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RESUMO 
Um dos principais desafios atuais da computação ubíqua é o desenvolvimento de 

aplicações complexas, que consistem em mais do que simples alarmes disparados por 

sensores ou ferramentas para configurar o ambiente de acordo com preferências dos 

usuários. Tais aplicações são difíceis de desenvolver uma vez que envolve uso de 

serviços que são providos por diferentes middleware, sendo necessário conhecer as 

peculiaridades de cada um deles, principalmente no que diz respeito ao modelo de 

comunicação e ao modelo de representação de informações de contexto. Essa tese de 

doutorado apresenta o OpenCOPI, uma plataforma para integração de diferentes 

middleware de provisão de contexto que fornece um serviço de contexto  unificado e 

baseado em ontologias, bem como um ambiente que facilita o desenvolvimento das 

aplicações ubíquas através da definição de workflows semânticos com a descrição 

abstrata da aplicação. Esses workflows semânticos são transformados em workflows 

concretos, chamados de planos de execução. Um plano de execução é em uma instância 

de um workflow contendo atividades que são automatizadas por um conjunto de 

serviços Web. O OpenCOPI suporta composição e seleção automática de serviços Web, 

possibilitando o uso transparente de serviços de contexto providos por diferentes 

middleware. Essa plataforma também fornece suporte para adaptação da execução das 

aplicações em caso de falha de serviços, mobilidade do usuário ou degradação da 

qualidade do serviço. A validação do OpenCOPI é realizada através de estudos de caso, 

especificamente aplicações da indústria do petróleo e gás (monitoramento de poços e de 

dutos de transporte de petróleo). Além disso, esse trabalho avalia o overhead 

introduzido pelo OpenCOPI, contrastando com os seus benefícios, e também avalia a 

eficiência dos mecanismos de seleção e adaptação.  

 

Palavras-chaves: Computação Ubíqua, integração de middleware de provisão 
de contexto, workflows semânticos, heterogeneidade de contexto, SOA, serviços Web, 
Web semântica. 
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ABSTRACT 
One of the current challenges of Ubiquitous Computing is the development of 

complex applications, those are more than simple alarms triggered by sensors or simple 

systems to configure the environment according to user preferences. Those applications 

are hard to develop since they are composed by services provided by different 

middleware and it is needed to know the peculiarities of each of them, mainly the 

communication and context models. This thesis presents OpenCOPI, a platform which 

integrates various services providers, including context provision middleware. It 

provides an unified ontology-based context model, as well as an environment that 

enable easy development of ubiquitous applications via the definition of semantic 

workflows that contains the abstract description of the application. Those semantic 

workflows are converted into concrete workflows, called execution plans. An execution 

plan consists of a workflow instance containing activities that are automated by a set of 

Web services. OpenCOPI supports the automatic Web service selection and 

composition, enabling the use of services provided by distinct middleware in an 

independent and transparent way. Moreover, this platform also supports execution 

adaptation in case of service failures, user mobility and degradation of services quality. 

The validation of OpenCOPI is performed through the development of case studies, 

specifically applications of the oil industry. In addition, this work evaluates the 

overhead introduced by OpenCOPI and compares it with the provided benefits, and the 

efficiency of OpenCOPI’s selection and adaptation mechanism. 

 

Key-words: Ubiquitous Computing, context provision middleware integration, 

semantic workflows, context heterogeneity, SOA, Web services, Semantic Web. 
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Capítulo 1 – Introdução 

O termo Computação Ubíqua denota um modelo recente e pós-desktop de 

interação humano-computador no qual o processamento de informações tem sido 

profundamente integrado às atividades e aos objetos do dia-a-dia de modo que os 

elementos computacionais tornam-se invisíveis ao usuário1. Esse novo paradigma 

computacional tem inspirado a construção de espaços físicos ativos e ricos em 

informação. A Computação Ubíqua(Judd e Steenkiste, 2003) abrange ambientes 

instrumentados por sensores, que são frequentemente providos com interfaces de rede 

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

integrados com o mundo real de modo transparente, cooperando para atender os 

objetivos de alto nível dos usuários. Essa distribuição do poder computacional provê 

novas funcionalidades, oferecendo serviços personalizados e dando suporte a aplicações 

onipresentes (Ranganathan, Al-Muhtadi et al., 2004). Nos últimos anos, a grande 

proliferação das redes sem fio e avanços na micro-eletrônica tem contribuído fortemente 

para o rápido desenvolvimento da computação ubíqua, possibilitando um melhor 

aproveitamento do poder computacional espalhado em vários locais e a integração dos 

dispositivos de forma a prover serviços para usuários e aplicações.  

Ambientes da Computação Ubíqua podem variar de pequenos sistemas 

consistindo de aplicações e dispositivos envolvidos em uma rede pessoal até sistemas de 

larga escala, abrangendo dispositivos distribuídos fisicamente e aplicações e redes 

heterogêneas baseadas em diferentes padrões e protocolos de comunicação. Aplicações 

ubíquas tipicamente recebem dados de sensores, de dispositivos, de outros aplicativos e 

sistemas, e de provedores de serviços. Além disso, essas aplicações gerenciam ações de 

usuários e fornecem um alto suporte a mobilidade (Satyanarayanan, 2001).  

 Aplicações ubíquas possuem características específicas que resultam em vários 

desafios em suas fases de desenvolvimento e execução. Uma característica chave é o alto 

grau de heterogeneidade intrínseco a ambientes ubíquos que incluem, tipicamente, um 

grande número de dispositivos, sensores e redes integrados e trabalhando em conjunto 

para satisfazer os objetivos do usuário. Outra característica importante é a dinamicidade 

                                                 

1De acordo com Mark Weiser, autor  que primeiro previu o paradigma Computação Ubíqua, “the most 

profound Technologies are those that disappear”. 
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do contexto de execução das aplicações, uma vez que dispositivos podem ser móveis, 

entrando e saindo frequentemente da área de abrangência de uma dada rede; conexões 

sem fio são sujeitas a interrupções e oscilações da intensidade do sinal transmitido; 

parâmetros físicos como temperatura e luminosidade podem mudar frequentemente; bem 

como as atividades, o humor e as necessidades dos usuários podem mudar. Portanto, 

aplicações executadas em ambientes ubíquos precisam lidar com características 

dinâmicas e, de preferência, explorar tais características para prover serviços de melhor 

qualidade e com maior valor agregado para o usuário final. Dessa forma, dois 

importantes requisitos das aplicações ubíquas são (i) a capacidade de ser consciente do 

contexto atual ao redor do usuário e (ii) capacidade de adaptar seu comportamento de 

acordo com as mudanças no contexto (sensível ao contexto). 

Contexto pode ser definido como “qualquer informação que pode ser usada para 

caracterizar a situação de uma entidade (pessoa, local ou objeto) a qualé considerada 

relevante para a interação entre o usuário e a aplicação, incluindo o próprio usuário e a 

aplicação” (Dey, A., Abowd, G. et al., 2001). Aplicações sensíveis ao contexto são 

aquelas que conhecem e se adaptam de acordo com informações sobre o usuário e o 

ambiente como, por exemplo, a localização do usuário, suas atividades, ambiente físico 

no qual o mesmo está inserido (Huebscher e Maccann, 2005), dentre outras. A 

sensibilidade ao contexto permite que aplicações sejam construídas de modo a fornecer 

respostas mais úteis aos usuários através da observação e reação ao mundo físico. 

Portanto, a sensibilidade ao contexto refere-se à capacidade de uma aplicação de 

perceber características de seu ambiente, detectar mudanças nessas características e 

disparar adaptações (quando necessário) de acordo com diferentes condições de 

execução.  

Como ressaltado anteriormente, ambientes de computação ubíqua caracterizam-

se por grande heterogeneidade e dinamicidade. Nesses ambientes não é desejável que a 

aquisição, manipulação e reação às mudanças de contexto sejam realizadas como regras 

de negócios da própria aplicação, uma vez que essa abordagem tende a ser repetitiva, 

cansativa e propensa a erros, dificultando assim o desenvolvimento das aplicações. Em 

vez disso, uma abordagem mais promissora é delegar essas funcionalidades de 

manipulação de informações de contexto para infraestruturas subjacentes como 

plataformas ou middleware de provisão de contexto (Dey, A., Abowd, G. et al., 2001; 

Ranganathan, Al-Muhtadi et al., 2004; Gu, Pung et al., 2005; Issarny, Sacchetti et al., 
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2005; Li, Bu et al., 2006; Truong, Juszczyk et al., 2007; Marconi, Pistore et al., 2009; 

Rouvoy, Barone et al., 2009). Portanto, ambientes ubíquos dependem fortemente do uso 

de middleware para que seus requisitos e características sejam atendidos. Cada 

middleware deve dar suporte a maioria das tarefas envolvidas na aquisição e 

manipulação de informações de contexto nesse ambiente heterogêneo, dinâmico e 

distribuído. Portanto, plataformas de middleware de provisão de contexto são 

responsáveis pela coleta das informações de contexto a partir de múltiplas fontes e 

processamento dessas informações, liberando assim as aplicações da árdua e complexa 

tarefa de manipular informações de contexto e tornando essa manipulação transparente 

para as aplicações e seus usuários. 

Tipicamente, cada middleware de provisão endereça diferentes tipos de contexto 

e adota diferentes modelos para manipulação e representação de informações de 

contexto (modelo de contexto). Em geral, cada middleware é adequado para atender 

diferentes requisitos das aplicações ubíquas. Por exemplo, o middleware MiddleWhere 

(Ranganathan, Al-Muhtadi et al., 2004) foca na manipulação de dados de localização 

(endereçando os requisitos mobilidade e ciência de localização), enquanto que outras 

plataformas focam no gerenciamento de propriedades de redes sem fio e outros 

middleware estão mais centrados nas atividades dos usuários e suas preferências (Judd e 

Steenkiste, 2003; Bottaro e Gérodolle, 2008). Mais do que isso, alguns dos middleware 

de provisão de contexto existentes são adequados apenas para aplicações muito simples 

como, por exemplo, os que dão suporte a aplicações baseadas em sensores que disparam 

alarmes ou sistemas que identificam uma pessoa e exibem suas preferências pessoais. 

Além disso, frequentemente, tais plataformas de middleware adotam protocolos 

proprietários e não padronizados, resultando em ilhas isoladas de dispositivos com 

protocolos não uniformes. Isso torna difícil a rápida criação de protótipos de aplicações 

ubíquas que usem uma larga variedade de dispositivos (Nakazawa, Tokuda et al., 2006). 

A tendência atual é o surgimento de aplicações ubíquas mais complexas que 

simultaneamente fazem uso de diferentes tipos de serviços oferecidos por diferentes 

provedores de serviços. Essa tendência é resultado da grande popularidade e alcance de 

tecnologias como WiFi, Bluetooth, RFID, GPS e de dispositivos como smartphones, 

tablets, etc. Cada serviço abrange funcionalidades relacionadas à provisão de 

contexto,além de outras funções não necessariamente relacionadas a contexto, mas 

também requeridas por aplicações ubíquas. Por exemplo, uma aplicação pode requerer 

ao mesmo tempo serviços de contexto para manipular informações de contexto e 
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serviços convencionais (isto é, serviços de acesso a bases de dados, sistemas de 

mensagens, entre outros). Os middleware de provisão de contexto atuais não são 

preparados para trabalhar com serviços convencionais oferecidos por terceiros e integrá-

los aos serviços de contexto. Desse modo, aplicações complexas, em geral, precisam 

usar diversas plataformas subjacentes, cada uma provendo tipos específicos de serviço.  

O aumento na quantidade de middleware de provisão de contexto endereçando 

diferentes tipos de informações contextuais e que não interagem com outros 

middleware, combinado com o aumento da necessidade da integração e 

interoperabilidade entre esses middleware, de forma a prover serviços com valor 

agregado para aplicações ubíquas, impôs um novo desafio para os desenvolvedores de 

aplicações ubíquas. Eles devem escolher entre construir aplicações que utilizam apenas 

um middleware de provisão de contexto específico ou conhecer detalhes de mais de 

uma dessas plataformas para, via programação, realizar a integração das informações 

em nível da aplicação. A segunda opção pode resultar em complexos ambientes 

compostos por diversas infraestruturas, com o objetivo de possibilitar uma percepção 

mais completa do ambiente ubíquo. Nesses cenários, o desenvolvedor de aplicações 

deve lidar com vários mecanismos de descoberta de serviços, modelos de programação, 

modelos de contexto, APIs e protocolos de comunicação. Essa característica configura 

um paradoxo conceitual, uma vez que ambientes da Computação Ubíqua devem 

permitir que as aplicações acessem as informações de contexto de modo transparente, 

sem precisar saber da existência das diversas tecnologias de middleware e suas 

particularidades (Hasiotis, Alyfants et al., 2005). A necessidade de conhecer as 

especificidades de cada middleware viola o requisito da transparência e aumenta a 

complexidade no desenvolvimento de aplicações. Desse modo, ambientes ubíquos 

possuem um novo desafio: a integração de middleware de provisão de contexto, com o 

objetivo de atender a transparência necessária a esses ambientes e, ao mesmo tempo, 

permitir o uso de diversos serviços providos por diferentes plataformas subjacentes e 

que podem ser compostos para atender a um objetivo do usuário. 

Prover integração entre sistemas desenvolvidos de modo independente para 

possibilitar o desenvolvimento de aplicações ubíquas mais complexas tem sido um dos 

principais desafios dos pesquisadores e desenvolvedores de middleware. Uma possível 

solução para esse problema é realizar o mapeamento de plataformas de middleware 

através de pontes um-para-um (Hesselman, Benz et al., 2008). Porém, essa solução é 

muito cara se for necessário integrar várias plataformas simultaneamente. Outra 



Uma Plataforma de Integração de Middleware para Computação Ubíqua 

5 
 

solução, mais interessante, é prover uma nova camada de middleware para suportar 

interoperabilidade transparente entre um extensivo número de middleware de provisão 

de contexto para Computação Ubíqua. Essa nova camada tem como objetivo permitir a 

integração dos serviços providos por diferentes plataformas de middleware. São 

exemplos de serviços: o gerenciamento de contexto, serviços para prover transparência 

em caso de mobilidade do usuário, serviços para ativar atuadores presentes no ambiente, 

serviços específicos de aplicação, etc. Em suma, a nova camada consiste em uma 

infraestrutura integradora que deve facilitar o desenvolvimento das aplicações, 

possibilitando o uso de diferentes serviços de forma totalmente transparente e tornando-

as independentes do ambiente de distribuição e manipulação de informação de contexto 

provida por diferentes middleware subjacentes. Isso é possível, pois tal infraestrutura 

integradora pode prover a integração dos serviços existentes no ambiente ubíquo através 

de uma API única e também de um modelo de representação de contexto único, que 

integra e representa as informações de contexto e funcionalidades providas por 

diferentes plataformas de middleware. 

1.1. Motivação 

A visão da computação ubíqua requer uma ampla variedade de dispositivos e 

componentes de software interoperando transparentemente, com serviços desenvolvidos 

sobre diferentes tipos de middleware; portanto demandando interoperabilidade no nível 

de middleware (Jaroucheh, Liu et al., 2009). Existem atualmente várias plataformas de 

middleware para computação ubíqua na literatura (Dey, A., Abowd, G. et al., 2001; 

Ranganathan, Al-Muhtadi et al., 2004; Gu, Pung et al., 2005; Issarny, Sacchetti et al., 

2005; Li, Bu et al., 2006; Truong, Juszczyk et al., 2007; Marconi, Pistore et al., 2009; 

Rouvoy, Barone et al., 2009), com a função de fornecer informações de contexto para as 

aplicações ubíquas. Tais plataformas de middleware usam tecnologias distintas e, em 

geral, são específicas para determinados contextos. No caso de aplicações ubíquas mais 

complexas, é comum que elas usem os serviços de mais de um middleware, o que 

muitas vezes é impraticável dada a necessidade de interagir com diferentes plataformas, 

o que envolve conhecer as peculiaridades de cada uma, principalmente no que diz 

respeito ao modelo de comunicação e ao modelo de representação de informações de 

contexto.    

Com o objetivo de prover a interoperabilidade entre plataformas de middleware 

para computação ubíqua, e assim possibilitar que aplicações mais complexas e exigentes 
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possam ser construídas de modo mais simples, pesquisas atuais (Blackstock, Lea et al., 

2007; Hesselman, Benz et al., 2008; Lopes, Delicato et al., 2008; Lopes, Delicato et al., 

2009b; a; Bennaceur, Blair et al., 2010; Lopes, Pereira et al., 2011) apontam para a 

necessidade de uma plataforma integradora de middleware e de serviços de provisão de 

contexto. Tal plataforma precisa ser genérica o bastante para permitir que as aplicações 

tenham acesso a toda e qualquer informação de contexto necessária através de uma API 

única, a qual forneça um modelo de contexto abrangente e expressivo, e máquinas de 

inferências poderosas para deduzir informações de contexto de alto nível com base em 

informações de contexto adquiridas a partir de sensores.  

Além desses requisitos básicos, uma plataforma integradora deve oferecer ainda: 

• estratégias para a seleção e composição de serviços que levem em 

consideração tanto os requisitos funcionais quanto os requisitos não 

funcionais das aplicações, como por exemplo, metadados de qualidade 

de serviços (QoS – Quality of Service) e de qualidade de contexto (QoC 

– Quality of Context). QoC é “qualquer informação que descreve a 

qualidade da informação que é usada como informação de contexto”, por 

exemplo, precisão, probabilidade de corretude, resolução, etc (Buchholz, 

Küpper et al., 2003).  

• mecanismo de adaptação eficiente que permita que a execução da 

aplicação seja adaptada de acordo com a ocorrência de falhas em 

serviços, flutuação da qualidade dos serviços, adição ou remoção de 

serviços e ainda com a mobilidade do usuário, uma vez que a locomoção 

pode fazer com que o usuário saia do raio de atuação de um serviço e 

entre no raio de outro equivalente. 

Mecanismos de seleção e composição de serviços e de adaptação da execução da 

aplicação são essenciais para uma plataforma integradora uma vez que essas integram 

serviços providos por muitas infraestruturas subjacentes e, muitas vezes, essas 

infraestruturas fornecem serviços equivalentes. Assim, a plataforma integradora pode 

escolher o serviço mais adequado para cada aplicação de acordo com o perfil do usuário 

e com a qualidade dos serviços. A plataforma integradora pode também substituir um 

serviço em falha por outro serviço equivalente, mas que seja provido por outra 

infraestrutura subjacente.  

Por fim, as plataformas de integração devem permitir que aplicações sejam 

construídas dinamicamente e com uma visão abrangente do ponto de vista das 
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atividades dos usuários. Atividades são ações diárias que o usuário deseja realizar e que 

podem ser assistidas de vários modos através de recursos computacionais presentes no 

ambiente (Sousa, Schmerl et al., 2008). Uma vez que as atividades são definidas, elas 

são analisadas explicitamente com o objetivo de se descobrir quais serviços disponíveis 

podem atender cada uma delas e ainda quais as preferências do usuário com relação a 

qualidade desses serviços. Isso permite que os serviços sejam escolhidos 

dinamicamente. Além disso, por elevar o nível de abstração na especificação das 

aplicações de modo que tal especificação seja independente de qualquer implementação, 

a modelagem através de atividades torna mais fácil atingir uma ampla gama 

de implementações concretas de serviços similares suportados por diferentes 

infraestruturas subjacentes. 

Com essas funcionalidades, uma plataforma integradora pode satisfazer várias 

características da computação ubíqua que em geral não são satisfeitas utilizando apenas 

um middleware para computação ubíqua, como por exemplo: (i) comportamento 

adaptável, onde dinamicamente as aplicações adaptam-se aos serviços disponíveis no 

ambiente; (ii) interoperabilidade espontânea, provendo a capacidade de alterar os 

serviços utilizados durante a operação da aplicação conforme a movimentação do 

dispositivo/usuário; (iii) visão global do ambiente, provida pela integração e seleção de 

contexto, onde informações de contexto provenientes de diferentes middleware para 

computação ubíqua podem ser integrados com o objetivo de fornecer uma visão 

completa do ambiente e capaz de selecionar quais das informações de contexto 

disponíveis são mais confiáveis; (iv) aumento do nível de abstração da especificação 

das aplicações de modo que estas sejam construídas a partir de atividades abstratas, 

sendo assim independentes de serviços específicos providos pelas infraestruturas 

subjacentes. 

1.2. Objetivos 

Considerando os problemas supra-mencionados, os objetivos principais desse 

trabalho são: 

(i) propor e desenvolver uma plataforma integradora para a computação ubíqua, 

o OpenCOPI (Open COntext Platform Integration), que forneça às aplicações uma 

infraestrutura única para provimento de serviços ubíquos. Tais serviços podem ser 

serviços de provisão de contexto ou serviços genéricos, que serão acessados através de 

uma API padronizada e farão uso de um modelo de contexto único. Isso possibilita que 
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as aplicações ubíquas tenham acesso a todos e quaisquer serviços disponíveis, 

necessitando conhecer apenas a plataforma integradora.  

(ii) validar o OpenCOPI através de estudos de caso que explorem as capacidades 

de tal plataforma. Dois dos estudos de caso são aplicações motivadas na indústria de 

petróleo e gás. O primeiro deles consiste no monitoramento de poços de produção de 

petróleo e apresenta o workflow mais complexo dentre os estudos de caso e foi usado 

para validar a composição e adaptação provida pelo OpenCOPI. O segundo estudo de 

caso consiste no monitoramento de oleodutos e embora possua um workflow mais 

simples do que o do primeiro estudo de caso, este estudo de caso motiva o uso de 

diferentes fontes de serviços. Foi desenvolvido ainda um terceiro estudo de caso, 

aplicado ao domínio health care, domínio este que abrange as clássicas aplicações 

ubíquas focadas em cuidados e monitoramento da saúde. A aplicação resultante desse 

estudo de caso também motiva o uso do processo de adaptação do OpenCOPI. 

(iii) avaliar o OpenCOPI sob diferentes aspectos. Essa avaliação busca verificar 

se os processos de seleção de serviços e adaptação funcionam como esperado. Essa 

avaliação deve avaliar o overhead gerado pelo OpenCOPI, relacionando esse tempo de 

overhead com os benefícios que o OpenCOPI proporciona para a implementação e a 

execução de aplicações ubíquas 

Em termos de objetivos detalhados, o OpenCOPI deve integrar vários 

middleware para computação ubíqua visando prover um serviço unificado para 

aplicações ubíquas. A arquitetura do OpenCOPI deve ser baseada na Service Oriented 

Architecture /SOA (Sprott e Wilkes, 2003) e na tecnologia de Serviços Web(Berners-

Lee, Hendler et al., 2001), fazendo uso de padrões e linguagens baseadas em XML. De 

acordo com (Rouvoy, Eliassen et al., 2008), atualmente os conceitos SOA são cada vez 

mais explorados pelas plataformas para computação ubíqua. Ao usar SOA, os papéis de 

requisitantes e provedores de serviços ficam bem definidos, onde os clientes são os 

elementos que requisitam a execução de um serviço e os provedores são os elementos 

que provêem os serviços. Os provedores são responsáveis por publicar a descrição dos 

serviços que provêem. SOA tem se tornado popular no domínio da computação ubíqua 

em virtude de suas características de baixo acoplamento, ausência da necessidade de 

gerenciar estado (stateless) e independência de plataforma (Yang, Bose et al., 2009). De 

acordo com a abordagem SOA, adotada no presente trabalho, plataformas de 

middleware são provedores de serviço que fornecem informações de contexto e outros 

serviços ubíquos às aplicações ubíquas clientes. Os serviços Web, por serem uma 



Uma Plataforma de Integração de Middleware para Computação Ubíqua 

9 
 

implementação SOA, permitem que uma aplicação possa dinamicamente operar 

diferentes implementações de middleware. Entretanto, a tecnologia serviços Web não 

permite a descrição semântica dos serviços, limitando o poder de descoberta e de 

composição de serviços Web. O uso de descrições semânticas permite que máquinas de 

inferências descubram e componham serviços de acordo com o objetivo do usuário, sem 

exigir que o usuário selecione diretamente quais serviços a aplicação usará. Desse 

modo, o OpenCOPI utiliza workflows semânticos, que são descrições abstratas das 

aplicações.Workflows semânticos descrevem a ordem em que um conjunto de atividades 

são realizadas por diversos serviços para atingir um objetivo (Abbasi e Shaikh, 2009). O 

uso dessa tecnologia é especialmente útil em ambientes os quais um conjunto de 

serviços providos por diferentes fontes sejam disponíveis, de modo que alguns serviços 

tenham funcionalidade similar. Workflows semânticos permitem que as aplicações 

sejam desenvolvidas independentemente dos middleware disponíveis, de modo que uma 

definição abstrata especifique os serviços requisitados e o mapeamento dessas 

requisições abstratas para requisições concretas sejam realizadas em tempo de 

execução. O OpenCOPI deve atender os seguintes objetivos específicos:  

(i) um modelo de contexto unificado e baseado em ontologias (Wang, X., 

Zhang, D. et al., 2004), bem como o suporte para converter as várias 

representações de contexto adotadas pelas diferentes plataformas de 

middleware;  

(ii)  um mecanismo de seleção e composição de serviços que permita a 

composição de serviços Web (tradicionais ou serviços de contexto) 

providos por diferentes middleware para suprir as necessidades das 

aplicações;  

(iii)  a capacidade de expor todos os middleware para computação ubíqua 

como serviços Web, sejam ou não baseados nessa tecnologia (no caso 

de não serem baseados em serviços Web, o OpenCOPI deve fornecer 

mecanismos para conversão);  

(iv) a capacidade de permitir que aplicações sejam construídas através de 

descrições abstratas, de modo que a seleção dos serviços que 

realizarão a aplicação ocorra em tempo de execução, tornando assim 

as aplicações independentes de implementações específicas;  

(v) a capacidade de prover adaptação em caso de falhas, surgimento, 

desaparecimento e queda da qualidade de serviços. 
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Maiores detalhes sobre o OpenCOPI e seus objetivos são apresentados no 

Capítulo 3 – OpenCOPI.  

1.3. Estrutura do documento 

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

conceitos básicos relevantes para o entendimento do OpenCOPI e para a implementação 

do mesmo e dos estudos de caso. O Capítulo 3 apresenta o OpenCOPI (Open COntext 

Platform Integration). O Capítulo 4 aborda alguns aspectos da implementação do 

OpenCOPI. O Capítulo 5 apresenta os estudos de caso desenvolvidos para motivar e 

avaliar o uso do OpenCOPI. O Capítulo  6 apresenta a avaliação da plataforma proposta. 

O Capítulo 7 contém os trabalhos relacionados, apresentando características de alguns 

middleware de provisão de contexto e plataformas de integração existentes na literatura. 

Por fim, o Capítulo 8 apresenta as considerações finais e discute as limitações e os 

pontos que ainda ficaram em aberto.  
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Capítulo 2 – Conceitos Básicos 

Neste capítulo apresentamos vários conceitos importantes que são utilizados no 

decorrer deste texto. A Seção 2.1 apresenta a conceituação de Arquitetura Orientada a 

Serviços. A Seção 2.2 discursa sobre Serviços Web. A Seção 2.3 apresenta o conceito 

de Serviços Web Semânticos. A Seção 2.4 apresenta a definição de Computação 

Ubíqua, foco central do trabalho. Além disso, detalharemos os principais requisitos das 

aplicações ubíquas e técnicas adotadas pelos middleware para Computação Ubíqua, 

sempre relacionado esses requisitos e técnicas com os conceitos apresentados nas seções 

2.1 até 2.3. Por fim, a Seção 2.5 apresenta alguns aspectos importantes relacionados à 

necessidade da integração entre diferentes middleware.  

2.1. Arquitetura Orientada a Serviços 

(Mackenzie, Laskey et al., 2006) definem a Arquitetura Orientada a Serviços 

(Service Oriented Architecture - SOA) de uma maneira um pouco abstrata, como um 

paradigma para organização e utilização de recursos computacionais distribuídos que 

podem estar sob controle de diferentes domínios. Essa abordagem arquitetural é 

particularmente aplicada quando múltiplas aplicações que são executadas em várias 

tecnologias e plataformas precisam se comunicar uma com as outras (Papazoglou, 

2003). SOA enfatiza a interoperabilidade entre elementos de software de forma que o 

acoplamento seja mínimo entre esses elementos. Esses elementos, em SOA, são 

chamados de serviços e são fundamentais para o desenvolvimento de aplicações. 

Serviços oferecem funcionalidades e características que são expostas através de 

interfaces neutras e da utilização de protocolos de transporte padronizados.  

No paradigma SOA, agentes de software trocam mensagens entre si. Os clientes 

são os agentes que requisitam a execução de um serviço e os provedores são os agentes 

que proveem os serviços. Um provedor de serviços é responsável por publicar a 

descrição de todos os serviços que proveem, onde a descrição de um serviço 

basicamente deve conter as assinaturas do conjunto de operações que estão disponíveis 

para serem invocadas pelos clientes. Por sua vez, os clientes devem ser aptos a: (i) 

encontrar a descrição dos serviços que precisam; (ii) conseguir requisitar esses serviços 

e (iii) receber às respostas a essas requisições. Desse modo, SOA é uma arquitetura que 

descreve o relacionamento entre clientes, provedores de serviços e um mecanismo de 

descoberta de serviços. Os possíveis relacionamentos são: (i) publicação dos serviços 
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pelos provedores no mecanismo de descoberta de serviços; (ii) busca por serviços pelos 

clientes no mecanismo de busca de serviços; (iii) ligação entre o cliente e o provedor do 

serviço escolhido. 

Algumas das principais características de SOA são (Souza, 2006):  

• Fraco acoplamento. Aplicações baseadas na arquitetura SOA são 

inerentemente fracamente acopladas uma vez que cada elemento 

responsável por uma unidade lógica de software define sua própria 

interface de acesso, onde a implementação é isolada da interface, ficando 

transparente aos clientes. 

• Interoperabilidade. SOA define a utilização de tecnologias e protocolos 

padronizados, habilitando a interoperabilidade entre elementos 

desenvolvidos em diferentes plataformas. 

• Composição: SOA permite que serviços individuais sejam combinados 

para fornecer funcionalidades agregadas e de mais alto nível de 

abstração. 

• Reusabilidade. Serviços baseados em SOA são facilmente reusáveis uma 

vez que são independentes de código e de plataforma, fracamente 

acoplados e, em geral, implementam funcionalidades bem específicas. 

Assim, um mesmo serviço pode ser reusado por muitas aplicações, 

diminuindo significativamente a necessidade de serviços redundantes.  

• Ubiquidade. Os serviços devem ser acessíveis independente do lugar ou 

do momento em que o cliente requisita. 

Diferentes tecnologias, desde que padronizadas e baseada em Web, podem ser 

usadas para implementar SOA. Porém, a tecnologia mais largamente utilizada pela 

comunidade é a tecnologia Web services (nessa tese usaremos o termo em português: 

serviços Web). 

2.2. Serviços Web 

Um serviço Web é definido pelo World Wide Web Consortium (W3C) como um 

sistema de software identificado por uma Uniform Resource Identifier (URI), cujas 

interfaces e ligações são definidas, descritas, publicadas e descobertas via um contrato 

de uso, e que interage com outros sistemas usando mensagens transportadas por 

protocolos de Internet (W3c, 2004b). 



Uma Plataforma de Integração de Middleware para Computação Ubíqua 

13 
 

A tecnologia de Serviços Web surgiu como uma nova forma de desenvolver 

aplicações distribuídas baseadas em SOA. Por ser uma tecnologia totalmente baseada 

em padrões abertos, os serviços Web possibilitaram a integração de aplicações 

heterogêneas justamente por proverem interoperabilidade entre elas via Internet.  

Cada serviço Web é construído de modo a ser independente do contexto ao qual 

será empregado, possuindo assim um baixo acoplamento. Qualquer parte de código ou 

componente de um sistema pode ser transformado em um serviço Web, o qual pode, 

portanto, oferecer desde uma simples funcionalidade como a conversão de temperaturas, 

até funcionalidades mais complexas e que envolvem a interação e composição com 

outros serviços.  

Com o objetivo de garantir interoperabilidade, a tecnologia de Serviços Web 

apóia-se em três padrões derivados da eXtended Markup Language (XML), sendo eles: 

(i) SimpleObject Access Protocol (SOAP), um protocolo de mensagem que funciona 

sobre um protocolo de transporte da Internet, por exemplo, o Hyper Text Transfer 

Protocol  (HTTP); (ii) Web Service Description Language (WSDL), uma linguagem 

utilizada para descrever serviços Web como pontos finais de comunicação capazes de 

trocar mensagens; e (iii) Universal Description, Discovery and Integration (UDDI), um 

diretório público que armazena as especificações WSDL dos serviços Web disponíveis 

a fim de permitir a descoberta dos mesmos (W3c, 2004b). Juntos, esses três padrões 

permitem que os serviços Web sejam implementados e acessados de qualquer 

plataforma usando qualquer linguagem de programação.  

Tipicamente, um serviço Web tem a sua funcionalidade descrita em WSDL e 

publicada em um repositório UDDI por um agente fornecedor ou provedor de serviços. 

Qualquer agente consumidor que deseja executar essa funcionalidade solicita 

primeiramente a localização do serviço Web ao repositório UDDI, usando como 

critérios de busca o nome do agente fornecedor ou o tipo de serviço desejado. Esse 

repositório retorna, portanto, a descrição WSDL do serviço Web requisitado pelo agente 

consumidor. Finalmente, o agente consumidor realiza a chamada remota ao serviço 

Web com base na descrição obtida. Toda a comunicação entre o agente fornecedor, o 

agente consumidor e o repositório UDDI é realizada por meio de trocas de mensagens 

SOAP.  
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2.3. Web Semântica 

A Web Semântica é considerada por muitos uma evolução da Web tradicional 

que busca melhorar a qualidade de acesso às informações a partir do processamento de 

conteúdo semântico das mesmas (W3C, 2004b). Ao adicionar um significado (i.e., 

semântica) bem definido a qualquer recurso disponibilizado na Internet (uma página 

Web, por exemplo), a Web Semântica torna mais fácil para uma máquina inferir um 

novo tipo de informação que envolva um determinado recurso, pois ela elimina 

ambiguidades no tratamento desses significados.  

Inferir representa a capacidade de extrair um conhecimento que está armazenado 

de maneira implícita em uma base de conhecimento através de um raciocínio lógico. 

Para tal, a Web Semântica emprega o uso de ontologias (Maedche e Staab, 2001) como 

forma de conceituar e representar um determinado domínio, e o uso de mecanismos de 

inferência para a realização de consultas em cima dessas ontologias.  

2.3.1. Ontologia 

Uma ontologia é definida genericamente como uma especificação formal e 

explícita de uma conceituação compartilhada (Gruber, 1993). Ontologia pode ainda ser 

definida, agora já com o foco na computação, como um esquema de (meta)dados que 

provê um vocabulário de conceitos definidos explicitamente e semanticamente 

processados por computadores. Por definirem conceitos de domínio comum, ontologias 

ajudam pessoas e máquinas a comunicarem-se concisamente (Maedche e Staab, 2001). 

Em outras palavras, uma ontologia tenta descrever de maneira exata um modelo abstrato 

do mundo real a partir de conceitos, propriedades, relações, funções e regras, todos 

definidos explicitamente por pessoas com o propósito de tornar esse modelo 

interpretável por agentes de software. O diferencial de se utilizar ontologias é que elas 

fornecem um vocabulário comum para a representação de um domínio específico, cujos 

termos são descritos formalmente sem haver interpretações ambíguas. As ontologias 

permitem também que o conhecimento seja compartilhado por outras ontologias como 

forma de reusar e aperfeiçoar o vocabulário definido.  

Para poder representar um dado conhecimento através de uma ontologia, é 

necessário a utilização de linguagens formais baseadas em lógica capazes de expressar 

satisfatoriamente o conhecimento desejado e de inferir sobre o mesmo. A OWL (Web 

Ontology Language) (W3C, 2004a) é a linguagem de marcação semântica proposta pelo 
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W3C como padrão a ser utilizado pela Web Semântica para descrever ontologias. A 

OWL permite que usuários escrevam o vocabulário de um dado domínio em termos de 

classes, instâncias, propriedades e relacionamentos.  

 Dependendo do grau de expressividade desejado para descrever um 

determinado domínio, a OWL pode limitar ou não a utilização de seus construtores. 

Consequentemente, sua capacidade de inferência pode se tornar mais ou menos 

eficiente. A rigor, quanto maior o grau de expressividade da linguagem mais rica é a sua 

semântica e menos eficiente é a sua capacidade de inferência (W3c, 2004a). Com base 

nessa afirmação, a OWL é dividida em três sublinguagens: OWL Lite, OWL DL e 

OWL Full. A OWL DL é a linguagem que melhor apresenta um equilíbrio entre a 

semântica e o poder de raciocínio, sendo, portanto, a linguagem escolhida neste trabalho 

para representar ontologias. O acrônimo DL refere-se a um subconjunto da lógica 

conhecido por Lógicas de Descrição (Description Logics). As DLs são formalismos 

para representação de conhecimento baseados em lógica de primeira ordem que servem 

de base para a especificação dos construtores da linguagem OWL e para o 

desenvolvimento de métodos de dedução utilizados pelas máquinas de inferência 

durante as consultas aplicadas sobre as ontologias. 

