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RESUMO 
 Aplicações cientes de contexto são tipicamente dinâmicas e caracterizam-se por 

utilizar serviços providos por várias fontes, com diferentes níveis de qualidade. A qualidade 

de uma informação de contexto é expressa através dos metadados de Qualidade de Contexto 

(QoC), como precisão, corretude, atualidade, resolução. Por sua vez, a qualidade de um 

serviço é expressa através dos metadados de Qualidade de Serviço (QoS), como tempo de 

resposta, taxa de erro, disponibilidade e tempo médio entre falhas. Para garantir que uma 

aplicação está utilizando serviços e informações de contexto com níveis de QoS e QoC que 

satisfaçam seus requisitos, é essencial que elas estejam continuamente cientes desses 

metadados. Para tanto, é necessário utilizar um mecanismo de monitoramento de QoS e QoC 

que atenda aos seguinte requisitos:  (i) forneça suporte a aferição e monitoramento de 

metadados de QoS e QoC; (ii) opere de forma síncrona como também de forma assíncrona, 

permitindo que a aplicação especifique uma condição e o monitor informe quando ocorre 

algum evento que satisfaça a condição;; (iii) use ontologias para representação da informação 

de forma a evitar interpretações ambíguas. Este trabalho propõe o QoMonitor, um módulo 

para monitoramento de metadados de QoS e QoC que atende a tais requisitos. A arquitetura e 

a implementação do QoMonitor são discutidos. Para requisições assíncrona o QoMonitor usa 

dois protocolos: JMS e Light-PubSubHubbub. De forma a ilustrar o uso do QoMonitor no 

contexto do desenvolvimento de aplicações ubíquas ele foi integrado ao OpenCOPI (Open 

COntext Platform Integration), uma plataforma integradora de diferentes Middleware de 

provisão de contexto que fornecem serviços e seus respectivos metadados. Para validar o uso 

do QoMonitor são utilizados duas aplicações como provas de conceito que exploram as 

capacidades do monitor:  uma aplicação da indústria de petróleo e gás, e uma aplicação de 

healthcare. Esse trabalho também apresenta uma avaliação do QoMonitor em termos de 

desempenho tanto no contexto de requisições síncronas como assíncronas. 
 

Palavras-chaves: metadados; monitoramento; aferição; QoS; QoC; requisições 

síncronas; requisições assíncronas;  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
Context-aware applications are typically dynamic and use services provided by several 

sources, with different quality levels. Context information qualities are expressed in terms 

of Quality of Context (QoC) metadata, such as precision, correctness, refreshment, and 

resolution. On the other hand, service qualities are expressed via Quality of Services 

(QoS) metadata such as response time, availability and error rate. In order to assure that 

an application is using services and context information that meet its requirements, it is 

essential to continuously monitor the metadata. For this purpose, it is needed a QoS and 

QoC monitoring mechanism that meet the following requirements: (i) to support 

measurement and monitoring of QoS and QoC metadata; (ii) to support synchronous and 

asynchronous operation, thus enabling the application to periodically gather the 

monitored metadata and also to be asynchronously notified whenever a given metadata 

becomes available; (iii) to use ontologies to represent information in order to avoid 

ambiguous interpretation. This work presents QoMonitor, a module for QoS and QoC 

metadata monitoring that meets the abovementioned requirement. The architecture and 

implementation of QoMonitor are discussed. To support asynchronous communication 

QoMonitor uses two protocols: JMS and Light-PubSubHubbub. In order to illustrate 

QoMonitor in the development of ubiquitous application it was integrated to OpenCOPI 

(Open COntext Platform Integration), a Middleware platform that integrates several 

context provision middleware. To validate QoMonitor we used two applications as proof-

of-concept: an oil and gas monitoring application and a healthcare application. This work 

also presents a validation of QoMonitor in terms of performance both in synchronous and 

asynchronous requests. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

A rápida evolução tecnológica das últimas décadas possibilitou o surgimento de novas 

tecnologias de informação e comunicação tais como transmissão digital de vídeo e de áudio, 

redes locais sem fio padrão IEEE 802.11, bluetooth, GPS (Global Position System) etc.; como 

também de dispositivos que utilizam essas tecnologias, a exemplo dos smartphones, TV 

digital, PC (Personal Computer), tablets, etc. Neste contexto, as redes especializadas de 

comunicação (voz, vídeo, dados etc), convergiram para uma única rede que transmite os 

diversos tipos de mídia e que permitem interatividade entre as partes que se comunicam. 

Essas tecnologias estão presentes em quase todos os lugares e fazem parte do dia a dia da 

maioria das pessoas em todo mundo, exigindo acesso ubíquo, isto é, a qualquer hora, em 

qualquer lugar e através de qualquer mídia [Finkelstein et al., 2012  ]. Nesse cenário, diversas 

aplicações ubíquas têm sido propostas para as mais variadas áreas e diferenciam-se de 

aplicações convencionais por prover o acesso ubíquo a informações que podem ser originadas 

em vários locais e serem utilizadas por diversos usuários em uma gama de diferentes 

dispositivos. Aplicações ubíquas são aplicações cientes de contexto, ou seja, são aquelas que 

dispõem da habilidade de se adaptarem ao contexto e, portanto, dinamicamente mudam ou 

adaptam seu comportamento baseada no contexto da aplicação ou do usuário.  [Dey et al., 

2002]. Ainda, segundo o mesmo, aplicações cientes de contexto examinam as entidades 

relativamente a quem é, onde está, quando e o que o usuário está fazendo. Contexto é definido 

por Dey [Dey et al., 2001]  como “qualquer  informação  que  pode  ser  usada  para  caracterizar  a  

situação de uma entidade. Uma entidade é uma pessoa, lugar, ou objeto que é considerado 

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

própria   aplicação”. São exemplos de informações de contexto, a localização, identidade, 

atividade e tempo. Qualidade de contexto é qualquer informação que descreve a qualidade da 

informação de contexto. Exemplos de informações de qualidade de contexto (QoC - Quality 

of context) são: exatidão, precisão, granularidade, atualidade, etc. A qualidade de contexto 

muda dinamicamente ao longo do tempo, uma vez que as aplicações ubíquas são compostas 

por serviços provenientes de diversas fontes e fornecidos por diferentes provedores de 

serviços e são sujeitas às falhas ou degradação nos sensores que colhem as informações de 

contexto ou nos próprios serviços. Aplicações ubíquas são ainda sensíveis ao contexto, isto é, 

possuem a facilidade de se adaptarem às mudanças na qualidade de contexto de forma a 

utilizarem os serviços que exibam os melhores indicadores de qualidade de contexto. 
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Portanto, é essencial que essas aplicações recebam informações de monitoramento das 

informações de contexto, realizem a análise dessas informações para detectar mudanças de 

contexto e, consequentemente, realizar ações de adaptação. O aumento gigantesco no tráfego 

das comunicações digitais tem exigido, de forma crescente, que as redes subjacentes 

disponibilizem seus serviços atendendo a requisitos descritos pelos parâmetros de qualidade 

de serviço (QoS – Quality of Service) tais como: largura de banda compatível com os 

requisitos da aplicação, segurança, escalabilidade, throughput, tempo de resposta, delay, 

latência, tempo de processamento, etc. Os dipositivos móveis trouxeram requisitos adicionais, 

uma vez que estão mais sujeitos a falhas nas conexões e degradação de desempenho devido ao 

ruído, áreas de sombra (ausência de sinal), necessidade de economia de energia devido ao uso 

de baterias, etc. Em síntese, para qualificar e quantificar os parâmetros de qualidade da rede 

subjacente, de forma que atendam aos requisitos das aplicações, utiliza-se como referência a 

Qualidade de Serviço (QoS).   

Neste cenário, a arquitetura orientada a serviço (Service Oriented Architecture - SOA) 

[Sprott et al., 2003] tem sido bastante utilizada no desenvolvimento de aplicações cientes de 

contexto, pelas suas características de reuso, escalabilidade,  suporte a múltiplos tipos de 

clientes e independência da localização do serviço [Santos et al., 2007], [Daniele, 2009], 

[Grassi, et al., 2007]. Nesta arquitetura, as funcionalidades são disponibilizadas na forma de 

serviços e um mecanismo de descoberta de serviços é usado para se realizar a busca por 

serviços. Plataformas de Middleware têm sido usadas como infraestruturas subjacentes para o 

desenvolvimento e execução de aplicações cientes de contexto, [Lopes, 2011], [Gu, Pung et 

al., 2005], [Rouvoy R., et al., 2009], [Davidyuk et al., 2009], [Jun, L. et al., 2006], oferecendo 

mecanismos para: (i) descoberta de serviços, (ii) seleção de serviços, e (iii) substituição em 

caso de falha ou degradação do serviço, por problema no próprio provedor do serviço ou da 

infraestrutura subjacente. O uso de uma plataforma de middleware evita que a aplicação tenha 

de realizar uma gama de tarefas relacionadas a modelagem e monitoramento de contexto para 

coletar informações contextuais. 

A seleção de serviços é uma das funcionalidades essenciais em aplicações compostas 

por diferentes serviços.  Para esse fim são usados mecanismos de descoberta de serviços 

providos pelo Middleware subjacente que realiza a seleção com base nos requisitos das 

aplicações. Podem existir vários serviços com a mesma funcionalidade disponibilizados por 

diferentes provedores de serviços, ou seja, que atendem aos mesmos requisitos funcionais das 

aplicações. Para obter a melhor qualidade na sua execução, a aplicação, através do mecanismo 

de seleção disponibilizados pelo middleware, deve escolher, entre os diversos serviços com a 
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mesma funcionalidade, aquele que exiba os melhores indicadores em relação aos seus 

requisitos não-funcionais, tais como tempo de resposta, precisão, atualidade, latência, etc. 

Tais indicadores estão sujeitos a mudanças ao longo da execução da aplicação, pelo caráter 

dinâmico dos serviços, dispositivos e redes. 

No cenário de computação ubíqua, onde as aplicações são compostas por dados de 

contexto e serviços provenientes de diversas fontes, é essencial se conhecer a qualidade das 

informações e serviços para que as aplicações possam utilizar aquelas que satisfaçam seus 

requisitos. Portanto, a seleção de um serviço específico, entre os serviços que oferecem a 

mesma funcionalidade, porém disponibilizados por diferentes provedores, é realizada em 

função da qualidade das informações de contexto - Qualidade de Contexto (QoC) [Buchholz 

et al., 2003], ou da qualidade dos serviços prestados pela infraestrutura - Qualidade de 

Serviço (QoS) [W3C, 2003], [Tran et al., 2009], [Sathya, et al., 2011]. Durante a execução das 

aplicações também é necessário garantir que os serviços e informações de contexto continuem 

atendendo aos seus requisitos de QoC e QoS. Isso é essencial uma vez que os provedores de 

serviços e a infraestrutura subjacente estão sujeitos a falhas ou degradação na qualidade dos 

serviços, em particular quando são utilizados dispositivos móveis e redes sem fio que são 

propensos a saírem ou mudarem de rede e a interrupções e oscilações de intensidade de sinal. 

Nesse caso, as aplicações necessitam de capacidades adaptativas para substituírem um ou 

mais serviços que compõem a aplicação, por outros com a mesma funcionalidade, porém com 

melhores parâmetros de QoC e/ou QoS. Por exemplo, em uma aplicação de monitoramento de 

dados vitais de pacientes, serviços que usam tecnologias diferentes (redes locais sem fio 

padrão IEEE 802.11, celular, etc.) podem ser usados para contactar, em situações de 

emergência, ambulâncias que estejam próximas ao local.  Esses serviços devem ter 

parâmetros de qualidade diferentes, tais como: error rate, response time, MTBF, MTTR, 

uptime, freshness, etc. Sem os dados de monitoramento não há como saber qual o serviço 

mais adequado a ser utilizado. 

É necessário, portanto, criar uma infraestrutura para monitoramento, avaliação e 

armazenamento dos parâmetros de QoS e QoC, o que se constitui em uma tarefa complexa. 

Os componentes de um sistema com tais propósitos, podem se localizar nas aplicações do 

cliente, nas aplicações do servidor dos serviços, na plataforma de middleware ou plataformas 

de serviço (ambiente de execução), como também em mais de uma dessas opções [Oberortner 

et al., 2011]. 

O objetivo desta Tese é desenvolver um monitor de metadados de QoS e QoC 

genérico. Para tanto, é necessário desacoplá-lo das implementaçôes das aplicações do cliente, 
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do servidor e das plataformas de serviço, uma vez que o monitoramento dos parâmetros de 

QoS e QoC é uma tarefa repetitiva, complexa e sujeita a erros, tornado o desenvolvimento das 

aplicações muito complexo e desviando a atenção do desenvolvedor dos problemas 

específicos da aplicação, além de não serem reusáveis e escaláveis. Portanto, as 

funcionalidades de um monitor de QOS/QoC devem preferencialmente ser deixadas a cargo 

de um middleware, onde, além do desacoplamento, se obtém reusabilidade e escalabilidade.   

Este capítulo está organizado da seguinte forma: A seção 1.1 apresenta a motivação 

desse trabalho. A seção 1.2 apresenta as questões de pesquisa consideradas nesse trabalho. A 

seção 1.3 discorre sobre os objetivos específicos desta Tese. A seção 1.4 detalha como esta 

Tese está organizada.  

 

1.1. Motivação 

 

Como mencionado anteriormente, no contexto das aplicações cientes de contexto, que 

são tipicamente dinâmicas e incluem dados contextuais e serviços de várias fontes, é essencial 

conhecer a qualidade da informação e dos serviços fornecidos pela infraestrutura subjacente, 

de forma que a aplicação possa utilizar aqueles que melhor satisfaçam suas exigências. Para 

isso é necessário continuamente monitorar a informação de contexto coletada de diferentes 

entidades que tipicamente estão distribuídas. Essas informações de contexto precisam seguir 

um modelo unificado para facilitar sua especificação e monitoramento. Além disso, é 

necessário analisar as informações monitoradas para detectar mudanças no contexto e tomar 

decisões sobre adaptações a serem realizadas.  

Mecanismos de seleção de serviços providos pela infraestrutura subjacente são 

responsáveis por selecionar o serviço apropriado entre aqueles fornecidos pelos vários 

provedores disponíveis. Tal seleção de serviço deve ser realizada de acordo com a qualidade 

de contexto da informação (QoC) e/ou da qualidade dos serviços (QoS) fornecidos pela 

infraestrutura. Além do processo de seleção, durante a execução das aplicações é também 

necessário assegurar que os dados de QoS e QoC continuem a satisfazer às exigências das 

aplicações.  

Uma forma que uma aplicação dispõe para mensurar a qualidade dos serviços ou a 

qualidade de contexto, ou ainda, detectar a indisponibilidade dos mesmos, é consultando 

metadados. Metadados são usados para descrever informações sobre as variáveis observáveis, 

seja sobre serviços (QoS) ou sobre contexto (QoC), e são essenciais para o processamento e 
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análise dos dados coletados. Por exemplo, em uma aplicação de healthcare, na qual é 

monitorada, entre outros parâmetros, a pressão arterial de um paciente, em dado momento, o 

valor  deste  parâmetro  é  “12/8”,  de  modo  que  “12/8”  é  a  informação  de  contexto. Entretanto, 

deve-se examinar outras características adicionais dessa informação através da descrição dos 

seus metadados em termos de QoC, tais como atualidade dessa informação, grau de precisão, 

integridade, granularidade, etc. As informações vitais do paciente (informação de contexto) 

precisam ser fornecidos com alta taxa de refrescamento (parâmetro de QoC) para que seja 

garantida a atualidade desse dado. Da mesma forma, deve-se também examinar os metadados 

em termos de QoS, tais como tempo de resposta, latência, taxa de erro, escalabilidade, tempo 

médio entre falhas, etc.  Na aplicação de healthcare, os dados vitais do paciente devem ser 

fornecidos por um serviço com baixo tempo de resposta (parâmetro de QoS). Portanto, 

metadados de QoC/QoS são usados para se verificar se os serviços utilizados e informações 

de contexto correspondem aos padrões exigidos pela aplicação, possibilitando, caso seja 

necessário, a substituição de um determinado serviço por outro com a mesma funcionalidade, 

porém, com melhores QoC e/ou QoS.   

