &pkt, 

46sizeof(DatacenterControlMsg)) == SUCCESS) { 

47    busy = TRUE; 

48    samples = 10; 

49   } 

50  } 

51 } 

52 event void InitialNode1.booted() {  

53   call ConfigureRadio.start(); 

54 } 

55 event void SendMyData.sendDone( message_t* msg, error_t error ) {  

56   call LittleTimer.startOneShot(20000); 

57 } 

58 event void ConfigureRadio.startDone(error_t err) {  

59   call LittleTimer.startOneShot(20000); 

60 } 

61 event void ConfigureRadio.stopDone() { 

62  //TODO 

63 } 

64 event void LittleTimer.fired() {  

65   call GetSamples.read(); 

66 } 

67} 

Código fonte gerado para a configuração: 

1 #include "datacentercontrol.h" 

2 

3 configuration DatacenterControlAppC { 
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4 

5} implementation { 

6 components new TempC() as GetSamples; 

7 components MainC as InitialNode1; 

8 components new AMSenderC(8) as SendMyData; 

9 components ActiveMessageC as ConfigureRadio; 

10 components new TimerMilliC() as LittleTimer; 

11 components DatacenterControlC; 

12 

13 //wiring 

14 DatacenterControlC.GetSamples -> GetSamples; 

15 DatacenterControlC.InitialNode1 -> InitialNode1; 

16 DatacenterControlC.SendMyData -> SendMyData; 

17 DatacenterControlC.ConfigureRadio -> ConfigureRadio; 

18 DatacenterControlC.LittleTimer -> LittleTimer; 

19 } 

Código fonte gerado para o cabeçalho: 

1 #ifndef DATACENTERCONTROL_H 

2 #define DATACENTERCONTROL_H 

3  

4 enum { 

5  AM = 250 

6 }; 

7 typedef nx_struct DatacenterControlMsg { 

8 nx_uint16_t data; 

9 } DatacenterControlMsg; 

10 #endif 

 

 