2.3.2. Serviço Web semântico 

A necessidade de acrescentar conteúdo semântico às descrições de serviços Web 

fez com que as tecnologias dos Serviços Web e da Web Semântica fossem combinadas 

resultando os chamados Serviços Web Semânticos (SWS). Um SWS é definido por uma 

ontologia de serviço que permite a interpretar as funcionalidades providas pelo serviço 

Web, bem como a integração da descrição do serviço Web com o conhecimento de 

domínio (ou seja, a terminologia de negócio). Na literatura existem duas propostas que 

estão sendo utilizadas com freqüência em pesquisas na área da Web Semântica as quais 

tentam desenvolver soluções para o problema da descoberta e composição dinâmicas de 

serviços. São elas a Web OntologyLanguage for Web Services (OWL-S) e a Web 

Service ModelingOntology (WSMO), descritas em maiores detalhes a seguir. 

A OWL-S é uma ontologia desenvolvida pelo DARPA Agent Markup Language 

Program que descreve semanticamente as propriedades e as funcionalidades de um 

serviço Web através da linguagem OWL, visando facilitar a automatização de tarefas na 

Web Semântica, incluindo a descoberta, execução, interoperação, composição e a 

monitoração da execução de serviços Web (Burstein, Hobbs et al., 2004). Essa 



Uma Plataforma de Integração 

 

ontologia descreve um serviço Web semântico em três partes: u

representado pela classe 

representado pela classe 

representado pela classe ServiceGrounding

Figura 1. Ontologia OWL

O Profile contém a informação necessária para um agente de busca determinar 

se o serviço satisfaz os requisitos de parte de uma dada especificação de proc

informação compreende o fornecedor do serviço, as entradas requeridas e as saídas 

produzidas, as precondições necessárias e os efeitos esperados, e um conjunto de 

características não-funcionais (categoria, qualidade, tempo de resposta, etc.). O 

ProcessModel fornece uma perspectiva detalhada de como um serviço opera, fazendo 

uma comparação com um processo. É possível descrever o funcionamento de um 

serviço de três maneiras: como um 

execução; um CompositePr

uma visão comum abstrata dos dois primeiros. Por último, o 

detalhes de como acessar o serviço (ex.: protocolos, formatos de mensagens) e une a 

ontologia do serviço Web semântico

A WSMO é uma ontologia para serviços Web semânticos, assim como a OWL

S, que foi proposta pelo 

também a automação da descoberta, combinação e invocação de 

Keller et al., 2005). Contudo, ela apresenta uma abordagem diferente da primeira para 

descrever os aspectos relevantes de um serviço

Uma Plataforma de Integração de Middleware para Computação Ubíqua

ontologia descreve um serviço Web semântico em três partes: um Profile

representado pela classe ServiceProfile, um ProcessModel (como ele trabalha) 

representado pela classe ServiceModel e um Grounding (como ele é acessado) 

ServiceGrounding, como mostra a Figura 1. Ontologia OWL

. Ontologia OWL-S (Burstein, Hobbs et al., 2004)

contém a informação necessária para um agente de busca determinar 

se o serviço satisfaz os requisitos de parte de uma dada especificação de proc

informação compreende o fornecedor do serviço, as entradas requeridas e as saídas 

produzidas, as precondições necessárias e os efeitos esperados, e um conjunto de 

funcionais (categoria, qualidade, tempo de resposta, etc.). O 

fornece uma perspectiva detalhada de como um serviço opera, fazendo 

uma comparação com um processo. É possível descrever o funcionamento de um 

serviço de três maneiras: como um AtomicProcess, contendo um único passo de 

CompositeProcess, composto de vários passos; ou um 

uma visão comum abstrata dos dois primeiros. Por último, o Grounding

detalhes de como acessar o serviço (ex.: protocolos, formatos de mensagens) e une a 

ontologia do serviço Web semântico ao documento WSDL que descreve o serviço Web.

A WSMO é uma ontologia para serviços Web semânticos, assim como a OWL

S, que foi proposta pelo ESSI WSMO Working Group com o objetivo de facilitar 

também a automação da descoberta, combinação e invocação de se

Contudo, ela apresenta uma abordagem diferente da primeira para 

descrever os aspectos relevantes de um serviço Web. 

para Computação Ubíqua 

16 

Profile (o que ele faz) 

(como ele trabalha) 

(como ele é acessado) 

. Ontologia OWL-S 

 

, 2004) 

contém a informação necessária para um agente de busca determinar 

se o serviço satisfaz os requisitos de parte de uma dada especificação de processo. Essa 

informação compreende o fornecedor do serviço, as entradas requeridas e as saídas 

produzidas, as precondições necessárias e os efeitos esperados, e um conjunto de 

funcionais (categoria, qualidade, tempo de resposta, etc.). O 

fornece uma perspectiva detalhada de como um serviço opera, fazendo 

uma comparação com um processo. É possível descrever o funcionamento de um 

, contendo um único passo de 

, composto de vários passos; ou um SimpleProcess, 

Grounding especifica os 

detalhes de como acessar o serviço (ex.: protocolos, formatos de mensagens) e une a 

ao documento WSDL que descreve o serviço Web. 

A WSMO é uma ontologia para serviços Web semânticos, assim como a OWL-

com o objetivo de facilitar 

serviços (Roman, 

Contudo, ela apresenta uma abordagem diferente da primeira para 



Uma Plataforma de Integração de Middleware para Computação Ubíqua 

17 
 

Tendo sido definida a partir de uma extensão do arcabouço Web Service 

Modeling Framework (WSMF), a WSMO provê quatro elementos de alto nível para 

descrever formalmente os serviços Web semânticos: (i) as ontologias, que fornecem os 

conceitos e os relacionamentos usados pelos demais elementos; (ii) as metas, que 

definem os objetivos dos usuários, isto é, os problemas que deveriam ser resolvidos 

pelos serviços Web; (ii) as descrições dos serviços, que definem vários aspectos de um 

serviço Web; e (iv) os mediadores, que cuidam dos problemas de interoperabilidade. 

Todos esses elementos são descritos utilizando uma família de linguagens formais de 

descrição chamada de Web Service Modeling Language (WSML).  

Tanto a OWL-S quanto a WSMO podem ser utilizadas para descrever as 

funcionalidades dos serviços Web. Todavia, pelo simples fato da OWL-S utilizar a 

linguagem OWL, um padrão estabelecido pelo W3C, optamos neste trabalho por adotar 

essa abordagem para a criação de ontologias de serviços Web semânticos. 

2.3.3. Composição de serviços Web semânticos 

O enfoque dado ultimamente às tecnologias de Serviços Web e da Web 

Semântica tem proporcionado o desenvolvimento de vários projetos de pesquisa 

abordando de diferentes maneiras o tema da composição de serviços Web. A 

composição de serviços é necessária quando não existe um serviço que sozinho atenda 

os requisitos solicitados pela aplicação. Isso acontece pelo fato de que de modo geral, os 

serviços são unidades lógicas altamente especializadas e assim atendem a apenas um 

requisito especifico. Desse modo, muitas vezes um cliente pode precisar de requisitos 

que nenhum dos serviços disponíveis possam prover isoladamente. Nesses casos, 

serviços podem ser compostos em um novo serviço para que em cooperação agreguem 

valor para satisfazer as necessidades dos clientes.  

Apesar dos esforços realizados nessa área, a composição de serviços Web ainda 

é uma tarefa altamente complexa. Essa complexidade, em geral, deve-se (i) ao grande 

crescimento do número de serviços Web que tem sido disponibilizados na Internet nos 

últimos anos, criando um imenso repositório de busca; (ii) aos próprios serviços Web 

que podem ser criados e atualizados de forma dinâmica (on the fly), tornando necessário 

que o processo de composição seja capaz de detectar essa atualização em tempo de 

execução com base na especificação atual do processo de negócio; e (iii) ao fato dos 

serviços Web serem desenvolvidos por várias organizações, que usam modelos 

conceituais diferentes para descrever tais serviços, não se estabelecendo uma linguagem 
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exclusiva para definir e avaliar os serviços Web de uma forma idêntica (Rao e Su, 

2004). 

(Mendes Junior, 2008) disserta que, em parte, os problemas supracitados estão 

diretamente relacionados à falta de significado na sintaxe da WSDL. Sem semântica, as 

descrições WSDL dos serviços Web não podem ser interpretadas por agentes de 

software, requerendo sempre a presença de pessoas para realizar tal interpretação. 

Consequentemente, a composição não pode ser feita de forma automática, pois não é 

possível para uma máquina de inferência compreender o real significado de uma 

operação provida pelo serviço simplesmente analisando os tipos de dados descritos na 

interface WSDL do mesmo. A solução para esse problema está no uso de ontologias de 

serviço OWL-S sugeridas pela Web Semântica, que proveem descrições semânticas 

para os serviços Web.De fato, as ontologias de serviço agregam significados às 

descrições WSDL tornando os serviços Web interpretáveis tanto para as máquinas de 

inferência quanto para as pessoas, além de elas oferecem aos agentes de software a 

possibilidade de compor serviços Web de forma automática. Tal composição pode ser 

dividida em quatro etapas: (i) a descoberta e combinação (ou matching) dos serviços; 

(ii) a geração do plano de composição; (iii) a execução do plano gerado; e (iv) o 

monitoramento da execução. Na primeira etapa os serviços Web são descobertos e 

combinados com base nas suas propriedades funcionais (entradas,saídas, precondições e 

pós-condições) e não funcionais (qualidade do serviço, custo, etc.), as quais são 

requeridas por um dado processo de negócio. Os mecanismos de inferências aplicados 

sobre as ontologias de serviço permitem a um raciocinador (reasoner) concluir que 

serviços são adequados para implementar um processo de negócio. A segunda etapa 

consiste em gerar o plano de composição que atenda às metas ou objetivos de um 

processo de negócio, isto é, sintetizar uma especificação de como coordenar os serviços 

Web descobertos inicialmente para atender tal processo de negócio. Já na terceira etapa, 

o plano de composição gerado é instanciado por uma máquina de execução de onde 

serão invocados os serviços Web escolhidos para realizar o processo de negócio. Na 

última etapa, o plano de composição é monitorado em tempo de execução para que seja 

possível substituir um dado serviço Web que porventura ficou indisponível ou mudou 

de descrição WSDL, sem ter que modificar a especificação atual desse plano(Mendes 

Junior, 2008). 

A necessidade de combinar serviços simples para gerar serviços compostos 

despertou interesse em encontrar soluções que suportem a execução de serviços 
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compostos. As duas principais técnicas de execução de serviços compostos são 

orquestração e coreografia de serviços. A técnica baseada em orquestração é 

caracterizada pelo controle centralizado da execução dos serviços. Esse controle 

centralizado tem uma visão global da composição, conhecendo as ações e restrições das 

interações dos serviços envolvidos. Ele é responsável por invocar cada serviço de 

acordo com a ordem definida na composição. Já nas coreografias, cada serviço é 

responsável pela invocação do próximo serviço no fluxo da composição de serviços. 

Nas coreografias, as metas dos usuários são alcançadas através da colaboração direta e 

sem intermediários entre os serviços da composição. A lógica de controle distribuída 

nos serviços envolvidos e a coreografia emergem definindo como um serviço interage 

com outro. Para projetar coreografia, é necessário primeiro descrever as interações entre 

os serviços e então as relações entre essas interações (Benatallah, Dijkman et al., 2005). 

Isso é, a orquestração difere da coreografia principalmente no que diz respeito a onde 

reside a lógica que controla as interações entre os serviços. 

2.3.3.1.  Composição baseada em Workflows 

 No âmbito da composição de serviços, um workflow é a automação de um 

processo de negócio ou parte dele, onde um processo de negócio é um conjunto de 

atividades interligadas e que coletivamente realizam um objetivo ou uma meta de 

negócio (Wfmc, 1998). Desse modo, a especificação de um serviço composto inclui um 

conjunto de serviços atômicos juntamente com o controle e o fluxo de dados entre esses 

serviços, do mesmo modo que a definição de processo em um sistema de workflow 

precisa descrever o fluxo de atividades para se alcançar a meta ou objetivo do workflow. 

Pode-se dizer que a composição baseada em workflows é um tipo de composição 

baseada em modelos onde a representação da lógica do serviço composto (ou seja, o 

modelo) é um workflow. Para facilitar a tarefa de especificar um workflow, o agente 

compositor permite a busca por um serviço Web que realize uma funcionalidade 

desejada pelo processo de negócio. Esse processo de busca envolve quatro etapas: (i) 

identificação da funcionalidade requerida, (ii) combinação semântica de serviços Web; 

(iii) criação ou atualização do workflow; e (iv) execução e monitoração do workflow. As 

duas últimas etapas são necessárias para que seja possível a substituição de um serviço 

Web que se encontra indisponível no momento em que um workflow é executado. 

A abordagem de composição de serviços usada nessa pesquisa é a composição 

baseada em workflows e utilizando a técnica de orquestração. Essa técnica foi escolhida 
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pelo fato de que em workflows orquestrados múltiplas metas do usuário podem ser 

usadas para dinamicamente planejar as atividades necessárias, de modo que os serviços 

que realizam as atividades são controlados por um “maestro”, isto é, um componente 

centralizado responsável por controlar a composição de serviços. O uso de um mediador 

suporta grande autonomia entre os participantes (consumidores e provedores de 

serviços), permitindo aos participantes entrar e sair dinamicamente do ambiente 

enquanto as interações continuam. Mais do que isso, orquestração permite um maior 

controle e monitoramento do processo (Hoing, 2010). Embora a orquestração tenha a 

desvantagem de possuir apenas um ponto de falha, a coreografia é uma técnica de 

complexo desenvolvimento e de difícil validação, uma vez que requer complexos 

protocolos de consenso.  

Workflows podem ser concretos ou abstratos. Um workflow é dito concreto 

quando especifica o próprio processo ou plano que define a execução da composição de 

serviços. Por outro lado, um workflow é dito abstrato quando define um processo 

abstrato através de atividades para cumprir um determinado objetivo do usuário, de 

modo que essas atividades ainda não estejam ligadas diretamente aos serviços que 

realizam as mesmas. A separação em workflow concreto e abstrato é interessante uma 

vez que para o usuário, o workflow concreto possui muitos detalhes que não necessitam 

ser conhecidos e nem muito menos descritos por esses usuários. Assim, basta que os 

usuários descrevam um workflow abstrato contendo as tarefas, onde esse workflow 

abstrato pode ser transformado em workflows concretos dinamicamente através de 

seleção de serviços em tempo de execução e permitindo ainda a adaptação dinâmica do 

workflow (Lee, Sakellariou et al., 2007). 

No âmbito desse trabalho, chamamos um workflow abstrato de workflow 

semântico. Esses workflows semânticos são processados por uma máquina de workflow 

para transformá-los em workflows concretos, o que chamamos de planos de execução.  

Assim, um plano de execução representa o resultado dessa transformação e consiste em 

um workflow tradicional contendo atividades que são automatizadas por um conjunto de 

serviços Web, os quais foram descobertos e compostos dinamicamente e em tempo de 

execução, tendo como critérios de busca e seleção os conceitos utilizados para 

especificar os próprios objetivos de negócio. De fato, o que ocorre durante a execução 

de um workflow semântico é que para cada requisito de negócio é realizada a busca de 

um serviço Web que seja compatível com o mesmo. Caso não exista um serviço que 

implemente o requisito de negócio desejado, então tenta-se compor um conjunto de 
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serviços para atender esse requisito. Assim, serviços Web descobertos e compostos são 

combinados de modo a implementar um ou mais planos de execução. 

A Figura 2 exemplifica um workflow semântico e possíveis planos de execução. 

Do lado esquerdo da figura temos um workflow semântico composto por três atividades 

abstratas, sendo elas as atividades A, B e C. Já o lado esquerdo da figura apresenta os 

três planos de execução. Esses três planos são possíveis uma vez que existem três 

serviços, equivalentes entre si, que realizam a atividade B, sendo eles os serviços B’, B’’ 

e B’’’ . 

 

Figura 2. Exemplo de planos de execução de um workflow semântico 

2.4. Computação Ubíqua 

Esta seção apresenta uma visão geral do paradigma Computação Ubíqua (do 

inglês Ubiquitous Computing – UC), incluindo seus conceitos e descrevendo os 

principais requisitos das aplicações ubíquas. 

Computação Ubíqua é um paradigma no qual a computação é profundamente 

integrada, de modo transparente, às atividades cotidianas dos usuários. Uma das 

principais características dos sistemas ubíquos são os ambientes altamente dinâmicos 

nos quais tais sistemas estão inseridos. Nesses ambientes dinâmicos, vários dispositivos 

heterogêneos interagem entre si para fornecer informações relevantes que contribuam 

com as atividades diárias dos usuários de modo imperceptível. De acordo com (Poslad, 

2009), “Ubiquitous Computing represents a powerful shift in computation, where 

people live, work and play in a seamless computer-enabled environment, interleaved 

into the world. Ubiquitous computing postulates a world where people are surrounded 

by computing devices and a computing infrastructure that supports us in everything we 

do”. 

(Poslad, 2009) menciona que existem três requisitos-chave na Computação 

Ubíqua idealizada por Mark Weiser, reconhecido como o pai da Computação Ubíqua: 

(i) computadores precisam estar interligados, distribuídos e transparentemente 
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acessíveis; (ii) a interação humano-computador precisa ser escondida (e minimizada); 

(iii) os sistemas precisam ser sensíveis ao contexto para otimizar suas operações nos 

ambientes dinâmicos em que operam. Mais do que isso, o autor considera que existem 

dois outros requisitos-chave adicionais: (iv) computadores devem operar 

autonomicamente; e (v) computadores devem lidar com múltiplas ações dinâmicas. 

Assim, o propósito da Computação Ubíqua é facilitar a interação entre usuários e 

computadores interconectados de modo que cada usuário não perceba que estão dando 

comandos aos computadores espalhados por todo ambiente que o cerca. Ademais, 

sistemas ubíquos capturam informações sobre o ambiente para dinamicamente e 

automaticamente se adaptar para executar ações apropriadas a cada mudança no 

ambiente. 

2.4.1. Requisitos Adicionais 

A literatura apresenta um grande número de requisitos da Computação Ubíqua. 

O texto que se segue apresenta uma coleção desses requisitos, de maneira que os 

consideramos como os mais significantes para serem atendidos por plataformas para 

Computação Ubíqua.  

Sensibilidade ao contexto. Sistemas de Computação Ubíqua são integrados com 

o ambiente. Esses sistemas precisam recorrer às informações de contexto para 

proporcionar adaptações nos comportamentos e nas funcionalidades do próprio sistema 

(Tandler, 2004). Assim, essa característica permite que cada sistema conheça o 

ambiente em que está operando (ambiente esse que inclui detalhes pessoais sobre o 

usuário, detalhes sobre os objetos contidos no ambiente, localização de usuários e 

objetos, dados sobre o ambiente, dispositivos computacionais, entre outros) e 

automaticamente se ajuste de acordo com o contexto sem que o usuário esteja ciente 

desse ajuste. 

Interoperabilidade. Ambientes ubíquos são compostos por dispositivos 

computacionais heterogêneos que oferecem diferentes funcionalidades e usam 

diferentes tecnologias. Considerando esse argumento, sistemas ubíquos devem ser 

hábeis a operar através de diferentes ambientes ubíquos, nos quais dispositivos 

heterogêneos estão envolvidos e permitindo uma completa integração desses 

dispositivos. 

Coordenação. Ambientes ubíquos são altamente dinâmicos. Interações 

(síncronas e assíncronas) através de várias entidades computacionais podem ser 
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realizadas a todo tempo. Essas interações precisam ser realizadas de um modo 

coordenado. 

Transparência. De acordo com o principio da transparência, cada sistema atua 

como um sistema virtual isolado embora seja fisicamente distribuído, permitindo a 

interoperabilidade entre as plataformas através de um conjunto de recursos de hardware 

(Poslad, 2009). Em cada sistema, o acesso a entidades computacionais específicas é 

invisível e os sistemas são transparentemente incorporados e integrados ao ambiente. 

Mobilidade. Usuários, dispositivos e serviços podem mover-se intra-ambientes e 

interambientes.  Desse modo, é necessário prover mecanismos de descoberta para 

dinamicamente aprender sobre todos os serviços disponíveis nas proximidades do 

usuário em um dado momento. 

Adaptação e Tolerância a falhas. Considerando a já anteriormente mencionada 

alta dinamicidade da Computação Ubíqua, sistemas ubíquos devem ativamente adaptar 

suas configurações em tempo de execução de acordo com as mudanças ocorridas no 

ambiente. Esses sistemas devem considerar não somente mudanças de contexto, mas 

também falhas nos serviços disponíveis, na rede ou nos dispositivos, e adaptar-se à 

essas falhas para evitar a parada ou travamento do sistema. 

Autonomia. De acordo com essa característica, sistemas ubíquos precisam ter a 

habilidade de controlar suas ações, isso é, eles precisam ser auto-governantes ou 

autonômicos. Essa característica reduz a complexidade do gerenciamento do sistema 

sob o ponto de vista do usuário. Sistemas autonômicos podem ser orientados a 

objetivos, somente interagir com o sistema para especificar as tarefas de alto nível do 

mesmo. Assim, a complexidade do ponto de vista do usuário é reduzida uma vez que os 

próprios sistemas se configurarão e se reconfiguração automaticamente com o objetivo 

de que sua execução seja de modo contínuo, confiável e com mínima intervenção do 

usuário. 

Muitas plataformas de middleware estão surgindo na literatura com o objetivo 

de prover (alguns dos) requisitos mencionados anteriormente. A Seção 2.3.2 apresenta 

como essas plataformas podem prover tais requisitos. 

2.4.2. Middleware para computação ubíqua – abordagens e técnicas 

De acordo com (Emmerich, Aoyama et al., 2007) o termo middleware foi 

(provavelmente) criado no ano de 1968 por Alex d'Agapeyeff, na NATO Conference on 

Software Engineering para se referir ao software que se situa entre as aplicações e os 
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sistemas operacionais e usados para adaptar as funcionalidades do sistema genérico de 

arquivos para as necessidades específicas das funcionalidades oferecidas pelas 

aplicações. Mais recentemente, com o largo uso das arquiteturas cliente-servidor, 

middleware tem ganho um significado mais centrado em sistemas distribuídos, sendo 

usado para definir uma ampla gama de infraestruturas de software como serviços Web, 

processamento de transações distribuídas, objetos distribuídos, sistemas orientados a 

mensagens, sistemas RPC, etc. Nesse contexto, middleware pode ser genericamente 

visto como um conjunto de funcionalidades reusáveis, customizáveis e expansíveis, 

abstrações de programas, e serviços que são usualmente necessários para aplicações em 

ambientes de rede. De acordo com (Krakowiak, 2009), “Using middleware has many 

benefits, most of which derive from abstraction: hiding low-level details, providing 

language and platform independence, reusing expertise and possibly code, easing 

application evolution. As a consequence, one may expect a reduction in application 

development cost and time, better quality (since most efforts may be devoted to 

application specific problems), and better portability and interoperability”. Assim, a 

adoção de plataformas de middleware torna as aplicações mais simples uma vez que 

essas plataformas podem manipular a complexidade de lidar com os serviços 

heterogêneos disponíveis no ambiente. 

Do mesmo modo que middleware é usado em sistemas distribuídos tradicionais 

para suportar o desenvolvimento desses sistemas, ele pode ser usado na Computação 

Ubíqua para adicionalmente prover sensibilidade ao contexto às aplicações ubíquas. 

Desse modo, middleware para sistemas ubíquos (middleware de provisão de contexto) 

precisam suportar aquisição de contexto a partir de diferentes fontes de contexto 

(sensores, dispositivos, etc.), inferir informações de contexto de alto nível através de 

máquinas de raciocínio e, a partir de informações de baixo nível, compartilhar e 

entregar informações de contexto entre diferentes aplicações, auto ajustar as aplicações 

de acordo com o contexto, além de outras funcionalidades relacionadas à sensibilidade 

ao contexto. 

Para suportar sensibilidade ao contexto, middleware de provisão de contexto 

deve (i) prover um modelo de contexto e (ii) fornecer um mecanismo para 

gerenciamento e manipulação de contexto. O modelo de contexto é importante porque 

ele define como representar e manipular informações de contexto computacionalmente. 

Existem muitas abordagens para representar informações de contexto, variando da 

abordagem mais simples (modelo baseado em chave-valor) até abordagens mais 
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complexas e expressivas, como os modelos baseados em ontologias. Nessa ultima 

abordagem, a informação de contexto é representada através de conceitos e 

relacionamentos entre os conceitos. Ontologias são extensíveis, tem um alto grau de 

expressividade, e permite aplicar técnicas de raciocínio para inferência de contexto. 

Mais do que isso, ontologias evitam ambiguidades entre os conceitos e relacionamentos. 

Essas características fazem desse modelo a melhor opção para representar informações 

de contexto providas por serviços heterogêneos. Mais detalhes sobre abordagens de 

modelos de contexto podem ser encontradas em (Baldauf, Dustdar et al., 2007). 

SOA (Sprott e Wilkes, 2003) tem sido considerado como um promissor 

paradigma para ajudar a atender os requisitos interoperabilidade, mobilidade e 

transparência. SOA é independente de qualquer tecnologia específica e foca na 

definição de serviços como componentes computacionais autônomos e heterogêneos, 

executando em diferentes plataformas (Poslad, 2009). SOA especifica protocolos de 

comunicação padronizados e provê uma linguagem de descrição de serviços para 

permitir a descoberta de serviços oferecidos por vários provedores de serviços e 

consumidos por consumidores de serviços. Como SOA somente define os fundamentos 

da orientação a serviços, é necessário usar alguma tecnologia que implemente os 

fundamentos de SOA. Como previamente citado, a tecnologia mais disseminada para 

orientação a serviços são os serviços Web. Nos serviços Web as unidades de software 

são identificadas por uma URI, na qual as interfaces são descritas, publicadas e 

descobertas através de um contrato (de uso) e interage com outros sistemas usando 

mensagens transportadas através de protocolos da Internet (Web Services Architecture, 

2004). Serviços Web são baseados em padrões abertos para descrever e descobrir 

serviços e para definir protocolo de comunicação. Juntos, esses padrões permitem que 

serviços Web sejam implementados e acessados (virtualmente) através de qualquer 

plataforma e linguagem de programação. 

Para prover coordenação e adaptação, um middleware de provisão de contexto 

precisa empregar algum processo de composição baseado em workflows (Abbasi e 

Shaikh, 2009). Como já descrito anteriormente, workflows descrevem a ordem de 

execução de um conjunto de tarefas providas por vários serviços para completar um 

procedimento. Workflows são úteis em ambientes os quais existe a disponibilidade de 

muitos serviços providos por diferentes fontes, onde algum desses serviços tem 

funcionalidades similares, como é o caso dos ambientes de Computação Ubíqua. Nas 

metodologias baseadas em workflows, usuários somente especificam quais as tarefas 
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necessárias para a sua aplicação sem precisar especificamente quais os serviços que 

deverão ser usados e muito menos onde os recursos computacionais estão disponíveis. 

Adicionalmente, workflows podem adaptar a execução e manipular falhas em tempo de 

execução de acordo com a disponibilidade de recursos, qualidade dos serviços e ainda 

mudanças no ambiente (informações de contexto). Em caso de adaptação, eles podem 

especificar modos de desfazer operações anteriores com o objetivo de retornar a um 

estado de equilíbrio e encontrar um novo caminho para que a meta da aplicação seja 

alcançada. Essa característica é essencial uma vez que ambientes ubíquos são 

caracterizados por incertezas e falhas e ainda podem ter múltiplos caminhos para 

alcançar uma mesma meta (Ranganathan e Mcfaddin, 2004). O uso de workflows 

combinado com a tecnologia serviços Web resulta em composições de serviços com 

valor agregado. Composição de serviços Web consiste na sintetização de novos serviços 

compostos a partir de serviços atômicos com o objetivo de atender uma meta da 

aplicação. Um serviço composto pode ser definido como um serviço cujo a 

implementação invoca outros serviços (isso é oposto para serviços atômicos, que 

possuem sua própria implementação). Consequentemente, um serviço composto atua 

tanto como um provedor de serviço (no ponto de vista do serviço composto) e como um 

consumidor de seus serviços filhos (isso é, serviços atômicos ou outros serviços 

compostos que compõe o serviço composto) (Arsanjani, 2004). A composição de 

serviços aumenta o reuso dos serviços, provê a agregação de funcionalidades e promove 

abstrações de alto nível. 

O uso de Web semântica combinada com workflows e serviços Web podem 

ajudar os middleware de provisão de contexto a prover adaptação e autonomia, bem 

como aumentar a transparência. Uma vez que os padrões de serviços Web não 

permitem a descrição semântica dos serviços, o poder da automação do serviço de 

descoberta, invocação e composição é limitado. A combinação de serviços Web e 

workflows com tecnologias de Web semântica supera essa limitação já que permite que 

serviços sejam descritos também semanticamente (Berners-Lee, Hendler et al., 2001). A 

combinação de descrições semânticas permite o uso de máquinas de inferência para 

automaticamente descobrir e compor serviços através das entradas, saídas, pré-

condições e efeitos (pós-condições). Assim, o desenvolvedor de aplicações não 

necessita, em tempo de desenvolvimento, escolher diretamente quais os serviços que 

serão usados por uma aplicação. Essa característica resulta em um alto grau de 

flexibilidade e promove acesso sob demanda aos serviços. 
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Recentemente, os requisitos interoperabilidade e transparência foram 

deslocados do nível dos serviços para o nível da plataforma. A tendência atual da 

Computação Ubíqua é o surgimento de aplicações sensíveis ao contexto complexas e 

com valor agregado, requerendo o uso plataformas de middleware que suportem redes 

heterogêneas e promovam o uso de interfaces e tecnologias de serviços para prover 

aplicações realmente centradas no usuário. Entretanto, as plataformas de middleware de 

provisão de contexto mais complexas são compostas por ilhas dependentes de 

tecnologias, isso é, plataformas específicas de domínio que empregam protocolos 

heterogêneos para descoberta, comunicação e representação de contexto. Esse aspecto 

viola a desejada transparência e aumenta a complexidade do desenvolvimento de 

aplicações. Por exemplo, as tecnologias que suportam aplicações em grid, redes móveis 

ad-hoc, sistemas legados e redes de sensores usam, cada uma, seus próprios protocolos 

que impossibilitam a interoperabilidade entre as tecnologias (Bennaceur, Blair et al., 

2010). Prover interoperabilidade entre sistemas desenvolvidos de modo independente 

para possibilitar o desenvolvimento de aplicações ubíquas mais complexas tem sido 

uma dos principais desafios dos pesquisadores e desenvolvedores de middleware. Uma 

possível solução para esse problema é prover o mapeamento de plataformas de 

middleware através de pontes um-para-um. Porém, essa solução é muito cara se for 

necessário integrar várias plataformas simultaneamente. Outra solução que parece mais 

interessante é prover uma nova camada de middleware para suportar interoperabilidade 

transparente entre um extensivo número de subjacentes middleware de provisão de 

contexto para Computação Ubíqua. 

2.5. Integração de plataformas 

Como já apresentado no ultimo parágrafo da seção anterior, as aplicações 

distribuídas, e mais especificamente ao contexto dessa tese as aplicações ubíquas, estão 

cada vez mais complexas e com maior valor agregado.  Essas aplicações são construídas 

utilizando recursos disponibilizados por diferentes plataformas de middleware de 

domínio específico que empregam tecnologias e protocolos heterogêneos. Por exemplo, 

enquanto uma plataforma provê recursos para possibilitar a mobilidade do usuário, outra 

captura dados do ambiente através de sensores e uma terceira plataforma oferece acesso 

a serviços computacionais convencionais (Por exemplo, sistemas legados, sistemas 

corporativos, etc.), onde todas essas plataformas utilizam seus próprios protocolos, 

tornando-as não interoperáveis entre si. 
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 As duas principais razões dessa falta de interoperabilidade entre as plataformas 

de middleware para Computação Ubíqua são a adoção de: (i) diferentes protocolos de 

comunicação e (ii) diferentes modelos de contexto.  

(i) Prover interoperabilidade entre plataformas que usam diferentes 

protocolos de comunicação é ainda um desafio da computação 

distribuída, e esse problema é ainda maior quando em ambientes ubíquos 

uma vez que a diversidade de protocolos de comunicação é um dos 

requisitos chave desses ambientes. 

(ii)  Já com relação a modelos de contexto, atualmente não existe um padrão 

ou consenso sobre o melhor formalismo para a representação de 

informações de contexto e assim, cada middleware usa sua própria 

representação de informações de contexto, variando de modelos pouco 

representativos e muito suscetíveis a diferentes interpretações a modelos 

computacionalmente sofisticados e à prova de ambiguidade.  

De um modo genérico, a solução mais adotada na literatura(Grace, Blair et al., 

2003; Nakazawa, Tokuda et al., 2006; Grace, Blair et al., 2008; Bennaceur, Blair et al., 

2010) para resolver o problema da interoperabilidade é promover a integração entre 

middleware através de mapeamentos entre os protocolos de comunicação e de 

descoberta de serviços adotados pelos diferentes middleware existentes no ambiente de 

execução da aplicação. Como mencionado anteriormente, esse mapeamento entre 

middleware pode ser realizado em uma estratégia um-para-um, onde o protocolo de 

comunicação de cada middleware é mapeado para o protocolo de comunicação de cada 

um dos outros middleware existentes. Essa abordagem resulta num crescimento da 

quantidade de mapeamentos necessários a cada nova plataforma na ordem de (N x (N - 

1)) /2, onde N significa a quantidade de plataformas a serem integradas. Uma 

abordagem que exige um número bem menor de mapeamentos é a criação de uma 

camada de middleware adicional, denominada camada de integração de middleware, 

responsável por promover a integração das plataformas de middleware subjacentes. 

Nessa abordagem cada middleware é mapeado apenas para a plataforma de integração, 

resultando numa quantidade de mapeamentos igual à quantidade de middleware 

integrados. As mesmas abordagens de mapeamentos também podem ser utilizadas para 

integrar os diferentes modelos de contexto adotados pelos middleware. 
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2.6. Conclusão do capítulo 

Esse capítulo apresentou os principais conceitos utilizados no desenvolvimento 

dessa tese com o intuito de possibilitar ao leitor um melhor entendimento das 

tecnologias utilizadas no desenvolvimento da pesquisa. Resumidamente, SOA e serviços 

Web são utilizados para padronizar o protocolo de comunicação adotado pelo 

OpenCOPI, plataforma que será apresentada no próximo capítulo. Web Semântica, por 

sua vez, é utilizada na representação das informações de contexto através de ontologias 

e na utilização se serviços Web Semânticos para abstrair as atividades das aplicações de 

modo que elas sejam independentes de serviços específicos. Nesse capítulo também 

apresentamos os principais requisitos da computação ubíqua e algumas abordagens e 

técnicas utilizadas por middleware de provisão de contexto. Por fim, introduzimos 

algumas características das plataformas de integração. 
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Capítulo 3 – OpenCOPI 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar o OpenCOPI(Lopes, Delicato et al., 

2008; Lopes, Delicato et al., 2009a; b; Lopes, Queiroga et al., 2009; Lopes, Pereira et 

al., 2011). O objetivo principal do OpenCOPI é facilitar a tarefa de desenvolver e 

executar aplicações ubíquas e sensíveis ao contexto. Para alcançar esse objetivo, o 

OpenCOPI integra diferentes provedores de serviços usados pelas aplicações. Dentre 

esses provedores incluem-se as plataformas de middleware de provisão de contexto, 

mas não apenas estas. O OpenCOPI permite que diferentes provedores de serviços 

colaborem entre si para alcançar um objetivo de alto nível: prover serviços com valor 

agregado e informações de contexto para aplicações ubíquas.  

O OpenCOPI é uma plataforma orientada a serviços e baseada em workflows 

semânticos que integra serviços de provisão de contexto de modo transparente e 

automático, provendo um ambiente que facilita o desenvolvimento e execução de 

aplicações sensíveis ao contexto. O OpenCOPI habilita a integração de serviços 

providos por diferentes fontes, desde serviços oferecidos por sistemas convencionais, 

por exemplo, sistemas legados até provedores de serviços mais complexos, por 

exemplo, middleware de provisão de contexto. A arquitetura do OpenCOPI é baseada 

em SOA (Sprott e Wilkes, 2003) e na tecnologia de serviços Web (W3C, 2004b), 

usando linguagens e padrões abertos. O uso de mecanismos e modelos padronizados é 

importante para prover um ambiente unificado no qual aplicações somente precisam 

conhecer o modelo adotado pelo OpenCOPI. Em resumo, o OpenCOPI provê: (i) um 

mecanismo de composição automática de serviços baseado nas preferências do usuário 

e nos metadados dos serviços; (ii) modelos de contexto e de comunicação padronizados; 

(iii) um mecanismo de adaptação que é disparado quando ocorrem falhas na execução 

de algum serviço utilizado por uma aplicação ou em caso de mudanças na qualidade dos 

serviços usados por uma aplicação. 