Nesse contexto é necessário prover um mecanismo para o constante monitoramento 

dos metadados de QoC e QoS, que deve prover suporte a aferição de metadados e ao 

monitoramento síncrono, i.e. realizado periodicamente em intervalos de tempo predefinidos, 

e/ou assíncrono, que em geral é disparado por um evento e não é regido por um intervalo de 

tempo bem definido. Como mencionado anteriormente, as funcionalidades de um monitor de 

QoS/QoC devem preferencialmente ser deixadas a cargo de um middleware que trate 

monitoramento separado de análise e adaptação, de forma a promover modularidade e facilitar 

a manutenção e evolução desses mecanismos.    

Nesse cenário de aplicações ubíquas, onde há uma diversidade de fontes de 

informação, cada uma das fontes pode usar diferentes representações de dados, o que torna a 

interpretação difícil. Dessa forma, é necessário que o mecanismo para monitoramento utilize 

alguma estratégia para representação compartilhada dos dados. Para essa finalidade, nos 

últimos anos ontologias vêm tendo uma grande popularidade, por ser uma técnica de 

organização de informação que permite a representação formal do conhecimento, descrevendo 

conceitos e relacionamentos semânticos entre eles, permitindo assim uma conceituação 

compartilhada e facilitando o compartilhamento e reuso de informações. [Gruber, T., 2009].  

Com base na discussão anterior, podemos descrever importantes requisitos, em termos 

de projeto e desenvolvimento, de um monitor de QoS/QoC. Tal monitor deve: 
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(i)  Fornecer uma interface (API) para comunicação com clientes e provedores de 

serviço, de forma que os clientes possam ter uma forma padrão de usar o serviço de 

monitoramento e esse possa interagir com os provedores de serviços.  

(ii) Utilizar uma forma de representação compartilhada de dados, para representar de 

metadados de QoS e QoC. Como mencionado anteriormente, ontologias  

[Burstein, M. et al., 2004], [Gruber, 1993], [W3C, 2009] podem ser usadas para 

esse fim, uma vez que  é um modelo de dados que representa um conjunto de 

conceitos dentro de um domínio e os relacionamentos entre eles, fornecendo 

assim expressividade formal e evitando ambiguidade nas interpretações 

semânticas da mesma informação. Ter um modelo comum para representação das 

informações é essencial nesse cenário, onde serviços são providos por diferentes 

fontes. 

(iii) Aceitar requisições síncronas e assíncronas dos clientes, definindo, para as 

síncronas, os parâmetros e os intervalos de tempo para monitoramento dos 

mesmos e, para as assíncronas, a condição de retorno. Essa flexibilidade de ter 

dois modos de comunicação permite que os clientes possam recuperar os 

metadados de forma síncrona, no momento que desejar, ou receber notificações 

sempre que um metadado de interesse for publicado ou mudar de valor. 

(iv) Monitorar, avaliar e armazenar os metadados de QoS e QoC   

(v) Responder requisições síncronas e assíncronas com os valores dos parâmetros 

solicitados, representados no formato da ontologia.  

 

1.2. Questões Gerais de Pesquisa 
 

Com base na motivação apresentada e nos problemas discutidos anteriormente, foram 

definidas as seguintes questões de pesquisa desse trabalho: 

QG1.  Qual a viabilidade de se fornecer um mecanismo de monitoramento de 

metadados de QoS e QoC que recupera metadados de vários provedores de contexto?  

QG2.  É possível agregar esse mecanismo com middleware para computação ubíqua, 

de forma que o middleware use o serviço de monitoramento provido pelo mecanismo?  

QG3.  O mecanismo de monitoramento causa um grande overhead acarretando 

degradação de desempenho das aplicações clientes?  
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1.3. Objetivos 

 

Considerando os problemas e as questões de pesquisa supramencionadas, o objetivo 

principal dessa tese de doutorado é fornecer um monitor de metadados de QoS e QoC para 

plataformas de Middleware para aplicações ubíquas, visando livrar tais aplicações da árdua 

tarefa de realizar o monitoramento e permitindo que o desenvolvedor da aplicação possa 

concentrar-se nos aspectos da aplicação em si.   

Para isso, os objetivos específicos desse trabalho são:  

(i) Propor e implementar um mecanismo de monitoramento de metadados de QoS e 

QoC, denominado QoMonitor, que: (a) recebe requisições síncronas e assíncronas 

de clientes (tipicamente um sistema de middleware), (b) recupera metadados de 

vários provedores de contexto, e (c) envia os metadados para os clientes. Este 

módulo deve utilizar ontologias para representação das informações de forma a 

evitar ambiguidades, prover suporte a monitoramento e aferição de metadados e 

monitoramento síncrono e assíncrono.  

(ii) Integrar o QoMonitor com o OpenCOPI (Open COntext Platform Integration), 

[Lopes, 2011], [Lopes et al., 2009 a], [Lopes et al., 2009 b], [Lopes at al., 2008], 

uma plataforma de Middleware que irá possibilitar o uso do monitor no contexto de 

aplicações ubíquas, explorando os mecanismos de seleção de serviços do 

OpenCOPI, que inclui o uso de ontologias. 

(ii) Avaliar o QoMonitor explorando suas capacidades no contexto de uma aplicação 

ubíqua na indústria de petróleo e gás, como também de uma aplicação de 

healthcare.  

(iv) Validar o QoMonitor, verificando se todos os processos funcionam como 

esperado, em especial medir o overhead gerado por esse módulo para verificar se 

o uso do monitor acarreta degradação de desempenho das aplicações clientes. 

 

1.4. Estrutura do documento 
 

Esse trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2, apresenta os conceitos 

básicos relevantes para entendimento do QoMonitor, da sua implementação e integração com 

o Middleware OpenCOPI, bem como das aplicações que são usadas como provas de conceito. 

O Capítulo 3 contém a descrição da arquitetura e do funcionamento do QoMonitor, além da 
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descrição dos casos de uso. O Capítulo 4 disserta sobre a implementação do QoMonitor e sua 

integração com o OpenCOPI. O Capítulo 5 ilustra o uso do QoMonitor em duas aplicações: 

uma da área de petróleo e gás e outra de healtcare. Esse capítulo também mostra uma 

avaliação de desempenho do QoMonitor na execução dessas duas aplicações. O Capítulo 6 

apresenta os trabalhos relacionados com monitoramento de QoS e/ou QoC e uma comparação 

desses trabalhos com o QoMonitor. O Capítulo 7 contém o resumo das principais 

contribuições do trabalho, limitações e trabalhos futuros.   
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CAPÍTULO 2 - CONCEITOS BÁSICOS 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar os conceitos básicos relativos aos assuntos 

abordados ao longo desta tese.  Este capítulo está organizado da seguinte forma. A seção 2.1 

apresenta brevemente a conceituação de serviços web. A seção 2.2 discursa sobre requisitos 

funcionais e não funcionais bem como o conceito de metadados ou metainformações.  A 

seção 2.3 discorre sobre QoC (Qualidade de Contexto) e a seção 2.4 apresenta conceitos 

relacionados com QoS (Qualidade de Serviço). A seção 2.5 apresenta os protocolos de 

comunicação assíncrona JMS (Java Message Service) e Light-PubSubHubbub, utilizados pelo 

QoMonitor. A seção 2.6 apresenta, resumidamente, o OpenCOPI, o Middleware para 

desenvolvimento de aplicações ubíquas usado integrado com o QoMonitor. A seção 2.7 

apresenta a conclusão do capítulo. 

 

2.1. Serviços Web 

 

O   termo   “serviços”   [Sassen et al., 2005] é definido como as funcionalidades ou 

capacidades providas por um sistema de software a outros sistemas de software ou a um 

usuário humano. No contexto de SOA (Service-Oriented Architectures), serviços são 

fornecidos por provedores de serviços independentes, os quais instanciam o software provido 

nos seus computadores e informam os serviços que eles provêm usando mecanismos 

padronizados, de tal forma que eles possam ser descobertos e usados dinamicamente pelos 

consumidores que necessitam deles.  Segundo o W3C (World Wide Web Consortium) [W3C, 

2004b] um serviço web (Web Service) é definido como um sistema de software projetado para 

suportar a interoperabilidade entre máquinas sobre rede, ou em outras palavras, possibilitar a 

comunicação de aplicações através da Internet. Os serviços web são identificados por um URI 

(Uniform Resource Identifier), e utiliza o protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) 

como protocolo de chamada remota de procedimento (RPC -Remote Procedure Call) para 

chamadas às operações incluindo os parâmetros de entrada e saída. As mensagens SOAP são 

descritas em XML (eXtensible Markup Language), que fornece a descrição, o armazenamento 

e o formato da transmissão para trocar os dados através dos serviços web. Os serviços web 

decodificam as várias partes de XML para interagir com as várias aplicações.  O transporte de 

dados é realizado através dos protocolos HTTP ou HTTPS. O WSDL (Web Services 

Description Language) é uma especificação desenvolvida pelo W3C que permite descrever os 
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serviços web segundo um formato XML. A Figura 1 ilustra a requisição e o envio de um 

serviço web, através da UDDI (Universal Description Discovery and Integration), que é um 

diretório de registro de serviços Web que permite se descobrir e integrar serviços. 

Em suma, o SOAP realiza o transporte de mensagens, o WSDL é responsável pela 

descrição dos serviços que são registrados no UDDI que permite consulta para descoberta de 

serviços.  
 

 

Figura 1. Requisição e envio de um serviço web. Fonte: [Wikipedia, 2013]  
 

2.2. Requisitos Funcionais, Não Funcionais e Metadados 
 

 Requisito funcional em Engenharia de software é aquilo que o sistema deve fazer, em 
outras palavras, quais operações o sistema executa, isto é, a sua funcionalidade, sendo 
especificado pelas entradas e saídas do sistema. Por sua vez, requisitos não funcionais são os 

requisitos de qualidade associados a funcionalidade do sistema. São exemplos de requisitos 

funcionais: monitorar a temperatura de um local ou os sinais vitais de um paciente, como 

temperatura, pressão arterial, batimentos cardíacos, etc., e de requisito não funcional, neste 

caso, o tempo de resposta médio de cada serviço que implementa esses requisitos funcionais. 

Os requisitos de QoS e QoC, especificados neste capítulo, constituem os requisitos não 

funcionais. Metadados ou metainformações são dados sobre dados, ou informações sobre os 
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dados. No exemplo anterior, os dados são os atributos funcionais, ou seja, a temperatura, 

pressão arterial, e os metadados são os atributos não funcionais, isto é, o tempo de resposta 

médio das requisições. 

 

2.3.  Qualidade de Contexto  
 

2.3.1. Contexto e Informações de Contexto 
 

Contexto são as circunstâncias ou situações nas quais uma tarefa computacional 

realiza-se.  Schilit and Theimer (1994a) referem-se  a  contexto  como  “localização,  identidade,  

de   pessoas   e   objetos   próximos   e  mudanças   destes   objetos”.     Eles afirmam que os aspectos 

importantes de contexto são: onde você está, com quem você está e quais recursos estão 

próximos.  

Dey [Dey et al., 2001]  define  contexto  da  seguinte  forma:  “qualquer  informação  que  

pode ser usada para caracterizar a situação de uma entidade. Uma entidade é uma pessoa, 

lugar, ou objeto que é considerado relevante para a interação entre um usuário e uma 

aplicação, incluindo  o  próprio  usuário   e   a  própria   aplicação”.  Desta   forma,   contexto   é   toda  

situação relevante para uma aplicação e para o conjunto dos usuários. Os aspectos relevantes 

mudam de acordo com cada situação. Como exemplo, podemos citar uma aplicação médica 

de monitoramento de um paciente, Healthcare, onde as informações de contexto relevantes 

poderiam ser: pressão arterial, batimentos cardíacos, respiração, temperatura, etc. Outra 

aplicação seria a previsão de tempo, onde as informações de contexto relevantes poderiam 

ser: temperatura, umidade, velocidade do vento, possibilidade de furacões e tsunami, 

temperatura do mar, altura das ondas, etc. 

  

2.3.2. Aplicações Cientes de Contexto 
 

Aplicações cientes do contexto são aquelas que dispõem da habilidade de se adaptarem 

ao contexto. Schilit and Theimer [1994a] define-as  como  “o  software  que  se  adapta  de  acordo  

com seu local de uso, o conjunto de pessoas e objetos da proximidade como também 

mudanças   nestes   objetos   ao   longo   do   tempo”.  Dey   [Dey et al., 2001] considera aplicações 

cientes de contexto se elas usam contexto para prover informação relevante e/ou serviços para 

o usuário, onde a relevância depende da tarefa do usuário. Um dos contextos mais comuns é a 



24 
 

localização do usuário ou objeto, que pode ser obtida através de vários tipos de sensores como 

câmeras, crachá, etiqueta de RFID (Radio-Frequency Identification), etc.  

A qualidade da informação de localização de diferentes sensores será diferente, 

portanto, é necessário definir atributos (indicadores) de qualidade de contexto (QoC) que 

caracterizem a qualidade dos dados do contexto recebidos. De acordo com a qualidade de 

contexto um Middleware ou aplicação deve escolher a melhor alternativa entre as disponíveis 

para entregar um tipo específico de contexto.  

 

2.3.3. QoC - Qualidade de Contexto 
 

Qualidade de Contexto (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 et al., 2003]. Para Manzoor et 

al. [Manzoor et al., 2004] a “Qualidade   de   contexto indica o grau de conformidade do 

contexto coletado por sensores para a situação prevalente no ambiente e exigências do usuário 

de  um  contexto  particular”.   

Tipicamente, informações de contexto são coletadas de várias fontes. Algumas 

informações são fornecidas por usuários, outras são obtidas de sensores, outras podem ser 

derivadas de múltiplas origens como informações armazenadas em agendas de usuários ou 

derivadas de outros contextos relacionados, tais como a localização do usuário. Neste 

processo, a qualidade das informações de contexto pode se deteriorar e dessa forma, as 

informações de contextos de diferentes fontes podem ser incompletas, imprecisas, e ambíguas 

[Dey, 2001], inconsistentes ou ultrapassadas, dado o seu caráter dinâmico. Informações de 

qualidade de contexto inadequadas influenciarão na adaptação das aplicações cientes de 

contexto [Chen et al., 2002]. 

Algumas informações de contexto são dependentes de outras ou mesmo excludentes. 