O OpenCOPI provê sua própria API e um modelo de contexto baseado em 

ontologias escritas na tecnologia OWL. Serviços são manipulados sob a perspectiva de 

serviços Web semânticos.Nessa perspectiva, (i) provedores de serviços (incluindo, mas 

não restringindo-se a middleware de provisão de contexto) publicam seus serviços 

representados de ontologias OWL-S, (ii) aplicações ubíquas são consumidores de 

serviços, e (iii) OpenCOPI é o mediador que provê acesso uniforme a serviços usados 

pelas aplicações ubíquas. Em adição, o OpenCOPI oferece serviço de composição, 
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orquestração, execução e adaptação para suportar essas aplicações. As composições e 

orquestrações são executadas através de workflows abstratos e orientados a objetivos. 

Essa abstração promove o desacoplamento entre as aplicações e os serviços concretos 

que realizam os objetivos dessas aplicações, serviços esses que são providos pelos 

provedores subjacentes. Já o modelo de contexto do OpenCOPI é representado através 

de ontologias. Muitos outros modelos têm sido propostos ao longo do tempo (tuplas 

chave-valor, modelos baseados em lógica, modelos orientados a objetos, etc), 

entretanto, esses modelos têm se mostrado insuficientes para uma descrição mais 

completa de contexto, necessária para os complexos ambientes ubíquos. Por sua vez, 

ontologias oferecem alto grau de formalidade e expressividade, prevenindo 

interpretações semânticas diferentes de um mesmo conjunto de informações de 

contexto, isso é, prevenindo ambiguidade. Ontologias também oferecem inferência de 

contexto, compartilhamento de conhecimento, assim como interoperabilidade de 

software, permitindo integração transparente de serviços. Assim, a adoção de um 

modelo de contexto baseado em ontologias contribui para que o OpenCOPI promova a 

interoperabilidade entre as plataformas de middleware devido a característica de 

compartilhamento de conhecimento provida pelas ontologias e por sua capacidade de 

prevenir ocorrência de ambigüidades. Assim, no OpenCOPI, todas as informações 

recebidas de outras plataformas são convertidas em informações seguindo a ontologia 

adotada pelo OpenCOPI, possibilitando que as aplicações conheçam apenas o modelo 

de contexto unificado provido pelo OpenCOPI. 

O modelo de composição adotado pelo OpenCOPI é baseado na funcionalidade 

dos serviços mas também na qualidade desses serviços. Essa característica permite que, 

dentre vários serviços disponíveis que oferecem a mesma funcionalidade (por exemplo, 

serviços que recebem as mesmas entradas e fornecem as mesmas saídas), o serviço de 

melhor qualidade seja escolhido. Desse modo, cada composição é realizada através da 

escolha de serviços que oferecem informações de acordo com as necessidades da 

aplicação e através de atributos de qualidade (QoS e QoC, no caso de serviços de 

contexto). 

O OpenCOPI provê um mecanismo de adaptação que trata falhas em ambientes 

ubíquos. São exemplos de falhas em tais ambientes, dentre outras: (i) um provedor de 

serviços perde a conexão com OpenCOPI e consequentemente não é capaz de responder 

às requisições aos seus serviços; (ii) um serviço pára de responder devido a erros 

internos do provedor; (iii) um sensor tem sua fonte de energia esgotada; (iv) um serviço 
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sai do alcance do usuário devido a mobilidade do próprio usuário. Quando uma falha 

ocorre, o mecanismo de adaptação do OpenCOPI automaticamente procura, dentre os 

serviços disponíveis, por algum serviço que possa substituir o serviço em falha. Assim, 

o OpenCOPI suporta tolerância a falhas em ambientes ubíquos. Como conseqüência, 

aumenta a disponibilidade desses sistemas. 

O restante desse capítulo é organizado como se segue: a Seção 3.1 apresenta a 

terminologia adotada no projeto do OpenCOPI. As Seções 3.2 e 3.3 apresentam o 

modelo de contexto e a arquitetura do OpenCOPI, respectivamente. A Seção 3.4 

apresenta a especificação e a representação de workflows semânticos no OpenCOPI. A 

Seção 3.5 apresenta o processo de seleção de serviços de acordo com a qualidade dos 

serviços (QoS) e a configuração do usuário. Por fim, a Seção 3.6 descreve o processo de 

adaptação no OpenCOPI. 

3.1.  Terminologia 

Essa seção apresenta termos e características importantes necessários para 

entender a operação do OpenCOPI. 

Serviços. Serviços são os elementos básicos na arquitetura do OpenCOPI e suas 

características e funcionalidades são descritas através de ontologias OWL-S. No 

OpenCOPI, serviços são classificados como serviços tradicionais e serviços de 

contexto. Essa classificação não necessariamente é visível para os usuários das 

aplicações, mas é importante para o processo de composição. Serviços tradicionais são 

serviços providos por bases de dados, sistemas legados, sistemas de mensagens (email, 

sms, twitter), entre outros.Para selecionar esses serviços, além de sua funcionalidade, o 

OpenCOPI utiliza parâmetros de QoS.Serviços de contexto são aqueles providos por 

middleware de provisão de contexto. Para esses serviços, além de da funcionalidade e 

QoS, o OpenCOPI utiliza parâmetros de qualidade do contexto – QoC (Sheikh, 

Wegdam et al., 2007) na seleção de serviços. 

Dependência entre serviços. Em alguns casos, serviços podem ser dependentes 

de outros serviços. No OpenCOPI, dependência entre serviços denota um 

relacionamento em que o serviço dependente pode ser executado apenas se o serviço 

dependido já tenha sido executado. Para exemplificar, vamos considerar dois serviços 

do Hotel X, sendo um o serviço de Reserva e o outro o serviço de Pagamento, onde o 

primeiro é dependente do último. Desse modo, a reserva não pode ser confirmada se o 
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pagamento não tiver sendo realizado antes. Se um serviço A é dependente de um serviço 

B, então quando o serviço B não estiver disponível, o serviço A não pode ser executado. 

Workflow semântico. É uma representação abstrata de um workflow descrito 

através de atividades que representam o fluxo de execução para se alcançar o objetivo 

do usuário, isso é, um workflow define a seqüência em que as atividades devem ser 

executadas. Atividades são descritas em termos de descrições de serviços Web 

semânticos. Workflows são usados para possibilitar seleção, composição e orquestração 

automática de serviços. No OpenCOPI, cada aplicação tem seu próprio workflow, 

representando o objetivo do usuário, e é composto por atividades descritas 

abstratamente. No momento da especificação do workflow, essas atividades não 

possuem qualquer ligação ainda com os serviços que irão realizá-las. Essa ligação 

acontece apenas na fase de composição de serviços. Desse modo, workflows são 

independentes de serviços concretos específicos. Essa separação das atividades abstratas 

e dos serviços concretos que realizam aquelas atividades é útil especialmente para os 

casos em que muitos serviços similares (isso é, com mesma funcionalidade) são 

oferecidos por diferentes provedores de serviços. Nesses casos, dentre os serviços que 

realizam uma atividade abstrata, o serviço que melhor atende os requisitos do usuário 

pode ser escolhido para ser executado.  

Plano de execução. Uma vez que um workflow semântico é uma representação 

abstrata do fluxo de execução, é necessário criar pelo menos uma especificação concreta 

para que o workflow seja executado. Essa especificação concreta é chamada de plano de 

execução. Cada plano é formado por um conjunto de serviços Web orquestrados em 

uma ordem em particular. Planos de execução são construídos on-the-fly pelos 

processos de descoberta e composição de serviços do OpenCOPI. Esse processo de 

construção utiliza como critérios os conceitos utilizados para especificar o próprio 

objetivo do usuário. De fato, o que ocorre durante a execução de um workflow 

semântico é que para cada atividade do workflow é realizada a busca de um serviço 

Web que seja compatível com a mesma, isto é, qual serviço possui as mesmas entradas, 

precondições, saídas e efeitos da atividade. Caso não exista um serviço que implemente 

a atividade desejada,, o ambiente tenta compor um conjunto de serviço para realizar a 

mesma. Então, os serviços Web descobertos e compostos pelo ambiente são combinados 

de modo a construir um ou mais planos de execução. 



Uma Plataforma de Integração de Middleware para Computação Ubíqua 

34 
 

3.2. Modelo de contexto 

O modelo de contexto do OpenCOPI é especificado através de ontologias. O 

modelo de contexto adotado foi inspirado na ontologia CONON (Wang, X. H., Zhang, 

D. Q. et al., 2004) e inclui algumas extensões que possibilitam a abordagem baseada em 

workflows. De um modo similar à ontologia CONON, a ontologia adotada pelo 

OpenCOPI é implementada usando a linguagem OWL. A ontologia do OpenCOPI é 

organizada em duas camadas para melhor lidar com o fato de que em ambientes 

ubíquos, aplicações e serviços são comumente agrupados em sub-domínios.Desse 

modo, os conceitos comuns são modelados usando um modelo de contexto genérico, o 

qual é compartilhado por todos os subdomínios da computação ubíqua. Esses conceitos 

são representados na primeira camada do modelo do OpenCOPI (Generic Context 

ontology). Entretanto, cada domínio tem particularidades, que são detalhadas em 

ontologias diferentes e extensíveis, encorajando o reuso dos conceitos genéricos, e 

provendo uma interface flexível para a definição e extensibilidade do conhecimento 

específico de domínio. Desse modo, cada ontologia da segunda camada descreve um 

ambiente ubíquo distinto, por exemplo: domínio de uma residência, de um escritório, 

monitoramento de pacientes (healthcare environments), exploração de petróleo, dentre 

vários outros possíveis. 

A Figura 3apresenta a representação da (Generic Context ontology). O modelo é 

estruturado através de classes de objetos e de tarefas.Objetos são coisas físicas ou 

conceituais, incluindo pessoas, equipamentos, entidades computacionais, mensagens, 

locais, etc.Tarefas são usadas para representar uma atividade realizada por serviços 

Web.Objetos podem ser usados para descrever entradas, saídas, pré-condições e efeitos 

relacionados às tarefas. Além disso, as atividades que compõem os workflows são 

associações entre tarefas e objetos. 
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Figura 3. Descrição parcial da Generic Context Ontology 

A Figura 4apresenta a definição parcial da ontologia específica para o domínio 

Healthcare. Essa ontologia faz parte da segunda camada do modelo de contexto e 

descreve as subclasses (tarefas e objetos) para ambientes Healthcare. Mais do que isso, 

essa ontologia mostra vários relacionamentos do tipo objeto-objeto e tarefa-objeto. Um 

exemplo de um relacionamento objeto-objeto é o relacionamento locatedIn entre os 

objetos Equipment e Location, que significa que um dado equipamento está localizado 

em um local específico. Um exemplo de um relacionamento do tipo task-object é um 

relacionamento entre a tarefa Send e um objeto Message, que significa que uma 

mensagem (email, sms, twitter, ...) pode ser enviado usando algum canal de 

comunicação. 

 

Figura 4. Descrição parcial da ontologia de contexto Healthcare 

A Figura 5apresenta a definição parcial da ontologia específica para o domínio de 

exploração de petróleo. Essa ontologia também faz parte da segunda camada do modelo 

de contexto e descreve as subclasses (tarefas e objetos) para ambientes de exploração de 
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petróleo. Essas duas ontologias específicas de domínio são usadas nos estudos de casos 

que apresentaremos no Capítulo 5. 

 
Figura 5. Descrição parcial da ontologia de contexto OilExploration 

3.3. Arquitetura 

A arquitetura do OpenCOPI é dividida em duas camadas (ServiceLayer e 

UnderlayIntegrationLayer) e possui duas interfaces (IApp e IUnderlayIntegration), 

conforme ilustrado na Figura 6. A camada ServiceLayer é responsável por gerenciar as 

abstrações (descrições OWL-S) dos serviços oferecidos pelos provedores de serviços.Os 

componentes dessa camada usam as abstrações dos serviços para a composição de 

serviços, criação e seleção dos planos de execução e para realizar adaptações. Os 

componentes dessa camada também suportam o armazenamento e inferência de 

contexto, entre outras funcionalidades. A interface IApp é oferecida pelo OpenCOPI 

para que as aplicações possam criar e invocar os workflows semânticos. A camada 

UnderlayIntegration é responsável por integrar os provedores de serviços através da 

conversãodo modelo de contexto das plataformas subjacentes para o modelo de 

contexto do OpenCOPI.Além disso, é necessário abstrair o protocolo de comunicação 

das plataformas subjacentes quando estas não adotarem os protocolos padronizados dos 

serviços Web, mas sim outros protocolos como Sockets, RMI, CORBA, etc. A interface 

IUnderlayIntegration interliga os provedores de serviços e a camada 

UnderlayIntegrationLayer do OpenCOPI.  



Uma Plataforma de Integração de Middleware para Computação Ubíqua 

37 
 

OpenCOPI

Apps

AppFacade

ServiceLayer

ContextInformation

Repository

Workflow

Manager

Context

Reasoner

Metadata

Monitor
AdaptUbiFlow

IApp

IUnderlayIntegration

MiddlewareYProvider X MiddlewareZ

MiddYDriver MiddZDriver

UnderlayIntegrationLayer

UnderlayIntegrationFacade

ServiceFactoryServiceDiscovery ServiceBridgeGenericDriver

CompEntity

Devices 

Manager

DriverDeviceMonitor

Device Controller

 

Figura 6. Arquitetura do OpenCOPI 

O componente WorkflowManager gerencia a abstração dos serviços providos 

pelos middleware subjacentes.Ele é composto por quarto sub-componentes que provêem 

suporte para a especificação de workflows semânticos e para a geração dos planos de 

execução. O componente ServiceManager é responsável por importar as descrições 

OWL-S para o OpenCOPI, a partir dos middleware subjacentes e por validar tais 

descrições. O componente ServiceManager também provê capacidade para a busca de 

conceitos na base de conhecimento (ontologia) através das entradas e saídas dos 

serviços Web disponíveis. O componente SemanticComposer é responsável por 

descobrir e compor serviços Web de acordo com a especificação dos workflows, isso é, 

este componente faz o mapeamento entre as atividades abstratas do workflow e os 

serviços Web. Primeiro, ele tenta descobrir (entre todos os serviços disponíveis no 

SemanticServicesRepository) quais os serviços que realizam cada uma das atividades do 

workflow. A seguir, ele tenta combinar (compor) os serviços descobertos com o 

objetivo de consumir todas as entradas do workflow e produzir todas as saídas 

especificadas no mesmo. Os serviços combinados (compostos) são organizados pelo 

SemanticComposerde acordo com o fluxo de mensagens entre as saídas de um serviço 

com a entrada do serviço subseqüente. 

O componente SemanticServicesRepository armazena as ontologias que 

descrevem os serviços Web e os planos de execução. O componente WorkflowExecutor 

é responsável pela execução do plano de execução. Ele recebe o plano de execução 

selecionado pelo componente AdaptUbiFLow através da análise do QoS e QoC dos 

serviços que participam de cada plano (detalhes sobre o processo de seleção serão 

apresentados na Seção 4.5). Em tempo de execução, o WorkflowExecutor realiza 
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chamadas remotas para os middleware subjacentes que provêem os serviços que 

compõem o plano de execução escolhido.Em caso de falha no plano de execução 

selecionado, outro plano de execução (se existir) pode ser escolhido (ver Seção 4.6) e o 

WorkflowExecutor continua a execução com o novo plano na tentativa de finalizar com 

sucesso a execução do workflow. A função do componente MetadataMonitor é adquirir 

metadados de qualidade dos serviços providos pelos middleware subjacentes para 

alimentar o ContextInformationRepository. O OpenCOPI adota uma abordagem SLA 

(Service Level Agreements) na qual os provedores de serviços (middleware 

subjacentes)publicam os metadados de qualidade de seus serviços providos e esses 

metadados são usados para selecionar os planos de execução. 

O componente ContextReasoner realiza inferências sobre informações de 

contexto, transformando informações de baixo-nível, adquiridas através de diversos 

middleware subjacentes, em informações de maior valor agregado. Isso permite que as 

aplicações sejam supridas de informações de contexto consistentes e de maior valor 

agregado. O componente ContextInformationRepository armazena informações de 

contexto e os metadados de qualidade (QoS e QoC). Esse componente supre com 

informações de contexto os componentes WorkflowManager e ContextReasoner.  

O AdaptUbiFlow é o componente responsável pelo processo de seleção e 

adaptação no OpenCOPI. Para cada workflow, após a criação dos possíveis planos de 

execução (SemanticComposer), é este componente que seleciona qual o plano com 

maior qualidade para que seja executado. Além disso, como mencionado anteriormente, 

ambientes ubíquos são altamente susceptíveis a mudanças e muitas delas são 

imprevisíveis. Desse modo, outra responsabilidade do AdaptUbiFlow é suportar 

adaptação na execução do workflow. Para o AdaptUbiFlow, uma adaptação significa a 

substituição do plano em execução por um outro plano que atende ao mesmo objetivo 

da aplicação, isso é, um outro plano de execução do mesmo workflow semântico. Esse 

componente interage diretamente com o MetadataMonitor e com o WorkflowManager 

para identificar uma falha. Caso uma falha seja encontrada é necessário 

automaticamente mudar o fluxo de execução para outro plano de execução. Além de 

operar em resposta a falhas, esse componente pode realizar adaptação em outros casos, 

como por exemplo, quando o usuário sai da área de atuação de um serviço devido a 

mobilidade daquele; quando a qualidade de um provedor de serviços cai a um nível 

comprometedor ou quando novos serviços com qualidade muito superior aos serviços 

em uso  tornam-se disponíveis.  
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O componente DevicesManager é responsável por gerenciar os dispositivos 

computacionais do usuário. Esse componente permite que um workflow seja portável de 

um dispositivo para outro em tempo de execução. Além disso, esse componente permite 

que o OpenCOPI acesse informações sobre os dispositivos do usuário como, por 

exemplo, informações de localização, nível de bateria, nível de processamento, etc. O 

DeviceManager é composto por dois sub-componentes: o DevicesMetadataRepository é 

um repositório de metadados de dispositivos e o DevicesExecutionController é o sub-

componente responsável por controlar a execução de workflows nos dispositivos, 

permitindo que a execução de um workflow seja transferida de um dispositivo para 

outro em tempo de execução de modo transparente para o usuário e aplicação. Para 

tal,ele recebe a notificação do componente DeviceMonitor – sub-componente do 

DeviceController – informando que é necessário mudar a execução para um outro 

dispositivo e identificando qual o motivo da troca. Então, o DevicesExecutionController 

consulta o DevicesMetadataRepository para identificar, de acordo com a situação atual, 

qual o dispositivo adequado para assumir a execução do workflow. Do lado dos 

dispositivos está o componente DeviceController, responsável por monitorar (através do 

sub-componente DeviceMonitor) cada dispositivo do usuário e repassar as informações 

monitoradas para o DevicesManager. A comunicação entre o DevicesManager (do 

OpenCOPI) e cada DeviceController (dispositivos) é realizada através dos drivers dos 

dispositivos. O parágrafo a seguir provê maiores informações sobre esses drivers. 

Os componentes da camada UnderlayIntegrationLayer são responsáveis pela 

integração dos middleware subjacentes.ServiceDiscovery é o componente que descobre 

novos serviços disponíveis no ambiente e os registra no OpenCOPI. Quando 

descobertos, serviços Web tradicionais podem ser diretamente registrados no 

SemanticServiceRepository desde que esses serviços não trabalhem com informações de 

contexto.Entretanto, serviços providos por middleware de provisão de contexto 

precisam de passos adicionais para serem integrados. Para cada middleware de provisão 

de contexto, é necessário construir um driver que implemente a transformação do  

modelo de contexto de cada middleware para o modelo de contexto do OpenCOPI. Para 

middleware de provisão de contexto que não provê APIs utilizando tecnologias próprias 

dos serviços Web, é necessário construir drivers para abstrair as APIs adotadas e 

permitir acesso transparente às informações de contexto providas por esses middleware. 

Assim, o driver é responsável por realizar as consultas e subscrições realizadas pelo 

OpenCOPI aos middleware de provisão de contexto subjacentes.Cada driver precisa 
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estender o componente GenericDriver. Esse componente implementa a interface do 

lado do OpenCOPI e define as operações para a transformação do modelo de contexto e 

a comunicação entre OpenCOPI e um middleware específico. 

O componente ServiceFactory é responsável por criar serviços de contexto que 

encapsulam as APIs especificas de um middleware de provisão de contexto, isso é, cria 

um serviço Web para cada serviço provido pelo middleware. ServiceBridge é o 

componente que interliga os encapsulamentos criados pelo ServiceFactory ao 

WorkflowManager. Desse modo, cada serviço Web criado pelo ServiceFactory deve ser 

registrado no WorkflowManager pelo ServiceBridge. Cada um desses serviços Web 

criados utiliza o driver de um middleware específico para prover a integração com o 

mesmo. 

3.4.  Workflow semântico 

Como mencionado anteriormente, um workflow semântico é a descrição do 

objetivo da aplicação do usuário através de atividades abstratas. No momento em que o 

usuário solicita a execução do workflow, o processo de composição é iniciado para 

construir os possíveis planos de execução para o referido workflow. Essa seção 

descreve como o usuário pode especificar um workflow semântico. No presente 

trabalho, um workflow e seus respectivos planos de execução são representados sob a 

forma de um grafo acíclico direcionado. 

3.4.1.  Especificação do workflow 

O OpenCOPI permite que um usuário seja capaz de construir um workflow 

semântico mesmo não estando familiarizado com o vocabulário do processo a ser 

modelado. Para tal, o OpenCOPI disponibiliza um assistente no qual o usuário pode 

escolher as atividades que compõem o workflow, e também identificar quais entradas e 

precondições são exigidas, e quais saídas e efeitos são produzidos por cada atividade. O 

assistente permite ainda que o usuário especifique algumas preferências, como por 

exemplo, a configuração da seleção de um plano de execução é influenciada pelos pesos 

dos parâmetros de qualidade informados pelo usuário (ver Seção 3.5). 

A especificação de um workflow semântico no OpenCOPI consiste em 

descrever as atividades de um processo de negócio através das ontologias Object e Task. 

O assistente possibilita que o usuário apenas escolha quais são essas atividades, sem a 

necessidade de criar cada uma dessas atividades, uma vez que elas já são pré-definidas 
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de acordo com o conjunto de objetos e tarefas especificados nas ontologias de contexto. 

Essas atividades são abstratas, permitindo assim que os serviços que realizam cada uma 

delas sejam encontrados dinamicamente, em tempo de execução. De fato, o assistente 

exibe uma lista de conceitos do tipo Task e outra do tipo Object, onde o usuário escolhe 

uma tupla <Task, Object> (como por exemplo <Subscribe, Bloodpressure> ou <Send, 

Message>) para descrever uma atividade do workflow semântico sendo definido. O 

assistente também exibe listas contendo entradas, saídas, precondições e efeitos 

relacionados com o objetivo especificado, as quais são adicionadas à definição de cada 

atividade do workflow semântico pelo próprio usuário. Portanto, no OpenCOPI o 

usuário descreve apenas as atividades abstratas do workflow. Assim, no momento da 

execução do workflow, o OpenCOPI realiza inferências sobre as ontologias Object e 

Task, e faz a composição de planos de execução, identificando quais atividades 

precisam ser selecionadas para atingir o objetivo final do workflow. 

A Figura 7ilustra o processo de criação de cada atividade do workflow. O usuário 

solicita, via interface gráfica do OpenCOPI, a criação de uma nova atividade para o 

workflow. A requisição é então repassada para o WorkflowManager, responsável pela 

criação e edição de workflows. Esse componente requisita ao ServiceManager a lista de 

possíveis tarefas (tasks). O ServiceManager recupera, então, os conceitos descritos na 

ontologia de domínio através do componente SemanticRepository, carregando todos os 

conceitos em memória, e retorna a lista de tarefas e respectivos objetos (objects 

associado a cada task) para o WorkflowManager, que consequentemente as retorna para 

o usuário. O usuário então seleciona a tarefa e o objeto desejado (por exemplo, a tarefa 

subscribe e o objeto burden) e essa escolha é enviada ao WorkflowManager. Em 

seguida, o WorkflowManager requisita ao ServiceManager a lista de possíveis entradas, 

saídas, precondições e efeitos (IOPE – em inglês)disponíveis para a atividade criada de 

acordo com a tarefa e objeto da mesma. O ServiceManager, já com os conceitos em 

memória, retorna a lista de possíveis IOPEs ao WorkflowManager, que a repassa ao 

usuário. O usuário escolhe então, dentre a lista de IOPEs, quais deseja usar e repassa 

essa informação ao WorkflowManager, finalizando a inclusão da atividade. Essa 

seqüência é repetida para as demais atividades do workflow. 
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Figura 7. Processo de criação de atividade em um workflow 

O assistente permite ainda adicionar fluxos de controle (condição, repetição, 

bifurcação, etc.) na especificação do workflow semântico. A Figura 8mostra uma tela do 

assistente onde três atividades já foram adicionadas ao workflow e a atividade 

Choose_RegimeOption, composta pela taskChoose e pelo objectRegimeOption está 

sendo adicionada. 

 

Figura 8. Assistente de criação de workflows– parte 1 

A Figura 9 mostra a janela de criação da atividade Choose_RegimeOption, para a 

qual o usuário marcou como entradas duas listas de objetos e como saída um objeto do 

tipo Regime. Após o usuário clicar em Finish, a nova atividade criada é adicionada ao 

workflow. 
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Figura 9. Assistente de criação de workflows– parte 2 

3.4.2.  Representação em grafo 

No OpenCOPI, o conjunto de planos de execução de um workflow é 

representado por um grafo acíclico no qual cada nó intermediário representa um serviço 

específico e cada vértice representa a direção da execução entre dois serviços.Cada 

grafo inicia com um InitialNode e termina em um FinalNode. InitialNode and 

FinalNode não representam serviços mas eles são usados para indicar o início e o fim 

do grafo.  Cada caminho completo entre os nós InitialNode e FinalNode é uma rota de 

execução, e cada rota de execução representa um possível plano de execução do 

workflow. Desse modo, o grafo inteiro representa todos os possíveis planos de execução 

de um workflow.  

A Figura 10 ilustra um workflow fictício formado por seis atividades (Activity 1, 

Activity 2, ..., Activity 6). Esse workflow será usado para exemplificar um grafo que 

representa os seus planos de execução.  

 

Figura 10. Fluxo de atividades em um workflow 

A Figura 11 ilustra o grafo que representa os planos de execução do workflow de 

acordo com a suposição de que foram encontrados serviços que formaram três possíveis 

planos de execução para esse workflow, de modo que cada uma das atividades do 

workflow é realizada por pelo menos um serviço. A atividade 1 pode ser realizada pelo 

serviço 1’; a atividade 3 pode ser realizada pelos serviços 3’, 3’’  e 3’’’ . Além disso, o 

gráfico representa ainda a dependência entre os serviços 3’ e 5’ e entre os serviços 3’’ e 
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5’’. Desse modo, o serviço 5’ só pode ser executado se o serviço 3’ tiver sido executado 

antes. Isso é importante principalmente na fase de adaptação, que é apresentada na 

Seção 4.4. Adaptação. Nesse exemplo de grafo existem três planos de execução 

disponíveis: (i)1’�2’�3’�4’�5’ �6’ , (ii) 1’�2’�3’’�4’�5’’ �6’, (iii) 

1’�2’’�3’’’ �4’’�5’’’ �6’, etc.  

 

Figura 11. Grafo representando os planos de execução de um workflow 

3.4.3. Execução do workflow 

A Figura 12 ilustra a seqüência de troca de mensagens iniciada após a requisição 

do usuário pela execução de um workflow2. A mensagem 1 é enviada ao OpenCOPI 

através da AppFacade, fachada que recebe todas as solicitações das aplicações e as 

repassa para os componentes do OpenCOPI. Desse modo, a requisição é repassada para 

o componente WorkflowManager, que gera os planos de execuções possíveis e requisita 

(3) ao AdaptUbiFlow que selecione um dos planos gerados. O AdaptUbiFlow consulta 

os metadados dos serviços no ContextInformationRepository e calcula qual o plano de 

maior qualidade, repassando o plano escolhido ao WorkflowManager. Em seguida, o 

WorkflowManager inicia a execução do plano de execução selecionado através da 

invocação dos serviços que o compõe. Essas invocações são realizadas através da 

UnderlayIntegrationFacade e repassadas aos provedores dos respectivos serviços. Essas 

invocações são ilustradas pelas mensagens 8 e 12.  

                                                 
2Execução de um workflow é uma referência genérica ao processo de composição, seleção e execução de um plano 

de execução do referido workflow. 
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Figura 12. Execução de workflow no OpenCOPI 

O diagrama de sequência apresentado na Figura 13 apresenta em maiores 

detalhes o fluxo de execução desde o momento em que o usuário requisita a execução 

de um workflow até o inicio da execução do plano de execução selecionado. Assim, ao 

receber a requisição do usuário, o OpenCOPI a repassa para o componente 

WorkflowManager. Este componente, a partir dos serviços disponíveis, gera um 

conjunto de planos de execução que atendem às atividades do workflow e requisita ao 

AdaptUbiFlow que selecione um dos planos gerados. O AdaptUbiFLow consulta os 

metadados de qualidade no componente ContextInformationRepository e calcula a 

qualidade de cada plano levando em consideração a configuração de parâmetros de 

qualidade, selecionando aquele plano de execução com a maior qualidade. Em seguida o 

WorkflowManager requisita ao seu sub-componente WorkflowExecutor que o plano 

selecionado seja executado. 
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Figura 13. Fluxo gerado na execução de um workflow 

3.5. Seleção de planos de execução 

Como foi mencionado anteriormente, no OpenCOPI os workflows são 

descrições abstratas de aplicações e os planos de execução gerados contêm um conjunto 

de serviços concretos que satisfazem o respectivo workflow abstrato. Em geral, há mais 

de um plano de execução para cada workflow e o número desses planos de execução 

depende da quantidade de serviços disponíveis com a mesma funcionalidade no 

ambiente (em um determinado momento). Portanto, é necessário um algoritmo de 

seleção de serviços para escolher qual plano de execução dentre os disponíveis deverá 

ser executado. Essa seção apresenta o algoritmo de seleção de serviços implementado 

no AdaptUbiFlow. 

3.5.1.  Parâmetros de qualidade 

O OpenCOPI seleciona planos de execução de acordo com os metadados de 

qualidade que compõem os planos. Esses metadados de qualidade podem ser parâmetros 

de qualidade de serviço (QoS) ou ainda parâmetros de qualidade de contexto (QoC). 

Enquanto os parâmetros de QoS descrevem a qualidade do serviço, os parâmetros de 

QoC descrevem a qualidade das informações de contexto. A Figura 14 apresenta os 

parâmetros inicialmente adotados. O significado de cada parâmetro, separado por 
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categorias, é explicado a seguir.Embora tenhamos definido um conjunto inicial de 

parâmetros, novos parâmetros podem ser agregados a esse conjunto e outros parâmetros 

podem ser removidos. 

 

Figura 14. Parâmetros de QoS e QoC 

Os parâmetros de QoS considerados pelo OpenCOPI são:  

Responsing. Esse parâmetro representa o tempo decorrido entre a solicitação de 

um serviço e o tempo de resposta do mesmo.  

Availability. Representa a disponibilidade; ou seja a probabilidade de que o 

provedor de serviço esteja disponível, isso é, que o serviço esteja pronto para uso 

imediato. 

Performance. Descreve o número de requisições suportadas por um provedor de 

serviço em um determinado período de tempo. 

O OpenCOPI considera ainda alguns dos parâmetros de QoC propostos por 

(Buchholz, Küpper et al., 2003). Os parâmetros de QoC são: 

Precision. Esse parâmetro denota o nível de acurácia das informações de 

contexto providas por um middleware de provisão de contexto.Por exemplo, um 

receptor GPS ou um leitor RFID podem prover a localização de uma pessoa com 

precisão de poucos centímetros, enquanto que um algoritmo de triangulação baseado na 

intensidade dos sinais de redes 802.11 consegue prover informações de localização com 

uma precisão relativamente baixa, de alguns metros.  

Correctness. Esse parâmetro denota a probabilidade de uma informação de 

contexto ser correta. Por exemplo, problemas internos em um sensor que captura a 

temperatura de um ambiente podem gerar medições inexatas da temperatura. Assim, 

correctness avalia com qual frequência uma informação de contexto fornecida por um 

provedor de serviço é incorreta não intencionalmente devido a problemas internos do 

provedor de serviços. 
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Resolution. Parâmetro que descreve a granularidade das informações de 

contexto. Por exemplo, considerando que um serviço anuncia que a temperatura de uma 

sala é 25ºC, entretanto essa temperatura pode variar dentro de diferentes regiões da sala. 

Se a sala tiver poucos termômetros espalhados, o serviço é incapaz de oferecer uma 

informação em uma granularidade mais fina devido ao estrito número de termômetros. 

Freshness. Parâmetro de QoC que representa o tempo decorrido entre a geração 

da informação de contexto e a entrega dessa informação às aplicações. Desse modo, 

uma informação de contexto sensoriada pelo provedor x pode ser priorizada se ela foi 

sensoriada a menos tempo do que a mesma informação sensoriada pelo provedor y. 

3.5.1.1.  Funções de agregação 

O processo de seleção de planos de execução inicia com o cálculo da qualidade 

de cada plano de execução. A qualidade de um plano de execução é determinada 

pelosvalores dos parâmetros de qualidade (QoS e QoC) de todos os serviços que 

compõem o plano de execução. Antes de calcular a qualidade do plano de execução, é 

necessário calcular a qualidade global de cada parâmetro de qualidade. A qualidade 

global de um parâmetro consiste no valor de um parâmetro de qualidade específico para 

todo o plano de execução, isto é, o valor que representa um determinado parâmetro com 

relação a todos os serviços de um plano de execução. Esse cálculo é necessário para 

descobrir a qualidade do plano de execução como um todo. A qualidade global de cada 

parâmetro pode ser calculada através da agregação dos valores correspondentes para 

esse parâmetro em todos os serviços no respectivo plano de execução. Diferentes 

funções de agregação (Alrifai, Skoutas et al., 2010; Yanwei, Hong et al., 2010) são 

necessárias para calcular o valor global de cada parâmetro. Funções de agregação 

típicas para parâmetros de qualidade são relações de: soma, multiplicação, média, valor 

mínimo e valor máximo (ver Tabela 1). Por exemplo, responsing é o parâmetro de QoS 

usado para medir os valores de tempo de resposta de todos os serviços (qR(S)) que 

compõem o plano de execução (qEP(R)). Availability, que é outro parâmetro de QoS, 

pode ser agregado (qEP(A)) através de uma função de multiplicação do valor do 

parâmetro availability de cada um dos serviços de plano de execução (qR(A)). 

Performance é o parâmetro de QoS que descreve o número máximo de solicitações de 

serviços atendidas pelo provedor de serviço em um determinado período de tempo. 

Assim, o desempenho do plano de execução é limitado pelo serviço de menor valor para 

o atributo performance. 
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As funções de agregação para os parâmetros de QoC são: freshness(QoC)é o 

parâmetro que descreve o tempo de vida da informação de contexto, ou seja há quanto 

tempo ainformação de contexto foi criada. Então, o valor agregado de freshness é a 

média do tempo de vida das informações de contexto providas pelos serviços de um 

plano de execução.Assim como a função de agregação do parâmetro availability, a 

função de agregação do parâmetro correctness também consiste numa multiplicação, só 

que do grau de corretude das informações de contexto providas pelos serviços de um 

plano de execução. A função de agregação para o parâmetro resolution consiste numa 

multiplicação especial, onde os operandos são, na verdade, a razão entre a resolução de 

cada serviço e a maior resolução entre os serviços equivalentes. Isso é necessário uma 

vez que cada tipo de serviço tem sua grandeza própria a ser medida. Por exemplo, 

enquanto serviços que abstraem sensores de luminosidade capturam informações na 

unidade de medida lux, serviços que abstraem sensores de localização capturam 

informações na unidade de medida metros. Desse modo, a razão entre a resolução de um 

serviço e a resolução do serviço equivalente de maior resolução normaliza os valores e 

permite que os valores da resolução dos serviços que compõem um plano de execução 

sejam agregados para resultar num valor que represente a resolução de todo o plano. O 

mesmo ocorre com o parâmetro precision. 

Tabela 1. Funções de agregação. 