Por exemplo, no contexto de localização de usuários ou objetos, dependendo do método de 

localização, como GPS, RFID, etc., pode-se ter uma precisão na localização de metros ou 

centímetros. Outro exemplo seria sensores de temperatura com precisão de um grau 

centígrado, ou um décimo de grau centígrado. Manzoor et al. [Manzoor et al., 2004] salientam 

que a qualidade da informação de contexto varia com diferentes usuários do contexto e a QoC 

não pode ser avaliada independentemente do contexto do usuário e do propósito pretendido. O 

contexto que é apropriado para uma aplicação pode não ser adequado para uso de outra 

aplicação. Portanto, ao analisar uma QoC deve-se considerar as exigências do contexto do 
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usuário e a finalidade do uso da informação de contexto. O trabalho descrito em [Manzoor et 

al., 2004]  propõe um modelo de processamento de QoC baseado em diferentes camadas. A 

Figura 2 ilustra o modelo de processamento de QoC proposto, que é composto por três 

camadas:  

 

 
Figura 2. Modelo de processamento de QoC. Fonte: [Manzoor et al., 2004]. 

 

 (i) a camada inferior é a fonte da QoC que consiste dos dados de QoC utilizados pelas 

camadas superiores para avaliar as métricas de QoC. Esta camada é constituída por: (a) 

características dos sensores que coletam informações, (b) contexto da medição: situação de 

uma medição específica, (c) especificações e exigências do usuário: informação sobre as 

exigências do usuário de um contexto e o detalhamento do contexto de uso da informação. 

(ii) Na segunda camada as métricas de QoC são divididas em métricas objetivas e 

métricas subjetivas. As métricas objetivas são calculadas independentemente das exigências 

de qualquer usuário do contexto e mostram  que a informação de contexto é coletada livre de 

erro e é adequada para ser utilizada em qualquer momento do espaço de tempo. Os seus 

cálculos envolvem as características dos sensores e o contexto da medição. Por outro lado, as 

métricas subjetivas mostram a qualidade de contexto para utilização por um usuário de 

contexto específico para um propósito em particular. Estas métricas também envolvem as 

especificações e exigências do usuário para seu cálculo.  

(iii) Na terceira camada, um Middleware ciente de qualidade de contexto, dotado de 

um avaliador de QoC capaz de avaliar métricas de QoC, utiliza as duas primeiras camadas, 

para obter a qualidade de contexto como grau de conformidade com as exigências da 

aplicação, conforme detalhado em [Manzoor et al., 2004]. É importante salientar que esta 

Tese utiliza em parte os parâmetros especificados na primeira e segunda camadas, deixando 

para a aplicação ou middleware cliente, a responsabilidade de verificar o grau de 
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conformidade das informações de qualidade de contexto, em relação às exigências da 

aplicação.   

Em relação a dados sensoriados, segundo Manzoor et al., as características dos 

sensores incluem informações sobre eles que podem afetar a qualidade das informações de 

contexto que os mesmos fornecem. Os sensores podem ser fisicamente fixos, ou seja, 

estáticos, ou ainda dinâmicos, que podem se mover montados em um dispositivo móvel. Por 

outro lado, podem ser físicos, como sensores de GPS e temperatura, ou lógicos ou virtuais 

como aplicações que extraem informações de contexto de alto nível dos sensores de dados e 

utilizam interfaces para introduzir a informação.  As características dos sensores consideradas 

no trabalho supra-mencionado, são: 

(i) Exatidão: É o grau de correção do contexto, ou seja, quão próximo da situação atual 

ou verdadeira no mundo real está a medida ou informação de contexto coletada.  

(ii) Granularidade: Indica o grau de detalhe com o qual o sensor pode coletar 

informação de contexto. Por exemplo, a localização de uma pessoa pode ser 

expressa no nível de detalhe de um país, cidade, rua, edifício, andar [Dorn et al., 

2006]. Granularidade fina ou alto valor de granularidade indica que a informação 

é expressa com mais detalhe. O proprietário do contexto pode escolher o nível de 

acesso que será compartilhado com outros usuários, ou seja, que nível de 

granularidade da informação de contexto será revelado, visando proteger sua 

privacidade, como as várias opções de sua localização no exemplo anterior.   

(iii) Precisão: É o grau de precisão da medição.  

(iv) Período de Tempo: Indica o intervalo de tempo entre duas medições. Por 

exemplo, se um sensor de localização de uma pessoa coleta a informação de 

localização a cada minuto, então o período de tempo desta informação será um 

minuto.  

(v) Estado do Sensor: Indica se a fonte de informação é dinâmica ou estática. Por 

exemplo, sensores de medição de temperatura ambiente são fixados em diferentes 

lugares de uma cidade. Estas fontes tem um valor estático para o estado do sensor. 

Por outro lado, sensores embutidos em dispositivos portáteis transportados por 

seres humanos como sensores de GPS em telefones celulares, tem o valor 

dinâmico para o estado do sensor. 

(vi) Variação   (“range”) do Sensor: É a distancia ou variação máxima para a qual o 

sensor pode coletar uma informação de contexto. Por exemplo, imagens de uma 
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colisão de veículos coletada por satélite terá um uma variação muita alta 

comparada com imagens de uma câmera comum. 

O contexto da medição mostra as informações relacionadas com uma medição 

específica. Estas informações incluem:  

(i) Horário da Medição: É o horário da medição, isto é, o horário de coleta da 

informação de contexto.  

(ii) Localização do sensor: É a localização geográfica do sensor quando a 

informação de contexto é coletada. 

(iii) Localização da entidade de Informação: É a localização no mundo real da 

entidade sobre a qual a informação de contexto é coletada, no horário em 

que essa informação foi coletada. 

(iv) Atributos Disponíveis: Número de atributos que tem um valor para aquele 

objeto do contexto.   

O usuário da informação de contexto especifica as informações sobre suas exigências 

sobre a qualidade da informação de contexto. As especificações e exigências do usuário 

incluem: 

(i) Tempo de Validade: Indica a duração de tempo durante o qual o valor da 

informação de contexto permanece estável e válida. Por exemplo, a localização de 

uma pessoa deslocando-se em um veículo, muda mais rapidamente do que 

caminhando. Analogamente, o perfil de uma pessoa em um trabalho colaborativo 

não muda frequentemente e, portanto, tem um alto valor de tempo de estabilidade.  

(ii) Atributos Exigidos: É o número de atributos que devem ter um valor para aquele 

tipo de informação de contexto.  

(iii) Valor Crítico: Indica o nível de importância da informação de contexto de um tipo 

específico. Indica que esta informação é crucial em um cenário específico, como 

por exemplo, em tarefas emergenciais.  

(iv) Nível de Acesso: É a informação sobre o direito do usuário do contexto para 

acessar certo tipo de informação.  

As métricas de QoC são derivadas das características dos sensores, características 

contextuais e entradas das especificações e exigências do usuário. Essas métricas podem ser 

objetivas ou subjetivas. As métricas objetivas incluem: 

(i) Confiabilidade: Indica a convicção que podemos ter na correção da informação de 

contexto e é calculada sem considerar o contexto do usuário. É avaliada em função 

da informação sobre o sensor que coleta a informação de contexto, como a exatidão 
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da medição. A confiabilidade é particularmente útil para a seleção entre diferentes 

fontes da mesma informação de contexto, pois esta métrica revela quão confiável 

foi o sensor que coletou tal informação. 

(ii) Atualidade: Indica o grau de atualidade da informação de contexto em um 

determinado instante de tempo. Como as situações em sistemas pervasivos 

mudam muito rapidamente, as aplicações que utilizarem informações 

desatualizadas podem executar ações indesejadas, resultando provavelmente na 

perda de recursos, com prejuízo para o usuário. O valor da atualidade e, 

consequentemente, da validade da informação de contexto, decresce quando a 

idade da informação de contexto aumenta.  

(iii) Completude: Indica que todos os aspectos da situação no ambiente foram 

mostrados e nos revela a quantidade de informação que é fornecida por um objeto 

do contexto. Baixo valor de completude indica situação ambígua e pode resultar 

em uma ação indesejada do sistema ciente de contexto.  

Métricas subjetivas são calculadas como informações da qualidade de contexto 

comparadas com as exigências do usuário para serem utilizadas em um propósito especifico. 

Algumas métricas subjetivas são:  

(i) Significância: A significância da informação de contexto indica a importância, ou 

seja, o quão preciosa é a informação de contexto em uma situação específica. Seu 

valor é calculado de acordo com as exigências da aplicação ciente de contexto e do 

contexto de utilização da informação de contexto. Este valor irá crescer se a 

informação de contexto requer resposta imediata como, por exemplo, informações 

relacionadas a healthcare ou aplicações críticas.  

(ii) Usabilidade: A usabilidade de uma informação de contexto revela o quanto aquela 

parte da informação é adequada para utilização no propósito pretendido. Ela irá 

considerar o nível de granularidade da informação de contexto coletada em relação 

ao nível exigido de granularidade. Por exemplo, uma aplicação que precisa da 

informação sobre a localização de uma pessoa no nível de granularidade da rua de 

sua localização e a informação de contexto fornece apenas informação sobre a 

cidade de sua localização, essa informação de contexto terá baixo valor de 

usabilidade.  

(ii) Direito de Acesso: O direito de acesso irá variar de acordo com quem irá acessar a 

informação de contexto.  
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(iii) Consistência Representacional: A consistência representacional de uma 

informação de contexto depende do formato no qual a informação é representada 

pelo produtor do contexto e o formato que o usuário do contexto prefere utilizar.  

 

2.4.  Qualidade de Serviço 
 

Qualidade de Serviço (Quality of Service-QoS) é um termo geral usado para denotar o 

nível de previsibilidade ou de gerenciamento dos serviços fornecidos por um ou mais 

provedores de serviços [GRIDCC, 2005]. A ISO [ITU/ISO, 1998] define qualidade de serviço 

como um conjunto de qualidades relacionadas ao comportamento coletivo de um ou mais 

componentes. Por sua vez, o W3C (World Wide Web Consortium) [W3C 2003] descreve os 

requisitos de QoS para serviços web, salientando o crescimento de serviços web como 

solução de negócio para integração de aplicações das empresas, e que devido à sua natureza 

dinâmica e imprevisível é difícil fornecerem a QoS desejada para os usuários. Além disso, 

chama a atenção de que as diferentes aplicações com diferentes requisitos de QoS irão 

competir pela rede e recursos do sistema como largura de banda e tempo de processamento, 

etc. Contudo, acrescentar QoS para um serviço web trará vantagem competitiva para o 

provedor do serviço. O W3C define os seguintes requisitos de QoS para serviços web:  

(i) Desempenho: Representa quão rápido a requisição de um serviço pode ser 

completada. Pode ser medida em termos de throughput, tempo de resposta, latência, 

tempo de execução, tempo da transação e assim por diante [Ran, 2003], [Sumra et 

al., 2003]. Throughput é o número de requisições de serviços em um dado intervalo 

de tempo, ou seja, á a quantidade de invocações atendidas por unidade de tempo. 

Portanto, é a taxa de requisições/resposta. Tempo de resposta é o tempo para 

completar uma requisição de um serviço. Latência é o atraso entre enviar uma 

requisição e receber a resposta. Tempo de execução é o tempo necessário para um 

serviço processar sua sequencia de atividades. Tempo de transação é o tempo para 

um serviço web completar uma transação por inteiro, dependendo, assim, da 

definição de transação em um serviço web. Em geral, serviços de alta qualidade 

deveriam fornecer alto throughput, tempo de resposta mais rápido, baixa latência, 

baixo tempo de execução e tempo de transação mais rápido, sendo que muitas vezes 

esses objetivos são conflitantes.  
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(ii) Confiabilidade: Representa a habilidade de um serviço web de realizar suas 

funções sob determinadas condições em um intervalo de tempo especificado. A 

confiabilidade é a medida total de um serviço web para manter sua qualidade de 

serviço, e é relacionada ao número de falhas por dia, semana, mês ou ano. É 

relacionada à entrega assegurada e ordenada das mensagens transmitidas e 

recebidas por requisitantes e provedores de serviço [Sumra et al., 2003].  

(iii) Escalabilidade: Representa a aptidão de crescimento da capacidade computacional 

do sistema de computadores dos provedores de serviço, e a habilidade de 

processar mais requisições de usuários, operações ou transações em um dado 

intervalo de tempo [Ran, 2003]. Está também relacionada ao desempenho. 

Serviços web, por exemplo, deveriam ser escaláveis em termos de operações ou 

transações suportadas.  

(iv) Capacidade: É o limite do número de requisições simultâneas que pode ser 

fornecida com garantia de desempenho [Ran, 2003]. Serviços devem suportar o 

número necessário de conexões simultâneas.  

(v) Robustez: Representa o grau para o qual um serviço pode funcionar corretamente 

mesmo na presença de entradas inválidas, incompletas ou conflitantes [Ran, 

2003]. Nesse caso, serviços devem ainda trabalhar mesmo se forem fornecidos 

parâmetros incompletos para invocação da requisição do serviço.   

(vi) Tratamento de exceções: Serviços devem ser fornecidos com a funcionalidade de 

tratar exceções. Desde que não é possível para o designer do software especificar 

todos os efeitos e alternativas (principalmente com vários casos especiais e 

possibilidades imprevistas), exceções devem ser tratadas apropriadamente.  

(vii) Precisão: Precisão é definida como a taxa de erro gerada por um serviço. O 

número de erros que o serviço gera em um determinado intervalo de tempo deve 

ser minimizado. 

(viii) Integridade: Integridade para serviços deve ser fornecida para que um sistema ou 

componente possa prevenir acesso não autorizado ou modificação de programas 

computacionais ou dados. Podem existir dois tipos de integridade: integridade 

dos dados e integridade transacional. Integridade dos dados define se o dado 

transferido é modificado no trânsito. Integridade transacional refere-se a um 

procedimento ou conjunto de procedimentos para os quais é garantida a 

preservação da integridade em uma transação [Sumra et al., 2003]. 
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(ix) Acessibilidade: Acessibilidade representa se o serviço Web é capaz de atender às 

requisições dos clientes. Alta acessibilidade pode ser alcançada, por exemplo, 

construindo sistemas altamente escaláveis [Sumra et al., 2003]. 

(x) Disponibilidade: O serviço deve estar pronto (isto é, disponível) para uso 

imediato. Esta disponibilidade é a probabilidade do sistema estar em operação e 

é relacionado à confiabilidade [Gunther, 1998]. Em outras palavras, é a 

percentagem de tempo que a aplicação funciona sem falhas. Tempo de reparo 

(TTR – Time-to-Repair) é associado com disponibilidade e representa o tempo 

para reparar o serviço [Sumra et al., 2003]. O serviço deve estar disponível 

imediatamente quando ele é invocado.  

(xi) Interoperabilidade: Serviços devem ser interoperáveis entre diferentes ambientes 

de desenvolvimento usados para implementá-los, de maneira que 

desenvolvedores usuários destes serviços, não tenham que pensar sobre qual 

linguagem de programação ou sistema operacional os serviços estão hospedados 

[Sumra et al., 2003]. 

(xii) Segurança: Serviços devem ser providos com o nível de segurança requerida. 

Com o crescimento do uso de serviços Web os quais são entregues pela Internet 

pública, há um crescimento da preocupação sobre segurança. O provedor do 

serviço Web deve aplicar diferentes propostas e níveis de fornecer política de 

segurança, dependendo do serviço do requisitante. Segurança para serviço Web 

significa fornecer autenticação, autorização, confidencialidade, 

rastreabilidade/auditibilidade, criptografia dos dados e não-repudiação. Cada um 

destes aspectos são descritos abaixo [Sumra et al., 2003], [Ran, 2003]: 

a. Autenticação: Usuários ou outros serviços que podem acessar serviços e 

dados devem ser autenticados. 

b. Autorização: Usuários ou outros serviços devem ser autorizados de maneira 

que eles possam acessar apenas os serviços protegidos. 

c. Confidencialidade: Dados devem ser tratados apropriadamente de maneira 

que apenas usuários autorizados (ou outros serviços) possam acessar ou 

modificar os dados. 

d. Rastreabilidade/auditibilidade: Deve ser possível traçar a história de um 

serviço quando uma requisição foi atendida.  

e. Criptografia dos dados: Os dados devem ser criptografados.  
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f. Não-repudiação: Um usuário não pode negar ter requisitado um serviço ou 

dado depois do fato. O provedor de serviço precisa assegurar esta exigência 

de segurança.  

Características estatísticas de QoS são derivadas de uma característica de QoS 

específica. A ISO define alguns requisitos estatísticos de QoS mais comumente usados: 

máximo, mínimo, range (intervalo), variância, desvio padrão, percentual. Por exemplo, para 

delay (atraso), é possível fixar o tempo de resposta menor que 15 ms, média de 50 ms, e em 

90% dos casos menor que 75 ms. 

 

2.5.  Protocolos de Comunicação Assíncrona 
 

Essa seção discorre sobre os protocolos de comunicação assíncrona usados na 

implementação do QoMonitor: o JMS (seção 2.5.1) e o Light-PubSubHubbub (seção 2.5.2). 

 

2.5.1. JMS (Java Message Service) 
 

O JMS (Java Message Service) [Richards et al., 2009] é uma API Java para 

Middleware orientado a mensagens (MOM - Message Oriented Middleware) que permite às 

aplicações criar, enviar, receber e ler mensagens de forma assíncrona. As interfaces definidas 

pela API JMS possibilitam que aplicações implementadas na linguagem de programação Java 

comuniquem-se com outras aplicações que sejam implementações do método Messaging com 

baixo acoplamento, pois o emissor e o receptor da mensagem podem não estar disponíveis 

simultaneamente. Além disso, o emissor e o receptor não precisam ter nenhum tipo de 

informação um do outro, porém devem conhecer o formato da mensagem e a localização de 

um intermediário que concentra o recebimento e envio das mensagens. Esse intermediário é 

um provedor JMS que pode entregar mensagens assincronamente, evitando que os remetentes 

tenham de requisitar as mensagens a intervalos regulares de tempo, tal como ocorre na 

comunicação síncrona. Adicionalmente, a API JMS garante que uma mensagem será entregue 

uma e apenas uma vez. 

A API JMS é constituída dos seguintes elementos: (i) JMS Provider, a implementação 

da interface JMS; (ii) JMS Client, processo que produz ou processo que recebe mensagens; 

(iii) JMS Producer, cliente JMS que produz mensagens; (iv) JMS Consumer, cliente JMS que 

recebe mensagens; (v) JMS Message, um objeto que acopla os dados transferidos entre os 
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clientes JMS; (vi) JMS Queue, uma fila que contém as mensagens que foram enviadas mas 

ainda não foram lidas, garantindo que cada mensagem seja processada apenas uma vez, e; 

(vii) JMS Topic, um mecanismo distribuído que possibilita clientes JMS publicarem 

mensagens e essas possam ser entregues a diferentes clientes assinantes. 

A API JMS permite dois modelos de troca de mensagens : (i) ponto-a-ponto, e; (ii) 

publish/subscribe. O modelo ponto-a-ponto utiliza os conceitos de filas, remetentes e 

destinatários. Nesse modelo, as mensagens são enviadas de um ou mais JMS Producers para 

apenas um JMS Consumer e o(s) JMS Producer(s) deve(m) conhecer o JMS Consumer, para 

enviar a mensagem especificamente para a fila deste consumer que lerá a mensagem, gerando 

um acoplamento normalmente indesejável entre os dois. Por isso, esse não foi o modelo 

adotado nesta tese.  

O modelo publish/subscribe, que é o utilizado nesta tese, possibilita que um cliente 

publique mensagens em um tópico (JMS Topic), e este as entregam a diferentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo publish/subscribe. Fonte: [Oracle, 2013]. 
 

assinantes. JMS Consumers ou Subscribers registram o interesse de receber todas as 

mensagens ou apenas alguns tipos de mensagens de um tópico particular. A Figura 3 ilustra o 

funcionamento desse modelo. Um JMS Producer ou Publisher envia as mensagens para um 

Tópico (JMS Topic). As mensagens enviadas pelos clientes podem conter dados extras, por 

exemplo, o tipo da mensagem, que servirá como filtro para os JMS Subscribers. O tópico 

recebe a mensagem e envia para todos os JMS Subscribers registrados, ou caso a mensagem 

traga alguma informação extra, como o tipo da mensagem, o tópico envia a mensagem apenas 

para os JMS Subscribers que querem receber tal tipo de mensagem. Caso não haja nenhum 

JMS Subscriber para entregar a mensagem, o tópico a descarta. As mensagens mantêm-se no 

tópico apenas durante o período para entregar a mensagem para os JMS Subscribers; depois 
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que a mensagem foi entregue, ela é descartada. A característica principal desse modelo é que 

nem os remetentes nem os destinatários se conhecem, já que a comunicação é realizada 

através do JMS Topic, e por essa razão esse modelo foi escolhido na implementação do 

QoMonitor (veja detalhes na seção 4.2.1). O QoMonitor envia mensagens para o JMS Topic, 

que notifica o cliente subscrito no JMS Topic, sem gerar acoplamento entre o QoMonitor e 

cliente. Porém, o uso do framework JMS gera dependência de plataforma de execução, visto 

que os clientes deverão ser implementados na linguagem de programação Java para que 

possam se comunicar através desse framework.    

 

2.5.2. Light-PubSubHubbub  
 

Para solucionar o problema da dependência da plataforma de execução que ocorre com 

a utilização do framework JMS, [Gomes, 2013] propõe o protocolo de comunicação 

assíncrona Light-PubSubHubbub, desenvolvido como uma adaptação do modelo original, o 

PubSubHubbub [Fitzpatrick et al., 2010] com os mesmos propósitos: prover comunicação 

assíncrona baseada no modelo publish/subscribe e executada sobre um servidor HTTP. Esse 

trabalho foi resultado de uma demanda da presente tese, que necessitava usar um protocolo de 

comunicação assíncrona independente de linguagem e via web. Portanto, esse protocolo foi 

desenvolvido pelo mesmo grupo de pesquisa associado com essa tese. 

Os elementos que compõem o protocolo PubSubHubbub são os seguintes: (i) o tópico, 

que é onde as informações são publicadas e que são acessadas através de uma URL; (ii) o 

Publisher, que publica informações em um tópico e notifica o hub que aconteceu uma 

atualização, porém não envia essa atualização para o hub; (iii) o subscriber,  que é o cliente 

que deseja receber as atualizações de determinado tópico; (iv) o hub, que após receber  do 

publisher a notificação que aconteceu uma atualização, envia uma requisição para o tópico 

solicitando o envio desta atualização. O tópico irá atender essa requisição, ficando, portanto, a 

atualização armazenada no hub, que irá envia-la aos clientes subscritos neste tópico. A figura 

4 ilustra o funcionamento do protocolo PubSubHubbub.  
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Figura 4. Funcionamento do protocolo PubSubHubbub 

 
O Light-PubSubHubbub é composto dos mesmos elementos que o PubSubHubbub, 

porém o Light-PubSubHubbub  simplifica todo o processo de publicação , colocando o tópico 

sob a responsabilidade do hub. Desta forma, o hub recebe as atualizações diretamente do 

publisher e as envia para os subscribers. Como consequência tem-se a diminuição do tráfego 

na rede, uma vez que o publisher não  precisa notificar o hub que houve uma atualização e o 

hub, por sua vez, não precisa requisitar ao tópico que envie a atualização, nem o tópico 

precisa enviar a atualização para o hub. A Figura 5 ilustra o funcionamento do protocolo 

Light-PubSubHubbub.  
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O Light-PubSubHubbub estabelece as seguintes operações para a comunicação entre 

os entidades publisher, subscriber e hub: (i) Registro; (ii) Subscrição; (iii) Cancelamento de 

Subscrição, e; (iv) Publicação.  

 A operação de Registro (Register) serve para registrar o tópico em um hub. Para 

tanto, o publisher envia uma mensagem HTTP PUT à URL correspondente ao serviço 

RESTful [Richardson, et al., 2007] de registro de um novo tópico no hub. A requisição HTTP 

PUT realizada pelo publisher para o registro de um novo tópico no hub, deve ser feita à URL 

do hub no seguinte formato: 

 http://<endereço IP do hub>:<porta de execução do hub>/Hub/register. 

 O identificador do tópico deverá constar do corpo da requisição no corpo da 

mensagem e não na URL. Esse identificador possibilita que, posteriormente, os publishers 

realizem publicações e os subscribers realizem subscrições nesse tópico, identificado de 

maneira única no hub.   

A operação de subscrição (subscribe) serve para o subscriber cadastrar-se em um 

tópico e receber as atualizações do mesmo. Para tanto, o subscriber envia ao hub uma 

requisição HTTP PUT ao serviço RESTful de subscrição de um subscriber, passando o 

identificador do tópico como parâmetro, como também, o endereço e a porta para qual o hub 

deverá enviar as atualizações que acontecerem no tópico. Para realizar uma subscrição, o 

subscriber deverá enviar uma requisição HTTP PUT à URL correspondente ao serviço 

RESTful de subscrição no hub, no seguinte formato: 

 http://<endereço IP do hub>:<porta de execução do hub>/Hub/subscribe. 

A operação de cancelamento de subscrição (Unsubscribe) serve para que o subscriber 

cancele sua subscrição em um tópico, deixando, portanto, de receber as atualizações do 

mesmo. Para tanto, o subscriber deverá enviar requisição HTTP DELETE à URL 

correspondente ao serviço RESTful responsável pelo cancelamento de subscrição, passando 

como parâmetro na URL as informações do cliente e o identificador do tópico, no seguinte 

formato:  

http://<endereço IP do hub>:<porta de execução do 

hub>/Hub/unsubscribe/?address=<endereço IP do susbscriber>&idTopic=<tópico de 

interesse>&port=<porta do susbcriber>.  

Finalmente, a operação de publicação (Publish) serve para que um publisher envie 

uma atualização de um tópico cadastrado no hub. Para efetuar a publicação, um publisher 

envia ao hub o identificador do tópico juntamente com o valor da publicação, que é 

armazenada pelo hub. Para tanto, o publisher realiza uma requisição de publicação HTTP 
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PUT ao hub, passando na própria URL o identificador do tópico a ser atualizado, no seguinte 

formato:  

http://<endereço IP do hub>:<porta de execução do hub> 

/Hub/publish/<identificador do Tópico> 

 

2.6.  OpenCOPI  
 

 O OpenCOPI (Open COntext Platform Integration) [Lopes, 2011], [Lopes et al., 2009 

a], [Lopes et al., 2009 b], [Lopes at al., 2008] é uma plataforma integradora para a 

computação ubíqua que fornece 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 as aplicações ubíquas tenham acesso a todos e quaisquer 

serviços disponíveis, necessitando conhecer apenas a plataforma integradora. 

 O OpenCOPI provê:  

(i) Um modelo de contexto unificado e baseado em ontologias [Wang 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. 

Provedores de serviços publicam seus serviços representados no formato de descrições 

semânticas OWL-S, que é uma ontologia que descreve semanticamente as propriedades e as 

funcionalidades de um serviço Web através da linguagem OWL. Para realizar a adaptação e a 



38 
 

composição dos serviços, o OpenCOPI seleciona entre os serviços com a mesma 

funcionalidade, aquele que exibe a melhor qualidade entre os serviços disponíveis. 

A Figura 6 ilustra a arquitetura do OpenCOPI.  A arquitetura do OpenCOPI [Lopes, 

2011] é dividida em duas camadas (ServiceLayer e UnderlayIntegrationLayer) e possui duas 

interfaces (IApp e IUnderlayIntegration). A Através da interface IApp as aplicações podem 

criar e invocar os workflows semânticos. Provedores de serviços e a camada 

UnderlayIntegrationLayer são interligados pela interface IUnderlayIntegration. 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. Esses componentes também suportam o armazenamento e inferência de 

contexto, entre outras funcionalidades. A camada UnderlayIntegration é responsável por 

integrar os provedores de serviços através da conversão do modelo de contexto das 

plataformas subjacentes para o modelo de contexto do OpenCOPI.  

  

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  

 
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.  

Em relação ao uso do OpenCOPI com o QoMonitor, quando o monitor obtem os 

valores de QoS e QoC dos serviços especificados pelas aplicações, ele deve disponibilizar os 

referidos valores para o módulo MetadataMonitor do OpenCOPI. Com base nesses valores, o 

OpenCOPI pode executar suas funções de seleção, composição e adaptação.  



39 
 

2.7.  Conclusão do Capítulo 
 

Este capítulo teve a finalidade de apresentar os principais conceitos utilizados neste 

trabalho. Em suma, aplicações dinâmicas são compostas por serviços web e utilizam os 

requisitos funcionais para especificar a funcionalidade do serviço desejado e os requisitos não 

funcionais, especificados através de metadados de QoS e QoC, para selecionar dinamicamente 

os serviços que deverão compô-las.  

Para tanto, as tarefas relacionadas à aferição e monitoramento de QoS e QoC são 

atribuídas ao QoMonitor, que será apresentado no próximo capítulo. Nesse capítulo 

apresentamos ainda os conceitos relacionados com qualidade de contexto (QoC) e 

apresentamos os principais requisitos de QoS para serviços web. Finalmente foram 

apresentados dois protocolos de comunicação assíncrona, a saber, JMS e Light-

PubSubHubbub, ambos são utilizadas no QoMonitor. O capítulo encerra-se com a 

apresentação resumida do OpenCOPI, que é o Middleware usado junto com o QoMonitor. 
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CAPÍTULO 3 – QoMonitor 
 

 Este capítulo tem a finalidade de apresentar o QoMonitor [Batista et al., 2012 a], 

[Batista et al., 2012 b], cujos objetivos principais são: (i) realizar a aferição e monitoramento 

dos metadados de QoS e QoC e representá-los no formato de uma ontologia, (ii) 

disponibilizar, para os clientes uma API que permita acesso, de forma síncrona ou assíncrona, 

a metadados de qualidade. Os clientes são tipicamente sistemas de Middleware com suporte a 

aplicações dinâmicas que necessitam de monitoramento de metadados.  Ou seja,  QoMonitor 

monitora atributos não funcionais (QoS e QoC) de serviços usados pelos aplicações. 

Este capítulo está organizado da seguinte forma: A seção 3.1 apresenta a arquitetura 

do QoMonitor. A seção 3.2 discorre sobre o funcionamento do QoMonitor. A seção 3.3 

contém a descrição dos casos de uso que descrevem como clientes e serviços utilizam o 

QoMonitor e como o QoMonitor realiza suas funções. 

 

3.1.  Arquitetura do QoMonitor 
 

A Figura 7 (Alves, G., 2013) ilustra a arquitetura do QoMonitor, que foi especificada 

visando a modularização dos seus componentes, para que cada componente possa trabalhar de 

forma independente e para que, em termos de implementação, seja possível alterar um dos 

componentes sem afetar os demais. Exploramos essa facilidade realizando duas 

implementações do componente que dá suporte a requisições assíncronas (implementações 

descritas no capítulo 4). A arquitetura é formada pelos seguintes elementos: 

(i) Módulo Fachada Cliente. 