Type Parameter Function 
Soma Responsing 

 

Multiplicação Availability 
 

Mínimo Performance  

Média Freshness 
 

Multiplicação Correctness 
 

Multiplicação+ Resolution 
 

Multiplicação+ Precision 
 

3.5.1.2.  Normalização 

Uma vez que o valor global (ou agregado) de cada parâmetro de qualidade foi 

calculado para todos os planos de execução, e considerando que parâmetros de 

qualidade diferentes têm diferentes unidades, é necessário normalizar esses atributos em 

uma medida padronizada para permitir o cálculo de um valor de qualidade unificado e 

uniforme para cada plano de execução. Alguns parâmetros de qualidade podem ser 



Uma Plataforma de Integração de Middleware para Computação Ubíqua 

50 
 

positivos, isso é, um parâmetro no qual a qualidade é melhor se o valor é maior (por 

exemplo, o parâmetro correctness). Outros parâmetros são negativos; nesses a qualidade 

é melhor se o valor de qualidade é menor (por exemplo, o parâmetro responsing). O 

processo de normalização de parâmetros de qualidade adotado pelo OpenCOPI é usado 

por vários autores, como (Ardagna e Mirandola, 2010; Yanwei, Hong et al., 2010). 

As Figura 15 e Figura 16 mostram a equação usada no processo de normalização 

para parâmetros positivos e parâmetros negativos, respectivamente. Nessas figuras, qNi 

representa o valor de qualidade agregada para o parâmetro q, enquanto qmaxe qmin são, 

respectivamente, o valor máximo e mínimo para o parâmetro q nos planos de execução 

disponíveis. Nesse processo, cada parâmetro normalizado resulta em um valor entre 

zero e um (0..1) através da comparação com o mínimo e máximo valor possível para 

esse mesmo parâmetro entre os serviços disponíveis no plano de execução. 
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Figura 15. Equação para normalizar parâmetros de qualidade positivos 
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Figura 16. Equação para normalizar parâmetros de qualidade negativos 

3.5.2.  Função de maximização da qualidade 

O processo de normalização é seguido pelo processo de maximização da 

qualidade, onde a qualidade final de cada plano de execução é calculada. Esse cálculo é 

influenciado pelo usuário, que define o peso de cada parâmetro de qualidade no cálculo 

da qualidade dos planos de execução. Assim, alguns parâmetros podem ser priorizados e 

outros podem ter sua importância minimizada, tudo de acordo com as necessidades dos 

usuários. O peso (w) de cada parâmetro (i) deve estar entre zero e um(0..1) e a soma do 

peso de todos os parâmetros deve ser 1. A Figura 17 apresenta a função para maximizar 

a qualidade do plano de execução de acordo com um conjunto de parâmetros de 

qualidade (QoS e QoC). qEP é a qualidade do plano de execução e é calculado pela soma 

dos produtos entre cada parâmetro de qualidade (no qual cada parâmetro i∈{1, …, m}) e 

seus respectivos pesos. 
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Figura 17. Função de maximização da qualidade do plano de execução 

Na fase de seleção, a utilidade de cada plano de execução é apenas a qualidade 

do respectivo plano de execução. A execução com maior qualidade é selecionada. No 

caso da fase de adaptação, a utilidade é representada por dois fatores: a qualidade do 

plano de execução e o custo de adaptação para o respectivo plano de execução (ver 

Seção 4.6). 

3.6.  Adaptação 

Ambientes ubíquos são altamente susceptíveis a mudanças, sendo muita delas 

imprevisíveis. Mudanças ocorridas em tempo de execução podem afetar a execução e o 

desempenho da aplicação. Existem dois grupos de mudanças que podem alterar o 

ambiente. O primeiro grupo consiste no caso de falhas, englobando mudanças que 

tornam impossível continuar a execução da aplicação, como por exemplo, uma falha no 

provedor de serviços ou um serviço inalcançável por falhas de rede. Entretanto, 

adaptação não se restringe a casos de falhas.  Assim, o segundo grupo é formado por 

aquelas mudanças em que a aplicação pode continuar a executar, mas um processo de 

adaptação pode melhorar a qualidade da execução - por exemplo, em casos de 

descoberta de um novo plano de execução, com maior qualidade do que o plano 

escolhido anteriormente. O componente AdaptUbiFlow do OpenCOPI trata ambos os 

tipos de adaptação.  

No OpenCOPI, uma adaptação da aplicação significa a substituição de um plano 

de execução por um outro plano de execução equivalente. Quando uma mudança ocorre, 

algumas ações podem ser necessárias para garantir que as aplicações continuem 

rodando. Se uma adaptação é necessária, o AdaptUbiFlow analisa a melhor estratégia 

para possibilitar que a referida adaptação ocorra de modo imperceptível ao usuário 

(desse modo, a adaptação também provê autonomia à aplicação). Essa seção apresenta 

os tipos de mudanças que podem iniciar o processo de adaptação, além de técnicas e 

algoritmos usados pelo OpenCOPI para realizar adaptações. 

No OpenCOPI, um serviço é considerado em falha quando existe algum 

problema que o impede de atender ou responder a uma requisição. Exemplos de falhas 

em serviços são: (i) um provedor que perde conexão com o OpenCOPI e 

consequentemente não pode responder a requisições aos seus serviços; (ii) um serviço 
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que para de funcionar devido a erros internos do provedor do mesmo(Adams, Hofstede 

et al., 2007); (iii) um sensor cuja energia acaba; (iv) um serviço que, devido à 

mobilidade do usuário, sai da área de alcance do dispositivo do usuário. Falhas em 

serviços são difíceis de manipular, requerendo a substituição do serviço em falha por 

um outro serviço equivalente. Além das falhas, serviços e seus provedores estão sujeitos 

a outro tipo de problema: degradação da qualidade de serviço e da qualidade do 

contexto provido. Em ambientes altamente dinâmicos, a qualidade dos serviços pode 

degenerar significativamente devido a flutuação na largura de banda da rede, ao uso 

extensivo de um serviço específico, dentre outros fatores. Esse tipo de problema é um 

pouco menos severo uma vez que degradação não necessariamente significa uma falha; 

a degradação significa que a qualidade (QoS e/ou QoC) pode deteriorar em tempo de 

execução e abruptamente, porém o serviço continua funcionando. Em adição, o 

surgimento de novos serviços disponíveis também precisa ser levado em 

consideração,uma vez que esses novos serviços podem ter qualidade significativamente 

superior à qualidade dos serviços em execução, que foram previamente selecionados. 

Por fim, enquanto a mobilidade pode tornar alguns serviços inalcançáveis, outros 

serviços com melhor qualidade podem se tornar disponíveis. Quando alguns desses 

eventos acontecem, é necessário avaliar a necessidade de iniciar o processo de 

adaptação. 

3.6.1.  Fatores que disparam adaptação 

Existem quatro tipos de mudanças no ambiente que podem disparar o processo de 

adaptação do OpenCOPI: 

Falha em serviço.Falhas em serviços podem potencialmente levar as aplicações 

que os utilizam a falhar. Desse modo, se um serviço falha, todos os workflows em 

execução que usam esses serviços precisam ser analisados e automaticamente 

reconfigurados. 

Degradação de qualidade.O AdaptUbiFlow pode reconfigurar a execução do 

workflow (isso é, substituir o plano de execução por um plano de execução alternativo) 

quando ocorrer uma degradação significante na qualidade do(s) serviço(s) envolvido(s) e 

houver serviços equivalentes com qualidade superior para substituir os serviços com 

baixa qualidade. Nesses casos, a decisão sobre se deve haver ou não adaptação é 

influenciada pelo usuário e algumas vezes a substituição de um plano de execução 
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requeralgumas ações (re-execução de alguns serviços, rollbacks, etc), resultando em um 

custo associado ao processo de adaptação. 

Surgimento de novos serviços.Novos serviços e provedores de serviços podem 

ser adicionados nos ambientes ubíquos em tempo de execução. Esses serviços 

combinados com os existentes podem formar melhores opções de planos de execução 

para um workflow que já está em execução. Portanto, também é essencial avaliar a 

necessidade de iniciar o processo de adaptação nesses casos. 

Mobilidade do usuário. Alguns serviços de contexto possuem áreas (em termos 

de localização geográfica) de atuação bem definidas e a mobilidade do usuário pode 

fazer com que o usuário saia da área de atuação de alguns serviços e entre na área de 

atuação de outros. Por exemplo, um serviço que provê informações de contexto sobre a 

localização atual do usuário. Se o usuário se locomove de um ambiente para outro, ele 

pode sair da área de atuação do serviço de localização usado atualmente ao mesmo 

tempo em que elepode entrar na área de cobertura de outro(s) serviço(s) equivalente(s). 

Nesses casos, o workflow precisa automaticamente trocar o plano de execução atual por 

outro que usa os serviços cuja área de cobertura coincide com a nova localização do 

usuário. 

3.6.2.  Fatores que influenciam a adaptação 

O processo de adaptação do AdaptUbiFlow seleciona um plano de execução para 

substituir o plano atual em caso de adaptação.  A Seção 4.5. mostra como é realizado o 

cálculo de qualidade de cada plano de execução de um workflow, no qual sempre o 

plano de execução com maior qualidade é o plano selecionado para ser executado. Já no 

processo de adaptação, outro plano de execução (plano de execução substituto) precisa 

ser selecionado para substituir o plano que está em execução. A seleção do plano de 

execução substituto é baseada não somente na qualidade dos serviços, mas também no 

custo do processo de adaptação, com o propósito de reduzir o overhead gerado por tal 

processo, e desse modo aumentar a eficiência da adaptação. A abordagem adotada pelo 

AdaptUbiFlow tenta reusar os resultados da execução dos serviços executados antes do 

surgimento da necessidade de adaptação. O custo de adaptação dos planos de execução 

opcionais é variável e consiste no número de serviços a serem executados após a 

adaptação (incluindo os serviços a serem executados depois da substituição do plano de 

execução e aqueles serviços previamente executados, mas que devido à adaptação 
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precisam retornar para seu estado inicial, requerendo assim rollback ou ação 

compensatória). Com isso, o AdaptUbiFlow define uma relação entre a qualidade dos 

planos de execução opcionais e o custo da substituição do plano de execução atual pelo 

plano de execução substituto. A seguir, algumas importantes características desse 

processo são explicadas:  

Qualidade do plano de execução.A qualidade (QoS / QoC) de um plano de 

execução é usada nesse processo de substituição.Embora este seja um fator de suma 

importância,ele por si só não é suficiente para garantir uma adaptação eficiente. Nos 

casos em que alguns serviços do plano de execução previamente selecionado já foram 

executados, a escolha de um plano de execução substituto que seja muito similar àquele 

plano previamente selecionado pode ser uma opção melhor do que o plano de execução 

de maior qualidade. Este plano de execução muito similar pode reusar as saídas dos 

serviços já executados antes da falha, sem violar as dependências de serviços, e também 

sem executar rollbacks, diminuindo assim o custo da adaptação.  

Custo de adaptação de cada plano de execução.Os fatores que influenciam o 

cálculo do custo de adaptação são: (i) reuso da execução dos serviços– alguns serviços 

podem ser usados em dois ou mais planos de execução; em caso de adaptação, pode ser 

vantajoso priorizar planos de execução que reusam o resultado dos serviços já 

executados pelo plano de execução atual; (ii) dependências entre serviços – em caso de 

uma falha em um serviço, as dependências entre os serviços devem ser consideradas para 

a descoberta do ponto de coincidência entre os planos de modo que as dependências não 

sejam violadas (ver seção 4.4.2). (iii) rollback – quando ocorre a substituição do plano de 

execução, alguns serviços que foram executados antes da adaptação podem requerer 

rollback para retornar ao estado inicial - esses serviços são chamados de rollbackable 

services; (iv) ação compensatória– em caso de substituição do plano de execução, se um 

serviço precisa retornar ao seu estado inicial (anterior à execução), porém não suporta 

rollback, uma ação compensatória pode ser realizada pelo driver que faz a ponte entre o 

OpenCOPI e o respectivo provedor do serviço;Para isso, drivers que suportam ação 

compensatória de serviços devem armazenar o estado original de um serviço antes da 

execução ser realizada, e se necessário, esse estado pode ser restabelecido. 

Esses fatores podem ter diferentes graus de importância no processo de adaptação 

e essa importância depende da configuração da aplicação, que é realizada pelo usuário. A 

Seção 4.6.3 apresenta como o usuário pode influenciar o processo de adaptação de modo 



Uma Plataforma de Integração de Middleware para Computação Ubíqua 

55 
 

que a eficiência (custo) da adaptação, em conjunto com a qualidade dos serviços,sejam 

levadas em conta ao selecionar o plano de execução substituto. 

3.6.3.  Processo de adaptação 

O processo de adaptação é composto por duas fases. A primeira fase consiste na 

seleção de um plano de execução opcional para substituir o plano de execução atual.A 

segunda fase consiste no processo de preparação para o reinício da execução, já com o 

plano de execução substituto. 

Seleção do plano de execução substituto.A escolha do plano de execução para 

substituir o plano de execução atual utiliza duas categorias de parâmetros: qualidade do 

plano de execução e custo de adaptação. O primeiro refere-se à qualidade do plano de 

execução, calculada conforme descrito na Seção 3.5. Para esse parâmetro, desejado é que 

o valor da qualidade seja alto. O segundo parâmetro refere-se às ações que 

necessariamente devem ser executadas em caso de adaptação. Para esse parâmetro, o 

desejado é que o valor do custo seja baixo. O usuário pode priorizar essa seleção de 

acordo com suas necessidades, isto é, ele pode definir se deseja que a adaptação seja 

realizada com menor custo mesmo que isso penalize a qualidade do plano de execução, 

ou se prefere que a qualidade seja mais importante mesmo que a adaptação exija um 

maior overhead para ser realizada. Para tal, o AdaptUbiFlow adota uma metodologia 

baseada no estabelecimento de pesos para os dois parâmetros (qualidade e custo). Desse 

modo, os usuários podem escolher diferentes pesos para a qualidade dos planos de 

execução e para o custo da adaptação, na decisão sobre qual plano de execução deverá 

substituir o plano de execução atual, como explicado anteriormente. Isso permite que 

esses parâmetros influenciem, em diferente grau, a seleção do plano de execução 

substituto, considerando sempre as necessidades do usuário. 

No processo de adaptação, diferentemente da fase de seleção, a utilidade(utility) 

de um plano de execução também é influenciada pelo custo de adaptação durante a fase 

de adaptação. A utilidade é definida pela média ponderada dos parâmetros qualidade do 

plano de adaptação e custo de adaptação. Há cinco configurações possíveis para esses 

parâmetros, produzindo o que se chama de perfil de adaptação: (a) full service quality é 

o perfil de adaptação que dá prioridade máxima à qualidade dos serviços que constitui 

cada plano de execução, desconsiderando assim o custo da adaptação. Nesse perfil, o 

peso do parâmetro qualidade do plano de execução é igual a 1 (wSQ= 1.0) e o peso do 
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parâmetro custo de adaptação é igual a zero (wAC= 0.0); (b) O perfil de adaptação service 

qualityainda prioriza a qualidade dos serviços que constituem os planos de execução, 

entretanto o custo da adaptação possui alguma influência no cálculo da utilidade do 

plano. Os pesos dos parâmetros são: wSQ= 0.75 ewAC= 0.25; (c) balanced é o perfil de 

adaptação no qual ambos os parâmetros têm o mesmo peso, fazendo com que a 

qualidade dos serviços que constituem cada plano e o custo de adaptação de cada plano 

possuam a mesma influência no cálculo da utilidade dos planos de execução, isso é, 

wSQ= wAC= 0.5; (d) low cost adaptation é o perfil de adaptação que prioriza um menor 

custo da adaptação porém considera também a qualidade dos serviços que constituem 

cada plano. Os pesos dos parâmetros neste perfil são: wSQ= 0.25 e wAC= 0.75; finalmente, 

(e) lowest cost adaptation é o perfil de adaptação que prioriza apenas o custo da 

adaptação, desconsiderando a qualidade dos serviços envolvidos. Esse perfil busca uma 

adaptação realizada do modo mais rápido possível, desconsiderando a qualidade dos 

serviços a serem executados. Nesse perfil, os pesos dos parâmetros são: wSQ= 0.0 versus 

wAC= 1.0. 

A Figura 18 apresenta a função de maximização da utilidade(µ) de um plano de 

execução. Essa função consiste em uma média ponderada entre a qualidade do plano de 

execução e o custo da adaptação. O plano de execução com maior utilidade (µmax)  é 

escolhido para substituir o plano de execução atual. 

 

Figura 18. Equação que calcula a utilidade de um plano de execução 

Os termos qEP and cEP são respectivamente os valores relativos da qualidade e do 

custo de adaptação de um plano de execução.Esses valores relativos representam, 

respectivamente, o relacionamento entre a melhor qualidade (qualidade mais alta dentre 

os planos de execução do mesmo workflow) e o melhor custo de adaptação (menor custo 

dentre os planos do mesmo workflow).Desse modo, em um workflow com vários planos 

de execução (workflow =>{ ep1, ep2, …, epn}), o maior valor de qualidade de um plano e 

o menor valor de custo de adaptação de um plano são usados para calcular, 

respectivamente, a qualidade relativa de cada um dos planos e o custo de adaptação 

relativo de cada plano. A Seção 3.5.2 apresenta o cálculo de qEP. A Figura 19 apresenta as 

equações para calcular o custo relativo de adaptação (cEP) de um plano de execução. A 

Figura 19(i) mostra a função para minimizar o custo relativo da adaptação dado que um 
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menor custo significa uma adaptação com maior qualidade (do ponto de vista do custo). 

O termo cEPabs é o custo absoluto de adaptação e cEPmax é o maior custo absoluto de 

adaptação dentre os planos de execução do workflow.A Figura 19(ii ) apresenta a equação 

para calcular o termo cEPabs. Esse termo é a soma de três fatores:quantidade de serviços a 

serem executados depois da substituição do plano de execução atual (e), número de 

serviços que requerem rollback (r),e número de serviços que requerem ação 

compensatória (c). O número de serviços a serem executados (e) é definido pelo reuso de 

serviços e pelo ponto de coincidência entre o plano atual e cada plano que pode substituir 

o plano atual. 

 

 

Figura 19. Fórmulas para calcular o custo de adaptação de um plano de execução 

O grafo do workflow é utilizado para se chegar aos valores de e, r e c. A Figura 

20 mostra um exemplo de como se chegar ao valor destas variáveis. Suponha-se que na 

fase de seleção de plano de execução, o plano formado pelos serviços {1’, 2’, 3’, 4’, 5’, 

6’} foi escolhido para ser o plano a ser executado. Considere-se ainda que os serviços 2’ 

e 3’ exigem a execução de rollbacks em caso de adaptação, e que o serviço 5’ se torna 

indisponível. Nesse caso, teremos ainda duas possibilidades de planos de execução para 

substituir o plano que está em execução. Para encontrar o valor das variáveis e, r e c de 

cada plano opcional, é necessário encontrar primeiro o que chamamos de ponto de 

coincidência entre o plano em execução e cada um dos planos candidatos a substitutos. 

A Figura 20 apresenta em destaque o ponto de coincidência de cada plano de 

execução candidato a substituto. O ponto de coincidência é que define pontualmente a 

mudança de caminho entre um plano de execução e outro. Desse modo, o próximo 

serviço (à direita) após o ponto de coincidência entre dois planos é o primeiro serviço 

que precisa ser executado após a adaptação. No exemplo da Figura 20, o ponto de 

coincidência entre os planos {1’, 2’, 3’, 4’, 5’, 6’} e {1’, 2’, 3’’, 4’, 5’’, 6’ } é o serviço 

2’. Desse modo, se esse plano for escolhido para substituir o primeiro, as execuções dos 

serviços 1’ e 2’ são reaproveitadas e os serviços a serem executados são os serviços 3’’ , 

4’,5’’  e 6’. Para esse plano de execução, os valores de e, r e c são, respectivamente: 4; 1 

(pois o serviço 3’ requer rollback) e 0, resultando em cEPabs = 5. Vale a pena ressaltar 

que o serviço 4’ parece ser um outro possível ponto de coincidência entre esses dois 
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planos de execução; entretanto ele não pode ser um ponto de coincidência uma vez que o 

serviço 5’’ é dependente de 3’’ , desse modo se o serviço 4’ fosse escolhido como ponto 

de coincidência, o serviço 5’’  seria executado sem antes o serviço 3’’  o ser. 

 

Figura 20. Pontos de coincidências em caso de falha do serviço 5’ 

O ponto de coincidência entre os planos {1’, 2’, 3’, 4’, 5’, 6’} e {1’, 2’’, 3’’’, 4’’, 

5’’’, 6’} é o serviço 1’.Desse modo, se esse plano for escolhido para substituir o 

primeiro, apenas a execução do serviço1’ será reaproveitada e os serviços a serem 

executados são os serviços 2’’ , 3’’’ , 4’’,5’’’  e 6’. Para esse plano de execução, os valores 

de e, r e c são, respectivamente: 5; 2 (pois os serviços2’ e 3’ requerem rollback) e 0, 

resultando em cEPabs = 7. Desse modo, consideramos que o plano com cEPabs = 5 possui 

um custo de adaptação menor do que o plano com cEPabs = 7. 

Reiniciando a execução.Uma vez que a seleção do plano de execução substituto 

é finalizada, o processo responsável por mudar a execução do plano atual para o plano de 

execução substituto é iniciado. Esse processo consiste em instanciar todas as ações 

necessárias (rollbacks, ações compensatórias e reinício da execução dos serviços 

restantes para finalizar a execução do workflow) de um modo imperceptível para o 

usuário. 

A representação dos workflows através de grafos permite uma eficiente 

manipulação dos workflows, facilitando as duas fases do processo de adaptação, 

facilitando a descoberta do ponto de coincidência entre o plano de execução atual e cada 

candidato a plano de execução substituto. Como foi mostrado, o ponto de coincidência 

influencia diretamente o cálculo do custo de adaptação e é o ponto de partida para o 

reinício da execução após a adaptação. A Seção 3.4.2.  Representação em grafo mostra 

detalhes da representação em grafos adotada pelo OpenCOPI.  
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Capítulo 4 – Implementação 

Esse capítulo apresenta detalhes da implementação dos diferentes níveis de 

abstração de serviços na abordagem adotada pelo OpenCOPI, ilustrando desde a 

interface dos serviços até as representações WSDL e OWL-S dos serviços, dos planos 

de execução e workflows. Adicionalmente são apresentados detalhes da composição e 

seleção de planos de execução, adaptação e drivers para comunicação com serviços 

providos por plataformas de middleware subjacentes.  

4.1. Representação de serviços 

O OpenCOPI integra diferentes plataformas, disponibilizando os serviços 

oferecidos por essas plataformas de modo transparente para as aplicações. Para tal, o 

OpenCOPI abstrai esses serviços em dois diferentes níveis: (i) o primeiro é a 

representação do serviço em WSDL, o que permite a descoberta, seleção, composição e 

invocação dos serviços de forma independente do ambiente e da plataforma de 

implementação, (ii) o segundo nível de abstração é a representação dos serviços através 

de ontologias OWL-S, adicionando semântica aos serviços, permitindo que as 

funcionalidades sejam descritas abstratamente, isso é, sem se referir diretamente a 

serviços específicos (ver Seção 3.4.1). Descrições OWL-S permitem ainda a integração 

dos serviços com as ontologias de domínio. Os dois níveis de abstração supracitados são 

exemplificados a seguir, ilustrando a assinatura de um serviço implementado em Java e 

apresentando sua representação WSDL e OWL-S. 

A Figura 21 apresenta a assinatura do serviço WellDatabase. Esse serviço é 

utilizado em estudos de caso realizados no âmbito da indústria de petróleo e gás, mais 

especificamente no monitoramento de produção de petróleo. O serviço WellDatabase 

oferece funcionalidades relacionadas ao monitoramento e acesso a informações de 

produção de petróleo em poços on-shore. Esse exemplo mostrará as abstrações WSDL e 

OWL-S para a operação subscribeBurdenAssyncService,  que recebe subscrições para 

eventos relacionados a carga de petróleo em unidades de bombeio mecânico instaladas 

em poços de petróleo. Essa operação recebe como entrada uma referência para um poço 

de petróleo específico e outra referência para a unidade de bombeio instalada nesse 

poço, e tem como saída o regime atual de operação da unidade de bombeio mecânico. 
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Figura 21. Assinatura do serviço WellDatabase.java 

Após implementado, o serviço precisa ser implantado em algum framework de 

serviços Web (por exemplo, o framework Axis (Apache)). No âmbito desse trabalho 

utilizamos o Axis2 como framework para a implantação dos serviços Web. A razão para 

tal escolha é que esse framework, além de implementar o protocolo SOAP, disponibiliza 

também bibliotecas de classes para agilizar a comunicação e publicação de serviços 

Web, além de gerar automaticamente o WSDL dos serviços implantados. A  

Figura 22 apresenta um trecho do documento WSDL descrevendo o serviço 

WellDatabase, destacando a descrição das entradas e saída da operação 

subscribeBurdenAssynService. 

 
Figura 22. Trecho 1 do WSDL do serviço WellDatabase 

A 

Figura 23 ilustra outro trecho do WSDL do serviço WellDatabase, ilustrando 

referências ao endereço do serviço implantado. 

 
Figura 23. Trecho 2 do WSDL do serviço WellDatabase 
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As figuras a seguir apresentam detalhes do OWL-S do serviço WellDatabase, 

ilustrando a relação dessa descrição semântica com a descrição WSDL. A  

Figura 24 apresenta a marcação das entradas e saída do serviço. Em destaque 

observa-se a marcação da entrada PumpUnit, a relação dessa entrada com o objeto 

PumpUnit descrito na ontologia de domínio OilMonitor (OilMonior.owl#PumpUnit) e a 

configuração do nome do serviço. A ontologia OilMonitor.owl é apresentada no 

Apêndice – Ontologias de domínio. 

 
Figura 24. Trecho 1 do OWL-S do serviço WellDatabase 

A Figura 25 ilustra uma transformação XSLT. Esse tipo de transformação é usada 

para relacionar os tipos descritos em OWL e os tipos descritos em tipos XML Schema, 

usados nas definições WSDL. No trecho em destaque é possível observar que o objeto 

PumpUnit tem as propriedades idEquipament, maxBurdenValue e minBurdenValue. 

 

Figura 25. Trecho 2 do OWL-S do serviço WellDatabase 

A  

Figura 26 destaca a configuração da operação WSDL abstraída pelo OWL-S e 

ainda a importação da ontologia de domínio OilMonitor. 



Uma Plataforma de Integração de Middleware para Computação Ubíqua 

62 
 

 
Figura 26. Trecho 3 do OWL-S do serviço WellDatabase 

4.2. Composição de planos de execução 

No OpenCOPI, um workflow representa a composição de atividades abstratas 

que são responsáveis por atingir os objetivos do usuário. Cada workflow pode ser 

construído pelo próprio usuário, através de uma interface gráfica (já apresentada nas 

Figura 8 e Figura 9) que facilita esse processo, como ilustrado anteriormente, na Seção 

3.4.1. Uma vez que o usuário termina de montar um workflow através da interface 

gráfica, o OpenCOPI gera uma representação do workflow em OWL. O workflow 

utilizado como exemplo é formado pelas seguintes atividades (tuplas task/object): (i) 

Subscribe/Burden – monitorar carga de petróleo; (ii)  Search/Regime – procura por 

opções de regime que podem ser adotadas na unidade de bombeio instalada em um 

poço; (iii) Search/Changes – procura por regimes utilizados anteriormente nesse mesmo 

poço; (iv) Choise/Regime – escolhe um novo regime para entrar em operação; (v) 

Change/Regime – substitui o regime atual pelo novo regime escolhido na atividade 

anterior; (vi) Update/Change – registra a mudança de regime; (vii)  Search/Technician – 

procura por técnicos próximos a um determinado lugar; (viii)  Send/Message – envia 

mensagens. A Figura 27 apresenta um trecho do OWL que representa as atividades de 

um workflow. Nessa figura destacamos a atividade nomeada arbitrariamente de 

Objetivo_1, que é composta pela tarefa Subscribe e pelo objeto Burden, resultando na 

tupla (Subscribe,Burden). Essa tarefa recebe como entrada objetos do tipo PumpUnit e 

OilWell. 



Uma Plataforma de Integração de Middleware para Computação Ubíqua 

63 
 

 

Figura 27. Descrição de workflow – trecho 1 

A Figura 28 mostra outro trecho da descrição OWL do workflow. Esse trecho 

apresenta a configuração do processo de execução das atividades. Nesse caso específico 

temos uma seqüência de atividades em que a primeira atividade a ser executada é a 

atividade representada pelo Objetivo_1. Em seguida, a atividade representada pelo 

Objetivo_7 e assim por diante. 

 

Figura 28. Descrição de workflow – trecho 2 
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No momento em que o usuário requisita a execução de um workflow, é 

necessário compor serviços de modo que as atividades do workflow sejam atendidas. 

Para tal, um ou mais planos de execução devem ser criados em tempo de execução e um 

deles selecionado para ser executado. Assim, da mesma forma que os workflows, os 

planos de execução também são armazenados em arquivos OWL-S. A Figura 29 destaca 

dois trechos da configuração de um plano de execução, de modo que cada trecho 

apresenta o serviço (por exemplo,  SendSMStoEmployees.owl) que implementa a 

funcionalidade desejada pela atividade (Send,Message).   

 

Figura 29. Trecho da configuração de um plano de execução 

4.3. Seleção de planos de execução 

Como apresentado na Seção 3.5.1, a seleção de planos de execução é realizada 

com base em requisitos de qualidade. Para isso é necessário calcular a qualidade de cada 

plano de execução a partir dos parâmetros de qualidade (QoS e QoC) de cada serviço 

que compõe o plano de execução. Cada um desses parâmetros de qualidade pode ser 

configurado com diferentes graus de importância e esse grau pode variar de modo que 

um determinado parâmetro não seja levado em consideração na seleção, ou ainda que 

um dado parâmetro seja o único considerado na seleção. A Figura 30 apresenta um 

esquema XML de um exemplo de configuração em que o parâmetro availability tem 

peso de 30% (0.3), correctness de 20% (0.2), precision por 10% (0.1), performance de 

10% (0.1), responsing de 10% (0.1), e freshness de 20% (0.2), sendo o parâmetro 

resolution desconsiderado na seleção (0.0). Se o usuário desejar que apenas um 
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parâmetro seja considerado na seleção de plano de execução, basta configurar esse 

parâmetro com o peso 1.0 (100%) e os parâmetros restantes com 0.0. 

 
 

Figura 30. Configuração dos parâmetros de qualidade 

4.4. Adaptação 

O processo de adaptação pode ser iniciado em decorrência de vários fatores, 

como apresentado na Seção 3.6.1. Nessa seção apresentamos o processo de adaptação 

em decorrência de falha em um serviço. A Figura 31 apresentaum diagrama de sequência 

que ilustra a execução de um plano de execução. Nesse diagrama, o componente 

WorkflowExecutor deve invocar os serviços A, B e C; entretanto, ao invocar o serviço 

C, se o mesmo não responder em um tempo X significa que o timeout foi atingido sem 

que o serviço C responda a requisição, pois o mesmo está inacessível. Ao atingir o 

timeout, o WorkflowExecutor requisita ao WorkflowManager que seja realizado o 

processo de adaptação. O WorkflowManager requisita ao AdaptUbiFlow que a 

adaptação seja iniciada. O AdaptUbiFlow calcula a qualidade e o custo de adaptação dos 

planos de execução alternativos e em seguida escolhe o plano com melhor utilidade 

(relação entre qualidade do plano e custo de adaptação para cada plano).  Uma vez que 

um novo plano é selecionado, o WorkflowManager prepara a execução do novo plano a 
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partir do ponto em que o plano anterior parou. Essa preparação consiste em instanciar 

objetos que serão responsáveis pela invocação dos serviços do novo plano. Após essa 

fase de preparação, o WorkflowManager inicia a executar os serviços restantes. No 

exemplo do diagrama de sequência da Figura 31, os serviços C e D são equivalentes. O 

plano inicialmente selecionado para execução usa o serviço C e o novo plano usa o 

serviço D.  

 

Figura 31. Fluxo do processo de adaptação 

4.5. Drivers de integração 

Conforme explicado na Seção 3.3. Arquitetura, drivers são componentes de 

software que abstraem as APIs adotadas pelos middleware subjacentes. No OpenCOPI, 

os drivers são os responsáveis por permitir a integração entre diferentes middleware, 

permitindo acesso a estas plataformas de modo transparente para a aplicação. Eles são 

essenciais para plataformas subjacentes que não ofereçam seus serviços sob a forma de 

serviços Web. Eles são especialmente necessários para os middleware subjacentes que 

são middleware de provisão de contexto. Mesmo que o middleware de provisão de 

contexto adote os protocolos da tecnologia de serviços Web, o driver se faz necessário, 

pois a integração desse tipo de plataforma requer adicionalmente a conversão das 

informações de contexto entre o modelo adotado pelo OpenCOPI e o modelo adotado 

pelo middleware de provisão de contexto a ser integrado. 
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 Os drivers podem ser vistos sob dois diferentes pontos de vista: (i) sob o ponto 

de vista do OpenCOPI e de seu mecanismo de composição e execução de serviços, os 

drivers representam um proxy para os middleware subjacentes, sendo responsáveis por 

repassar as requisições das aplicações aos serviços; (ii) sob o ponto de vista do 

middleware subjacente, um driver nada mais é do que um cliente do middleware. 

No OpenCOPI, cada driver precisa estender a classe GenericDriver. Essa classe, 

apresentada na Figura 32, define algumas propriedades e operações necessárias aos 

drivers. O objeto middlewareConnectObject é o responsável por comunicar com o 

middleware subjacente. Esse objeto é específico do middleware cujo driver abstrai. O 

objeto originalState armazena o estado original de um objeto específico caso seja 

necessário realizar uma ação compensatória (ver Seção 3.6.2.  Fatores que influenciam a 

adaptação). Os objetos supportCompAction e supportRollback indicam se o serviço 

suporta ação compensatória e rollback, respectivamente. As operações 

doCompensatoryAction() e doRollback() devem ser implementadas caso o serviço 

suporte ação compensatória e rollback, respectivamente. 

 

Figura 32. GenericDriver.java 
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4.5.1 Exemplos de drivers 

Na versão atual do OpenCOPI, os desenvolvedores de middleware subjacentes 

fornecem seus drivers para o OpenCOPI, entretanto, há outro trabalho, que está sendo 

desenvolvido no mestrado de um aluno que faz parte do nosso grupo, que é responsável 

por fornecer uma ferramenta que automatiza grande parte do processo de criação dos 

drivers. Essa subseção apresenta drivers para dois middleware de provisão de contexto 

–Context Toolkit (Dey, A., Abowd, G. et al., 2001)e JCAF(Bardram, 2005) – ressaltando 

algumas diferenças entre eles.  

A Figura 33 apresenta um trecho do driver que abstrai um serviço implantado no 

Context Toolkit, que é um middleware de provisão de contexto com modelo de contexto 

baseado em tuplas (chave, valor) e com comunicação baseada em RMI. A figura destaca 

o objeto middlewareConnectObject como instância da classe BaseObject, que é a classe 

implementada pelo Context Toolkit a qual permite que componentes desse middleware 

comuniquem-se entre si. O método subscribe() é responsável por efetuar a subscrição a 

componentes do ContextToolkit que abstraem sensores. Nesse método, o objeto 

middlewareConnectObject é utilizado para realizar a subscrição. 

 

Figura 33. Trecho 1 do driver para serviço no Context Toolkit 

A Figura 34 ilustra o método handle(), que é responsável por receber o callback 

de um evento no Context Toolkit. Ao receber a notificação de um evento, é necessário 

converter o contexto anexado ao evento do modelo do Context Toolkit para classes que 

representam as entidades definidas na ontologia de domínio. O trecho em destaque 

mostra que os atributos de contexto devem ser representados de modo independente do 

middleware subjacente. Para isso as informações de contexto anexadas ao evento são 

repassadas às classes que representam a ontologia. Por exemplo, o valor da carga de 
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petróleo (burden) é recuperado da coleção de atributos de contexto e atribuído ao objeto 

regime. 

 

Figura 34. Trecho 2 do driver para serviço no Context Toolkit 

A Figura 35 ilustra a implementação do método 

convertUnderlayModelToOpencopi(), em destaque na Figura 34. No Context Toolkit, 

cada atributo de contexto é representado por um nome, um valor e um tipo (através de 

objetos AttributeNameValue). Desse modo, aquele método verifica todos os atributos 

anexados ao evento e os adiciona a uma coleção de objetos de modo a permitir a 

manipulação desses atributos de contexto. 

 

Figura 35. Trecho 3 do driver para serviço no Context Toolkit 

Para efeito de comparação com o driver do Context Toolkit, a Figura 36 ilustra 

um trecho do driver que abstrai um serviço implantado no JCAF. Este middleware de 

provisão de contexto, por sua vez, adota um modelo de contexto orientado a objetos, 

mas também utiliza comunicação baseada em RMI. O primeiro trecho em destaque 
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ilustra a recuperação do objeto middlewareConnectObject, instância da classe 

ContextService, que é responsável pela comunicação entre o cliente (driver) e o JCAF. 

O segundo trecho em destaque ilustra a subscrição para eventos disparados quando 

ocorre alguma mudança de contexto relacionada ao objeto employee. Um exemplo de 

mudança de contexto é a mudança de localização do empregado. Nesse trecho do driver 

é possível observar que o modelo de contexto do JCAF é mais intuitivo, onde a própria 

classe representa uma entidade de contexto, enquanto que no Context Toolkit os 

atributos de contexto são sempre representados apenas através de tipos de dados 

primitivos, impossibilitando o relacionamento direto entre os atributos de contexto. 