(ii) Módulo Publish-Subscribe. 

(iii) Módulo Tratador de Requisições síncronas e assíncronas. 

(iv) Módulo de Ontologia.  

(v) Módulo Repositório de serviços. 

(vi) Módulo Repositório de Metadados. 

(vii) Módulo de Aferição, formado pelos seguintes módulos: 

a. Blackboard. 

b. Controlador. 

c. Aferidores de Parâmetros.  

(viii) Módulo Fachada Servidor. 
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Figura 7. Arquitetura do QoMonitor 

 
 A Fachada Cliente é responsável por prover uma API para fazer a comunicação do 

monitor com os clientes, que podem ser qualquer aplicação ubíqua ou Middleware que 

necessita fazer uso do monitoramento de parâmetros de QoS e/ou QoC  

Para realizar esta comunicação com clientes, a API (sumarizada na Tabela 1) 

implementa a interface IClient. Através dessa API, os clientes podem registrar-se no monitor, 

realizar requisições síncronas e assíncronas e receber as respostas às requisições realizadas. 

Por sua vez, a interface IServidor é responsável pela comunicação com os provedores de 

serviço.  

Tabela 1. API do QoMonitor 

Método Funcionalidade 

getServiceQuality Cliente faz requisição síncrona para recuperar metadados de 
QoS/QoC de um serviço específico.  

getServicesQuality Cliente faz requisição síncrona pra recuperar metadados de 
QoS/QoC de vários serviços. 

subscribeServiceQuality Cliente faz subscrição para recuperar metadados de 
QoS/QoC.  

unsubscribeServiceQuality Cliente cancela uma subscrição e o monitor para de enviar 
periodicamente respostas ao cliente 
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O Tratador de Requisições é responsável por tratar as requisições síncronas e 

assíncronas. Nas requisições síncronas, sua função é recuperar os metadados de QoS/QoC dos 

serviços solicitados, que estão no Repositório de Metadados, através do Módulo de Ontologia, 

e repassá-los para os clientes que solicitaram os referidos metadados. Nas requisições 

assíncronas, o Tratador de Requisições monitora continuamente se esses dados recuperados 

do Repositório de Metadados satisfazem a condição de retorno (informada pelo cliente na 

subscrição). Quando satisfeita a condição de retorno, o Tratador de Requisições envia os 

dados de QoS e QoC solicitados para o Módulo Publish-Subscribe, que procede como 

descrito no próximo parágrafo, usando JMS ou o Light-PubSubHubbub 

O Módulo Publish-Subcribe é responsável por prover a comunicação assíncrona entre 

o Cliente e o QoMonitor. Por exemplo, na implementação utilizando o JMS (Java Message 

Service), descrita na seção 4.1, esse módulo executa internamente o JMS que é responsável 

tanto por subscrever o cliente quanto retornar os metadados de QoS e QoC solicitados quando 

o evento ocorre. Por sua vez, na implementação utilizando o Light-PubSubHubbub, descrita 

na seção 4.2, esse módulo envia os metadados de QoS e QoC para uma entidade externa 

quando o evento ocorre. Essa entidade externa se encarrega de enviar para o cliente os 

metadados de QoS e QoC. Portanto, pode-se observar que o funcionamento do JMS é 

diferente do funcionamento do Light-PubSubHubbub. Enquanto o JMS executa internamente, 

o Light-PubSubHubbub trabalha com uma entidade externa que recebe os metadados quando 

o evento ocorre.  

O Módulo de Ontologia é responsável por representar, usando uma ontologia única 

todos os metadados de QoS/QoC dos serviços que são aferidos pelo monitor e também 

metadados de QoS/QoC que são disponibilizados pelas plataformas provedoras de serviços, 

conforme ilustra a Figura 8. Nesta figura, cada elipse representa uma classe e cada círculo 

uma propriedade, sendo as propriedades e as funcionalidades de um serviço Web descritas 

semanticamente através da linguagem OWL (Web Ontology Language) [W3C, 2004]. A 

figura também mostra que os parâmetros de QoS e QoC estendem, respectivamente, as classes 

QoS Parameter e QoC Parameter definidas na ontologia. 
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Figura 8. Ontologia utilizada pelo QoMonitor para representação de dados 

 

Uma ontologia é um modelo de dados que representa um conjunto de conceitos dentro 

de um domínio e os relacionamentos entre os mesmos, fornecendo expressividade formal e 

prevenindo ambiguidade nas interpretações semânticas da mesma informação. Por exemplo, 

[Dobson et al., 2005] definem o parâmetro de QoS ROCOF (rate of failure occurrence), que 

possui a mesma definição do parâmetro error rate definido no trabalho de [Guo et al., 2011] e 

que também é utilizado neste trabalho como a taxa de erros ocorridos em um determinado 

intervalo de tempo. Isso pode gerar um problema de interpretação que é solucionado com o 

uso de ontologias. 

O Repositório de Serviços é responsável por armazenar as informações de todos os 

serviços que estão sendo monitorados pelo monitor e os parâmetros necessários para a 

comunicação com os mesmos. Um serviço pode ser adicionado nesse repositório de duas 

formas:  

(i) através de uma requisição do cliente para recuperar metadados de QoS/QoC relativos a 

um serviço que ainda não está no repositório, ou,  

(ii) o próprio serviço pode registrar-se no monitor através da interface IServidor. Sempre que 

um novo serviço é adicionado ao repositório, o Módulo de Aferição é notificado para 

automaticamente iniciar o monitoramento e aferição de tal serviço, mesmo sem haver 

qualquer requisição prévia.   
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O Repositório de Metadados é responsável por persistir todos os metadados de 

QoS/QoC dos serviços que são aferidos pelo monitor e também metadados de QoS/QoC que 

são disponibilizados pelas plataformas de serviços. Esses metadados serão encaminhados aos 

clientes, no formato da ontologia, quando os mesmos realizarem alguma requisição.  

O Módulo de Aferição é um dos principais componentes do QoMonitor, que é 

responsável por monitorar os metadados de QoS/QoC dos serviços armazenados no 

Repositório de Serviços e aferi-los, sendo composto basicamente de três tipos de 

componentes: Aferidores, Blackboard e Controlador.  

Cada Aferidor é um componente especializado, responsável por aferir um parâmetro 

de qualidade (QoS/QoC) específico a partir de informações capturadas através de requisições 

aos serviços monitorados pelo Módulo de Aferição. Essas informações são: (i) o tempo que a 

requisição levou para ser completada (CompletedTime); (ii) se o serviço estava disponível ou 

não (Available); (iii) o momento em que a requisição foi feita (TimeStamp), e; (iv) a data e 

hora de criação/sensoriamento das informações de contexto disponibilizadas pelo serviço, 

caso este seja um serviço que forneça informações de contexto, uma vez que essa informação 

é importante por permitir inferir a idade das informações de contexto (Age) fornecidas pelo 

serviço.  

O componente Blackboard incorpora a ideia de um repositório de dados 

compartilhados, o que é interessante uma vez que os aferidores de diferentes parâmetros de 

QoS/QoC utilizam as mesmas informações listadas acima para calcular o valor desses 

parâmetros. Desse modo, o uso do componente Blackboard evita que um grande número de 

requisições aos serviços monitorados seja realizado, uma vez que sem esse componente, cada 

um dos aferidores precisaria requisitar os serviços isoladamente para ter acesso às referidas 

informações, gerando requisições desnecessárias, o que poderia impactar negativamente no 

desempenho dos mesmos. Para evitar esse problema, o Blackboard mantem essas informações 

centralizadas, de modo que cada aferidor fica apto a receber essas informações e calcular o 

parâmetro de qualidade a que se propõe aferir. Por exemplo, aferidores referentes a 

parâmetros de QoS como disponibilidade e taxa de erro podem fazer uso do histórico de 

dados armazenados no componente Blackboard sobre a disponibilidade do serviço para 

realizar a aferição.  

A ideia do componente Controlador é controlar o acesso às informações armazenadas 

no Blackboard e às informações obtidas a partir da aferição dos parâmetros, de modo que os 

aferidores não conhecem a origem dos dados que eles utilizam para aferição, modularizando a 

arquitetura. 
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Por fim, a Fachada Servidor modulariza toda a comunicação do monitor com os 

provedores de serviços, sendo responsável por registrar novos serviços no Repositório de 

Serviços quando o provedor de serviços solicita o registro. Além disso, a Fachada Servidor 

encaminha as requisições realizadas pelo Blackboard aos provedores de serviço e, 

naturalmente, as repostas às mesmas.  

 

3.2.  Funcionamento do QoMonitor 
 

Como já ilustrado anteriormente na Tabela 1, o QoMonitor possui as seguintes 

funcionalidades:  

(i) Responder a requisições síncronas. 

(ii) Responder a requisições assíncronas. 

(iii) Cancelar o registro de requisições assíncronas. 

Adicionalmente, além do apresentado na Tabela 1, o QoMonitor possui a 

funcionalidade própria de monitorar e aferir parâmetros de QoS/QoC. Cada uma das quatro 

funcionalidades serão descritas a seguir. 

 

3.2.1. Processamento de Requisições Síncronas  
 

Conforme descrito a seguir, a Figura 9 ilustra o diagrama de sequência do 

processamento de uma requisição síncrona pelo QoMonitor, no caso do serviço já ter sido 

anteriormente registrado no Repositório de Serviços, ou seja, o serviço já está sendo 

monitorado antes da requisição síncrona.  

(i) O Cliente chama o método getServiceQuality da API do QoMonitor para realizar 

uma requisição síncrona. Esse método recebe como parâmetros os dados relativos 

ao serviço a ser monitorado (nome, endereço IP, porta, e lista de parâmetros de 

entrada) e uma lista de parâmetros de qualidade do serviço que o cliente deseja 

que sejam monitorados. Por exemplo, na prova de conceito de monitoramento de 

poços de petróleo, que iremos apresentar na seção 5.1, considerando o serviço 

GSMPlatform para envio de mensagens SMS aos técnicos de um campo de 

petróleo, o formato da requisição síncrona correspondente seria: 

<GSMPlatform.SendSMStoEmployes, 192.168.1.100, 8080, Cellphone, Message> 
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(dados do serviço monitorado), <ResponseTime, ErrorRate, MTBF> (lista de 

parâmetros). 

(ii) Ao receber essa chamada ao método, a Fachada Cliente chama o Tratador de 

Requisições para que este obtenha e retorne os parâmetros de qualidade especificados 

que deverão ser enviados.   

(iii) O Tratador de Requisições transfere a responsabilidade para o Tratador de 

Requisições Síncronas, que, por sua vez chama o Módulo de Ontologia para que 

obtenha e retorne os parâmetros de qualidade no formato da ontologia.   

(iv) O Módulo de Ontologia chama o Repositório de Metadados para obter os parâmetros 

de qualidade armazenados.    

(v)  O Repositório de Metadados retorna os parâmetros de qualidade (metadados) 

solicitados relativos ao serviço, cuja referência no Repositório de Serviços foi 

especificada. O Módulo de Ontologia recebe esses metadados e executa operações 

para representá-los no formato da ontologia. Em seguida envia-os para o Tratador de 

Requisições e este para a Fachada Cliente e, finalmente, para o Cliente.  Como 

retorno na requisição supracitada do serviço GSMPlatform, teríamos, por exemplo: 

<ResponseTime = 8.2 ms; ErrorRate = 0.1%; MTBF = 3600 s >. 

 

 
Figura 9. Diagrama de sequência do processamento de uma requisição síncrona pelo 

QoMonitor (serviço já está registrado).  
 

Neste caso, o serviço já está registrado no Repositório de Serviços antes da requisição 

síncrona, portanto já está sendo monitorado. O tempo de resposta de uma requisição síncrona 

depende do tempo de sua transmissão através da rede e do tempo de processamento das 

informações pelo QoMonitor. 

Caso chegue ao QoMonitor uma requisição síncrona e o serviço ainda não esteja 

registrado no Repositório de Serviços, é necessário, antes de tudo, registrá-lo para que ele 

passe a ser monitorado, conforme descrito a seguir:  
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(i) Inicialmente, a Fachada Cliente passa os dados do serviço para o Repositório de 

Serviços, com a finalidade de registrá-lo. O Repositório de Serviços retorna para a 

Fachada Cliente o objeto servidor que é uma referência ao servidor no Repositório 

de Serviços. 

(ii) O Repositório de Serviços informa ao Módulo de Aferição o serviço registrado, 

para que este módulo possa aferir os metadados imediatamente.  

(iii) A partir daí, tudo prossegue normalmente como descrito nos itens (ii) a (v) do 

caso anterior. 

Neste caso, o tempo de resposta inicial de uma requisição síncrona sofrerá um atraso 

adicional, que é o tempo de registrar o serviço no Repositório de Serviços, informar ao 

Módulo de Aferição, mais o tempo para que este possa aferir os metadados de qualidade.   

Adicionalmente, através de uma chamada ao método getServicesQuality, que é 

processado da mesma forma que o método anterior, o cliente pode realizar uma requisição 

síncrona para recuperar metadados de QoS e QoC de vários serviços com uma única chamada. 

Para tanto, o método deve receber como parâmetro de entrada de dados: 

(i) Uma lista dos vários serviços a serem monitorados. 

(ii) As respectivas listas de parâmetros de qualidade do serviço que o cliente deseja 

que sejam monitorados.  

O Cliente recebe uma lista com os metadados referentes aos serviços especificados. 

    

3.2.2. Processamento de Requisições Assíncronas 
  
Nas requisições assíncronas, metadados de QoS e QoC são recuperados caso algum 

evento especificado pelo Cliente aconteça. A sequência do processamento de uma requisição 

assíncrona é descrita a seguir: 

(i) Quando o Cliente deseja realizar uma requisição assíncrona, ele deve chamar o 

método subscribeServiceQuality, subscrevendo-se para receber notificações sobre 

parâmetros de QoS ou QoC, conforme ilustrado na Figura 10.  
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Figura 10. Diagrama de sequência da execução do método 

subscribeServiceQuality 
 

  Quando um Cliente realiza uma subscrição ele recebe um identificador, que é um 

valor numérico que identifica a subscrição no QoMonitor. Caso esse valor seja 

negativo, é indicado ao cliente que algum parâmetro que ele passou está incorreto. O 

método subscribeServiceQuality  recebe como parâmetros:  

(a) os dados do serviço monitorado (nome, endereço IP, porta e lista de 

parâmetros de entrada);  

(b) uma lista de serviços e os parâmetros a serem enviados ao cliente;  

(c) uma determinada condição de retorno formada pela tupla <expressão, tipo 

de comparação, valor>, de modo que o retorno desse tipo de requisição só é 

realizado quando tal condição de retorno é satisfeita.  

Por exemplo, na prova de conceito de monitoramento de poços de petróleo, que 

iremos apresentar na seção 5.1, considerando o serviço 

GPSLocalizationMiddleware  de localização dos técnicos no campo de 

petróleo e o serviço GSMPlatform para envio de mensagens SMS aos técnicos 

do campo, um dos formatos possíveis da requisição assíncrona é o seguinte:  

Dados do serviço monitorado: <<GPSLocalizationMiddleware, 192.168.1.100, 

8080, Field, OilWell>; <GSMPlatform, 192.168.1.100, 8080, Cellphone, 

Message>>; 

-  Lista de serviços e seus parâmetros: <GSMPlatform<ResponseTime, 

ErrorRate, MTBF>; GPSLocalizationMiddleware<ResponseTime, ErrorRate, 

MTTR>>; 

- Condição de retorno (evento) : <(#{GSMPlatform.MTTR} + 

#{GPSLocalizationMiddleware.MTBF}), igual, 10>. 