 

Figura 36. Trecho 1 do driver para serviço no JCAF 

No momento em que, por exemplo, um sensor de localização identifica a 

localização do empregado monitorado, o JCAF dispara um evento (exemplificado pela 

chamada addContextItem(employee.getId(), relatLocated, new OilWell("21C")) com a 

informação da localização (OilWell 22C) do funcionário. A Figura 37 ilustra o método 

(ContextChanged) de callback do driver.Ao receber o evento, o driver recupera o objeto 

com a nova localização. No exemplo apresentado é possível perceber que a 

transformação de contexto é bem mais simples e intuitiva do que no driver construído 

para o Context Toolkit. 
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Figura 37. Trecho 2 do driver para serviço no JCAF 

4.6. Conclusão do capítulo 

Esse capítulo apresentou detalhes de vários aspectos da implementação do 

OpenCOPI, exemplificando o relacionamento entre os serviços e suas abstrações 

(descrições WSDL e OWL-S e composição através de workflows e planos de 

execução). Apresentou ainda exemplos de drivers para comunicação com serviços 

providos por dois diferentes middleware subjacentes (Context Toolkit e JCAF), 

ilustrando tanto a comunicação quanto a transformação de contexto entre cada um 

desses middleware e o OpenCOPI. Atualmente o OpenCOPI exige que o desenvolvedor 

de middleware subjacente crie seus drivers entretanto, em um outro trabalho estamos 

desenvolvendo uma ferramenta que automatizará grande parte desse processo. Os 

trabalhos futuros discutidos na conclusão dessa tese apresenta mais detalhes sobre essa 

ferramenta. 
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Capítulo 5 – Estudos de Caso 

Esse capítulo apresenta os estudos de caso desenvolvidos como parte da presente 

proposta com o objetivo de motivara necessidade de integrar plataformas de middleware 

de provisão de contexto não interoperáveis para computação ubíqua, assim como a 

necessidade de apoiar a composição e seleção de serviços e ainda a adaptação da 

execução desses serviços. Através dessas aplicações, ilustra-se o uso de diferentes 

plataformas de middleware de provisão de contexto e outros provedores de serviço 

construídos sobre diferentes tecnologias. Outro objetivo dos estudos de caso 

desenvolvidos é validar o OpenCOPI, a plataforma de integração apresentada nessa 

tese.Dois dos estudos de caso apresentados são aplicados ao domínio da indústria de 

Petróleo e Gás. O primeiro deles consiste no monitoramento de poços de produção de 

petróleo e apresenta o workflow mais complexo dentre os estudos de caso, tendo sido 

utilizado para validar a composição e adaptação provida pelo OpenCOPI e utiliza o 

Context Toolkit (Dey, A., Abowd, G. et al., 2001) como um dos provedores de serviços. 

O segundo estudo de caso consiste no monitoramento de oleodutos e, embora possua 

um workflow mais simples do que o do primeiro estudo de caso, este estudo de caso 

motiva para o uso de diferentes fontes de serviços, incluindo o middleware de provisão 

de contexto JCAF (Bardram, 2005). Esse estudo de caso está em desenvolvimento, 

consequentemente ainda não foi usado ainda para fins avaliativos. Por fim, o terceiro 

estudo de caso é aplicado ao domínio health care, o qual abrange as clássicas aplicações 

ubíquas focadas em cuidados e monitoramento da saúde de indivíduos. Essa aplicação 

também ilustra e motiva para o uso do processo de adaptação do OpenCOPI e utiliza o 

Context Toolkit e o JCAF como provedores de contexto.  

5.1. Estudo de caso 1 – Monitoramento de poços de produção de 

petróleo 

O primeiro estudo de caso realizado consiste em uma aplicação no domínio da 

indústria de Petróleo e Gás. De um modo mais específico, esta aplicação monitora a 

produção em um poço de petróleo através de uma unidade de bombeio mecânico, onde 

bombeio mecânico é uma técnica utilizada para extrair mecanicamente petróleo para 

fora do poço caso não haja pressão suficiente para que o mesmo flua naturalmente por 

todo o caminho do poço até a superfície (Nascimento, 2005). O propósito da aplicação é 

realizar o monitoramento da operação da unidade de bombeio mecânico para detectar 
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previamente a necessidade de trocar sua configuração de operação. Essas modificações 

na configuração podem ser necessárias para aumentar a produção de petróleo ou 

diminuir a abrasão do equipamento e, consequentemente, seu desgaste, ou ainda em 

casos que possam oferecer risco aos trabalhadores e ao meio ambiente. Desse modo, 

dependendo da situação de operação da Unidade de bombeio, a aplicação pode disparar 

as ações necessárias para promover uma mudança na configuração, notificar 

diretamente o responsável (humano) por tomar decisões sobre a reconfiguração da 

unidade de bombeio mecânico ou ainda parar a unidade de bombeio em casos mais 

graves.Essa aplicação foi escolhida uma vez que ela usa diferentes tipos de informações 

de contexto fornecidas por diversas fontes.  

Para exemplificar o uso do OpenCOPI no contexto dessa aplicação, 

selecionamos uma variável importante e específica para ser monitorada: a carga 

(burden) de petróleo extraído de um poço a cada ciclo de movimento de uma unidade de 

bombeio. Cada unidade de bombeio tem um valor máximo específico para a carga, de 

modo que a unidade de bombeio opere corretamente. Se esse valor máximo é alcançado 

abruptamente, a operação da unidade de bombeio deve ser paralisada rapidamente para 

evitar danos à unidade (uma estratégia de reação) e também acidentes. Além desse valor 

máximo, há um valor intermediário o qual representa que a unidade de bombeio começa 

a operar com carga acima do ideal, mas ainda não atingiu a carga máxima. Nesse caso, 

algumas ações são realizadas (de modo proativo e caráter protetor) para prevenir que o 

valor máximo seja alcançado e,consequentemente, que a unidade de bombeio seja 

paralisada, uma vez que a paralisação expõe a unidade de bombeio a possíveis prejuízos 

como perdas de produção e riscos ao equipamento. Essas ações resultam em um 

workflow interessante para a resolução de problemas de carga de petróleo mais alta do 

que os limites da unidade de bombeio usada. Cada uma dessas ações pode ser realizada 

por mais de um serviço. Nesses casos, esses serviços com mesma funcionalidade 

normalmente são providos por diferentes provedores de serviços.  

5.1.1.  Ontologia de domínio 

A ontologia de contexto OilExploration foi criada para esse estudo de caso. Tal 

ontologia descreve os conceitos do ambiente de exploração de petróleo em terra. Esses 

conceitos são usados como entrada e saída dos serviços e na criação de workflows 

semânticos (ver Seção 3.4.1). A Figura 38 apresenta essa ontologia. As elipses mais 

escuras representam tarefas (tasks) possíveis de serem realizadas no domínio de 
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exploração de petróleo. Elipses de cor cinza (generic object) representam objetos 

genéricos que foram definidos na ontologia Generic Context Ontology, apresentada na 

Figura 3. Por fim, as elipses brancas apresentam objetos que herdam diretamente ou 

indiretamente de um generic object. Os relacionamentos entre tarefas e objetos denotam 

uma ação corresponde a uma atividade que pode ser usada pelas aplicações. Por 

exemplo, a tarefa Subscribe está associada aos objetos Burden, BSW e LimitOilFlow, 

significando que workflows podem incluir atividades como subscrever para receber 

notificações da carga de petróleo em uma unidade de bombeio. Outro exemplo são os 

relacionamentos entre a tarefa Send e os objetos SMS e Email, significando que é 

possível especificar atividades como enviar um SMS ou um Email. 

 

Figura 38. Descrição parcial da ontologia de contexto OilExploration 

5.1.2.  Definição do Workflow 

A Figura 39 mostra o workflow semântico usado para representar a aplicação 

desse estudo de caso.Cada atividade do workflow é realizada por pelo menos um 

serviço.A primeira atividade do workflow é a atividade SubscribeBurden, que é 

responsável por subscrever a um serviço de monitoramento da carga de petróleo na 

unidade de bombeio em questão. Se a carga atual de petróleo encontra-se entre o valor 

intermediário e o valor máximo da carga para a unidade de bombeio, o workflow segue 

pelo fluxo Flow1. Se o valor da carga é maior que o valor máximo, o workflow segue 

pelo fluxo Flow2. O fluxo Flow1engloba atividades que mudam automaticamente o 

regime de operação da unidade de bombeio, sendo regime a relação entre o tamanho da 

haste da unidade de bombeio e os ciclos por minuto dessa haste. Seguindo o Flow1, 
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primeiro a atividade searchRegimeOptions procura por possíveis opções de regimes de 

operação da unidade de bombeio, de modo que cada regime pode variar o valor do 

tamanho da haste e a quantidade de ciclos por minuto. Em seguida, a atividade 

searchPreviousChanges é realizada para descobrir regimes usados previamente nessa 

unidade de bombeio. O próximo passo é trocar o regime e atualizar essa informação no 

sistema de controle de mudanças (armazena e recupera as trocas realizadas mais cedo na 

unidade de bombeio) utilizado. Por fim, é feita uma busca por técnicos disponíveis nas 

proximidades do poço de petróleo e uma mensagem é enviada para eles para que eles 

possam checar se tudo está funcionando como o esperado.  

O fluxo Flow2 descreve a situação na qual a carga é maior que o limite máximo 

da unidade de bombeio. Nesses casos, para evitar danos na unidade de bombeio, a 

operação do poço é paralisada. Depois disso realiza-se uma busca pelo engenheiro 

responsável por esse poço de petróleo e os técnicos próximos desse poço. Por último, 

mensagens de advertência são enviadas a eles.  

 
Figura 39. Workflow do estudo de caso de monitoramento de poços de petróleo 

5.1.2.1.  Serviços disponíveis 

Cada uma das atividades do workflow semântico especificado deve ser realizada 

por pelo menos um serviço. Dizemos que um serviço realiza uma atividade quando o 

serviço é capaz de prover a funcionalidade definida pela respectiva atividade. Desse 

modo, o serviço de descoberta do OpenCOPI busca por serviços que possam realizar 

cada uma das atividades do workflow. Os serviços utilizados nesse estudo de caso são 
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apresentados no diagrama de implantação da Figura 40, de modo que cada nó representa 

um provedor de serviço distinto.  

 

Figura 40. Provedores de serviços para aplicações de monitoramento de poços de 
petróleo 

WellDatabase fornece informações sobre os poços de petróleo. No estudo de 

caso, ele é o serviço responsável por assincronamente fornecer o valor atual da carga de 

petróleo em cada unidade de bombeio. WellDatabase abstrai um widget do Context 

Toolkit (Dey, A., Abowd, G. et al., 2001), um middleware de provisão de contexto. Esse 

widget monitora o funcionamento da unidade de bombeio e permite que eventos 

relacionados à unidade de bombeio sejam entregues ao OpenCOPI através de um driver 

que converte o modelo de contexto do middleware para o modelo do OpenCOPI, além 

de abstrair a comunicação entre ambos, uma vez que o Context Toolkit não usa serviços 

Web como protocolo de comunicação. Esse serviço é capaz de realizar a funcionalidade 

da primeira atividade do workflow (SubscribeBurden). 

BMDimensioner é uma plataforma que fornece serviços de gerenciamento de 

configurações do regime de operação da unidade de bombeio, sendo regime a relação 

entre o tamanho da haste da unidade de bombeio e os ciclos por minuto dessa haste. 

Assim, além de mostrar as possíveis configurações da unidade de bombeio, 

BMDimensioner também é responsável por atuar na operação da unidade de bombeio, 

por exemplo, trocando seu regime ou paralisando a operação da unidade. Essa 

plataforma é capaz de atender às atividades SearchRegimes, ChangeRegime, 

StopOilWellOperations.  

ChangeControlSystem armazena e recupera mudanças realizadas nos 

equipamentos utilizados na exploração de petróleo. Especificamente, nesse estudo de 

caso, esse sistema permite recuperar quais os regimes já foram adotados anteriormente 
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em cada unidade de bombeio. Esse sistema realiza as atividades 

SearchPreviousChanges e UpdateChange. 

Nesse estudo de caso, as plataformas WifiLocalizationMiddleware, 

GPSLocalizationMiddleware e CellularLocalizationMiddleware são responsáveis por 

fornecer serviços de localização dos técnicos espalhados pelos campos de petróleo. 

Esses serviços são usados para, caso seja necessário a visita emergencial de técnicos ao 

poço monitorado, identificar quais os técnicos que estão mais próximo ao poço, 

possibilitando um atendimento mais rápido. Embora tenham funcionalidades 

semelhantes, cada uma das plataformas possui diferentes níveis de qualidade (QoS e 

QoC). A Seção 6.1. Seleção de planos de execução apresenta os metadados de cada 

serviço. Como explicado na Seção 3.5, a qualidade dos serviços influencia diretamente 

a seleção do plano de execução. Esses serviços realizam a atividade SearchTechnicians. 

HRDatabase é um sistema que fornece informação sobre os funcionários, como 

por exemplo quais funcionários estão em serviço em um determinado momento. Esse 

sistema realiza a atividade GetResponsibleEngineer. 

Por fim, GSMPlatform e MailPlatform fornecem serviços de envio de 

mensagens aos funcionários. Assim como as diferentes plataformas de localização, cada 

uma dessas plataformas de envio de mensagens possui diferentes níveis de qualidade, 

influenciando assim na seleção do plano de execução. Essas plataformas realizam o 

serviço SendMessageToEmployee. 

 

Figura 41. Diagrama de implantação do Estudo de caso 1 

A Figura 41 mostra o diagrama de implantação do Estudo de caso 1. Nessa 

figura, o nó OilWellMonitorApp representa a aplicação do estudo de caso. O nó 
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OpenCOPI Server é o servidor que provê a plataforma OpenCOPI. É através do 

OpenCOPI instanciado nesse nó que a aplicação OilWellMonitorApp especifica o 

workflow desejado. Os nós abaixo do OpenCOPI Server representam os provedores de 

serviços usados no estudo de caso, provedores esses já apresentados na Figura 40. 

Os metadados de qualidade de cada serviço utilizado nesse estudo de caso são 

apresentados na Tabela 2. Esses metadados são utilizados nos processos de seleção de 

planos de execução e de adaptação. Podemos observar nessa tabela que alguns serviços 

possuem apenas parâmetros QoS (availability, performance e responsing) pois não são 

serviços de contexto. 

Tabela 2. Metadados dos serviços do Estudo de caso 1. 

 
Serviços 

QoS QoC 
Availability Performance Responsing Correctness Freshness 

SubscribeBurdenAssync 2 1 3 5 2 
SearchRegimeOptions 2 1 3 - - 

SearchPreviousChanges 2 1 3 - - 

ChoiseRegimeOptions 3 1 1 - - 

ChangeRegime 2 1 3 - - 

UpdateChange 2 1 3 - - 

SearchClosestTechnicians 
GPS* 

8 8 4 10 2 

SearchClosestTechnicians 
GPS2* 

9 6 4 9 2 

SearchClosestTechnician 
Cellular* 

4 2 7 7 6 

SearchClosestTechnician 
WiFi* 

8 3 6 5 5 

SendSMStoEmployees** 7 7 9 - - 

SendMailtoEmployees** 9 5 7 - - 

*Serviços que realizam a atividade SearchTechnicians;  ** Serviços que realizam a atividade SendMSGToEmployee 

5.1.2.2.  Planos de execução 

Duas das atividades do workflow desse estudo de caso são realizadas por mais 

de um serviço. Isso permite que existam várias combinações de planos de execução para 

a aplicação. A atividade SearchTechnicians pode ser realizada por serviços providos 

pelas plataformas GPSLocalizationMiddleware, WifiLocalizationMiddleware e 

CellularLocalizationMiddleware. Já a atividade SendMessageToEmployee pode ser 

realizada pelos plataformas GSMPlatform e MailPlatform. Essa combinação de serviços 

permite a criação de seis planos de execução. Com o objetivo de aumentar o número de 

planos de execução, permitindo analisar melhor o comportamento da seleção de plano 

de execução e da adaptação provida pelo OpenCOPI, foi criada uma réplica dos serviços 

providos por  GPSLocalizationMiddleware, porém com diferente metadados de 

qualidade com relação aos serviços originais. Com essa réplica, o estudo de caso passa a 
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ter oito diferentes planos de execução. Esses planos diferem entre si através da 

combinação de quatro possíveis serviços de localização (GPS e GPS réplica, Wifi e 

Cellular) e dois serviços de mensagens (SMS e email). Cada um desses planos foi 

nomeado como EP1, EP2, ..., EP8 para facilitar a explicação da avaliação. ATabela 3 

ilustra os serviços que diferem em cada plano de execução. Os serviços que atendem às 

outras atividades do workflow são compartilhados por todos os planos de execução, 

uma vez que existe apenas uma opção de serviço para cada uma das atividades.Esses 

serviços compartilhados por todos os planos de execução são: (i) 

SubscribeBurdenAssync; (ii) SearchRegimeOptions; (iii) SearchPreviousChanges; (iv) 

ChoiseRegimeOptions; (v) ChangeRegime e (vi) UpdateChange. 

Tabela 3. Lista de planos de execução do Estudo de caso 1. 

Plano de Execução Serviços que diferem os planos de execução 
EP1 SearchClosestTechnicianGPS, SendSMSToEmploye 
EP2 SearchClosestTechnicianGPS2, SendSMSToEmployee 
EP3 SearchClosestTechnicianGPS , SendMailToEmployee 
EP4 SearchClosestTechnicianGPS2 , SendMailToEmployee 
EP5 SearchClosestTechnicianWiFi  , SendSMSToEmployee 
EP6 SearchClosestTechnicianWiFi  , SendMailToEmployee 
EP7 SearchClosestTechnicianCellular , SendSMSToEmployee 
EP8 SearchClosestTechnicianCellular , SendMailToEmployee 

5.1.2.3.  Seleção e Adaptação 

Uma vez que os planos de execução foram gerados, o processo de seleção é 

iniciado. Desse modo, assim como explanado na Seção 3.5, primeiro o OpenCOPI 

calcula o valor agregado de cada parâmetro de qualidade e depois faz a normalização 

desses parâmetros para cada plano de execução. Em seguida, de acordo com a 

configuração do peso de cada parâmetro, a qualidade dos planos de execução é 

calculada. Os metadados de qualidade atribuídos a cada serviço foram quantificados 

hipoteticamente para permitir a análise mais confiável da seleção de planos de execução 

e do processo de adaptação.  

Uma vez selecionado o plano de execução, o mesmo é iniciado. Durante a 

execução,simulamos a falha de um serviço (conforme detalhado na Seção 6.2. 

Adaptação, forçando o início do processo de adaptação. Desse modo, um novo plano de 

execução é selecionado e colocado para executar. Na fase de seleção do plano de 

execução substituto os metadados dos serviços foram ligeiramente alterados, simulando 

mudanças que a qualidade dos serviços pode sofrer com o tempo. Na avaliação, 

apresentada no Capítulo 6, maiores detalhes dos processos de seleção e adaptação são 
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apresentados para esse estudo de caso, ilustrando qual plano de execução é selecionado 

em diferentes configurações de pesos de parâmetros. O Capítulo 6 mostra ainda qual 

plano de execução substitui o plano em falha para diferentes perfis de adaptação. 

5.1.2.4.  Implantação e execução 

Para simplificar a implantação do estudo de caso, todos os serviços 

mencionados, incluindo aqueles fornecidos pelo Context Toolkit, foram executados no 

mesmo servidor. No caso do Context Toolkit, foi necessário desenvolver um driver para 

converter o modelo de contexto do Context Toolkit para o modelo de contexto do 

OpenCOPI. Ademais, serviços Web foram desenvolvidos para abstrair os serviços 

fornecidos pelo Context Toolkit. Isso foi necessário uma vez que os serviços de contexto 

fornecidos pelo Context Toolkit não estão em conformidade com a tecnologia de 

serviços Web e a máquina de workflows utilizada pelo OpenCOPI usa dessa tecnologia 

para criar e selecionar os possíveis planos de execução de um workflow semântico. 

Embora todos os serviços tenham sido instalados no mesmo servidor, nada impede que 

os mesmos sejam instalados em diferentes servidores. A aplicação foi executada em 

uma máquina distinta, ligada com o servidor através da Internet. 

5.1.3.  Discussão 

O objetivo específico desse estudo de caso é motivar para o uso e avaliar os 

algoritmos de seleção de serviços e de adaptação do OpenCOPI. Os resultados dessa 

avaliação são apresentados e discutidos no Capítulo 6 – Avaliação, onde mostramos 

detalhes do processo de seleção e adaptação a partir dos metadados dos serviços. 

Entretanto, mais do que analisar os processos de seleção e adaptação, esse estudo de 

caso permite observar várias das vantagens de se usar o OpenCOPI em detrimento de 

não usá-lo. Por exemplo, uma vez que os serviços utilizados pela aplicação estão 

integrados ao OpenCOPI, é muito mais simples criar essa aplicação e quaisquer outras 

aplicações que utilizem aqueles serviços. Isso porque, para criar a aplicação o usuário 

apenas precisa descrever o workflow semântico (isso é, as atividades que compõem o 

workflow e o fluxo das mesmas) e as configurações dos processos de seleção e 

adaptação. Sem usar o OpenCOPI, o usuário precisaria invocar, um a um, os serviços 

diretamente por código fonte. Essa invocação direta não é interessante pois, além de 

exigir esforço de programação, impõe que o usuário escolha estaticamente e diretamente 

quais serviços serão utilizados, independentemente da qualidade dos mesmos e 
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perdendo a transparência com relação ao provedor do serviço. Além disso, força ainda 

que o usuário implemente esquemas de adaptação. O OpenCOPI inerentemente já 

atende a esses requisitos, e exige um baixo grau de esforço para o desenvolvimento de 

aplicações ubíquas. A Seção 6.3.2 apresenta a comparação de duas versões da aplicação 

desse estudo de caso: a primeira usa o OpenCOPI e a segunda versão é construída 

através de invocações direta via código fonte.  

5.2. Estudo de caso 2 – Monitoramento de oleodutos 

O segundo estudo de caso consiste em uma aplicação de monitoramento de 

oleodutos que escoam a produção de petróleo dos poços explotatórios até os tanques de 

armazenamento de petróleo bruto. Ao lado da prospecção de petróleo, a transferência de 

óleo é uma importante atividade da indústria petrolífera. Isso porque o óleo precisa ser 

transportado dos poços em que foram extraídos até as refinarias, onde é processado e 

transformado em produtos de maior valor agregado (gasolina,diesel, querosene, entre 

outros produtos). O transporte, principalmente quando a exploração se dá em terra, é 

realizado através de oleodutos, que consistem no meio mais econômico e seguro de se 

transportar petróleo através de um sistema que interliga poços, refinarias, terminais de 

armazenagem, etc. 

Um dos principais problemas em se transportar petróleo através de oleodutos é a 

ocorrência de vazamentos causados pelas intempéries de natureza físico-química que 

ocasionam a deterioração da parede dos dutos, podendo provocar a perda do fluido para 

o meio ambiente (Silva, 2009). Os acidentes ambientais com dutos de petróleo e 

derivados podem ser definidos como sendo eventos inesperados que afetam direta ou 

indiretamente a segurança, a empresa e a saúde da população envolvida, causando 

impactos ao meio-ambiente e gerando altos custos de operação. As principais razões de 

acidentes são falhas mecânicas (referentes à qualidade do material ou da montagem dos 

dutos), corrosões e trincas na tubulação, erros de escavação (falha operacional), forças 

naturais, dentre outras (Azevedo, 2009). As maiores incidências de vazamentos ocorrem 

no corpo do duto, porém algumas vezes ocorrem também em válvulas, flanges 

(elementos que unem dois componentes de um sistema de tubulações) e outros 

acessórios instalados ao longo da rede de dutos. Advém do caráter critico dessas 

possíveis situações de acidentes a necessidade de se pensar em detectar e localizar 

vazamentos nos dutos com o objetivo de reduzir as chances de ocorrerem novos 

desastres. 
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Na ocorrência de um vazamento, o mais importante é a sua detecção imediata, 

bem com a execução de ações como disparar alarme, parar bombas, fechamento 

automático de válvulas de bloqueio, etc. O sucesso de uma operação de detecção, 

porém, depende do tempo de observação do vazamento. Quanto mais rápido for 

detectado o vazamento, menor será o impacto ambiental e os riscos. Existem vários 

métodos para identificar vazamentos em dutos, como por exemplo: infravermelho, 

pressão negativa, volume ou massa de óleo, etc. Entretanto, de acordo com 

(Colombaroli, Bortoni et al., 2009), o método acústico parece ser uma ótima escolha, 

uma vez que possui uma boa sensibilidade ao vazamento, além de estimar com uma boa 

precisão o local do vazamento, possuir alta disponibilidade (24h) e baixa taxa de 

alarmes falsos. 

Os sensores acústicos detectam vazamentos através da energia acústica gerada 

pelo escape do fluido, sendo esses sensores instalados ao longo da tubulação. O sistema 

acústico de detecção de vazamentos usa a própria onda sonora provocada pelo 

vazamento para detectar e localizar o ponto do vazamento. A onda é gerada pela 

diferença de pressão entre a pressão externa aos dutos (pressão atmosférica) e a pressão 

interna do duto. Para localizar o ponto aproximado do vazamento, o sistema calcula o 

tempo de viagem da onda sonora do ponto do vazamento até cada um dos sensores mais 

próximos. 

5.2.1.  Ontologia de Domínio 

Por se tratar de uma aplicação no mesmo ambiente ubíquo, a ontologia de 

domínio utilizada nesse estudo de caso é a mesma ontologia do estudo de caso 

apresentado na Seção 5.1, ilustrada na Figura 38. 

5.2.2.  Workflow 

A Figura 42 apresenta um exemplo de configuração de um sistema de dutos 

composto por três linhas independentes de dutos que escoam o óleo extraído pelos 

poços de petróleo para um tanque de armazenamento. Em cada linha de dutos existem 

alguns sensores acústicos monitorando-as para detectar o menor sinal de vazamento. 
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Figura 42. Representação do monitoramento de oleodutos 

A Figura 43 ilustra o workflow do estudo de caso. A primeira atividade do 

workflow é a atividade SubscribeSoundWaves, que é responsável pela subscrição a um 

serviço de monitoramento de ondas sonoras nos oleodutos. Se os sensores instalados 

nos dutos monitorados identificarem alguma onda anormal, a atividade searchOilSpill 

deve ser executada para procurar pela região da rede de dutos que está danificada. Uma 

vez que a região do vazamento é identificada, os poços de petróleo englobados nessa 

região devem ter suas operações paralisadas através da atividade stopOilWellOperation. 

Em seguida, as válvulas de bloqueio devem ser reconfiguradas de modo que nenhum 

poço de petróleo que não esteja na área afetada pelo vazamento fique isolado. Desse 

modo, algumas válvulas de bloqueio podem ser fechadas e outras, por sua vez, podem 

ser abertas, fazendo com que pare de fluir petróleo na região dos dutos afetada pelo 

vazamento. Esse bloqueio das válvulas é realizado pela atividade 

reconfigureShutOffValves. Após o fechamento das válvulas pode ser necessário 

redirecionar o fluxo de petróleo em algumas zonas dos dutos, através da atividade 

changeOilFlow. Após finalizada toda a reconfiguração nos dutos, as atividades 

searchTechnicians e getResponsibleEngineer buscam respectivamente por técnicos para 

avaliarem localmente a reconfiguração realizada e pelo engenheiro responsável por essa 

rede de oleodutos. Por fim, a atividade sendMsgToEmployee envia uma mensagem para 

esses técnicos e engenheiro encontrados nas duas atividades anteriores.  
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Figura 43. Workflow do estudo de caso de monitoramento de poços de petróleo 

A Figura 44 ilustra um vazamento e a reconfiguração realizada levando em 

consideração a configuração original apresentada na Figura 42. Considerando um 

vazamento na primeira linha de dutos (Line1), logo em seguida a detecção do 

vazamento o sistema identifica a região próxima ao vazamento, e paralisa a produção 

dos poços localizados na região. Em seguida a região afetada pelo vazamento é isolada 

através do fechamento de válvulas, o sentido do fluxo de óleo é alterado (como se pode 

observar que parte da Line1 foi conectada à Line2 e teve o sentido do fluxo alterado). 

 

Figura 44. Representação de vazamento em oleodutos monitorados 

5.2.2.1.  Serviços disponíveis 

Por se tratar de uma aplicação no mesmo ambiente (exploração de petróleo), 

alguns serviços utilizados no estudo de caso anterior também são utilizados neste, sendo 

esses serviços: (i)StopOilWellOperations, provido pelo sistema BMDimensioner; (ii) 

GetResponsibleEngineer, provido pelo HRDatabase; (iii) serviços responsáveis pela 

localização de técnicos que se encontram no campo (WifiLocalizationMiddleware, 
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GPSLocalizationMiddleware e CellularLocalizationMiddleware); e (iv) serviços de 

envio de mensagens (GSMPlatform e MailPlatform).  

Alguns serviços são exclusivos desse estudo de caso. O serviço 

SubscribeSoundWaves encapsula um serviço de contexto provido pelo JCAF (Bardram, 

2005) e responsável por monitorar ondas sonoras geradas pelo fluxo de óleo nos 

oleodutos na tentativa de identificar vazamentos.Os serviços searchOilSpill, 

ReconfigureShutOffValves e ChangeOilFlow são providos pelo sistema 

PipelineController, responsável por controlar os equipamentos instalados nos oleodutos. 

5.2.2.2.  Planos de execução 

Assim como o workflow do primeiro estudo de caso, duas das atividades do 

workflow desse estudo de caso são realizadas por mais de um serviço. Isso permite que 

existam várias combinações de planos de execução para a aplicação. A atividade 

SearchTechnicians é realizada por serviços providos pelas plataformas 

GPSLocalizationMiddleware, WifiLocalizationMiddleware e 

CellularLocalizationMiddleware. Do mesmo modo que o estudo de caso anterior, a 

atividade SendMessageToEmployee é realizada pelos plataformas GSMPlatform e 

MailPlatform. Essa combinação de serviços permite a criação de seis planos de 

execução. Esses planos diferem entre si através da combinação de quatro possíveis 

serviços de localização (GPS, Wifi e Cellular) e dois serviços de mensagens (SMS e 

email). Cada um desses planos foi nomeado como EP1, EP2, ..., EP6 para facilitar a 

explicação da avaliação. A Tabela 4 ilustra os serviços que diferem em cada plano de 

execução. Os serviços que atendem às outras atividades do workflow são 

compartilhados por todos os planos de execução uma vez que existe apenas uma opção 

de serviço para cada uma das atividades.  

Tabela 4. Lista de planos de execução do Estudo de caso 2. 

Plano de Execução Serviços que diferem os planos de execução 
EP1 SearchClosestTechnicianGPS, SendSMSToEmploye 
EP2 SearchClosestTechnicianGPS, SendMailToEmployee 
EP3 SearchClosestTechnicianWiFi  , SendSMSToEmployee 
EP4 SearchClosestTechnicianWiFi  , SendMailToEmployee 
EP5 SearchClosestTechnicianCellular , SendSMSToEmployee 
EP6 SearchClosestTechnicianCellular , SendMailToEmployee 
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5.2.3.  Discussão 

Esse estudo de caso ainda está em desenvolvimento. Quando pronto, pretende-se 

avaliar o overhead gerado pelo driver responsável por abstrair o serviço provido pelo 

JCAF e compará-lo com o driver gerado para o Context Toolkit. Além disso, outro 

objetivo dessa aplicação é enriquecer a ontologia OilMonitor, construída para modelar 

informações de contexto na área de prospecção de petróleo, ontologia essa 

compartilhada com o primeiro estudo de caso apresentado. 

5.3. Estudo de caso 3 – HealthCare 

O terceiro estudo de caso foi desenvolvido no contexto de cuidados com a saúde 

(health care) em um cenário inspirado em (Hegering, Kupper et al., 2003). A aplicação 

considera como usuários (i) pacientes com doenças críticas, envolvidos em suas 

atividades diárias; (ii) médicos e (iii) equipe ambulatorial, de modo que os usuários 

usem dispositivos móveis convencionais ou para fins específicos, conectados a Internet 

através de tecnologias de rede sem fio (e.g. Wi-Fi, 3G, Bluetooth, etc.) e/ou através de 

infraestruturas cabeadas (ver Figura 45). Alguns indicadores de saúde (como pressão 

sanguínea, pulsação cardíaca, taxa glicêmica, movimentos, etc.) do paciente são 

continuamente monitorados por sensores instalados no próprio paciente. Além das 

informações fornecidas por esses sensores, a aplicação considera ainda informações 

médicas dos pacientes (histórico médico ou prontuário), como por exemplo, se um 

paciente é fumante ou não, se ele/ela tem alguma doença e/ou alergia. Além disso, o 

histórico médico do paciente armazena eventos anteriores e diagnósticos médicos. Em 

aplicações health care, se o paciente tem complicações em seu estado de saúde, um 

conjunto de ações precisam ser realizadas, como acionar uma equipe de emergência 

para socorrer o paciente. Essa aplicação foi escolhida devido à sua relevância no mundo 

real e porque ela usa diferentes tipos de informações de contexto fornecidas por 

diversos tipos de dispositivos móveis ou ainda de fins específicos para aplicações 

healthcare, como sensores de monitoramento de sinais vitais do paciente. Ademais, essa 

aplicação considera vários tipos de serviços, incluindo serviços com a mesma 

funcionalidade (como serviços de localização baseados em GPS, 3G ou em níveis de 

sinal WiFi), cada um com qualidade de serviço diferente. Essas características desse 

terceiro estudo de caso permitem ilustrar a integração de várias plataformas 

heterogêneas e ainda os processos de seleção e composição de serviços e de adaptação. 
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Figura 45. Ambiente do estudo de caso HealthCare 
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Figura 3. Por fim, as elipses brancas apresentam objetos que 

herdam diretamente ou indiretamente de um generic object. Os relacionamentos entre 

tarefas e objetos denotam uma ação que pode ser utilizada como uma 

aplicações. Por exemplo, a tarefa Subscribe está associada aos objetos 

, significando que workflows podem incluir atividades como 

subscrever para receber notificações da pressão sanguínea, da temperatura e da taxa de 

batimentos por minuto do paciente, respectivamente. Outro exemplo são o

relacionamentos entre a tarefa Update e o objeto MedicalProfile, significando que é 

atualizar o histórico médico de um paciente após cada ocorrência de consulta, 
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Figura 46. Descrição parcial da ontologia de contexto Healthcare 

5.3.1.  Workflow 

Para exemplificar o uso da aplicação, a pressão sanguínea de um paciente foi 

escolhida como parâmetro a ser monitorado durante as suas atividades diárias. Se a 

pressão sanguínea atual do paciente está acima do limiar máximo definido 

(maxBloodPressure), é possível detectar a iminência de um ataque cardíaco ou outro 

tipo de complicação. Nesses casos, os parentes do paciente são procurados e uma 

mensagem de alerta sobre o seu estado de saúde é enviada usando os serviços de 

mensagens (SMS, e-mail ou mensagem de voz). Além disso, a equipe de emergência é 

acionada para dar assistência ao paciente, sendo fornecidas também informações sobre 

as condições de saúde atual (através dos sensores) e o histórico médico do paciente, 

assim como informação sobre a localização do mesmo (fornecida por provedores de 

serviços de localização). Tais informações podem ser úteis, por exemplo, para 

selecionar uma ambulância apropriada para o determinado tipo de emergência (por 

exemplo, ambulância de transporte, de emergência ou intensiva). Enquanto a equipe de 

emergênciapresta assistência ao paciente, um hospital (o mais próximo ou o que mais se 

adéqüe ao caso em questão) pode também ser acionado para se preparar para receber o 

paciente, providenciando uma assistência eficiente e apropriada para o problema, 

organizando previamente o material e contatando a equipe hospitalar necessária para 

tratar do paciente. Além disso, no caso de não haver leitos disponíveis, alternativamente 

outros hospitais da vizinhança podem ser contatados para receber o paciente. 

Finalmente, a melhor rota entre a localização atual do paciente até o hospital (o caminho 

mais curto ou mais rápido) é calculada para que dessa forma a equipe de emergência 

chegue o mais rápido possível à localização atual do paciente e se locomova até o 
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hospital que irá atendê-lo, completando a ação de ajuda. Em seguida, o histórico médico 

do paciente é atualizado com o evento ocorrido. 

O workflow semântico desse estudo de caso é composto por 13 atividades 

(representadas por tuplas: task/object), sendo elas apresentadas na Tabela 5: 

Tabela 5. Atividades do workflow do estudo de caso HealthCare. 

Atividade Responsável por 
1. (Subscribe, 

bloodPressure) 
Subscreve a aplicação ao monitoramento da pressão sanguínea 

do paciente. 
2. (Consult, 

medicalProfile) 
Consulta o histórico médico do paciente. 

3. (Search, 
closestRelatives) 

Procura por familiares próximos ao usuário. 

4. (Search, 
closestDoctors) 

Procura por médicos que possam prestar assistência ao 
paciente. 

5. (Send, message) Envia mensagem para usuário. 
6. (Search, 

closestAmbulances) 
Procura por ambulâncias próximas ao paciente. 

7. (Select, ambulance) Seleciona uma ambulância.  
8. (Call, ambulance) Chama ou requisita uma ambulância específica. 
9. (Search, hospitals) Procura por hospitais disponíveis. 
10. (Select, hospital) Seleciona um hospital para receber o paciente. 
11. (Call, hospital) Comunica ao hospital que um paciente está a caminho. 
12. (Determine, 

ambulanceRoute) 
Determina uma rota para a ambulância. 

13. (Update, 
medicalProfile) 

Atualiza o histórico do paciente com o novo evento. 

 

Cada uma dessas atividades (abstratas)é realizada por pelo menos um serviço 

(concreto), que implementa os requisitos de cada atividade. No caso das atividades 4 e 

5, mais de um serviço é oferecido, cada um baseado em diferentes tecnologias. Essa 

característica objetiva possibilitar a criação de vários planos de execuções, permitindo a 

avaliação dos mecanismos de seleção e adaptação do OpenCOPI. Desse modo, a 

atividade 4 é realizada por três serviços, sendo cada um deles baseado em uma 

tecnologia específica (localização baseada nas redes de celular, em GPS ou no nível do 

sinal de redes WiFi), de modo que cada serviço provê diferentes níveis de qualidade de 

serviço. A atividade 5 é realizada também por três serviços, sendo cada um deles 

baseado em uma tecnologia específica (envio de mensagens através de emails, SMS ou 

mensagens de voz). A combinação desses diferentes serviços resulta em nove possíveis 

planos de execução.  



Uma Plataforma de Integração de Middleware para Computação Ubíqua 

90 
 

5.3.2.1.  Serviços disponíveis 

Existem vários provedores de serviços envolvidos nessa aplicação: 

CTHealthMonitor e JCAFMonitor são abstrações de serviços providos respectivamente 

por um widget do Context Toolkit e pelo JCAF. Esses serviços monitoram informações 

de contexto sobre o estado atual do paciente; mais especificamente, são responsáveis 

por sincronamente ou assincronamente prover o valor da pressão sanguínea do paciente 

que vem sendo monitorado. Os sensores usados pelo paciente verificam a pressão 

sanguínea e essa informação é enviada ao monitor.  Os provedores 

WifiLocalizationMiddleware, GPSLocalizationMiddleware e 

CellularLocalizationMiddleware são responsáveis por fornecer serviços sobre a 

localização de pessoas e ambulâncias. Portanto, a localização pode ser fornecida por 

vários serviços distintos, baseados em diferentes tecnologias que capturam a localização 

física e/ou geográfica, porém proporcionando a mesma informação. Assim como nos 

outros estudos de caso, um desses serviços equivalentes pode ser selecionado em tempo 

de execução de acordo com a qualidade dos serviços (parâmetros QoS/QoC) e, em caso 

de falha do serviço selecionado, outras opções de serviços de localização podem ser 

usadas. O mesmo ocorre com os serviços responsáveis pela comunicação entre os atores 

da aplicação (GSMSystem, EmailSystem e VoiceMessagingSystem). Eles podem enviar 

mensagens de alerta sobre o estado de saúde atual do paciente para seu médico e 

parentes. Então, vários serviços – envio de SMS (mensagens curtas de texto), e-mail e 

mensagens de voz – estão disponíveis para executar a mesma tarefa (envio de uma 

mensagem de alerta) e um deles é escolhido de acordo com o QoS dos serviços que os 

compõem. 

Os sistemas a seguir são sistemas hospitalares que fornecem serviços úteis para 

essa aplicação. HospitalsManagementSystem representa um sistema que gerencia 

informação relativa a hospitais (por exemplo disponibilidade, especialidade, etc.) e 

fornece serviços capazes de selecionar (SelectHospital) o hospital mais apropriado para 

o caso em questão, considerando a localização do paciente e seu estado de saúde, a 

localização da equipe de emergência e hospitais e suas disponibilidades. Ele também 

permite contatar o hospital selecionado (CallHospital). O MedicalProfileDatabase é um 

sistema Web que proporciona informação sobre o histórico médico do paciente, que é 

uma espécie de dossiê contendo informações prévias e atuais sobre o paciente e que 

pode influenciar o seu tratamento ou estar correlacionado com o problema em 
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questão.Esse sistema provê os serviços ConsultMedicalProfile e UpdateMedicalProfile. 

Por fim o sistema AmbulanceManagementSystem é uma abstração de serviço provido 

pelo JCAF e que oferece serviços de contexto que gerencia e integra equipes de 

emergências e ambulâncias, fornecendo serviços para selecionar (SelectAmbulance) e 

acionar equipes de emergências de acordo com a gravidade da emergência 

(CallAmbulance), além de descrever a melhor opção de rota para a ambulância 

(DetermineRoute). Esse serviço é abstraído por um driver construído para integrar o 

serviços providos no JCAF ao OpenCOPI. 

Os metadados de qualidade de cada serviço utilizado nesse estudo de caso são 

apresentados na Tabela 6. Esses metadados são utilizados nos processos de seleção de 

planos de execução e de adaptação. Podemos observar nessa tabela que alguns serviços 

possuem apenas parâmetros QoS (availability, performance e responsing) pois não são 

serviços de contexto. Os valores dos metadados não são reais e foram determinados de 

modo a possibilitar a avaliação do mecanismo de seleção e adaptação do OpenCOPI. 

Tabela 6. Metadados dos serviços do Estudo de caso 3. 

 
Serviços 

QoS QoC 
Availability Performance Responsing Correctness Freshness 

CTHealthMonitor 6 4 6 7 9 
JCAFMonitor 2 6 9 6 5 

ConsultMedicalProfile 
e 

UpdateMedicalPRofile 

8 8 10 - - 

SelectAmbulance 7 8 7 9 9 

CallAmbulance 7 8 7 - - 

DetermineRoute 7 8 7 9 8 

SearchHospital, 
SelectHospital e 

CallHospital 

9 9 10 - - 

SearchByGPS 8 8 4 10 2 

SearchByCellular 4 2 7 7 6 

SearchByWiFi 8 3 6 5 5 

SendSMS 7 7 9 - - 

SendMail 9 5 7 - - 

SendVoiceMsg 9 2 6 - - 

5.3.2.2.  Planos de execução 

A Figura 47 ilustra o grafo que representa os planos de execução do workflow 

dessa aplicação. Nessa figura, cada círculo representa um serviço e o número no interior 

no círculo mostra qual atividade é realizada pelo respectivo serviço. Os serviços 1’ e 1’’  

realizam a atividade 1, Os serviços 4’, 4’’  e 4’’’  são as possíveis opções para realizar a 

atividade 4 e os serviços 5’, 5’’  e 5’’’  são as possíveis opções de serviços para realizar a 

atividade 5.  
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Figura 47. Planos de execução do estudo de caso HealthCare 

Essa combinação de serviços resulta em dezoito possíveis planos de execução. A 

atividade SubscribeBloodPressure (atividade 1) pode ser realizada pelos serviços 

CTHealthMonitor e JCAFMonitor. A atividade SearchClosestDoctors pode ser 

realizada por serviços providos pelas plataformas GPSLocalizationMiddleware, 

WifiLocalizationMiddleware e CellularLocalizationMiddleware. A atividade 

SendMessage pode ser realizada pelos serviços SendSMS, SendMail e SendVoiceMsg. 

Essa combinação de serviços permite a criação de dezoito planos de execução. Cada um 

desses planos foi nomeado como EP1, EP2, ..., EP18 para facilitar a explicação da 

avaliação. A Tabela 7 ilustra os serviços que diferem em cada plano de execução. Os 

serviços que atendem às outras atividades do workflow são compartilhados por todos os 

planos de execução uma vez que existe apenas uma opção de serviço para cada uma das 

atividades.  

Tabela 7. Lista de planos de execução do Estudo de caso 3. 

Plano de Execução Serviços que diferem os planos de execução 
EP1 CTHealthMonitor, SearchByGPS, SendSMS 
EP2 CTHealthMonitor, SearchByGPS, SendMail  
EP3 CTHealthMonitor, SearchByGPS, SendVoiceMsg 
EP4 CTHealthMonitor, SearchByCellular, SendSMS 
EP5 CTHealthMonitor, SearchByCellular, SendMail  
EP6 CTHealthMonitor, SearchByCellular, SendVoiceMsg 
EP7 CTHealthMonitor, SearchByWiFi , SendSMS 
EP8 CTHealthMonitor, SearchByWiFi , SendMail  
EP9 CTHealthMonitor, SearchByWiFi , SendVoiceMsg 
EP10 JCAFMonitor, SearchByGPS, SendSMS 
EP11 JCAFMonitor, SearchByGPS, SendMail  
EP12 JCAFMonitor, SearchByGPS, SendVoiceMsg 
EP13 JCAFMonitor, SearchByCellular, SendSMS 
EP14 JCAFMonitor, SearchByCellular, SendMail  
EP15 JCAFMonitor, SearchByCellular, SendVoiceMsg 
EP16 JCAFMonitor, SearchByWiFi , SendSMS 
EP17 JCAFMonitor, SearchByWiFi , SendMail  
EP18 JCAFMonitor, SearchByWiFi , SendVoiceMsg 

5.3.2.3.  Implantação e execução 

Os serviços utilizados nesse estudo de caso são implantados em um mesmo 

servidor. Nada impede que sejam implantados em diferentes servidores; entretanto o uso 
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de diferentes servidores pode distorcer os resultados da análise do overhead gerado pelo 

OpenCOPI, impossibilitando uma comparação com o overhead gerado pelo estudo de 

caso 1 (cujo resultados são apresentados na Seção 6.3. Overhead). 

5.3.3.Discussão 

Esse terceiro estudo de caso tem objetivos parecidos com o do primeiro estudo de 

caso, porém possui um workflow com um maior número de atividades e também mais 

serviços com funcionalidades semelhantes, resultando em um maior número de planos de 

execução. Essa característica possibilita a avaliação do crescimento em escala do 

overhead gerado pelos mecanismos de composição, seleção e adaptação do OpenCOPI e 

pela execução dos serviços. Além disso, essa aplicação tem como objetivo usar serviços 

dos middleware de provisão de contexto Context Toolkit e JCAF, simultaneamente. Essa 

característica enfatiza ainda mais o requisito de transparência suportado pelo OpenCOPI, 

permitindo que aplicações utilizem serviços providos por diferentes middleware 

subjacentes sem precisar conhecer as suas APIs e modelos de contexto. 

5.4. Conclusão do capítulo 

Esse capítulo apresentou os estudos de caso desenvolvidos para motivar a 

utilização do OpenCOPI e mais importante que isso, esses estudos de casos foram 

utilizados na validação e avaliação da plataforma. 
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Capítulo 6 – Avaliação 

Esse capítulo apresenta a avaliação do OpenCOPI. Tal avaliação foi dividida em 

três diferentes aspectos. O primeiro aspecto é uma avaliação da seleção de planos de 

execução, seleção essa baseada na qualidade de serviço e de contexto dos serviços que 

compõem cada plano de execução. O segundo aspecto apresentado é a avaliação da 

adaptação na execução de um workflow semântico, onde outro plano de execução é 

selecionado para substituir o plano em execução. Esses dois primeiros aspectos 

avaliados focam no AdaptUbiFlow, componente do OpenCOPI responsável pela seleção 

de planos de execução e adaptação da execução dos workflows. Por fim, o terceiro 

aspecto avaliado é o overhead gerado pelo OpenCOPI, overhead esse que é natural 

uma vez que o OpenCOPI consiste em uma camada a mais de abstração entre as 

plataformas de provisão de contexto e as aplicações. Fizemos uso do estudo de caso 

apresentado na Seção 5.1 para realizar essa avaliação nesses três diferentes aspectos 

apresentados. 

6.1. Seleção de planos de execução 

A avaliação da seleção de planos de execução foi realizada de modo a 

comprovar a escolha do melhor plano de execução de acordo com diferentes 

configurações de priorização de pesos dos parâmetros de qualidade. Dois ou mais 

planos de execução de um mesmo workflow podem diferir um do outro em apenas 

poucos serviços (entretanto, isso não é uma regra). Desse modo, os cálculos da seleção 

são realmente influenciados pelos serviços que diferenciam um plano de execução de 

outro plano de execução. Por exemplo, um plano de execução EP1 pode se diferenciar 

de um plano de execução do EP2 em apenas um serviço. Nesse caso, é exatamente esse 

serviço que diferencia um plano do outro que fará a total diferença entre a qualidade 

desses planos. Desse modo, populamos os metadados de qualidade dos serviços com 

valores fictícios para que pudéssemos observar o comportamento da seleção, isso é, qual 

plano de execução seria selecionado para cada configuração de priorização testada. A 

avaliação apresentada nesse capítulo foi realizada através da execução da aplicação 

descrita na Seção 5.1 (Monitoramento de poços de exploração de petróleo). Esse estudo 

de caso contem oito possíveis planos de execução. Tais planos diferem entre si pela 

combinação de quatro possíveis serviços de localização (Wifi, Cellular, GPS e 
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GPSréplica) e dois serviços de mensagens (SMS e email). Cada um desses planos foi 

nomeado como EP1, EP2, ..., EP8 para facilitar a explicação da avaliação. 

6.1.1.  Resultados 

Submetemos os planos de execução ao algoritmo de seleção levando em 

consideração os metadados de cada serviço, apresentados na Tabela 2, Seção5.1.2.1. O 

processo de seleção inicia com o cálculo do valor agregado de cada parâmetro para cada 

um dos oito planos de execução. Após o cálculo do valor agregado, é necessário 

normalizar esses parâmetros de modo que todos sejam representados de modo 

adimensional, isto é, valores desprovidos de qualquer unidade física. Os resultados 

desses cálculos, para cada plano de execução, são ilustrados na Tabela 8, sendo ‘A’ o 

valor agregado de cada parâmetro e ‘N’ o valor normalizado. 

Tabela 8. Resultados da agregação e normalização de parâmetros de qualidade 
para o Estudo de caso 1. 

 
Serviços 

QoS QoC 
Availability Performance Responsing Correctness Freshness 

A N A N A N A N A N 
EP1 5376 0.52 1 1 29 0.4 50 1 0.5 1 
EP2 6048 0.66 1 1 29 0.4 45 0.8 0.5 1 
EP3 6912 0.83 1 1 27 0 50 1 0.5 1 

EP4 7776 1 1 1 27 0 45 0.8 0.5 1 

EP5 5376 0.52 1 1 31 0.8 25 0 0.87 0.25 

EP6 6912 0.83 1 1 29 0.4 25 0 0.87 0.25 

EP7 2688 0 1 1 32 1 35 0.4 1 0 

EP8 3456 0.15 1 1 30 0.6 35 0.4 1 0 

 

A partir dos valores normalizados de cada um dos parâmetros dos planos de 

execução disponíveis e da configuração da priorização de cada parâmetro de qualidade, 

é possível calcular a qualidade de cada plano. Por exemplo, considerando que todos os 

parâmetros de qualidade têm pesos iguais (0.2 para cada, de modo que o somatório dos 

pesos é igual a 1), o plano com maior qualidade é o EP1 (ver Tabela 9). Inicialmente, a 

seleção foi avaliada comparando-a com uma seleção aleatória de um dos possíveis 

planos de execução. Considerando que existem oito possíveis planos de execução, 

executou-se o processo de seleção cem vezes para cada abordagem (aleatória e do 

AdaptUbiFlow) e os resultados são: o melhor plano de execução (EP1) foi selecionado 

em apenas 13.33% dos casos para a abordagem aleatória. Usando AdaptUbiFlow, o 

plano de execuçãoEP1 foi selecionado para todas (100%) as rodadas de execução. 

Conscientes de que a comparação com uma seleção aleatória não seria muito 

significativa (e justa) avaliamos também se a priorização de alguns parâmetros de 
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qualidade realmente seleciona o

ilustra o valor da qualidade dos planos de execução para diferentes configurações de 

priorização de parâmetros de qualidade. 

os parâmetros têm a mesma priorização, o 

outra configuração em que apenas o parâmetro 

execução selecionado é o plano 

Responsing é priorizado, o plano de execução 

parâmetros Availability (0.5) e 

EP7. Os valores em destaque correspondem à maior 

configuração testada. 

Tabela 9. Qualidade dos planos de execução para cada configuração

Planos de 
execução 

EP1 
EP2 
EP3 

EP4 

EP5 

EP6 

EP7 

EP8 

A Figura 48 ilustra, através de gráfico,

execução e o plano selecionado para cada uma das diferentes priorizações testadas. 

Descobriu-se que, para todos os parâmetros de priorização, o plano selecionado foi o 

plano de execução que já era 

de execução é selecionado, a execução do mesmo pode ser iniciada.

Figura 48. Seleção baseada em diferentes parâmetros de priorização.

6.2. Adaptação 

Uma vez que o plan

inicia ao forçarmos falhas em 

de adaptação do AdaptUbiFlow
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qualidade realmente seleciona os planos de execução como o esperado. 

ilustra o valor da qualidade dos planos de execução para diferentes configurações de 

priorização de parâmetros de qualidade. Por exemplo, para a configuração em que todos 

a mesma priorização, o EP1 foi o plano escolhido, enquanto que para 

outra configuração em que apenas o parâmetro Availability é priorizado, o plano de 

execução selecionado é o plano EP4. Para a configuração em que o parâmetro

o plano de execução EP5 é selecionado;já a priorização dos 

(0.5) e Responsing (0.5) resulta na seleção do plano de execução

Os valores em destaque correspondem à maior qualidade encontrada para cada 

Qualidade dos planos de execução para cada configuração

Mesma 
prioridade 
(w = 0.2) 

Availability 
(w = 1) 

Responsing 
(w = 1) 

Availability/ 
Responsing 

(w = 0.5) 
0.785 0.528 0.4 0.464 
0.772 0.660 0 0.530 
0.766 0.830 0.4 0.415 

0.760 1 0 0.500 

0.515 0.528 0.8 0.664 

0.496 0.830 0.4 0.615 

0.480 0 1 0.500 

0.430 0.150 0.6 0.375 

, através de gráfico, a variação da qualidade de cada plano de 

execução e o plano selecionado para cada uma das diferentes priorizações testadas. 

para todos os parâmetros de priorização, o plano selecionado foi o 

era esperado para aquela configuração. Uma vez que um plano 

de execução é selecionado, a execução do mesmo pode ser iniciada. 

 

Seleção baseada em diferentes parâmetros de priorização.

Uma vez que o plano selecionado entra em execução, o proces

mos falhas em serviços envolvidos, com o objetivo de avaliar o processo 

AdaptUbiFlow. Nessa avaliação foi avaliado o efeito do uso de 

para Computação Ubíqua 
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cução como o esperado. A Tabela 9 

ilustra o valor da qualidade dos planos de execução para diferentes configurações de 

Por exemplo, para a configuração em que todos 

foi o plano escolhido, enquanto que para 

é priorizado, o plano de 

a configuração em que o parâmetro 

já a priorização dos 

do plano de execução 

qualidade encontrada para cada 

Qualidade dos planos de execução para cada configuração. 

Availability/ 
 

de cada plano de 

execução e o plano selecionado para cada uma das diferentes priorizações testadas. 

para todos os parâmetros de priorização, o plano selecionado foi o 

Uma vez que um plano 

Seleção baseada em diferentes parâmetros de priorização. 

o processo de adaptação 

om o objetivo de avaliar o processo 

foi avaliado o efeito do uso de 
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diferentes perfis de adaptação, através da mudança dos pesos da qualidade do plano de 

execução e da eficiência da adaptação (custo da adaptação) – ver processo na Seção 

3.6.3 – para avaliar a priorização de um deles selecionar apropriadamente o plano de 

execução substituto. Assim, foi avaliado se cada perfil de adaptação possível realmente 

seleciona o melhor candidato para o plano de execução substituto. 

6.2.1.  Processo de avaliação da adaptação 

Na avaliação da adaptação consideramos que o plano de execução EP1 foi 

selecionado na fase de seleção (considerando pesos iguais para todos os planos de 

execução). Desse modo, quando o EP1 começa a ser executado, forçamos a falha do 

último serviço que seria executado por esse plano (SendSMSToEmployee). Desse modo, 

ao invocar esse serviço e descobrir que o serviço está em falha, o AdaptUbiFlow é 

acionado para iniciar o processo de adaptação. Para permitir uma avaliação mais rica, 

nós decrementamos os valores de metadados do serviço SearchTechniciansGPS (ou 

seja, os novos valores foram configurados como sendo menores do que os originais), 

pois um dos fatores que influenciam a adaptação é justamente a qualidade dos planos de 

execução.A alta qualidade desse serviço fazia com que os planos de execução que o 

utilizavam tivessem uma qualidade maior que a dos outros planos. Essa alteração simula 

a variação natural dos metadados de qualidade dos serviços e influencia diretamente no 

resultado da seleção do plano de execução que deve substituir o plano de execução em 

falha. A Tabela 10 mostra os metadados originais e os novos.  

Tabela 10. Comparação entre os metadados originais e alterados do serviço 
SearchTecniciansGPS. 

 
Serviços 

QoS QoC 
Availability Performance Responsing Correctness Freshness 

SearchClosestTechniciansGPS – 
Metadados originais 

8 8 4 10 2 

SearchClosestTechniciansGPS – 
Metadados da adaptação 

2 2 2 2 8 

 

Uma vez que o serviço SendSMSToEmployee está em falha, nenhum dos planos 

que o contém deve ser selecionado para substituir o plano de execução atual. Desse 

modo, os planos de execução EP2, EP5 e EP7 estão inaptos a substituir o plano de 

execução EP1, sobrando os planos de execução EP3, EP4, EP6 e EP8.  A Tabela 11 

ilustra a qualidade dos planos de execução no processo de adaptação considerando a 

mesma priorização para todos os parâmetros de qualidade, isto é, todos os parâmetros 

com peso 0.2. 
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Como visto, além da qualidade dos planos de execução, o outro fator que 

influencia na escolha do plano de execução substituto é o custo da adaptação. Esse custo 

é calculado a partir da quantidade de serviços a serem executados após a adaptação, a 

quantidade de rollbacks e de ações compensatórias (ver Seção 3.6.2). Para deixar o 

estudo de caso mais interessante, configuramos alguns serviços como rollbackable, uma 

vez que o número de serviços a serem executados após a adaptação varia muito pouco 

entre os planos de execução disponíveis. Desse modo, temos que o serviço 

SearchTechniciansGPS é rollbackable, obrigando que, caso a adaptação seja realizada 

para algum plano que não utilize esse serviço, além de executar um serviço equivalente 

ao que falhou, deve executar ainda o rollback do serviço SearchTechniciansGPS e o 

serviço equivalente a este que seria usado pelo plano de execução substituto, resultando 

em um custo absoluto igual a 3 (isso é, a soma dos serviços que precisam ser executados 

após a adaptação com a quantidade de rollbacks e ações compensatórias). Caso o 

processo de adaptação selecione um plano de execução que usa o serviço 

SearchTechniciansGPS, o seu custo absoluto será apenas 1, devido ao único serviço que 

falta ser executado. A Tabela 11 também mostra o custo absoluto e o custo relativo de 

cada um dos planos de execução.  

Tabela 11. Qualidade dos planos de execução na adaptação. 

Plano de 
execução 

Qualidade dos 
planos de execução 

(w = 0.2) 

Custo de adaptação dos 
planos de execução 

Absoluto Relativo 
EP3 0.211 1 0.66 

EP4 0.857 3 0 

EP6 0.673 3 0 

EP7 0.618 3 0 

6.2.2.  Resultados 

Perfis de adaptação distintos podem selecionar planos de execução substitutos 

distintos. Desse modo, testamos o cenário de adaptação descrito na seção anterior em 

diferentes perfis de adaptação (Full service quality, Service quality, Balanced, Low cost 

adaptation, Lowest cost adaptation). A Tabela 12 mostra a utilidade de cada plano em 

cada um dos perfis. Para o perfilFull service quality,no qual apenas a qualidade do 

plano de execução é considerada, o processo de adaptação selecionou o plano de 

execução EP4; O mesmo plano de execução foi escolhido para o perfil Service quality. 

Já para os perfis Balanced, Low cost adaptation e  Lowest cost adaptation o processo de 

adaptação selecionou EP3. Em todos os casos o plano substituto selecionado foi o plano 

esperado para aquela configuração. 



Uma Plataforma de Integração de Middleware para Computação Ubíqua 

99 
 

Tabela 12. Utilidade dos planos de execução para todos os perfis de adaptação. 

Perfil de adaptação EP3 EP4 EP6 EP7 

Full Service Quality  
(qualidade do plano de execução 100%) 

0.211 0.857 0.673 0.618 

Service Quality  
(qualidade do plano de execução 75% e custo da adaptação 25%) 

0.373 0.642 0.504 0.463 

Balanced  
(qualidade do plano de execução 50% e custo da adaptação 50%) 

0.435 0.428 0.336 0.309 

Low cost adaptation 
(qualidade do plano de execução 25% e custo da adaptação 75%) 

0.547 0.214 0.168 0.154 

Lowest cost adaptation 
(Custo da adaptação 100%) 

0.660 0 0 0 

6.3. Overhead 

Além da avaliação dos processos de seleção e adaptação (apresentados nas 

subseções anteriores), avaliamos também o overhead gerado pelo OpenCOPI sob 

diferentes aspectos (composição, seleção, adaptação, execução). Algum overhead já era 

esperado, uma vez que o OpenCOPI consiste em uma camada adicional de abstração 

entre aplicações ubíquas e serviços fornecidos por várias plataformas, aumentando o 

tempo de processamento global e, consequentemente, o tempo de resposta para os 

usuários. Portanto, é importante mensurar o impacto do OpenCOPI no tempo de 

aplicação em execução. Além disso, é importante relacionar esse tempo de overhead 

com os benefícios que o OpenCOPI proporciona para a implementação e a execução de 

aplicações ubíquas. Os experimentos conduzidos para avaliar o overhead foram 

executados no sistema operacional Mac OS X, usando um computador com processador 

Intel® CoreTM 2 Duo 2.4 GHz e 4 GB de memória RAM. 

6.3.1.  Resultados da avaliação do overhead da composição, seleção e 

adaptação 

Para avaliar o overhead dos processos de composição, seleção e adaptação nós 

consideramos um único workflow e variamos a quantidade–8, 6, 4 e 2 – de possíveis 

planos de execução para esse workflow. Para variar a quantidade de planos de 

execução, nós consideramos inicialmente todos os serviços disponíveis no estudo de 

caso 1. Para diminuir de oito planos de execução para seis possíveis planos de execução 

o serviço SearchClosestTechiniciansCellular foi removido do repositório de serviços do 

OpenCOPI uma vez que ele realiza a atividade SearchClosestTechnicians de dois dos 

oito planos de execução. Esse processo foi repetido para os serviços  

SearchClosestTechiniciansWiFi e SearchClosestTechiniciansGPS2de modo a permitir 

termos quatro e dois planos disponíveis. 
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A Figura 49ilustra o overhead médio (em milissegundos) com um intervalo de 

confiança de 95% para a composição (Figura 49.A), seleção e adaptação (Figura 49.B).O 

serviço de composição é o processo responsável por descobrir serviços disponíveis para 

desempenhar cada atividade do workflow e para criar possíveis planos de execução. 

Esse é o processo mais caro computacionalmente, já que ele requer a análise de 

ontologias de cada serviço disponível no repositório de serviços. Contudo, considera-se 

que o gasto de tempo alcançado nos resultados não é relevante para aplicações ubíquas, 

já que esse processo transforma uma especificação abstrata (workflow semântico) em 

composições de serviços concretos (planos de execução), permitindo a seleção de 

serviços em tempo de execução e dissociando as aplicações e serviços utilizados. Para a 

configuração mais simples (dois possíveis planos de execução) a composição semântica 

gastou em média 1008ms para construir ambos os planos de execução; e para a 

configuração mais complexa (oito possíveis planos de execução) foram gastos em 

média 1286ms. A seleção do plano de execução é o processo computacionalmente 

menos custoso. Para a configuração mais simples, foram gastos em média 2ms e para a 

configuração mais complexa, foi gasta uma média de 6ms. O processo de adaptação 

(apresentado na Seção 3.6) consiste em escolher um plano de execução substituto e a 

preparação da adaptação (reinicio da execução). Para a configuração mais simples, o 

processo de adaptação gastou em média 19ms e a configuração mais complexa gastou 

em média 27ms.  

 

Figura 49. Overhead da composição de serviço, seleção e adaptação do plano de 
execução. 

A Tabela 13 complementa as informações da Figura 49. Na figura podemos 

observar que o desvio padrão entre as amostras das várias execuções de cada uma das 

configurações testadas foi baixo e ainda os intervalos de confiança de 95%. Isso 

significa que as rodadas de testes resultaram em valores com pouca variação em relação 

à média encontrada. 
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Tabela 13. Overhead da composição de serviço, seleção e adaptação do plano de 
execução - detalhado. 

  Composition Selection Adaptation 

EPs Average 
Standard 

deviation 
IC 95% Average 

Standard 

deviation 
IC 95% Average 

Standard 

deviation 
IC 95% 

2 1008 14,14 [998;1019] 2 0,00 0 19,2 0,40 [18,9;19,4] 

4 1077 18,03 [1063;1089] 3 0,00 0 21,6 2,24 [20,0;23,2] 

6 1171 27,38 [1151;1190] 4 0,00 0 24 1,41 [23,0;25,0] 

8 1286 34,31 [1261;1310] 6,2 0,40 [5,91;6,48] 27,4 1,36 [26,4;28,4] 

6.3.2.  Resultados da avaliação do overhead da execução da aplicação 

Outro aspecto analisado foi o tempo de execução da aplicação executada através 

do OpenCOPI. Para esse propósito, duas versões do estudo de caso Monitoramento de 

poços de produção de petróleo (descrito na Seção 5.1) foram construídas. A primeira é 

o workflow especificado e executado usando OpenCOPI. A segunda aplicação invoca 

os mesmos serviços diretamente através do código de fonte Java. Os serviços são 

executados de acordo com a sequência seguida pelo workflow executado pelo 

OpenCOPI. O tempo de execução médio da aplicação sem utilização do OpenCOPI foi 

1,2 segundos para invocar, um-a-um, todos os serviços envolvidos no caso de estudo. 

Na aplicação que usa OpenCOPI, o tempo de execução aumentou para 1,9 segundos. A 

diferença (cerca de 0,7 segundos) entre a aplicação executada no OpenCOPI e a 

aplicação desenvolvida diretamente em Java não foi significante comparada com os 

benefícios fornecidos pelo OpenCOPI. Por exemplo, para construir a aplicação sem o 

uso do OpenCOPI, 139 linhas de código foram necessárias apenas para chamar todos os 

serviços especificados no workflow. Entretanto, o processo para construir o workflow 

usando OpenCOPI é mais simples já que não é necessário implementar o código fonte, 

mas apenas  construir o workflow pela definição de metas de aplicação, combinando 

tarefas e objetos.  

6.4. Conclusão do capítulo 

Consideramos os resultados da avaliação bastante positivos. Primeiramente, os 

processos de seleção e adaptação do AdaptUbiFlow executam como o esperado, sempre 

resultando na seleção do melhor plano de execução no processo de seleção e adaptação.  

Em seguida, os intervalos de tempo gastos na composição de serviço, seleção e 

adaptação do plano de execução foram muito baixos. Além disso, a diferença (cerca de 

0,7 segundos) entre a aplicação executado com OpenCOPI (incluindo o componente 
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AdaptUbiFlow) e a aplicação desenvolvida diretamente em Java não foi significante 

comparada com os benefícios fornecidos pelo OpenCOPI. Ademais, sem o OpenCOPI, 

é essencial conhecer os serviços disponíveis no ambiente e suas interfaces. Como 

conseqüência, o desenvolvimento é mais difícil, é impraticável seu reuso e é difícil 

selecionar serviços dinamicamente e também auxiliar a adaptação. 
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Capítulo 7 – Trabalhos relacionados 

Devido à grande atenção que a computação ubíqua tem recebido nos últimos 

anos, várias pesquisas vêm sendo realizadas, resultando em um grande número de 

plataformas com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de aplicações ubíquas. De 

um modo geral, o foco dessas plataformas tem sido em como prover informações de 

contexto para as aplicações ubíquas, tornando-as conhecidas também como middleware 

de provisão de contexto. Além disso, dentre essas plataformas de middlewarepara 

computação ubíqua, algumas plataformas são específicas para alguns domínios 

(plataformas para aplicações healthcare, plataformas para localização, plataformas para 

casas inteligentes, etc), restringindo assim a abrangência das aplicações construídas 

sobre essas plataformas. Outras soluções de plataformas para computação ubíqua, 

embora generalistas em relação aos domínios de aplicações suportados, possuem 

características que as direcionam para resolver problemas específicos, como por 

exemplo, tecnologia de representação das informações de contexto, tecnologias de 

comunicação, tecnologias para transformação e processamento de informações de 

contexto, etc. 

Embora o foco do OpenCOPI não seja concorrer com as diversas plataformas de 

middleware para computação ubíqua, mas sim trabalhar em cooperação com elas para 

prover o maior número possível de serviços para as aplicações, a falta de plataformas 

que ofereçam essa visão agregadora do OpenCOPI motiva a compará-lo com algumas 

plataformas de provisão de contexto existentes na literatura. Essa comparação justifica e 

motiva ainda mais o uso do OpenCOPI,uma vez que nenhuma das plataformas consegue 

oferecer integralmente todas as características que o OpenCOPI oferece às aplicações 

ubíquas.  

Além das plataformas de provisão de contexto, é interessante compararmos o 

OpenCOPI com plataformas de integração existentes na literatura. Existem ainda 

poucas dessas plataformas e a maioria são plataformas de integração de propósito geral, 

enquanto que o OpenCOPI endereça também particularidades da integração entre 

plataformas de provisão de contexto, focando na computação ubíqua. 

Por uma questão de clareza, apresentamos as plataformas em duas categorias: 

middleware de provisão de contexto (seção 7.1) e plataformas de integração (seção 7.2), 

de modo que cada uma dessas categorias são comparadas através de uma coleção de 

requisitos distintos. Além disso, para cada categoria, começamos apresentando as 
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plataformas que atendem menos dos requisitos tratados nessa comparação até as que 

atendem mais desses requisitos. 

7.1.Comparação entre middleware de provisão de contexto 

Essa seção apresenta a comparação do OpenCOPI com diversos middleware de 

provisão de contexto. Mostraremos um resumo de vários desses middleware existentes 

na literatura, sempre comparando com os requisitos atendidos pelo OpenCOPI. Os 

requisitos avaliados nessa comparação são aqueles requisitos da computação ubíqua 

citados na seção 2.4, sendo eles sensibilidade ao contexto, autonomia, 

interoperabilidade, coordenação, transparência, mobilidade, adaptação e autonomia. Os 

middleware de provisão de contexto são apresentados de acordo com a adoção das 

abordagens descritas na seção 2.4.2, de modo incremental. 

7.1.1.Middleware de provisão de contexto 

Context Toolkit (CT) (Dey, A. K., Abowd, G. et al., 2001): é um framework 

desenvolvido com o objetivo de prover aos desenvolvedores maior facilidade para 

projetar e implementar sistemas sensíveis ao contexto. O Context Toolkit adota um 

modelo de contexto baseado em tuplas chave-valor, sendo essas tuplas usadas para 

descrever as informações de contexto de entrada e de saída de cada componente da 

aplicação. Esse modelo de contexto é arcaico e pouco expressivo, impossibilitando o 

estabelecimento de relacionamentos entre as entidades de contexto, limitando assim o 

poder de raciocínio através de máquinas de inferências. 

O Context Toolkit possui uma arquitetura em camadas permitindo a separação 

dos processos de aquisição, representação e adaptação de contexto. A aquisição de 

dados de contexto é realizada pelos Widgets, que são os componentes da arquitetura do 

CT responsáveis por abstrair a aquisição de dados pelos sensores, dessa forma 

constituindo-se em componentes reusáveis para sensoriamento das informações de 

contexto. Os demais componentes da arquitetura são:  

• Interpreters: realizam transformação de contexto com o objetivo de obter 

informações de alto nível, entretanto o poder desses componentes é 

limitado pela pouca expressividade do modelo de contexto da 

plataforma;  

• Aggregators: agrupam informações de contexto;  
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• Discoverer: responsáveis pela descoberta de componentes (Widgets, 

Aggregators, etc) disponíveis no ambiente ubíquo.  

• Services: representam abstrações de atuadores para executar ações para 

aplicações (ligar um aparelho, enviar um e-mail, mostrar uma 

informação em um display, etc).  

Este framework possui uma API simples, onde as aplicações podem ser 

construídas facilmente a partir de customização de Widgets, Aggregators e demais 

componentes. Toda essa biblioteca de componentes usam instâncias da classe 

BaseObject para se comunicarem entre si. Essa classe oferece uma implementação que 

permite uma comunicação genérica e baseada na tecnologia RMI (Wikipedia). 