 Caso a equação esteja incorreta, o cliente recebe um valor negativo, indicando  

que a subscrição não foi realizada com sucesso. 
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Os tipos de comparação possíveis são: (a) maior; (b) menor; (c) igual; (d) 

maiorIgual, e; (e) menorIgual. 
(ii) A Fachada Cliente transfere a requisição ao Tratador de Requisições utilizando 

referências para os servidores no Repositório de Serviços. Conforme ilustrado na 

Figura 11, O Tratador de Requisições identifica que se trata de uma subscrição e 

transfere a tarefa ao Tratador de Requisições Assíncronas, que verifica 

continuamente se os dados satisfazem a condição de retorno informada pelo cliente.  

Quando satisfeita, o Tratador de Requisições Assíncronas transfere os metadados 

para o módulo Publish-Subscribe que publica os mesmos.  

 

 

Figura 11. Diagrama de sequência representando o processo de monitoramento do 
Tratador de Requisições  

 
3.2.3. Processamento do Cancelamento de Requisições Assíncronas 

 

 Quando o Cliente realiza uma requisição assíncrona, ele recebe do QoMonitor 

periodicamente os metadados de qualidade, sempre que aconteça um evento que satisfaça à 

condição de retorno. Para cancelar a subscrição inicialmente realizada, conforme ilustrado na 

Figura 12, o Cliente chama o método unsubscribeServiceQuality da API do QoMonitor, que 

requer como parâmetro o identificador da subscrição recebido como resposta ao método 

subscribeServiceQuality A Fachada Cliente transfere o identificador para o Tratador de 

Requisições, e este, para o Tratador de Requisições Assíncronas, que remove a subscrição da 

lista de subscrições. Desta forma, a requisição assíncrona está cancelada e o QoMonitor  

suspende o envio dos metadados de qualidade ao Cliente de forma assíncrona. 
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Figura 12. Diagrama de sequência da execução do método 

unsubscribeServiceQuality 
 

3.2.4. Monitoramento e Aferição dos Serviços 
 

Antes de iniciar o monitoramento dos serviços, é necessário definir dois intervalos de 

tempo no QoMonitor. Estes intervalos de tempo devem ser definidos pelo middleware que 

utiliza o QoMonitor.  

O primeiro intervalo, TimeToRequest, é o intervalo de tempo em que o Módulo de 

Aferição faz requisições de metadados de qualidade aos provedores de serviço, ou seja, de 

quanto em quanto tempo a requisição é realizada.  

O segundo intervalo de tempo, TotalTime, é o intervalo de tempo no qual as 

informações são consideradas recentes. Por exemplo, hipoteticamente se o TotalTime for de 

dez minutos, então, passado esse tempo, informações obtidas há mais de dez minutos 

começarão a ser ignoradas, visto que essas informações são consideradas desatualizadas e 

podem interferir nos cálculos de aferição dos parâmetros de qualidade. Uma vez definidos 

esses intervalos de tempo, o monitoramento e aferição dos serviços, segue a sequência 

descrita a seguir: 

(i) O Blackboard faz requisições periódicas (de acordo com o TimeToRequest) aos 

serviços através da Fachada Servidor. Para tanto, inicialmente o Blackboard 

consulta o Repositório de Serviços para obter a lista de referências de todos os 

serviços registrados neste repositório e que devem ser monitorados pelo 

QoMonitor. O Repositório de Serviços retorna para o Blackboard uma lista com as 

referências a todos os serviços disponíveis. 
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Um serviço pode ser adicionado ao Repositório de Serviços de duas formas:  

(a) O Cliente transfere as informações sobre os serviços ao realizar uma requisição 

síncrona ou assíncrona ao QoMonitor;  

(b) O próprio provedor registra seus serviços no QoMonitor.  

Para iniciar o monitoramento desses serviços e adquirir os valores dos parâmetros 

(metadados de qualidade), o Blackboard, através da Fachada Servidor, faz 

requisições aos respectivos serviços utilizando os dados do mesmo (endereço e lista 

de parâmetros), retornando o tempo que a requisição levou para ser completada 

(CompletedTime). Nos casos dos serviços de contexto, é recuperada a idade da 

informação (Age) que ele está disponibilizando. Caso a requisição não tenha obtido 

sucesso, a Fachada Servidor lança uma exceção que é capturada pelo Blackboard. 

Caso a requisição tenha falhado, CompletedTime possui valor -1, Available o valor 

“falso”,   e   Age o valor nulo, enquanto o TimeStamp mantém-se o mesmo. Se a 

própria plataforma de serviço já disponibilizar os metadados de QoS/QoC no 

formato da ontologia do QoMonitor, o Blackboard repassa esses metadados para o 

Módulo de Ontologia, que os interpreta e então os envia para que o Repositório de 

Metadados faça o armazenamento dos mesmos. O monitoramento dos serviços é 

ilustrado no diagrama de sequência da Figura 13.   

 
Figura 13. Diagrama de sequência representando o processo de monitoramento do 

QoMonitor. 
 

(ii) Com os dados armazenados no Blackboard, o Controller é invocado pelo 

Blackboard para acessar o histórico dos dados das requisições que estão no 

Blackboard e repassar esses dados para cada um dos Aferidores, que realiza a 

aferição do parâmetro pelo qual é responsável. Caso algum dado armazenado 

no Blackboard ultrapasse o TotalTime, ele é considerado fora de validade e, 

portanto, é descartado.  



52 
 

(iii) Depois que todos os Aferidores concluem sua aferição, eles retornam o 

resultado ao Controller e este repassa os dados para que o Repositório de 

Metadados faça o armazenamento dos mesmos.  

O monitoramento e a aferição dos parâmetros de QoS e QoC são feitos repetidamente 

com o intervalo de tempo definido por TimeToRequest e independe das requisições feitas 

pelos clientes, pois a ideia é que os dados de QoS/QoC já estejam armazenados antes que os 

clientes os requisitem. Dessa forma, o monitor conseguirá responder rapidamente às 

requisições e poderá compartilhar dados, caso dois clientes façam requisições ao mesmo 

serviço. Quando, por exemplo, for realizado o monitoramento de um serviço que ainda não 

está registrado no Repositório de Serviços, os dados não estarão disponíveis no Repositório de 

Metadados. Neste caso, o Tratador de Requisições permanece em estado de espera até que os 

dados estejam disponíveis. 

 

3.3.  Descrição dos Casos de Uso 
 

 Esta seção descreve como os clientes e serviços utilizam o QoMonitor, e como o 

QoMonitor realiza as suas funções. 

  

3.3.1. Cliente 
 

 Conforme ilustra a Figura 14, o Cliente pode realizar Requisições Síncronas, 

Requisições Assíncronas e cancelar Requisições assíncronas.  Estes casos de uso são descritos 

nas subseções seguintes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Casos de uso do Cliente 
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a) Cliente registra-se no QoMonitor 
 

Esse caso de uso descreve o registro de clientes no QoMonitor. O registro do Cliente é 

necessário para que o cliente possa utilizar os serviços do QoMonitor. O registro guarda 

informações do Cliente como nome, endereço IP, porta, lista de parâmetros de entrada e a 

lista de parâmetros de qualidade do serviço que o cliente deseja que sejam monitorados. 

Atores Envolvidos: Cliente.  

Pré-condição: Cliente e QoMonitor e estão online e cliente ainda não se registrou. 

Pós-condição: Informações do cliente (IP, nome,...etc.) estão armazenadas no QoMonitor. 

Fluxo:  

(i)  Nas requisições síncronas, o Cliente registra-se no QoMonitor ao  chamar o 

método  getServiceQuality. O registro é realizado conforme descrito na seção 

3.3.2.1., subitem (a), (Registro de Cliente no QoMonitor).   

(ii) Nas requisições assíncronas o Cliente se registra no QoMonitor ao chamar o 

método subscribeServiceQuality. O registro é realizado conforme descrito na 

seção 3.3.2.1., subitem (b), (Registro de Cliente no QoMonitor). 

    

b) Cliente realiza requisição síncrona 
 

Esse caso de uso descreve a ação do Cliente (uma aplicação ou Middeware) para 

realizar uma requisição síncrona ao QoMonitor, buscando recuperar os dados dos parâmetros 

de QoS/QoC requisitados pelo cliente.  

Atores envolvidos: Cliente, serviço  

Pré-condição: Cliente, QoMonitor e serviço estão online 

Pós-condição: Cliente recebe os dados dos parâmetros (metadados) que ele requisitou. 

Fluxo:    

(i) O  Cliente chama o método getServiceQuality solicitando que a Fachada Cliente 

obtenha e retorne os parâmetros de qualidade (metadados) especificados, que deverão 

ser enviados sincronamente.  

(ii) A Fachada Cliente não possui a referência ao objeto serviço, necessário para obter os 

metadados relativos ao serviço armazenados no Repositório de Metadados. Para tanto, 

a Fachada Cliente executa o caso de uso detalhado na seção 3.3.2.1.2. (Referenciar 

serviço registrado no Repositório de Serviços) para obter a referência ao objeto serviço 

nos dois casos: (a) O serviço já está registrado no Repositório de Serviços e o objeto 
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serviço armazenado neste repositório. (b) O serviço ainda não está registrado neste 

repositório, sendo registrado neste momento e o objeto serviço armazenado no mesmo. 

A seguir, a Fachada Cliente envia o objeto serviço para o Tratador de Requisições.  

(iii) O Tratador de Requisições envia a referência ao objeto serviço para o Tratador de 

Requisições Síncronas, este para o Módulo de Ontologia e este, por sua vez, para o 

Repositório de Metadados.  

(iv)  No caso do serviço já está registrado no Repositório de Serviços, os metadados já 

estão sendo monitorados e aferidos e armazenados no Repositório de Metadados, 

estando, portanto disponíveis. A partir daí, tudo prossegue conforme descrito no ítem 

(vi).  

(v) No caso do serviço não estar previamente registrado e, portanto, é realizado seu 

registro conforme descrito na seção 3.3.2.1., subitem (b) (Referenciar Serviço 

Registrado no Repositório de Serviços), este serviço não está sendo monitorado e os 

metadados ainda não estão sendo monitorados e aferidos, portanto, não estão 

disponíveis no Repositório de Metadados. Neste caso, são executados os casos de uso 

detalhados nas seções 3.3.2.2.1., subitem (a) (Blackboard Obtém Metadados dos 

Serviços Monitorados); 3.3.2.2.2., subitem (b) (Aferição dos Metadados pelos 

Aferidores); 3.3.2.2.3., subitem (a) (Armazenamento dos Metadados Aferidos no 

Repositório de Metadados).  A partir daí, tudo prossegue normalmente, como descrito 

no subitem (vi) desta seção.   

(vi)  O Repositório de Metadados retorna para o Módulo de Ontologia os metadados 

relativos ao objeto serviço especificado, que os transfere no formato da ontologia 

para o Tratador de Requisições Síncronas, este para o Tratador de Requisições, que, 

por sua vez os transfere para a Fachada Cliente e, finalmente, esta entrega os 

metadados para o cliente solicitante. 

 

c) Cliente realiza requisição assíncrona 
 

Esse caso de uso descreve a ação do Cliente (uma aplicação ou Middeware) para 

realizar uma requisição assíncrona ao QoMonitor, buscando recuperar os dados dos 

parâmetros de QoS/QoC requisitados pelo Cliente, quando algum evento especificado pelo 

cliente acontece.  

Atores Envolvidos: Cliente, serviço.  

Pré-condição: Cliente, QoMonitor e serviço estão online.    
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Pós-condição: Cliente recebe os dados dos parâmetros que ele requisitou. 

Fluxo: 

(i) O Cliente chama o método subscribeServiceQuality informando os dados do 

serviço a ser monitorado e os metadados que ele deseja recuperar assincronamente 

quando o evento (condição) especificado pelo cliente acontecer.   

(ii) O Cliente e a Fachada Cliente já conhecem o ID de registro do Cliente no 

QoMonitor, pois ao chamar o método subscribeServiceQuality, o cliente foi 

registrado, conforme descrito na seção 3.3.1.1., (Cliente se registra no QoMonitor), 

subítem (ii). Porém, a Fachada Cliente não possui a referência ao objeto serviço, 

necessário para obter os metadados relativos ao serviço armazenados no 

Repositório de Metadados.  Para obtê-lo, Fachada Cliente executa o caso de uso 

detalhado na seção 3.3.2.1., subitem (b) (Referenciar serviço registrado no 

Repositório de Serviços) nos dois casos: (a) O serviço já está registrado no 

Repositório de Serviços e o objeto serviço armazenado neste repositório. (b) O 

serviço ainda não está registrado neste repositório, sendo registrado neste momento 

e o objeto serviço armazenado no mesmo. A seguir, a Fachada Cliente envia a 

referência o objeto serviço para o Tratador de Requisições. 

(iii) O Tratador de Requisições envia a referência ao objeto serviço para o Tratador de 

Requisições Assíncronas, este para o Módulo de Ontologia e este, por sua vez, 

para o Repositório de Metadados.  

(iv)  No caso do serviço já está registrado no Repositório de Serviços, os metadados já 

estão sendo monitorados e aferidos e armazenados no Repositório de Metadados, 

estando, portanto disponíveis. A partir daí, tudo prossegue conforme descrito no 

item (vi).  

(v) No caso do serviço não está anteriormente registrado é realizado seu registro 

conforme descrito é executado o caso de uso descrito na seção 3.3.2.1., subitem 

(b) (Referenciar serviço registrado no Repositório de Serviços). Como ele não 

estava registrado, este serviço não está sendo monitorado e os metadados ainda 

não estão sendo monitorados e aferidos, portanto, não estão disponíveis no 

Repositório de Metadados. Neste caso, são executados os casos de uso 

detalhados nas seções 3.3.2.2.1., subítem (a) (Blackboard Obtém Metadados 

dos Serviços Monitorados); 3.3.2.2.2., subitem (b) (Aferição dos Metadados 

pelos Aferidores); 3.3.2.2.3., subitem (a) (Armazenamento dos Metadados 
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Aferidos no Repositório de Metadados). A partir daí, tudo prossegue 

normalmente, como descrito da seção (vi) desta seção.  

(vi) O Repositório de Metadados retorna para o Módulo de Ontologia os metadados 

relativos ao objeto serviço especificado, que os transfere no formato da ontologia 

para o Tratador de Requisições Assíncronas. Este último,verifica continuamente 

se a condição de retorno (evento) ocorreu e caso tenha ocorrido, envia os 

metadados para o Módulo Publish/Subscribe publicá-los. 

   

d) Cliente cancela requisição assíncrona 
 

Esse caso de uso descreve como o Cliente cancela uma Requisição Assíncrona.  

Atores Envolvidos: Cliente, serviço.  

Pré-condição: Cliente realizou requisição assíncrona.   

Pós-condição: QoMonitor cancela requisição assíncrona. 