MiddleWhere (Ranganathan, Al-Muhtadi et al., 2004): é um middleware 

específico para prover informações de contexto sobre localização, incorporando 

múltiplas técnicas de sensoriamento de localização, por exemplo, GPS, impressão 

digital, frequência de radio (RF), etc. Desde que cada técnica provê informações de 

localização em diferentes formatos e diferente qualidade (resolução, tempo de vida, ...), 

o MiddleWhere implementa um algoritmo de fusão de informações de localização 

sensoriadas através de diferentes técnicas para derivar a probabilidade da distribuição 

espacial das pessoas e dos dispositivos que elas carregam. A plataforma armazena 

informações de localização em um banco de dados espacial e mantém o layout físico do 

ambiente. Seu modelo de contexto é hierárquico, contemplando três diferentes tipos de 

localização: ponto, linha e polígonos, sendo eles representados por coordenadas e 

nomes simbólicos. Por ser hierárquico, o modelo de contexto suporta apenas um 

limitado poder de inferência de contexto. Entretanto, ele permite dedução de vários 

relacionamentos espaciais entre objetos (estáticos e dinâmicos) e o ambiente em que se 

encontram. Uma vez que o MiddleWhere é específico para serviços de localização, é 

necessário o uso do mesmo em conjunto com alguma(s) plataforma(s) adicional de 

middlewarepara computação ubíqua para satisfazer as necessidades de aplicações 

ubíquas mais complexas e que não se restringem a localizar um usuário. 

A arquitetura do MiddleWhere é composta pela camada de sensores, contendo 

diversos tipos de sensores de localização diferentes. Para cada tecnologia de sensor, é 

usado um adaptador para que o sensor se comunique com o middleware. A camada 

intermediária é composta pelos componentes Spatial DB e Reasoning Engine. O 

componente Spatial DB armazena a representação física do espaço, armazena os dados 

sensoriados pelos sensores e provê funções geométricas usadas pela máquina de 
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inferência. O componente Reasoning Engine é a máquina de inferências da plataforma 

usada para determinar a localização dos objetos no ambiente. Por fim, a camada que faz 

comunicação com as aplicações é composta pelo Location Service. Esse componente 

repassa para as aplicações, de acordo com as suas necessidades, as informações contidas 

na base de dados e as determinadas pela máquina de inferências.O MiddleWhere 

suporta o uso de QoC para garantir a qualidade da informação de localização e pode se 

comunicar com os serviços de localização sincronamente ou assincronamente através do 

uso do CORBA(Omg, 1998). 

SOCAM(Gu, Pung et al., 2005): é um middleware que usa RMI como 

tecnologia de comunicação.  Ao contrário dos middleware já apresentados que utilizam 

modelos de contexto pouco representativos, SOCAM (Service Oriented Context Aware 

Middleware) adota um modelo de contexto baseado em ontologias, evitando assim 

ambiguidades e habilitando o uso de poderosas técnicas de inferências de contexto, 

interoperabilidade sintática e semântica e compartilhamento de conhecimento entre 

diferentes domínios. SOCAM define um modelo de contexto formado por duas camadas 

de ontologias: a camada mais acima é formada por uma ontologia genérica que 

representa conhecimentos gerais sobre ambientes da computação ubíqua. A segunda 

camada é composta por ontologias de domínio especifico que definem detalhes sobre 

conceitos e suas propriedades em cada sub-domínio de ambientes ubíquos (por 

exemplo, ontologias especificas para ambientes industriais, escritórios, hospitais,  

residências, trânsito, viagens, entre outros sub-domínios). Essas ontologias podem ser 

carregadas e descarregadas no caso de dispositivos saírem de um ambiente para outro. 

A arquitetura do SOCAM é composta pelos seguintes componentes: (i) Context 

providers, são provedores de contexto disponibilizados como serviços. Eles adquirem as 

informações de contexto e são classificados em provedores de contexto internos e 

provedores de contexto externos. Os primeiros são provedores que adquirem 

informações diretamente dos sensores e os provedores externos adquirem informações 

de contexto de fontes externas, como por exemplo, servidores remotos; (ii) Service 

Locating Service é o repositório de serviços que permite que aplicações localizem 

diferentes provedores de serviços. Para isso, cada provedor de serviço deve publicar 

seus serviços neste componente; (iii) Context Interpreter é responsável por transformar 

informações de contexto de baixo nível em informações de mais alto nível. Esse 

componente é composto por uma máquina de inferências e por uma base de 

conhecimento. A máquina de inferência pode usar diferentes tecnologias de raciocínio e 
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a base de conhecimento fornece API para que outros componentes possam acessar as 

informações de contexto sensoriadas ou inferidas. É nesse componente que ficam 

armazenadas as ontologias e suas instâncias; (iv) Context-aware services são as 

aplicações que utilizam a infraestrutura SOCAM e seus componentes para ter acesso as 

informações de contexto.  

MUSIC (Rouvoy, Barone et al., 2009): é um middleware de provisão de 

contexto que utiliza a abordagem SOA e oferece um ambiente dinâmico para a criação 

de aplicações sensíveis ao contexto. MUSIC é construído sobre a plataforma OSGi 

(Osgi Alliance) e seus serviços são descritos através de interfaces Java, entretanto sua 

arquitetura estende OSGi para possibilitar a comunicação através de tecnologias como 

Serviços Web e UPnP. No MUSIC pluguins são responsáveis por prover informações 

de contexto (através de serviços) e esses plugins podem ser compartilhados por 

múltiplas aplicações. MUSIC utiliza uma ontologia como modelo de contexto e 

possibilita a realização de seleção e composição de serviços, facilitando assim o 

desenvolvimento de aplicações. As aplicações são modeladas como componentes da 

plataforma e suas funcionalidades podem ser dinamicamente configuradas. O 

mecanismo de composição utiliza um algoritmo de planejamento baseado em uma 

função de utilidade determinada pelas propriedades requeridas pelas aplicações, pelo 

estado atual de execução e ainda em metadados de qualidade (QoS) dos serviços 

oferecidos durante a fazer de planejamento. Tais composições são abstratas como um 

conjunto de papéis colaborando entre si através de portas, representando assim as 

funcionalidades providas ou requeridas por um componente. Cada composição abstrata 

possui planos concretos e cada um desses planos descreve a estrutura interna da 

composição através de papéis, portas e conexões entre elas. Com a análise de QoS sobre 

esses planos, o melhor plano pode ser selecionado para ser executado em uma 

aplicação. Além disso, o MUSIC possui um mecanismo de adaptação disparado em caso 

de mudanças significativas de contexto. 

ESCAPE (Truong, Juszczyk et al., 2007): é um framework peer-to-peer de 

provisão de contexto especifico para situações de emergências como desastres. 

ESCAPE utiliza abordagem SOA e é baseado em serviços Web, permitindo que 

aplicações possam ser construídas de um modo simples e dinâmico através de serviços 

providos por diferentes fontes de serviços através de protocolos padronizados. O 

modelo de contexto do framework é construído sobre a linguagem XML. Sua 

arquitetura é dividida em dispositivos móveis (front-end) e em uma infraestrutura (back-



Uma Plataforma de Integração de Middleware para Computação Ubíqua 

108 
 

and) com serviços compartilhados pelos front-ends. Os dispositivos móveis formam 

redes ad-hoc a incluem serviços para sensoriamento e compartilhamento de contexto, e 

são baseados em serviços Web. A infraestrutura back-end consiste em serviços Web 

para armazenar e compartilhar informações de contexto. Em casos de desastres, várias 

equipes podem cooperativamente operar em ambos os lados (front-end e back-end). 

WSAMI (Issarny, Sacchetti et al., 2005): é um middleware baseado em serviços 

Web no qual os serviços de contexto são descritos em uma linguagem de descrição que 

estende o padrão WSDL porém definida pelo próprio WSAMI. Essa linguagem permite 

que serviços Web sejam dinamicamente compostos de acordo com o ambiente no qual 

cada serviço está requisitado e ainda de acordo com propriedades não-funcionais 

(segurança e performance). O principal componente da arquitetura do WSAMI é o Core 

Broker. Esse componente é composto por quarto sub-componentes, sendo eles: (1) 

CSOAP é um container SOAP no qual os serviços Web são implantados e gerencia 

chamadas RPC (Remote Procedure Call) originadas pelos clientes SOAP, despachando-

as para os respectivos serviços. Mensagens SOAP são codificadas em XML. Desse 

modo é necessário um (2) parser XML responsável por traduzir as mensagens XML 

recebidas para chamadas locais das operações dos serviços requisitados. (3) o 

componente WSDL2WSAMI é responsável por gerar as descrições dos serviços Web. 

As entradas dos serviços suportadas por esse componente são os arquivos WSDL e 

algumas definições especificas do WSAMI relacionando os serviços requisitados e seus 

respectivos metadados de qualidade. (4) Finalmente, InstallWSAMI instala e configura 

serviços na plataforma. Outro componente significante é o serviço de descoberta 

(Naming and Discovery Service – ND) permitindo que os serviços sejam consumidos a 

partir da URI de uma interface abstrata e o serviço de descoberta encontra serviços 

concretos que implementam a interface abstrata. Os clientes podem requisitar também 

os serviços específicos diretamente. 

FollowMe (Li, Bu et al., 2006): de acordo com os autores, FollowMe é o 

primeiro middleware que adota composição de serviços baseada em workflows para 

desenvolver sistemas sensíveis ao contexto. Essa característica permite aumentar a 

automação da descoberta, invocação e composição. Além disso, essa plataforma adota 

tecnologia serviços Web Semânticos. A combinação dessas duas tecnologias ajuda a 

prover uma maior coordenação, transparência e autonomia em ambientes ubíquos. 

FollowMe é dividido em um ambiente de execução e uma biblioteca de componentes 

para suportar aplicações ubíquas. FollowMe é construído sobre a plataforma OSGi e 
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aplicações. Finalmente, a camada Application contém as aplicações. Essas aplicações 

são representadas por workflows e usam serviços e bibliotecas providas pela camada 

Platform. 

ALLOW (Marconi, Pistore et al., 2009): é um middleware que suporta 

aplicações ubíquas adaptáveis para suportar mudanças e desvios em tempo de execução 

no fluxo das aplicações. ALLOW possui um conjunto de construções que permitem 

modelar estratégias de adaptação permitindo fluxos de execução flexíveis e dinâmicos. 

Por exemplo, os manipuladores de contexto suportam reações automáticas em tempo de 

execução de acordo com violações em condições de contexto pré-estabelecidas. Outra 

construção permite especificar fluxos alternativas e no caso de violações em condições 

contextuais, a execução do workflow pode saltar de um fluxo para outro. ALLOW 

define sua própria linguagem de descrição de fluxos de aplicação, chamada APFL 

(AdaptablePervasive Flow Language). Essa linguagem de descrição é baseada em 

BPEL e divide as atividades em duas categorias: Basic activities (atividades abstratas, 

envio de mensagens, recebimento de mensagens, interação com o usuário, manipulação 

de dados e eventos de contexto); Structured activities (descritores e conectores de 

definição de fluxos de execução). ALLOW suporta rollbacks no processo de adaptação, 

entretanto todos os caminhos / fluxos possíveis e os planos de adaptação devem ser 

planejado em tempo de desenvolvimento, isso é, devem ser planejado pelo próprio 

usuário que cria o workflow.  

MEDUSA(Davidyuk, Georgantas et al., 2010): é um middleware de provisão de 

contexto que permite os usuários finais explicitamente componham, através de uma 

ferramenta, aplicações sensíveis ao contexto em tempo de execução. Essas aplicações 

são criadas de modo simples através da composição de recursos ubíquos descobertos na 

região do usuário. A criação dessas aplicações consiste num processo onde o usuário 

descreve abstratamente a aplicação e a partir dessa descrição abstrata, o compositor de 

serviços do MEDUSA seleciona as instâncias de serviços de acordo com os requisitos 

funcionais descritos pelo usuário assim como de acordo com os requisitos não 

funcionais (QoS), sendo ambos tipos de requisitos descritos através de ontologias. Além 

de prover suporte a criação das aplicações pelo próprio usuário das mesmas, outro 

objetivo do MEDUSA é prover interoperabilidade entre dispositivos móveis e redes 

heterogêneas, de modo que os serviços disponíveis podem estar registrados em 

diferentes serviços de descoberta e usando diferentes linguagens de descrição de 
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serviços. Para isso, MEDUSA habilita o mapeamento (sintático e semântico) entre 

diferentes linguagens de descrição de serviços (como por exemplo, WSDL e UPnP). 

7.1.2.Discussão 

Devido à grande quantidade de middleware de provisão de contexto existente, 

não é possível falar de todas as plataformas nesse trabalho, desse modo selecionamos 

algumas das principais e mais citadas plataformas de middleware para computação 

ubíqua na literatura. É importante perceber que várias das características do OpenCOPI 

já têm sido incorporadas nas plataformas para computação ubíqua ao longo do tempo. 

Porém, a combinação delas, adicionada de mais algumas outras características faz do 

OpenCOPI uma solução integradora, que em cooperação com as plataformas existentes, 

provê às aplicações ubíquas a possibilidade de um acesso mais completo e confiável às 

informações do ambiente e aos serviços disponíveis no mesmo. 

A Tabela 14 ilustra as características analisadas para diferenciar às plataformas 

citadas na Seção 7.1.1. Dessas plataformas, apenas o MiddleWhere e o ESCAPE são 

dependentes de domínio, impossibilitando que ofereçam às aplicações outras 

funcionalidades que fujam de seus propósitos iniciais. O restante das plataformas 

analisadas são independentes de domínio, entretanto a maioria delas possui outras 

características que acabam por limitar o poder das aplicações que as utilizam. O modelo 

de contexto é um requisito muito importante uma vez que descreve como as 

informações de contexto serão disponibilizadas para as aplicações. Nos últimos anos, o 

modelo mais recomendado pela literatura é o modelo baseado em ontologias uma vez 

que permite, entre outras coisas, um compartilhamento de contexto mais fácil e 

principalmente pelo seu poder de relacionar as informações de contexto entre si, 

possibilitando o uso de poderosas máquinas de inferências para deduzir informações de 

contexto complexas a partir de informações de contexto mais simples, de um modo 

geral capturadas por sensores. Esse é o modelo de contexto adotado pelos middleware 

SOCAM, MUSIC, FollowMe, MEDUSA e pelo OpenCOPI. Como podemos observar 

ainda na Tabela 14, o suporte a qualidade é outra característica que tem sido abordada já 

por várias plataformas, entretanto em geral a estratégia utilizada por essas plataformas é 

estática, de modo que novos parâmetros não podem ser adicionados e outros não podem 

ser removidos. No OpenCOPI não existe essa restrição. Além disso, o usuário ainda tem 

a liberdade de escolher qual a prioridade de cada parâmetro usado na seleção de 
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serviços. Isso é possível devido ao algoritmo de seleção implementado no 

AdaptUbiFlow, apresentado na seção  

Tabela 14. Middleware de provisão de contexto - comparativo. 
Middleware 

 
Domínio 

De aplicação 
Modelo de 
contexto 

QoS / QoC 
 

Tecnologia / 
Comunicação 

Web 
Semântica 

Workflow 
 

Adaptação 
 

Context 
Toolkit 

Independente Tupla 
chave-valor 

Não RMI Não Não Não 

MiddleWhere Localização Hierárquico Sim CORBA Não Não Não 

SOCAM Independente Ontologia Não RMI Não Não Não 

MUSIC Independente Ontologia
 

Sim
 

SOA + OSGi Não
 

Não
 

Sim
 ESCAPE Desastres XML Não Serviços Web Não

 
Não

 
Não

 WSAMI Independente n/d Sim
 

Serviços Web Não
 

Não
 

Não
 FollowMe Independente Ontologia

 
Não Serviços Web Sim Sim Não

 ALLOW Independente OO Não Serviços Web Não
 

Sim Sim
 MEDUSA Independente Ontologia Sim Serviços Web Sim Não Não 

 

Outra tendência atual nos middleware de provisão de contexto é o provimento de 

informações de contexto através de serviços, porém somente algumas das plataformas 

pesquisadas oferecem esses serviços através de protocolos padronizados, como por 

exemplo, o protocolo SOAP dos serviços Web. Essa característica permite aumentar o 

suporte a interoperabilidade, mobilidade e transparência.As últimas seis plataformas 

apresentadas utilizam abordagens SOA no oferecimento de seus serviços. MUSIC é 

construído sobre a plataforma OSGi, que tradicionalmente se comunica dentro de uma 

máquina virtual Java. Para resolver essa deficiência, o MUSIC promete estendes o 

OSGi através de uma abstração que permite comunicar com serviços através de outros 

protocolos, como por exemplo, estão desenvolvendo uma extensão para serviços Web. 

De todos os middleware apresentados, apenas o FollowMe e o MEDUSA – que como o 

OpenCOPI -  também utilizam da tecnologia Web Semântica, aumentando o grau de 

autonomia na descoberta e composição de serviços para atingir os objetivos das 

aplicações. 

Dos middleware apresentados apenas o FollowMe e o ALLOW tem suas 

aplicações construídas através de composições de serviços baseadas em workflows. No 

ALLOW, a construção de workflows é realizada diretamente com os serviços 

existentes, construindo os fluxos concretos de serviços. Já o FollowMe, que utiliza os 

recursos da Web Semântica, permite que sejam criados fluxos abstratos onde os 

serviços concretos são escolhidos automaticamente e em tempo de execução. Essa 

característica é compartilhada pelo OpenCOPI. Por fim, dos middleware listados, 

apenas MUSIC e ALLOW endereçam o requisito adaptação. O MUSIC aproveita da 
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separação entre a descrição abstrata da aplicação e as composições de serviços 

concretos que realizam a descrição abstrata para, em caso de depreciação da qualidade 

de algum serviço, outra possível composição de serviços seja escolhida. Já o ALLOW 

utiliza uma abordagem de composição baseada em workflows, permite que vários 

fluxos de serviços sejam definidos para a aplicação e em caso de falhas de algum 

serviço, um novo fluxo seja selecionado. Essa estratégia difere do OpenCOPI uma vez 

que exige que os fluxos alternativos sejam definidos em tempo de desenvolvimento e no 

OpenCOPI esses fluxos são definidos em tempo de execução e de modo invisível ao 

usuário.   

Por fim, o MEDUSA é um middleware de provisão de contexto já se preocupa 

com a interoperabilidade entre diferentes tecnologias de comunicação e propõe um 

mapeamento entre diferentes linguagens de descrição de serviços, integrando assim 

diferentes mecanismos de descoberta de serviços. Entretanto, o MEDUSA não endereça 

a conversão de modelos de contexto usadas por diferentes plataformas.  

Pode-se observar que cada um dos middleware apresentadas possui 

características positivas e outras restritivas, que em geral diferem de um middleware 

para outro e que muitas vezes se complementam. Levando isso em consideração, o 

OpenCOPI aparece como uma plataforma que adota todas essas características de modo 

a atender melhor os requisitos da Computação Ubíqua. Entretanto, o OpenCOPI é uma 

plataforma de integração possibilitando que várias plataformas de middlewarepara 

computação ubíqua trabalhem conjuntamente, de modo transparente, para prover os 

requisitos necessários para a construção de aplicações ubíquas. É claro que todos esses 

middleware de provisão de contexto não serão utilizados pelas aplicações ao mesmo 

tempo, mas levando em consideração que ainda não existe um padrão para 

interoperabilidade entre essas plataformas, e que com a mobilidade dos usuários (e 

consequentemente das aplicações ubíquas), a cada momento e lugar em que o usuário se 

encontre, novos middleware e serviços estarão disponíveis e outros ficarão 

indisponíveis. Assim, o OpenCOPI procura garantir o acesso aos serviços 

disponibilizados pelas plataformas de middleware em cada lugar em que o usuário se 

encontre. 

Para complementar a comparação do OpenCOPI com plataformas existentes na 

literatura, a próxima seção apresenta algumas plataformas que não são necessariamente 

direcionadas para a construção de aplicações ubíquas mas que endereçam a 

interoperabilidade. 
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7.2. Comparação entre plataformas de integração 

Os middleware de provisão de contexto apresentados na seção 7.1 não focam na 

interoperabilidade entre diferentes plataformas, entretanto tal interoperabilidade pode 

prover o alto grau de heterogeneidade e transparência necessárias em ambientes 

ubíquos. Desse modo, nessa seção apresentamos algumas plataformas de integração que 

não necessariamente são focadas em atender a interoperabilidade de middleware de 

provisão de contexto, entretanto elas são usadas para prover interoperabilidade entre 

vários middleware que empregam protocolos de comunicação distintos e heterogêneos. 

De um modo geral, para alcançar a interoperabilidade, as plataformas de integração 

provêem drivers ou bridges para cada middleware a ser integrado. 

7.2.1.Plataformas de integração 

ReMMoC (Grace, Blair et al., 2003): A plataforma ReMMoC (Reflective 

Middleware for Mobile Computing) suporta interoperabilidade entre serviços 

heterogêneos através de protocolos de descoberta implementados usando diferentes 

tecnologias (SLP e UPnP) e de bind dinâmico entre protocolos de comunicação (IIOP e 

SOAP). O objetivo desta plataforma de integração é permitir que clientes móveis sejam 

desenvolvidos independentes da implementação de diferentes middleware subjacentes 

que possam ser encontrados em diferentes localizações (Grace e Blair, 2003). ReMMoC 

usa a linguagem WSDL para descrever os serviços para abstrair as requisições 

realizadas pelos clientes. Assim, as requisições a serviços Web realizadas pelos clientes 

são mapeadas para requisições aos serviços concretos disponibilizados pelos 

middleware subjacentes, tornando as aplicações independentes desses middleware. Os 

desenvolvedores de aplicações utilizam a API disponibilizada pelo ReMMoC, 

apresentada em (Grace, Blair et al., 2003). Essa API é descrita através de IDL e 

descreve operações para procurar por serviços, invocar operações abstratas WDSL, 

invocar operações a serviços previamente conhecidos. Do lado do provedor de serviços, 

essa API permite que novos serviços sejam cadastrados. ReMMoC é composto por dois 

componentes principais: (i) Binding Context Framework é o componente responsável 

por prover a interoperabilidade entre serviços providos por diferentes middleware e 

através de diferentes tipos de protocolos de comunicação; (ii) Service Discovery 

Framework é responsável por descobrir serviços anunciados pelos serviços de 

descoberta específicos de cada middleware integrado. A abstração para o protocolo 

usado pelo serviço de descoberta de cada plataforma para o serviço de descoberta 
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genérico disponibilizado pelo ReMMoC é realizado através de mapeamentos no lado 

desta plataforma.  

uMiddle (Nakazawa, Tokuda et al., 2006): é um mecanismo que prove 

interoperabilidade entre dispositivos executando sobre diversas plataformas de 

middleware e protocolos de rede, habilitando o desenvolvimento de aplicações 

independente de plataformas.A interoperabilidade é possível através de pontes 

construídas entre os diferentes middleware e o uMiddle. Essas pontes traduzem os 

protocolos de comunicação e as representações de dados utilizados pelos middleware 

subjacentes para os protocolos adotados pelo uMiddle. Essa plataforma de integração 

cria um espaço semântico o qual serviços providos por diferentes middleware podem ser 

agregados independentemente da tecnologia usada pelos serviços. Isso permite que as 

aplicações construídas através da API do uMiddle sejam livres de dependências para 

quaisquer middleware subjacente e possam usar quaisquer dispositivo ligado aos 

middleware subjacentes (Nakazawa, Tokuda et al., 2006). A camada de 

interoperabilidade do uMiddle é composta por mappers e translators. Mappers são 

componentes que descobrem dispositivos nativos e serviços através dão protocolo de 

descoberta especifico do middleware integrado, e os importa para o espaço semântico 

comum utilizando o translator específico para o protocolo usado pelo middleware 

subjacente integrado. Cada translator atua como um proxy para um dispositivo ou 

serviço específico. uMiddle define sua própria linguagem de descrição (USDL), baseada 

em XML. Essa linguagem habilita a descrição abstrata dos serviços providos pelo 

middleware integrado, permitindo que mappers e translators sejam configurados para 

diferentes tipos de dispositivos a partir de uma implementação genérica. 

GridKit (Grace, Blair et al., 2008): é um middleware que permite configuração 

e adaptação automática,  com o objetivo de atender aplicações em ambientes altamente 

heterogêneos desde que o GridKit oferece um extenso conjunto de serviços sobre 

middleware subjacentes. GridKit promove interoperabilidade e implementa um 

processo de adaptação que permite a troca do serviço ou tecnologia utilizada por uma 

aplicação. A Figura 51 apresenta a arquitetura da plataforma. Ela é dividida em quatro 

camadas: a camada inferior consiste no OpenCOM component model. Esse componente 

é um kernel que em tempo de execução suporta que componentes sejam plugados e 

desplugados ao ambiente de execução. A segunda camada, no sentido ascendente, é 

chamada de Overlays Framework, um framework distribuído que suporta a implantação 

de múltiplos middleware subjacentes. A terceira camada consiste em um conjunto de 
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frameworks que provêem serviços como: descoberta de serviços, descoberta de 

recursos, monitoramento de recursos, segurança, entre outros. 

sua vez, abstrai os serviços providos pelos middleware subjacentes 

Web. Desse modo, esses serviços Web podem ser invocados pelas aplicações de modo 

transparente e integrados. 

Figura 51. Arquitetura do GridKit 
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CONNECT (Bennaceur, Blair et al., 2010): framework que tem como objetivo 

prover interoperabilidade entre middleware subjacentes em tempo de execução, através 

da síntese do software necessário para interligar duas plataformas distintas, por 

exemplo, permitir que um cliente implementado usando SOAP invoque um serviço 

provido por um servidor baseado em CORBA. De acordo com os autores, a estratégia 

de prover interoperabilidade do CONNECT aborda a interoperabilidade a nível de 

dados, seqüência de execução de operações e protocolos de comunicação. CONNECT 

descobre os serviços das plataformas subjacentes através de protocolo de descoberta de 

serviço de cada plataforma. CONNECT cria uma nova descrição intermediária, em 

WSDL, para cada um desses serviços. CONNECT usa algoritmos de aprendizagem para 

dinamicamente determinar o comportamento de um serviço a partir de sua própria 

representação (gerada pelo CONNECT, em WSDL) para produzir o modelo desse 

comportamento no CONNECT, modelo esse que é independente das tecnologias 

utilizadas pelas plataformas subjacentes. Uma vez de posse do modelo independente, 

CONNECT dinamicamente sintetiza um driver – chamado de Connector – através de 

técnicas de geração de código. Através desse Connector é possível conectar e requisitar 

o serviço em questão.  

Ubicomp Integration Framework (Blackstock, Lea et al., 2007): é um 

framework que provê interoperabilidade entre middleware de provisão de contexto 

existentes através de adaptadores específicos para cada middleware, permitindo que 

aplicações sejam construídas independentemente dos middleware subjacentes.Ubicomp 

Integration Framework(UIF) expõe os serviços oferecidos pelos middleware de 

provisão de contexto através de serviços Web e converte as informações de contexto do 

modelo desses middleware para a ontologia OWL adotada pelo UIF. A Figura 52 ilustra 

a arquitetura do UIF. O Web Services Facade delega as requisições das aplicações para 

o Environment Composition Logic (ECL). ECL é o componente responsável por receber 

as requisições das aplicações e consultar o componente Model and Reasoner para 

identificar que serviço pode ser usado para atender a requisição da aplicação. Uma vez 

que um serviço é selecionado, caso o serviço seja provido por algum componente nativo 

do UIF (Native Components), o ECL invoca-o diretamente. Caso o serviço seja provido 

por algum midleware de provisão de contexto, o ECL invoca o serviço através do 

adapter específico do middleware que oferece o serviço selecionado. O componente 

Model and Reasoner gerencia o modelo do ambiente ubíquo, mantendo os 

relacionamentos das entidades de contexto de acordo com as informações de contexto 
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que são entregues ao UIF, adicionando essas informações no repositório OWL Model 

Store. Além disso o Model and Reasoner realiza inferência de contexto. O 

AdapterManager é responsável por gerenciar os adapters e efetuar as chamadas aos 

serviços através de invocações RMI. 

 

Figura 52. Arquitetura do Ubicomp Integration Framework (Blackstock, Lea et al., 
2007) 

7.2.2. Discussão 

A Tabela 15 apresenta a comparação de diferentes características das 

plataformas de integração apresentadas. Todas as plataformas endereçam o problema da 

interoperabilidade entre middleware subjacentes, entretanto elas não endereçam seleção 

de serviços baseada em metadados de qualidade e na composição automática de 

serviços. Essas plataformas, exceto as plataformas AWARENESS e UIF, também não 

manipulam informações de contexto.  

Tabela 15. Plataformas de integração - comparativo. 
Middleware 

 
 

Manipulação 
de Contexto 

 

Seleção de 
serviços / 
Qualidade  

Composição 
automática 

 

Adaptação 
 
 

Abordagem de integração 
 

Nível de 
abstração 

dos serviços 
ReMMoC Não Não Não Não Camada de abstração Serviço Web 

uMiddle Não Não Não Não Camada de abstração Serviço Web 
GridKit Não Não Não Sim Camada de abstração Serviço Web 

AWARENESS Sim Não
 

Não
 

Não Ponte direta entre cada par 
de middleware subjacente 

Não possui 

CONNECT Não Não
 

Não
 

Não Camada de abstração 
 

Serviço Web
 UIF Sim Não

 
Não

 
Não Camada de abstração

 
Serviço Web

 
 

De um modo geral todas essas plataformas disponibilizam mecanismos que 

permitem integrar os serviços de descoberta de serviços dos middleware subjacentes e 
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fornecem mapeamentos (por vezes chamados de tradutores, conectores, pontes, drivers, 

etc) responsáveis por intermediar a comunicação entre as plataformas subjacentes, 

abstraindo os detalhes dos protocolos usados por cada uma dessas plataformas 

subjacentes.  

A plataforma GridKit se destaca por suportar configuração e adaptação 

automática. O CONNECT, por sua vez, se destaca por se preocupar com a 

interoperabilidade a nível de representação dos dados em cada middleware adjacente. 

Além disso, esta plataforma permite que os middleware subjacentes sejam integrados 

automaticamente, e sem intervenção humana, através da síntese do software – 

Connector – necessário para integrar cada plataforma. As plataformas AWARENESS e 

UIF são específicas para ambientes ubíquos porém não atendem requisitos essenciais 

como composição de serviços baseado na qualidade de serviços e de contexto e não 

permitem adaptação. 

A plataforma AWARENESS difere de todas as demais na abordagem da 

integração. Enquanto as outras plataformas sugerem uma camada de abstração sobre os 

middleware subjacente, adotando assim protocolos padrão de comunicação e de 

descoberta de serviços, o AWARENESS adota uma abordagem em que os middleware 

subjacentes interagem diretamente um com os outros. Nessa abordagem, é necessária 

uma ponte entre cada par de middleware de provisão de contexto. Essa característica é 

uma limitação uma vez que para integrar uma grande quantidade de middleware de 

provisão de contexto é necessário um grande número de pontes. Por exemplo, enquanto 

a abordagem adota pelo OpenCOPI, oferecendo uma nova camada de abstração, requer 

a construção de um driver para cada middleware integrado, a abordagem adotada pelo 

AWARENESS requer n x (n - 1)/2 pontes, onde n é a quantidade de middleware 

integrados. Um ponto forte do AWARENESS, se compararmos com as outras 

plataformas de integração apresentadas, é que assim como OpenCOPI, o AWARENESS 

trata também a transformação entre modelos de contexto. Entretanto, a abordagem do 

AWARENESS torna muito complexo a implementação de seleção, composição e 

adaptação, requisitos esses não atendidos por esta plataforma. 

Todas as plataformas de integração,exceto a plataforma AWARENESS, utilizam 

protocolos padronizados da tecnologia serviços Web para prover a abstração dos 

serviços providos pelas plataformas subjacentes aos desenvolvedores de aplicações. Na 

plataforma AWARENESS, como resultado da diferente abordagem de integração 

adotada, a aplicação interage diretamente com apenas um dos middleware subjacentes, 
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de modo que a integração é realizada diretamente entre os middleware. Isso faz com que 

a aplicação tenha que utilizar a tecnologia de comunicação a qual o middleware que 

interage adota, resultando em um acoplamento entre a aplicação e o middleware. 

Por fim, nenhuma das plataformas de integração apresentadas endereçam 

simultaneamente requisitos como seleção automática de serviços, composição baseada 

em requisitos não funcionais e não utilizam os recursos da Web Semântica, restringindo 

o grau de autonomia na descoberta e composição de serviços para atingir os objetivos 

das aplicações. Além disso, nenhuma das plataformas apresentadas permite que 

aplicações sejam construídas a partir de declarações abstratas e de alto nível, permitindo 

que o próprio usuário crie suas aplicações. 

7.3.Conclusão do capítulo 

 Esse capítulo apresentou duas categorias de trabalhos relacionados ao 

OpenCOPI. A primeira categoria é composta por middleware de provisão de contexto, 

entretanto os middleware apresentados não satisfazem completamente os requisitos da 

computação ubíqua, motivando assim o emprego de uma plataforma de integração que 

seja responsável por prover a interoperabilidade entre os middleware de provisão de 

contexto subjacentes. A segunda categoria de trabalhos relacionados coleciona algumas 

plataformas de integração já existentes na literatura. Essas plataformas não 

necessariamente endereçam a interoperabilidade entre middleware de provisão de 

contexto, sendo o mais comum endereçarem a integração entre middleware de propósito 

geral. O OpenCOPI, embora enderece alguns requisitos mais específicos da computação 

ubíqua, suporta também a integração de middleware de propósito geral. 
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Capítulo 8 – Considerações Finais 

Muitos dos avanços tecnológicos recentes têm tornado a visão de Mark Weiser 

sobre a Computação Ubíqua uma realidade nas atividades diárias das pessoas. 

Entretanto, é essencial reduzir o esforço de se produzirem aplicações ubíquas de forma a 

facilitar o uso de todo o potencial deste paradigma. Aplicações para ambientes ubíquos 

devem atender a um conjunto de requisitos que impõem novos desafios para os 

desenvolvedores. Por exemplo, a sensibilidade ao contexto é um dos requisitos básicos 

da Computação Ubíqua, que envolve o uso de informações de contexto disponibilizadas 

através de fontes distribuídas e heterogêneas, espalhadas por ambientes ubíquos. 

Aplicações precisam acessar essas informações para satisfazer os objetivos dos 

usuários. A provisão de sensibilidade ao contexto para aplicações é tipicamente 

realizada por plataformas de middleware de provisão de contexto, que tornam menos 

complexo o processo de desenvolvimento das aplicações. Tipicamente, cada 

middleware de provisão de contexto endereça diferentes tipos de contexto e adota 

diferentes modelos para manipulação e representação de informações de contexto 

(modelo de contexto). Nesse trabalho ressaltamos que, em geral, cada middleware é 

adequado para atender determinados requisitos das aplicações ubíquas. Além disso, 

frequentemente, tais plataformas de middleware adotam protocolos proprietários e não 

padronizados, resultando em ilhas isoladas de dispositivos com protocolos não 

uniformes. Tudo isso resulta em cenários nos quais aplicações complexas precisam usar 

diversas plataformas subjacentes, cada uma provendo tipos específicos de serviço. 

Portanto, há necessidade de integração de middleware de provisão de contexto, com o 

intuito de prover transparência no uso de diferentes middleware subjacentes e, ao 

mesmo tempo, permitir o uso de diversos serviços providos por esses middleware, bem 

como a composição de tais serviços para atender aos objetivos de alto nível do usuário. 

Essa tese apresentou o OpenCOPI, uma plataforma de integração que provê um 

modelo de contexto unificado para o desenvolvimento de aplicações ubíquas e integra 

serviços providos por diferentes fontes, incluindo middleware de provisão de contexto 

distintos. O OpenCOPI adota uma abordagem SOA, eliminando o acoplamento das 

aplicações com diferentes middleware de provisão de contexto. Além disso, o 

OpenCOPI abstrai os serviços desses middleware subjacentes através da tecnologia de 

serviços Web semânticos, possibilitando que a descoberta, seleção e composição sejam 

realizadas considerando os objetivos de alto nível estabelecidos pelos usuários. Essa 
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plataforma adota ainda o conceito de workflow semântico, provendo a coordenação e 

autonomia requerida por aplicações ubíquas. Em resumo, o OpenCOPI provê: (i) um 

serviço de composição automática; (ii) um modelo de contexto e um modelo de 

comunicação padronizados; (iii) um mecanismo de seleção de serviços baseados na 

qualidade dos serviços e de contexto; e (iv) um mecanismo de adaptação em caso de 

falhas de serviços, flutuação de qualidade de serviços, surgimento de novos serviços, 

etc.  