Fluxo: 

Para cancelar uma Requisição Assíncrona, o Cliente chama o método 

unsubscribeServiceQuality da API do QoMonitor, que requer como parâmetro o identificador 

da subscrição (ID) recebido como resposta ao método subscribeServiceQuality. A Fachada 

Cliente transfere o identificador para o Tratador de Requisições, e este, para o Tratador de 

Requisições Assíncronas, que remove a subscrição da lista de subscrições. Desta forma, a 

requisição assíncrona está cancelada e o QoMonitor  suspende o envio dos metadados de 

qualidade ao Cliente de forma assíncrona. 

  

3.3.2. QoMonitor 

 
3.3.2.1. Fachada Cliente 
 
a) Registro de Cliente no QoMonitor 

 
Esse caso de uso descreve o registro de clientes no QoMonitor.  

Atores Envolvidos: Cliente.  

Pré-condição: Cliente e Monitor e estão online e cliente ainda não se registrou. 
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Pós-condição: Informações do cliente (IP, nome,...etc.), lista de parâmetros de entrada e a 

lista de parâmetros de qualidade do serviço que o cliente deseja que sejam monitorados estão 

armazenadas no QoMonitor. 

Fluxo: 

 (i) Nas requisições síncronas, ao chamar o método  getServiceQuality, o cliente envia 

todas as informações acima discriminadas (em pós-condição), que vão ficar registradas na 

Fachada Cliente, e que são necessárias para que a Fachada Cliente responda ao cliente com 

os metadados de Qos e QoC, tão logo receba essas informações dos demais módulos 

envolvidos.  

 (ii) Nas requisições assíncronas, ao chamar o método subscribeServiceQuality, o 

cliente passa os parâmetros desse método, conforme discriminados na seção 3.2.2, 

anteriormente descrita. A Fachada Cliente chama o Tratador de Requisições, e este chama o 

Tratador de Requisições Assíncronas, que salva estes dados do registro, e retorna um 

identificador (ID) que é um valor numérico que identifica o registro no QoMonitor. 

  

b) Referenciar serviço registrado no Repositório de Serviços 
 

 Esse caso de uso descreve como a Fachada Cliente, de posse dos dados do serviço 

especificado pelo cliente, obtém a referencia ao objeto serviço. Esse objeto serviço é uma 

referência ao objeto armazenado no Repositório de Serviços. 

Atores Envolvidos: Fachada Cliente, Repositório de Serviços.  

Pré-condição: Dados do serviço são corretos e armazenados na Fachada Cliente. 

Pós-condição: Dados do serviço foram armazenados no Repositório de Serviços e o objeto 

armazenado foi referenciado e esta referencia ao objeto serviço é repassado para a Fachada 

Cliente. 

Fluxo:  

(i) A FachadaCliente verifica junto ao Repositório de Serviços se os dados do serviço já 

estão armazenados, ou seja, se o serviço já foi registrado. 

(ii) Se o serviço foi registrado anteriormente no Repositório de Serviços pela Fachada 

Cliente ou pelo próprio provedor, executando o caso de uso 3.3.3.1, este referencia o 

objeto serviço e repassa a referencia a esse objeto para a Fachada Cliente. 

(iii) Se o serviço não foi registrado, ele é registrado no Repositório de Serviços que o 

referencia e repassa a referencia ao objeto serviço para a Fachada Cliente. 

  



58 
 

3.3.2.2. Módulo de Aferição 
 

3.3.2.2.1. Blackboard  
 
a) Blackboard obtém metadados dos serviços monitorados 
 
 Esse caso de uso descreve como o Blackboard obtém os metadados (parâmetros 

de QoS e QoC) dos serviços monitorados.  

Atores Envolvidos: Blackboard, Repositório de Serviços, Fachada Servidor, Provedores de 

Serviço. 

Pré-condição: Serviços estão registrados no Repositório de Serviços.    

Pós-condição: Metadados dos serviços são fornecidos ao Blackboard.  

Fluxo: 
(i) Inicialmente, o Blackboard consulta o Repositório de Serviços para obter a lista de 

referências de todos os serviços registrados neste repositório e que devem ser 

monitorados pelo QoMonitor. Estas consultas são realizadas periodicamente de 

acordo com o TimeToRequest estabelecido. O Repositório de Serviços retorna para 

o Blackboard uma lista com as referências a todos os serviços disponíveis. 

(ii) De posse da lista de referência de todos os serviços que devem ser monitorados, o 

Blackboard faz requisições dos metadados relativos aos serviços à Fachada 

Servidor. Esta fachada encaminha estas requisições aos Provedores dos Serviços e 

estes devolvem os metadados solicitados à referida fachada, que repassa os 

metadados para o Blackboard. 

  

3.3.2.2.2. Aferidores  
 
a) Aferição dos Metadados pelos Aferidores 
 
 Esse caso de uso descreve como os dados armazenados no Blackboard são aferidos 

pelo Aferidor responsável por cada parâmetro.  

Atores Envolvidos: Blackboard, Controlador, Aferidores  

Pré-condição: Serviços estão armazenados no Blackboard.     

Pós-condição: Parâmetros foram aferidos pelo Aferidor responsável pela aferição do mesmo.  

Fluxo: 
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Com os dados armazenados no Blackboard, o Controlador é invocado pelo 

Blackboard para acessar o histórico dos dados das requisições que estão no Blackboard e 

repassar esses dados para cada um dos Aferidores, que realiza a aferição do parâmetro pelo 

qual é responsável. 

 

3.3.2.2.3. Repositório de Metadados 
 

a) Armazenamento dos Metadados Aferidos no Repositório de Metadados 
 

 Esse caso de uso descreve como os parâmetros aferidos pelos Aferidores são 

armazenados no Repositório de Metadados.   

Atores Envolvidos: Aferidores, Controlador, Módulo de Ontologia, Repositório de Metadados.   

Pré-condição: Aferidores realizaram a aferição do parâmetro pelo qual é responsável.      

Pós-condição: Parâmetros aferidos são armazenados no Repositório de Metadados.   

Fluxo: 

Depois que todos os Aferidores concluem sua aferição, eles retornam o resultado ao 

Controlador e este repassa os dados para que o Módulo de Ontologia, que os coloca no 

formato da ontologia e os envia para que o Repositório de Metadados faça o armazenamento 

dos mesmos. 

 

3.4.  Conclusão do Capítulo 
 

 Este capítulo teve a finalidade de apresentar o QoMonitor, o monitor de metados de 

QoS e QoC para plataformas de Middleware proposto, apresentando seus objetivos principais 

e sua arquitetura, ou seja os elementos que o compõem e suas funcionalidades; o 

funcionamento do mesmo, detalhando a sequencia de utilização de cada elemento (módulo) 

para desempenhar as funções que o QoMonitor deve  disponibilizar; a descrição dos casos de 

uso, que descreve a sequência de relacionamento entre os módulos para desempenhar as 

funções desejadas.  
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CAPÍTULO 4 – IMPLEMENTAÇÃO 
 

Esse capítulo apresenta os detalhes da implementação dos diferentes módulos que 

compõem o QoMonitor, ilustrando desde a interface dos serviços até o módulo responsável 

pela publicação dos metadados solicitados. Inicialmente, é indispensável salientar que o 

módulo publish/subscribe pode ser implementado usando qualquer protocolo publish-

subscribe. Nessa tese utilizamos dois diferentes protocolos para implementar esse módulo: o 

protocolo de comunicação assíncrona JMS e o protocolo Light-PubSubHubbub, já 

apresentados nas seções 2.5.1. e 2.5.2., respectivamente. Os demais módulos do QoMonitor 

são apresentados na seção 4.1. e são implementados da mesma forma, para ambos os casos de 

implementação do módulo publish/subscribe. A seção 4.2 apresenta as duas implementações 

do módulo publish/subscribe e é subdividida em duas partes: a seção 4.2.1 apresenta a 

implementação deste módulo utilizando o protocolo JMS e a integração do QoMonitor com o 

Middleware OpenCOPI neste caso e a seção 4.2.2 apresenta sua implementação utilizando o 

protocolo Light-PubSubHubbub, como também a integração do QoMonitor com o 

Middleware OpenCPOI para este outro caso. Como já nos referimos anteriormente no 

capítulo 2, a implementação das duas abordagens justifica-se pelo fato de que o JMS gera 

dependência de plataforma de execução, visto que os clientes deverão ser implementados na 

linguagem de programação Java para que possam se comunicar através desse framework. Por 

sua vez, o protocolo Light-PubSubHubbub também é baseado no modelo Publish-Subscribe e 

pode ser aplicado e executado sobre um servidor HTTP, não gerando dependência da 

plataforma de execução. Portanto, disponibilizamos as duas implementações no QoMonitor.  

 

4.1.  Implementação dos Módulos do QoMonitor 
 

 Esta seção apresenta a implementação dos módulos que compõem o QoMonitor, 

exceto o módulo publish/subscribe, pelas razões a que nos referimos anteriormente, que será 

apresentado na seção 4.2. O QoMonitor foi desenvolvido utilizando a linguagem de 

programação Java e como um projeto Web do IDE (Integrated Development Environment ou 

Ambiente Integrado de Desenvolvimento) Eclipse (http://www.eclipse.org). Atualmente, o 

Eclipse é o IDE Java mais utilizado no mundo. 

As Figuras 15 a 19 ilustram a distribuição dos pacotes e classes, utilizadas para 

implementar o QoMonitor. A Figura 15 ilustra o as classes utilizadas para implementar o 
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Repositório de Metadados, que é implementado pela classe Metadado, cujos tipos dos 

atributos são definidos pelas outras classes que correspondem aos metadados de QoS e QoC 

armazenados neste repositório, como também pelo serviço ao qual esses metadados 

correspondem.    

 

 
Figura 15. Classes referentes à implementação do Repositório de Metadados 

 

 A Figura 16 ilustra as classes utilizadas para implementar o framework Hibernate, que 

é um framework open-source para mapeamento objeto-relacional escrito na linguagem Java 

que basicamente cria as chamadas SQL que permitem a conversão de objetos Java para 

tabelas do banco de dados e vice-versa. Os métodos permitem adicionar, atualizar ou remover 

uma entidade de um danco de dados e listar as entidades todas, por campo ou por ID.   
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Figura 16: Classes referentes à implementação do módulo do framework Hibernate 

 

A Figura 17 ilustra as classes utilizadas para implementar o módulo Tratador de 

Requisições e o Módulo de Aferição.  

 
Figura 17: Classe referentes à implementação do Tratador de Requisições e do Módulo de 

Aferição  
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O Tratador de Requisições é implementado pela classe TratadorRequisição cujos 

tipos dos atributos são definidos pelas outras classes que correspondem às requisições 

síncronas e assíncronas que ele atende. Esses atributos são as classes que vão recuperar os 

metadados no Repositório de Metadados e tratá-los adequadamente, conforme se trate de uma 

requisição síncrona ou assíncrona.  

Nas requisições síncronas, o Tratador de Requisições Síncronas recupera os 

metadados no Repositório de Metadados relativos aos serviços especificados nas requisições e 

os envia para o cliente.  

Nas requisições assíncronas, o Tratador de Requisições Assíncronas utiliza a lista de 

subscrições em requisições assíncronas para recuperar do Repositório de Metadados os 

metadados referentes aos serviços especificados nas requisições assíncronas, monitora se a 

condição de retorno foi satisfeita e, caso positivo, envia os metadados para o respectivo 

cliente.  

O Módulo de Aferição é implementado pela classe Controlador e pelas classes que 

implementam os aferidores de cada um dos metadados de QoS e QoC. A classe Controlador 

recebe os parâmetros do Blackboard e os envia para cada classe que implementa os aferidores 

de cada metadadado de QoS/QoC. 

A Figura 18 ilustra as classes utilizadas para implementar o Tratador Parser e a 

Fachada Cliente.  

 

 
Figura 18: Classes referentes à implementação do Tratador Parser e da Fachada Cliente  
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O Tratador Parser é implementado pela classe Parser que analisa e avalia expressões 

matemáticas e booleanas e pelas classes que implementam os operadores matemáticos não 

disponíveis na biblioteca JEval.  

A Fachada Cliente é implementado pela classe FachadaCliente e pela interface 
IClient que estende a classe <<interface>> e implementa os métodos dessa interface. Quando 

o cliente faz uma requisição, seja ela síncrona ou assíncrona, ele passa os serviços como 

parâmetro. Então a fachada cliente, quando recebe a requisição, recupera os objetos Serviços 

do repositório, ou adiciona um Serviço, caso ele já não esteja armazenado. O Tratador de 

Requisição também é um atributo porque a fachada precisa chamar um método dele pra que 

ele trate a requisição. 

A Figura 19 ilustra as classes utilizadas para implementar o Repositório de Serviços,  o 

Blackboard e a Fachada Servidor.  

 
Figura 19: Classe referentes à implementação do Repositório de Serviços, do Blackboard 

e da Fachada Servidor. 
 

O Repositório de Serviços é implementado pela classe RepositorioServiço que 

estende a classe <<(DAOGenericoJPA)>> [Feddema, 2000] e pela classe serviço que tem 

como atributos o nome, IP, porta e parâmetros do serviço armazenado no repositório de 

serviços.  

A Fachada Servidor é implementada pela classe FachadaServidor que tem como 

atributos o Repositório de Serviços e os Stubs. A Fachada Servidor é responsável por realizar 
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requisições aos serviços, logo ele precisa das informações dos serviços armazenadas no 

Repositório de Serviços e os Stubs, que são os objetos responsáveis por fazer a requisição 

propriamente dita.  

O Blackboard é implementado pela classe Blackboard. O Blackboard é o componente 

que dispara as requisições aos serviços, por isso que ele possui uma instancia da Fachada 

Servidor como atributo. O atributo Dados Requisição, são os dados que o Blackboard 

armazena depois que as requisições são realizadas. Esses dados servirão de base para a 

aferição dos parâmetros de QoC e QoS. 

 

4.1.1. Fachadas 

 
 Para o conjunto de interfaces (Fachada Cliente e Fachada Servidor), foi utilizado o 

padrão estrutural Façade [Gamma E. et al., 2000], que fornece uma interface unificada de 

nível mais alto, denominada “fachada”.  As fachadas possibilitam toda a comunicação com as 

plataformas provedoras de serviço (Fachada Servidor) e a comunicação com os clientes 

(Fachada Cliente). 

Para possibilitar a comunicação entre o QoMonitor e os serviços que as plataformas 

proveem, os referidos serviços foram implementados como serviços Web e publicados em um 

servidor de aplicação Apache Tomcat 7 [Apache, 2013] com o auxílio do framework Axis 2 

[Axis 2, 2013]. O Apache Tomcat é uma implementação open-source das tecnologias Java 

Servlet e JavaServer Pages (JSP), podendo atuar como servidor Web de aplicações 

desenvolvidas em Java. Já o Axis 2 é uma engine que permite desenvolver serviços Web a 

partir de interfaces de aplicações Web.  

Cada serviço possui um documento WSDL que o descreve e que, ao ser publicado em 

um servidor Web, torna-se disponível através de um endereço, por exemplo, 

http://localhost:8080/axis2/services/Servico?wsdl, contendo as operações, mensagens e 

parâmetros desse serviço. Classes Java (stubs) podem ser geradas automaticamente através do 

script Wsdl2Java disponibilizado pelo Axis 2, tomando como base o documento WSDL, que 

descreve o serviço Web implantado no servidor Apache Tomcat. As referidas classes realizam 

a comunicação com os serviços Web, como também realizam chamadas aos métodos desse 

serviço. A Fachada Servidor utiliza os stubs para comunicação com os serviços providos 

pelas plataformas. 