8.1. Principais Contribuições 

A principal contribuição desse trabalho foi propor e implementar uma 

plataforma de integração no âmbito da computação ubíqua, denominada OpenCOPI, a 

qual fornece às aplicações uma infraestrutura unificada de provisão de serviços. Essa 

plataforma adota um modelo de contexto unificado e baseado em ontologias que suporta 

a conversão de várias representações de contexto adotadas por diferentes middleware de 

provisão de contexto. Além disso, essa plataforma possui a capacidade de expor os 

serviços providos por middleware de provisão de contexto como serviços Web, sendo 

esses middleware baseados ou não nessa tecnologia. O OpenCOPI suporta o 

desenvolvimento e execução de aplicações ubíquas, permitindo que os serviços 

providos por diferentes middleware sejam compostos e selecionados automaticamente e 

em tempo de execução. Para tal, as aplicações são construídas através de descrições 

abstratas, de modo que o usuário define quais os objetivos e atividades da aplicação e o 

processo de composição busca possíveis combinações de serviços que satisfaçam as 

necessidades das aplicações. A seleção das possíveis combinações é realizada através da 

qualidade dos serviços que compõem cada combinação. Isso torna as aplicações 

totalmente independentes de implementações específicas de serviços e dos middleware 

que os provêem. Por fim, o OpenCOPI é capaz de prover adaptação em casos de falhas 

de serviços, flutuação na qualidade de serviços e mobilidade do usuário. Quando uma 

adaptação é necessária, outra combinação de serviços que atenda as necessidades da 

aplicação é selecionada para continuar a execução da aplicação. Essa nova seleção é 

baseada tanto na qualidade dos serviços quanto no próprio custo da adaptação. 

O OpenCOPI foi validado através de três diferentes estudos de caso que 

exploraram os mecanismos de composição, seleção e adaptação da plataforma, além de 

integrarem diferentes middleware de provisão de contexto. Dois desses estudos de caso 

são aplicados na indústria do petróleo e gás e o terceiro em um ambiente healthcare. 
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Foram realizadas avaliações as quais demonstraram que os processos de seleção e 

adaptação executaram como esperado, sempre resultando na seleção do melhor plano de 

execução tanto na fase de seleção quanto de adaptação.  Verificamos também queo 

overhead gerado pela composição de serviço, seleção e adaptação do plano de execução 

foi muito baixo. Além disso, a diferença (cerca de 0,7 segundos) entre a aplicação 

executado com OpenCOPI e a aplicação desenvolvida diretamente em Java não foi 

significante comparada com os benefícios fornecidos pelo OpenCOPI. 

8.2. Limitações 

A arquitetura do OpenCOPI não está completamente implementada, faltando 

ainda o desenvolvimento de alguns componentes, o que limita alguns aspectos de seu 

funcionamento. As limitações atuais da implementação do OpenCOPI são: (i) os 

metadados de qualidade de serviço e de contexto são simulados uma vez que o 

componente (Metadata Monitor), responsável pela aferição desses metadados, ainda 

não foi implementado; (ii)em sua versão atual, o desenvolvimento dos drivers que 

encapsulam as tecnologias de comunicação e o modelo de contexto de contexto dos 

middleware subjacentes exige um esforço considerável do programador que integra 

cada um desses middleware ao OpenCOPI; o ideal é que esse processo seja 

automatizado; (iii) atualmente o OpenCOPI ainda não permite que o usuário inicie a 

execução de uma aplicação através de um dispositivo computacional e migre essa 

execução para outro dispositivo. Essa limitação deve-se ao fato de que os componentes 

Device Controller e Devices Manager não estão implementados; (iv) a interface gráfica 

do OpenCOPI ainda é limitada, impossibilitando o uso da plataforma por diversos 

usuários concorrentemente. Outra consequência dessa limitação da interface gráfica é 

permitir que os usuários escolham livremente os pesos dos parâmetros de qualidade 

(QoS e QoC).Uma escolha indevida dos valores desses pesos pode influenciar 

negativamente a seleção de serviços; (v) atualmente o modelo de transações do 

OpenCOPI é simples, desconsiderando transações pivô e também a localização e profile 

do usuário,entre outras informações relevantes às aplicações ubíquas. 

8.3. Trabalhos futuros 

Esse trabalho propôs uma plataforma abrangente, abrindo um leque de trabalhos 

futuros a serem realizados. Podemos classificar os trabalhos futuros em duas categorias: 

(i) os que já estão sendo desenvolvidos; (ii) os que ainda não estão sendo tratados.  
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(i) Dentre os que já foram iniciados destacamos: 

• O desenvolvimento do componente MetadataMonitor, responsável por 

implementar técnicas de aferição e transformação dos metadados de 

qualidade (QoS e QoC) através de mecanismos como dedução, filtro e 

extrapolação. Quando estiver funcionando, o MetadataMonitor 

possibilitará que os metadados de qualidade dos serviços suportados 

pelos middleware subjacentes sejam confiáveis e uniformes, uma vez 

que, mesmo que tais metadados sejam providos pelos próprios 

middleware subjacentes, eles podem ter sido aferidos através de técnicas 

distintas, resultando em valores que não podem ser comparados 

diretamente. Esses requisitos são necessários para que o mecanismo de 

seleção de planos de execução do OpenCOPI selecione fielmente o 

melhor plano de execução de um workflow. Esse mecanismo 

possibilitará a identificação de mudanças significativas da qualidade dos 

serviços em tempo real que podem disparar o processo de adaptação 

para manter a qualidade de execução do workflow. Como esse 

componente ainda não foi desenvolvido, atualmente os metadados 

utilizados pelo OpenCOPI são simulados; 

• A implementação de uma ferramenta para automatização da criação dos 

drivers de integração dos middleware subjacentes. Essa ferramenta está 

sendo desenvolvida por um aluno de mestrado que faz parte do grupo de 

pesquisa. Quando finalizada, essa ferramenta será capaz de gerar a 

conversão dos modelos de contexto de cada middleware subjacente para 

o OpenCOPI e a interoperação entre as tecnologias de comunicação 

adotadas pelo middleware subjacente e pelo OpenCOPI. Essa ferramenta 

é baseada em MDD – ModelDrivenDevelopment (Stahl, Volter et al., 

2006), que consiste em uma abordagem top-down de desenvolvimento 

de software que empregam modelos como principais artefatos e 

proporcionam a criação automática de código-fonte a partir de 

transformações de modelos. A integração de cada middleware de 

provisão de contexto se dará através de conjuntos de transformações 

ATL (Jouault e Kurtev, 2006) entre os modelos de contexto e de 

comunicação do OpenCOPI e de cada middleware de provisão de 

contexto integrado.  
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(ii) Outros trabalhos, ainda não iniciados, mas igualmente importantes para 

complementar a implementação da arquitetura do OpenCOPI: 

• Implementação dos módulos DeviceController e DevicesManager. O 

primeiro é responsável por comunicar os dispositivos móveis dos 

usuários com o OpenCOPI. O Segundo é responsável por gerenciar os 

dispositivos móveis dos usuários. Juntos, esses módulos permitirão que 

o OpenCOPI acesse serviços de monitoramento disponibilizados pelos 

dispositivos (por exemplo, para monitorar o nível de bateria). Além 

disso, esses módulos possibilitarão a migração da execução de um 

workflow de um dispositivo para outro. Por exemplo, o usuário pode 

iniciar a execução de um workflow em seu smartphone e em decorrência 

do baixo nível de bateria deste dispositivo, os resultados serão enviados 

para seu tablet ou PC. 

• Implementação de uma interface Web para facilitar a criação e execução 

de workflows em grande escala. A ideia é implantar a plataforma em um 

Web container, permitindo que um maior número de usuários possam 

utilizar simultaneamente o OpenCOPI. Essa interface Web deve 

contemplar serviços para duas classes de clientes. A primeira classe é  

composta pelos clientes que desejam criar aplicações que executem 

sobre o OpenCOPI. Para esses clientes é necessário disponibilizar 

serviços de criação, edição e configuração de workflows. A segunda 

classe de clientes é composta por desenvolvedores de middleware 

subjacentes. Para esses, o OpenCOPI  deve disponibilizar serviços que 

permitam uma fácil integração dos mesmos com o OpenCOPI. 

• Implementação de um modelo de transações mais avançado, que 

permitirá que transações mais complexas considerem informações de 

contexto como a localização do usuário e seu profile. Modelos de 

transações com essas características são propostas em(Alonso, Agrawal 

et al., 1996; Montagut e Molva, 2006; Tang, Guo et al., 2008).  

• Por fim, outro trabalho futuro é aumentar o grau de avaliação da 

plataforma. Essa tarefa é dependente dos trabalhos futuros mencionados 

anteriormente uma vez que cada um daqueles trabalhos possibilita 

aumentar o nível de avaliação da plataforma. Por exemplo, avaliar o 
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desempenho e/ou overhead gerado por drivers construídos para 

middleware subjacentes que utilizem diferentes tecnologias de 

comunicação e de representação de contexto. Outro exemplo é avaliar a 

escalabilidade do OpenCOPI, isso é, avaliar a quantidade de requisições 

de usuários simultâneos que o OpenCOPI suporta. Outro aspecto que 

necessita de avaliação é o quão genérico é o OpenCOPI.Para isso, é 

necessário usar o OpenCOPI em aplicações de natureza não ubíqua. Por 

fim, a facilidade de uso do OpenCOPI, bem como a interface de 

configuração de pesos dos parâmetros de qualidade devem ser avaliados 

de modo a permitir uma fácil operação com a plataforma e evitar que 

uma configuração de pesos equivocada influencie negativamente a 

seleção de serviços, escolhendo serviços com qualidade inferior ao 

desejado. 
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Apêndice – Ontologias de domínio 

Generic Context Ontology 
<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF 
    xmlns:expression="http://www.daml.org/services/ owl-
s/1.1/generic/Expression.owl#" 
    xmlns:process="http://www.daml.org/services/owl -
s/1.1/Process.owl#" 
    xmlns:p1="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#" 
    xmlns:service="http://www.daml.org/services/owl -
s/1.1/Service.owl#" 
    xmlns:grounding="http://www.daml.org/services/o wl-
s/1.1/Grounding.owl#" 
    xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syn tax-ns#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schem a#" 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
    xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oi l#" 
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
    xmlns:profile="http://www.daml.org/services/owl -
s/1.1/Profile.owl#" 
  xml:base="http://www.example.org/owls/GenericOnto logy.owl"> 
<owl:Ontology rdf:about=""> 
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>This ontology describes the elements of the GENERI C CONTEXT 
ONTOLOGY.</rdfs:comment> 
<dc:creator rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string" 
>Fred Lopes</dc:creator> 
</owl:Ontology> 
<owl:Class rdf:ID="Message"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="Object"/> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="IndoorSpace"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="Location"/> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="CompEntity"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Object"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="Equipament"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Object"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#Location"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Object"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="OutdoorSpace"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Location"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="Task"/> 
<owl:Class rdf:ID="Person"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Object"/> 
</owl:Class> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="idTask"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Task"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="email"> 
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<rdfs:domain rdf:resource="#Person"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="idObject"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Object"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="personName"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Person"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<rdf:Property rdf:about="http://purl.org/dc/element s/1.1/creator"/> 
</rdf:RDF> 
 
<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 3.2.1, B uild 365)  
http://protege.stanford.edu --> 
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HealthCare Ontology 
<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF 
    xmlns:list="http://www.daml.org/services/owl-
s/1.1/generic/ObjectList.owl#" 
    xmlns:xsp="http://www.example.org/owls/2005/08/ 07/xsp.owl#" 
    xmlns:protege="http://protege.stanford.edu/plug ins/owl/protege#" 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syn tax-ns#" 
    xmlns:assert="http://www.example.org/owls/asser t.owl#" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schem a#" 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
    xmlns="http://www.example.org/owls/HealthCare.o wl#" 
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
  xml:base="http://www.example.org/owls/HealthCare. owl"> 
<owl:Ontology rdf:about=""> 
<owl:imports 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl"/> 
<dc:creator rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string" 
>Everton Cavalcante; Fred Lopes</dc:creator> 
<rdfs:comment xml:lang="en">This ontology describes  elements of the 
OpenCOPI's Health Care context domain.</rdfs:commen t> 
</owl:Ontology> 
<owl:Class rdf:ID="IntensiveCare"> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:ID="RescueUnit"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:ID="PatientTransport"/> 
</owl:disjointWith> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#Ambulance"/> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:comment xml:lang="en">The most advanced kind of emergency 
ambulances with crew and equipment capable of apply ing advanced life 
support procedures.</rdfs:comment> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="LocationList"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#LocationList"/> 
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#rest"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#first"/> 
<owl:allValuesFrom> 
<owl:Class rdf:about="#Location"/> 
</owl:allValuesFrom> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/19 99/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#BloodPressure"> 
<owl:disjointWith rdf:resource="http://www.w3.org/1 999/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
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<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Route"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Location"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Hospital"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Return"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#CourseDescription"/> 
</owl:disjointWith> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of a blood pressu re measure, 
containing systole and diastole values.</rdfs:comme nt> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Person"/> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Ambulance"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Information"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#MedicalProfile"/> 
</owl:disjointWith> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="HospitalList"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#rest"/> 
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#HospitalList"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:allValuesFrom> 
<owl:Class rdf:about="#Hospital"/> 
</owl:allValuesFrom> 
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#first"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/19 99/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="RelativeList"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#RelativeList"/> 
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#rest"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#first"/> 
<owl:allValuesFrom> 
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<owl:Class rdf:ID="Relative"/> 
</owl:allValuesFrom> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/19 99/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="Doctor"> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#Person"/
> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:ID="Patient"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Relative"/> 
</owl:disjointWith> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of a doctor.</rdf s:comment> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="RecordedMessage"> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#Message"
/> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:ID="Email"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:ID="SMS"/> 
</owl:disjointWith> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of a recorded 
message.</rdfs:comment> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#Relative"> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of a patient's 
relative.</rdfs:comment> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Doctor"/> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Patient"/> 
</owl:disjointWith> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#Person"/
> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#Return"> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#MedicalProfile"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith rdf:resource="http://www.w3.org/1 999/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Ambulance"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
></owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Person"/> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Information"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#BloodPressure"/> 
<owl:disjointWith> 
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<owl:Class rdf:about="#Location"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Hospital"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Route"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#CourseDescription"/> 
</owl:disjointWith> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#PatientTransport"> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Emergency unit for tran sporting bedridden 
patients or in wheelchairs in non urgent situations  which do not 
require special medical care.</rdfs:comment> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#RescueUnit"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#IntensiveCare"/> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#Ambulance"/> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#Patient"> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of a patient.</rd fs:comment> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Doctor"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Relative"/> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#Person"/
> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="PersonList"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/19 99/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#first"/> 
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#Person"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#rest"/> 
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#PersonList"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#CourseDescription"> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Location"/> 
</owl:disjointWith> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Course description of a  route to be 
performed by an ambulance.</rdfs:comment> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#BloodPressure"/> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Ambulance"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
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<owl:Class rdf:about="#Information"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Hospital"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#MedicalProfile"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith rdf:resource="http://www.w3.org/1 999/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Route"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Return"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Person"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="AmbulanceList"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#rest"/> 
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#AmbulanceList"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:allValuesFrom> 
<owl:Class rdf:about="#Ambulance"/> 
</owl:allValuesFrom> 
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#first"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/19 99/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="Monitor"> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of a blood pressu re 
monitor.</rdfs:comment> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#Equipame
nt"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="Cellphone"> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:ID="Handheld"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:ID="Laptop"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:ID="PC"/> 
</owl:disjointWith> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="Device"/> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of a cellphone.</ rdfs:comment> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#Route"> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Return"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#BloodPressure"/> 
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<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Information"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#CourseDescription" /> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Ambulance"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Hospital"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Location"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith rdf:resource="http://www.w3.org/1 999/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Person"/> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#MedicalProfile"/> 
</owl:disjointWith> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of a route to be performed by an 
ambulance. A route is defined as a series of two or  more waypoints, 
i.e., coordinates that identity a point in physical  space (here, 
objects of Location class). To follow a route, the GPS user navigates 
to the nearest waypoint, then to the next one in tu rn until the 
destination is reached. Moreover, a route can inclu de a detailed 
description of the course and additional informatio n.</rdfs:comment> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#Location"> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Information"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#CourseDescription" /> 
<owl:disjointWith rdf:resource="http://www.w3.org/1 999/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#MedicalProfile"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#BloodPressure"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Return"/> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Ambulance"/> 
</owl:disjointWith> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/20 02/07/owl#Thing"/> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Hospital"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Person"/> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="describes"/> 
</owl:onProperty> 
<owl:cardinality rdf:datatype="http://www.w3.org/20 01/XMLSchema#int" 
>1</owl:cardinality> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Route"/> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of a location, co ntaining name, 
latitude and longitude (coordinates).</rdfs:comment > 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#Device"> 



Uma Plataforma de Integração de Middleware para Computação Ubíqua 

141 
 

<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#CompEnti
ty"/> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of a generic devi ce.</rdfs:comment> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#Email"> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of an e-mail.</rd fs:comment> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#Message"
/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#RecordedMessage"/>  
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#SMS"/> 
</owl:disjointWith> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#Information"> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Ambulance"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#MedicalProfile"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Route"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Return"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Location"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="http://www.w3.org/1 999/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#CourseDescription" /> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#BloodPressure"/> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Information contained i n a patient's 
medical profile.</rdfs:comment> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Hospital"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Person"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#Laptop"> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of a laptop.</rdf s:comment> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Cellphone"/> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Handheld"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#PC"/> 
</owl:disjointWith> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Device"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="DoctorList"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#rest"/> 
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#DoctorList"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#Doctor"/> 
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#first"/> 
</owl:Restriction> 
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</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/19 99/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#SMS"> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of a SMS (short 
message).</rdfs:comment> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#Message"
/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Email"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#RecordedMessage"/>  
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#Handheld"> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Cellphone"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Laptop"/> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#PC"/> 
</owl:disjointWith> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of a handheld.</r dfs:comment> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Device"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#RescueUnit"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#Ambulance"/> 
</rdfs:subClassOf> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#IntensiveCare"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#PatientTransport"/ > 
<rdfs:comment xml:lang="en">It has crew and equipme nt capable of 
applying basic life support procedures which is int ended to stabilize 
and transport patients needing assistance during 
transport.</rdfs:comment> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#Hospital"> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#Ambulance"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Information"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#BloodPressure"/> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#MedicalProfile"/> 
</owl:disjointWith> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#OutdoorS
pace"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Location"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#CourseDescription" /> 
<owl:disjointWith rdf:resource="http://www.w3.org/1 999/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of a hospital.</r dfs:comment> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Return"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Route"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Person"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#PC"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Device"/> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of a PC (personal  
computer).</rdfs:comment> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Cellphone"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Handheld"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Laptop"/> 
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</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#Ambulance"> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Return"/> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#Equipame
nt"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="http://www.w3.org/1 999/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Location"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#BloodPressure"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Information"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Hospital"/> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of an ambulance.< /rdfs:comment> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#MedicalProfile"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Route"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Person"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#CourseDescription" /> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#MedicalProfile"> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Location"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#CourseDescription" /> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Hospital"/> 
<rdfs:comment xml:lang="en">Model of a patient's me dical profile, that 
is a kind of a dossier which has previous informati on 
(events/diagnostics, administred therapies and medi cines) as well as 
current information (e.g., if the patient is obese or not, 
hypertensive or not, if has other diseases and/or a llergies which can 
influence on his treatment or be correlated to the considered problem 
etc.) about the patient.</rdfs:comment> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Information"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Route"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#BloodPressure"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Person"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Ambulance"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#Return"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="http://www.w3.org/1 999/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
</owl:Class> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasLocation"> 
<rdfs:range rdf:resource="#Location"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasAcceptableLimit"> 
<rdfs:range rdf:resource="#BloodPressure"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Monitor"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="isRelatedTo"> 
<rdfs:range rdf:resource="#Patient"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#MedicalProfile"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="compounds"> 
<rdfs:range rdf:resource="#Route"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Location"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="isSituatedAt"> 
<rdfs:range rdf:resource="#Location"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Hospital"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="isDoctorOf"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Doctor"/> 
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<rdfs:range rdf:resource="#Patient"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="carries"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Patient"/> 
<owl:inverseOf> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="isCarriedBy"/> 
</owl:inverseOf> 
<rdfs:range rdf:resource="#Monitor"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="isOwnedBy"> 
<rdfs:range rdf:resource="#Person"/> 
<owl:inverseOf> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="isOwnerOf"/> 
</owl:inverseOf> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Device"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="isTargetOf"> 
<rdfs:range rdf:resource="#Route"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Location"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="isRelativeOf"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Relative"/> 
<rdfs:range rdf:resource="#Patient"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasCurrentLocation"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Ambulance"/> 
<rdfs:range rdf:resource="#Location"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="contains"> 
<rdfs:range rdf:resource="#Information"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#MedicalProfile"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="isLocatedIn"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Person"/> 
<rdfs:range rdf:resource="#Location"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:about="#describes"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#CourseDescription"/> 
<rdfs:range rdf:resource="#Route"/> 
<owl:inverseOf> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="isDescribedBy"/> 
</owl:inverseOf> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:about="#isCarriedBy"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Monitor"/> 
<owl:inverseOf rdf:resource="#carries"/> 
<rdfs:range rdf:resource="#Patient"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="isOriginOf"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Location"/> 
<rdfs:range rdf:resource="#Route"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:about="#isOwnerOf"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Person"/> 
<owl:inverseOf rdf:resource="#isOwnedBy"/> 
<rdfs:range rdf:resource="#Device"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:about="#isDescribedBy"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Route"/> 
<rdfs:range rdf:resource="#CourseDescription"/> 
<owl:inverseOf rdf:resource="#describes"/> 
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</owl:ObjectProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="locationName"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Location"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="latitude"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Location"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="emailAddress"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Person"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="systole"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#int"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#BloodPressure"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="nameHospital"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="idDevice"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Device"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="specialization"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Hospital"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="longitude"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Location"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="macAddress"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<owl:Class rdf:about="#Handheld"/> 
<owl:Class rdf:about="#Laptop"/> 
<owl:Class rdf:about="#PC"/> 
</owl:unionOf> 
</owl:Class> 
</rdfs:domain> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="messageContent"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="idMessage"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="isAvailable"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Hospital"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#boolean"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="idAmbulance"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Ambulance"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="personName"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Person"/> 
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</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="ipAddress"> 
<rdfs:domain> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<owl:Class rdf:about="#Handheld"/> 
<owl:Class rdf:about="#Laptop"/> 
<owl:Class rdf:about="#PC"/> 
</owl:unionOf> 
</owl:Class> 
</rdfs:domain> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="diastole"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#BloodPressure"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#int"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="idEquipment"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="number"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Cellphone"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<rdf:Description rdf:about="http://www.daml.org/ser vices/owl-
s/1.1/generic/ObjectList.owl#List"> 
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>This is intended to provide an OWL-DL compatible v ersion of 
rdf:List.</rdfs:comment> 
</rdf:Description> 
<Return rdf:ID="Failure"/> 
<Return rdf:ID="Success"/> 
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2003/ 11/swrl#Variable"> 
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>Indicate that a URI is being used as a variable.</ rdfs:comment> 
</rdf:Description> 
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2003/ 11/swrl#Imp"> 
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>Implication (rule).</rdfs:comment> 
</rdf:Description> 
<owl:AnnotationProperty 
rdf:about="http://purl.org/dc/elements/1.1/creator" > 
<rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Datatyp eProperty"/> 
</owl:AnnotationProperty> 
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2003/ 11/swrl#Atom"> 
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>Common superclass.</rdfs:comment> 
</rdf:Description> 
</rdf:RDF> 
 
<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 3.2.1, B uild 365)  
http://protege.stanford.edu --> 
 

 

 



Uma Plataforma de Integração de Middleware para Computação Ubíqua 

147 
 

OilMonitor Ontology 
<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF 
    xmlns:process="http://www.daml.org/services/owl -
s/1.1/Process.owl#" 
    xmlns:list="http://www.daml.org/services/owl-
s/1.1/generic/ObjectList.owl#" 
    xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schem a#" 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
    xmlns:expression="http://www.daml.org/services/ owl-
s/1.1/generic/Expression.owl#" 
    xmlns:service="http://www.daml.org/services/owl -
s/1.1/Service.owl#" 
    xmlns:protege="http://protege.stanford.edu/plug ins/owl/protege#" 
    xmlns:grounding="http://www.daml.org/services/o wl-
s/1.1/Grounding.owl#" 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syn tax-ns#" 
    xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oi l#" 
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
    xmlns:profile="http://www.daml.org/services/owl -
s/1.1/Profile.owl#" 
    xmlns="http://www.example.org/owls/OilMonitor.o wl#" 
  xml:base="http://www.example.org/owls/OilMonitor. owl"> 
<owl:Ontology rdf:about=""> 
<dc:creator rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string" 
>Fred Lopes</dc:creator> 
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>This ontology describes the elements of the oil we ll's to monitoring 
BM process.</rdfs:comment> 
<owl:imports 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl"/> 
</owl:Ontology> 
<owl:Class rdf:ID="InactiveOilWell"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="OilWell"/> 
</rdfs:subClassOf> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:ID="ActiveOilWell"/> 
</owl:disjointWith> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="Regime"/> 
<owl:Class rdf:ID="Handheld"> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:ID="Device"/> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#Device"> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#CompEnti
ty"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="EmployeeList"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/19 99/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:allValuesFrom> 
<owl:Class rdf:ID="Employee"/> 
</owl:allValuesFrom> 
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<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#first"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#EmployeeList"/> 
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#rest"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#ActiveOilWell"> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#InactiveOilWell"/>  
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about="#OilWell"/> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="ChangeList"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/19 99/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:allValuesFrom> 
<owl:Class rdf:ID="Change"/> 
</owl:allValuesFrom> 
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#first"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#rest"/> 
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#ChangeList"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#OilWell"> 
<owl:equivalentClass> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<owl:Class rdf:about="#InactiveOilWell"/> 
<owl:Class rdf:about="#ActiveOilWell"/> 
</owl:unionOf> 
</owl:Class> 
</owl:equivalentClass> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#OutdoorS
pace"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#Employee"> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#Person"/
> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="RegimeList"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/19 99/02/22-rdf-
syntax-ns#List"/> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
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<owl:allValuesFrom rdf:resource="#RegimeList"/> 
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#rest"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#Regime"/> 
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#first"/> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#Change"> 
<owl:equivalentClass> 
<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
<owl:Class rdf:ID="BadOption"/> 
<owl:Class rdf:ID="GoodOption"/> 
</owl:unionOf> 
</owl:Class> 
</owl:equivalentClass> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#Task"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#GoodOption"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Change"/> 
<owl:disjointWith> 
<owl:Class rdf:about="#BadOption"/> 
</owl:disjointWith> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="Technician"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Employee"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#BadOption"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Change"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#GoodOption"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="Office"> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#IndoorSp
ace"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="Engineer"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Employee"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="Return"/> 
<owl:Class rdf:ID="Field"> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#OutdoorS
pace"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="PumpUnit"> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.example.org/owls/GenericOn tology.owl#Equipame
nt"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="Laptop"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Device"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="CellPhone"> 
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<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Device"/> 
</owl:Class> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasResponsable"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Field"/> 
<rdfs:range rdf:resource="#Engineer"/> 
<owl:inverseOf> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="responsableBy"/> 
</owl:inverseOf> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="usedBy"> 
<rdfs:range rdf:resource="#Employee"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Device"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="actualRegime"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#PumpUnit"/> 
<rdfs:range rdf:resource="#Regime"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:about="#responsableBy"> 
<owl:inverseOf rdf:resource="#hasResponsable"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Engineer"/> 
<rdfs:range rdf:resource="#Field"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="workLocation"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Employee"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="localizedAt"> 
<rdfs:range rdf:resource="#OilWell"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasRegime"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Change"/> 
<rdfs:range rdf:resource="#Regime"/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="ipAddress"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Device"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="phoneNumber"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Device"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="macAddress"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Device"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="idRegime"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Regime"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="idChange"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Change"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="cpmValue"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Regime"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="maxBurdenValue"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#PumpUnit"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="minBurdenValue"> 
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<rdfs:domain rdf:resource="#PumpUnit"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="emailAddress"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="idEmployee"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Employee"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="stemSize"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Regime"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="longitudeValue"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="burdenValue"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Regime"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="idDevice"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Device"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="idOilWell"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#OilWell"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="idOffice"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Office"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="latitudeValue"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="idEquipment"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="locationName"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="idField"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Field"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="personalName"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="text"> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<RegimeList rdf:ID="RegimeList_1"> 
<rdf:first> 
<Regime rdf:ID="Regime_1"> 
<stemSize rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>30</stemSize> 
<burdenValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X MLSchema#string" 
>40</burdenValue> 
<idRegime rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>1</idRegime> 
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<cpmValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>60</cpmValue> 
</Regime> 
</rdf:first> 
<rdf:rest> 
<RegimeList rdf:ID="RegimeList_2"> 
<rdf:rest> 
<RegimeList rdf:ID="RegimeList_3"> 
<rdf:first> 
<Regime rdf:ID="Regime_3"> 
<idRegime rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>3</idRegime> 
<burdenValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X MLSchema#string" 
>32</burdenValue> 
<cpmValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>40</cpmValue> 
<stemSize rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>45</stemSize> 
</Regime> 
</rdf:first> 
<rdf:rest> 
<RegimeList rdf:ID="RegimeList_4"> 
<rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/2 2-rdf-syntax-
ns#nil"/> 
<rdf:first> 
<Regime rdf:ID="Regime_4"> 
<idRegime rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>4</idRegime> 
<cpmValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>35</cpmValue> 
<burdenValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X MLSchema#string" 
>26</burdenValue> 
<stemSize rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>45</stemSize> 
</Regime> 
</rdf:first> 
</RegimeList> 
</rdf:rest> 
</RegimeList> 
</rdf:rest> 
<rdf:first> 
<Regime rdf:ID="Regime_2"> 
<idRegime rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>2</idRegime> 
<burdenValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X MLSchema#string" 
>30</burdenValue> 
<stemSize rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>30</stemSize> 
<cpmValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>80</cpmValue> 
</Regime> 
</rdf:first> 
</RegimeList> 
</rdf:rest> 
</RegimeList> 
<OilWell rdf:ID="OilWell_C2"> 
<longitudeValue rdf:datatype="http://www.w3.org/200 1/XMLSchema#string" 
>101</longitudeValue> 
<idOilWell rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XML Schema#string" 
>2</idOilWell> 
<locationName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
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>Well C2</locationName> 
<latitudeValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001 /XMLSchema#string" 
>82</latitudeValue> 
</OilWell> 
<Regime rdf:ID="Regime_7"> 
<stemSize rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>30</stemSize> 
<cpmValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>35</cpmValue> 
<burdenValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X MLSchema#string" 
>22</burdenValue> 
<idRegime rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>7</idRegime> 
</Regime> 
<OilWell rdf:ID="OilWell_M1"> 
<longitudeValue rdf:datatype="http://www.w3.org/200 1/XMLSchema#string" 
>28</longitudeValue> 
<locationName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>Well M1</locationName> 
<latitudeValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001 /XMLSchema#string" 
>27</latitudeValue> 
<idOilWell rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XML Schema#string" 
>3</idOilWell> 
</OilWell> 
<Change rdf:ID="Change_2"> 
<idChange rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>2</idChange> 
<hasRegime rdf:resource="#Regime_7"/> 
</Change> 
<Return rdf:ID="Failure"/> 
<Change rdf:ID="Change_3"> 
<hasRegime rdf:resource="#Regime_2"/> 
<idChange rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>3</idChange> 
</Change> 
<Engineer rdf:ID="Engineer_1"> 
<idEmployee rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string" 
>1</idEmployee> 
<personalName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>Fred</personalName> 
<emailAddress rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>fred@domain.com</emailAddress> 
<responsableBy> 
<Field rdf:ID="Mossoro_RN"> 
<idField rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc hema#string" 
>2</idField> 
<latitudeValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001 /XMLSchema#string" 
>26</latitudeValue> 
<locationName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>Mossoro</locationName> 
<hasResponsable rdf:resource="#Engineer_1"/> 
<longitudeValue rdf:datatype="http://www.w3.org/200 1/XMLSchema#string" 
>28</longitudeValue> 
</Field> 
</responsableBy> 
</Engineer> 
<Field rdf:ID="Campos_RJ"> 
<idField rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc hema#string" 
>1</idField> 
<latitudeValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001 /XMLSchema#string" 
>80</latitudeValue> 
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<hasResponsable> 
<Engineer rdf:ID="Engineer_2"> 
<idEmployee rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string" 
>2</idEmployee> 
<emailAddress rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>maria@domain.com</emailAddress> 
<responsableBy rdf:resource="#Campos_RJ"/> 
<personalName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>Maria</personalName> 
</Engineer> 
</hasResponsable> 
<longitudeValue rdf:datatype="http://www.w3.org/200 1/XMLSchema#string" 
>101</longitudeValue> 
<locationName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>Campos</locationName> 
</Field> 
<ChangeList rdf:ID="ChangeList_2"> 
<rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/2 2-rdf-syntax-
ns#nil"/> 
<rdf:first rdf:resource="#Change_2"/> 
</ChangeList> 
<Technician rdf:ID="Technician_2"> 
<emailAddress rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>jose@domain.com</emailAddress> 
<workLocation rdf:resource="#Campos_RJ"/> 
<personalName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>Jose</personalName> 
<idEmployee rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string" 
>4</idEmployee> 
</Technician> 
<Regime rdf:ID="Regime_6"> 
<stemSize rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>20</stemSize> 
<burdenValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X MLSchema#string" 
>32</burdenValue> 
<cpmValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>50</cpmValue> 
<idRegime rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>6</idRegime> 
</Regime> 
<Regime rdf:ID="Regime_5"> 
<stemSize rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>25</stemSize> 
<burdenValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X MLSchema#string" 
>59</burdenValue> 
<idRegime rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>5</idRegime> 
<cpmValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>50</cpmValue> 
</Regime> 
<EmployeeList rdf:ID="EmployeeList_1"> 
<rdf:rest> 
<EmployeeList rdf:ID="EmployeeList_2"> 
<rdf:first rdf:resource="#Technician_2"/> 
<rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/2 2-rdf-syntax-
ns#nil"/> 
</EmployeeList> 
</rdf:rest> 
<rdf:first> 
<Technician rdf:ID="Technician_1"> 
<personalName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
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>Joao</personalName> 
<workLocation rdf:resource="#Mossoro_RN"/> 
<idEmployee rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string" 
>3</idEmployee> 
<emailAddress rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>joao@domain.com</emailAddress> 
</Technician> 
</rdf:first> 
</EmployeeList> 
<Return rdf:ID="Success"/> 
<PumpUnit rdf:ID="PumpUnit_1"> 
<minBurdenValue rdf:datatype="http://www.w3.org/200 1/XMLSchema#string" 
>33</minBurdenValue> 
<maxBurdenValue rdf:datatype="http://www.w3.org/200 1/XMLSchema#string" 
>55</maxBurdenValue> 
<localizedAt rdf:resource="#OilWell_M1"/> 
<idEquipment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X MLSchema#string" 
>1</idEquipment> 
</PumpUnit> 
<Technician rdf:ID="Technician_3"> 
<idEmployee rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XM LSchema#string" 
>5</idEmployee> 
<personalName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>Mario</personalName> 
<emailAddress rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>mario@domain.com</emailAddress> 
<workLocation rdf:resource="#Mossoro_RN"/> 
</Technician> 
<Change rdf:ID="Change_1"> 
<hasRegime rdf:resource="#Regime_6"/> 
<idChange rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLS chema#string" 
>1</idChange> 
</Change> 
<PumpUnit rdf:ID="PumpUnit_2"> 
<idEquipment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X MLSchema#string" 
>2</idEquipment> 
<localizedAt> 
<OilWell rdf:ID="OilWell_M2"> 
<idOilWell rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XML Schema#string" 
>4</idOilWell> 
<latitudeValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001 /XMLSchema#string" 
>25</latitudeValue> 
<locationName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>Well M2</locationName> 
<longitudeValue rdf:datatype="http://www.w3.org/200 1/XMLSchema#string" 
>28</longitudeValue> 
</OilWell> 
</localizedAt> 
<maxBurdenValue rdf:datatype="http://www.w3.org/200 1/XMLSchema#string" 
>48</maxBurdenValue> 
<minBurdenValue rdf:datatype="http://www.w3.org/200 1/XMLSchema#string" 
>25</minBurdenValue> 
</PumpUnit> 
<owl:AnnotationProperty 
rdf:about="http://purl.org/dc/elements/1.1/creator" > 
<rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Datatyp eProperty"/> 
</owl:AnnotationProperty> 
<ChangeList rdf:ID="ChangeList_1"> 
<rdf:first rdf:resource="#Change_1"/> 
<rdf:rest rdf:resource="#ChangeList_2"/> 
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</ChangeList> 
<OilWell rdf:ID="OilWell_C1"> 
<latitudeValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001 /XMLSchema#string" 
>80</latitudeValue> 
<longitudeValue rdf:datatype="http://www.w3.org/200 1/XMLSchema#string" 
>101</longitudeValue> 
<locationName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema#string" 
>Well C1</locationName> 
<idOilWell rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XML Schema#string" 
>1</idOilWell> 
</OilWell> 
</rdf:RDF> 
 
<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 3.2.1, B uild 365)  
http://protege.stanford.edu --> 

 

 

 