Para disponibilizar o QoMonitor como serviço Web a interface e implementação da 

Fachada Cliente foi utilizada para criar o serviço Web, uma vez que a API do QoMonitor 
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(descrita na Tabela 1 da seção 3.1) é implementada por essa fachada. A Figura 20 mostra a 

interface ICliente implementada pela Fachada Cliente com os métodos da API do QoMonitor. 

 
Figura 20. Interface IClient implementada pela Fachada Cliente. 

 

4.1.2. Repositórios 
 

No QoMonitor existem dois repositórios, já descritos anteriormente: o Repositório de 

Serviços que armazena objetos Serviço e que possibilita a comunicação com os serviços 

através das informações nele incluídas e o Repositório de Metadados, que armazena objetos 

Metadado que contém os valores de QoS e QoC obtidos dos serviços, ou ainda, aferidos. Os 

repositórios do QoMonitor foram desenvolvidos utilizando o padrão DAO (Data Access 

Object). DAO [Feddema, 2000] é um padrão para persistência de dados que atua como um 

intermediário entre a aplicação e o banco de dados, escondendo todos os detalhes relativos a 

armazenamento de dados do resto da aplicação. Toda a lógica de mapeamento e execução das 

instruções é deixada dentro do objeto DAO, isolando a aplicação da API de persistência.  

A Figura 21 mostra a classe Metadado. A classe possui: (i) um atributo id, que é um 

identificador único numérico; (ii) um atributo timeStamp, que é a data e hora que o metadado 

foi aferido ou obtido; (iii) um atributo service, que é uma referência a um objeto Serviço 

contido no repositório de serviços, e; (iv) outros atributos, que são objetos relativos aos 

parâmetros de QoS e QoC  dos serviços monitorados pelo QoMonitor. 

 

Figura 21. Classe Metadado. 

public interface ICliente { 
 public ServiceMetadata[] getServiceQuality(String[] servicos); 
 public ServiceMetadata getServiceQuality(String servico); 
 public Long subscribeServiceQuality(String expr, String compare,  
           String value); 
 public void unsubscribeServiceQuality(Long id); 
} 
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 Cada classe de parâmetro possui três atributos: (i) id, um identificador numérico 

único; (ii) carater, um tipo enumerável que assume os valores maiorMelhor, menorMelhor, 

igual; (iii) tipo, um tipo enumerável que assume os valores de QoS ou de QoC, e; (iv) valor, 

que é o valor do parametro. A Figura 22 mostra a classe ResponseTime que representa o 

parâmetro response time. 

 

Figura 22. Classe Response Time. 
 O MySQL foi utilizado para realizar o armazenamento no repositório. O MySQL é um 

sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), que utiliza a linguagem SQL 

(Structured Query Language) como interface e suas principais características incluem a 

disponibilidade de drivers para as principais linguagens, bom desempenho e estabilidade. 

Tendo em vista que os dados a serem manipulados pelo QoMonitor são objetos Java, são 

necessárias rotinas para a transformação das informações dos objetos Java em tabelas 

MySQL. Para tanto, foi utilizado o framework Hibernate, que executa o mapeamento objeto-

relacional através de chamadas SQL, que convertem objetos Java em tabelas do banco de 

dados e vice-versa. 

  

4.1.3. Blackboard 

 
O Blackboard é o repositório de dados compartilhados que armazena as informações 

que serão utilizadas pelos aferidores. Os aferidores trabalham independentemente, sendo cada 

um responsável pela aferição de um só parâmetro e todos acessam o Blackboard para obter as 

informações que serão utilizadas para aferição do parâmetro pelo qual é responsável.   

O Blackboard realiza requisições periódicas aos serviços através da Fachada servidor 

para obter os metadados que serão utilizados pelos aferidores. Esses dados são:  

(i) o tempo decorrido para a requisição ser completada (CompletedTime);  

public class ResponseTime{ 
 private Long id; 
 private String carater; 
 private String tipo; 
 private Float valor; 
 
 public ResponseTime(){ 
  this.setTipo(Tipo.QoS);      
            this.setCarater(Carater.menorMelhor); 
      } 
} 
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(ii) a disponibilidade do serviço (Available);  

(iii) a data e a hora em que a requisição foi realizada (TimeStamp);  

(iv) caso o serviço forneça informações de contexto, a data e hora de criação e 

sensoriamento das informações de contexto que o serviço forneceu. Essa 

informação possibilita calcular a idade das informações de contexto (Age).  

O Blackboard executa uma thread que fica em estado de espera por n milissegundos e 

volta a ser executada novamente, para a realização de requisições periódicas aos serviços para 

obtenção dos parâmetros discriminados anteriormente. A variável TimeToRequest  (definida 

na seção 3.2.4.) estabelece o tempo que a thread permanece em estado de espera. Por sua vez, 

o parâmetro TotalTime (definido na seção 3.2.4.) estabelece por quanto tempo os dados 

armazenados no Blackboard, são válidos, após o qual os dados são descartados, evitando o 

acúmulo de informações e que ao longo do tempo, não haja espaço suficiente de memória 

para armazenar os parâmetros. 
 

4.1.4. Aferidores 
 

Os Aferidores são encarregados de aferir um determinado parâmetro de qualidade pelo 

qual são responsáveis, seja de QoS ou de QoC e, para tanto, obtém os parâmetros necessários 

que estão armazenados no Blackboard, conforme definimos na seção anterior. Como cada 

Aferidor é responsável por aferir um parâmetro específico, cada um deles deve aplicar uma 

regra de cálculo específica.   

O Aferidor do parâmetro response time (tempo de resposta) das requisições, utiliza os 

valores do CompletedTime de todas as requisições que não falharam daquele determinado 

serviço   e   realiza   uma   média   aritmética.   Considerando   “NF”   como   sendo   o   número   de  

requisições que não falharam, podemos expressar o tempo de resposta das requisições pela 

seguinte equação:  
         N 

Response time = (∑  CompletedTime) / NF 
        NF=1 
   

O Aferidor do parâmetro error rate (taxa de erro) calcula quantas requisições de um 

determinado serviço falharam (ou seja, nas quais CompletedTime é igual a -1) dentre as 

requisições realizadas pelo Blackboard. Sendo “RF”   a   quantidade   de   requisições   falhas   e  

“NTR”  o  número  total  de  requisições,  a  equação  seguinte  fornece  o  percentual  de  requisições  

falhas em relação ao número total de requisições de  um  serviço  “i”:  



69 
 

error rate  =    RFi 

                          NTRi 

Como após uma requisição decorre um tempo igual a TimeToRequest para ser 

efetuada uma nova requisição, para calcular o tempo total que o serviço passou sem 

funcionar, o Aferidor desse parâmetro multiplica a quantidade de requisições falhas pelo 

TimeToRequest.  Sendo  “RF”  a  quantidade  de  requisições  falhas,  podemos  expressar  o  tempo  

total que o serviço passou sem funcionar (TTSF) pela seguinte equação: 

TTSF = RF * TimeToRequest 

Para calcular o percentual de tempo que o serviço passou sem funcionar (PTTSF) em 

relação ao tempo total, o Aferidor divide o tempo total do serviço sem funcionar pelo 

TotalTime. Esse percentual é dado pela equação: 

PTTSF = RF * TimeToRequest 

            TotalTime 

 O Aferidor referente ao parâmetro uptime (disponibilidade), ou seja, tempo em 

funcionamento ou tempo sem falhas, simplesmente diminui 100 (significando 100 % do 

tempo) do valor retornado pelo aferidor referente ao parâmetro error rate, já que os 

parâmetros uptime e error rate são complementares, sendo dado pela seguinte equação:  

uptime = 100 - error rate 

O Aferidor referente ao parâmetro MTTR (Mean Time To Repair – Tempo médio de 

Reparo), que é o tempo médio necessário para reparar um componente que falhou e que, 

portanto, também determina o tempo aproximado que o serviço passou sem funcionar, utiliza 

a mesma ideia do aferidor do parâmetro error rate. Para determinar o tempo médio de reparo, 

divide-se o valor de error rate (que fornece o percentual do tempo total em que o serviço 

falhou) pela quantidade de requisições que falharam daquele serviço (RF), sendo dado pela 

equação:  

MTTR =  error rate 

                 RF 

Já o Aferidor do parâmetro MTBF (Mean Time Between Failures – Tempo médio 

entre falhas) divide o TotalTime pela quantidade de requisições que falharam (RF) daquele 

determinado serviço, sendo dado pela equação: 

MTBF = TotalTime 

                RF 
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O único parâmetro de QoC aferido pelo QoMonitor é o freshness (atualidade), sendo 

os demais parâmetros de QoS. O seu valor é obtido com o seu respectivo aferidor acessando a 

informação Age guardada no Blackboard. Se o Age da requisição atual (Age atual) for 

diferente do Age da última requisição (Age anterior) armazenada no Blackboard, o Aferidor 

diminui o Age da requisição atual do Age da última requisição para descobrir de quanto em 

quanto tempo o serviço captura informações. Caso o Age não seja diferente, o monitor terá 

que verificar nas próximas requisições se o valor será alterado, para determinar o valor do 

freshness. A atualidade (freshness) é dada pela seguinte equação:  

freshness = Age atual – Age anterior 

 

4.1.5. Tratador de Requisições Assíncronas 
 

O Tratador de Requisições Assíncronas é responsável por registrar as subscrições 

realizadas por clientes para receber dados assincronamente do QoMonitor e retornar o 

identificador da subscrição, conforme ilustrado na Figura 10 da seção 3.2.2.  

 Como o parâmetro TimeToRequest determina o intervalo de tempo que o Blackboard 

realiza requisições dos parâmetros aos serviços, e, portanto, o período em que será realizada 

uma nova aferição, o Tratador de Requisições Assíncronas monitora periodicamente, segundo 

este intervalo de tempo, se a condição de retorno foi satisfeita. Quando satisfeita, o Tratador 

de Requisições Assíncronas envia os metadados de QoS/QoC para o módulo 

publish/subscribe enviar para o cliente subscrito, conforme ilustra a Figura 11 da seção 3.2.2.  

 As variáveis da condição de retorno são substituídas, em tempo de execução, por 

valores numéricos dos metadados de QoS/QoC. A expressão especificada na tupla referente à 

condição de retorno, pode então ser calculada como uma expressão matemática numérica, 

resultando em um valor numérico. A classe Parser foi criada para avaliar a expressão 

utilizando uma adaptação da biblioteca JEval [JEval, 2008]. JEval é uma biblioteca Java para 

avaliar expressões matemáticas e booleanas, suportando a maioria dos operadores 

matemáticos. Como é permitido pela biblioteca, foram criados os operadores somatório (som), 

produtório (pro) e média aritmética (med), utilizados nesta tese. As Figuras 23, 24 e 25 

ilustram as classes que implementam os operadores somatório, produtório e média aritmética, 

que recebem como parâmetro uma lista com n valores. Por exemplo, para a expressão “som  

(2,3,4)”   a   saída   será   “9”;;   se   a   expressão   for   “pro(2,3,4)”,   a   saída   será   “24”;;   Por   fim,   se   a  
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expressão   for   “med   (2,3,4)”,   a   saída   será   “3”.

 
Figura 23. Classe Somatório 

 

 

Figura 24. Classe Produtório 

public class Somatorio implements Function { 
 @Override 

 public FunctionResult execute(Evaluator arg0, String arg1) 
  throws FunctionException { 
 

  Double soma = new Double("0"); 
  ArrayList valores = FunctionHelper.getDoubles(arg1, ','); 
   

  for (int i=0; i<valores.size(); i++){ 
   Double aux = (Double) valores.get(i); 

   soma +=aux; 

  } 

   

  return new FunctionResult(soma.toString(),  
FunctionConstants.FUNCTION_RESULT_TYPE_NUMERIC); 

 } 

  

 

 @Override 

 public String getName() { 
  return "som"; 
 } 

} 
 

public class Produtorio implements Function{ 
 @Override 

 public FunctionResult execute(Evaluator arg0, String arg1) 
  throws FunctionException { 
 

  Double produto = new Double("1"); 
  ArrayList valores = FunctionHelper.getDoubles(arg1, ','); 
   

  for (int i=0; i<valores.size(); i++){ 
   Double aux = (Double) valores.get(i); 

   produto *=aux; 

  } 

   

  return new FunctionResult(produto.toString(),  
FunctionConstants.FUNCTION_RESULT_TYPE_NUMERIC); 

 } 

 

 

 @Override 

 public String getName() { 
  return "pro"; 
 } 

} 
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Figura 25. Classe Média 

 O formato das variáveis nas equações podem ser definidas quando o desenvolvedor 

utiliza a biblioteca JEval.  Por exemplo, para o Serviço2, se o valor do parâmetro ErrorRate 

for “0”,   a   equação   “#{Servico2.ErrorRate}+1”   resultará   em   “1”.  Os   nomes  dos   parâmetros  

seguem a Tabela 2. 

Tabela 2. Nomes válidos dos parâmetros. 

Parâmetro Nome válido para o parâmetro 

error rate ErrorRate 

MTTR Mttr 

MTBF Mtbf 

response time ResponseTime 

uptime UpTime 

freshness Freshness 

correctness Correctness 

precision Precision 

resolution Resolution 
 

  

 

public class Media implements Function { 
 @Override 

 public FunctionResult execute(Evaluator arg0, String arg1) 
  throws FunctionException { 
 

  Double soma = new Double("0"); 
  ArrayList valores = FunctionHelper.getDoubles(arg1, ','); 
   

  for (int i=0; i<valores.size(); i++){ 
   Double aux = (Double) valores.get(i); 

   soma +=aux; 

  } 

   

  soma /= valores.size(); 

   

  return new FunctionResult(soma.toString(),  
FunctionConstants.FUNCTION_RESULT_TYPE_NUMERIC); 

 } 

 

 

 @Override 

 public String getName() { 
  return "med"; 
 } 

} 
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4.2.  Implementações do Módulo do Publish/Subscribe 
 

Como já mencionado previamente, foram realizadas duas implementações do módulo 

publish/subscribe para o QoMonitor. Na seção 4.2.1 apresentaremos sua implementação 

usando o protocolo JMS. Na seção 4.2.2 apresentaremos a implementação usando o protocolo 

Light-PubSubHubbub. O middleware cliente pode escolher qual implementação usar.  

 

4.2.1. Implementação do Módulo Publish/Subscribe com o Protocolo JMS e 
Integração com o Middleware  OpenCOPI 

 

Nesta implementação, foi utilizada a API JMS com o modelo publish/subscribe pelas 

razões já detalhadas na seção 2.5.1. O módulo Publish/Subscribe do QoMonitor  executa 

internamente o JMS que contém os tópicos nos quais os Subscribers (Consumers) inscrevem-

se para receber as notificações, ou seja, os metadados solicitados. Para permitir que 

Subscribers (Consumers) recebam mensagens de um determinado tópico (denominado na 

implementação de QoMonitorTopic)  o componente publish deve publicá-las neste tópico. O 

tópico (JMS Topic) é executado internamente ao Módulo Publish-Subscribe tendo como 

endereço IP o mesmo do QoMonitor na porta 56565. Para subscrever-se em um tópico JMS, o 

cliente (Consumer) envia a URL do tópico, além do nome do tópico e o identificador (ID) da 

subscrição. Esse ID da subscrição foi recebida pelo cliente do Tratador de Requisições 

Assíncronas ao efetuar a requisição assíncrona através da chamada ao método 

subscribeServiceQuality, conforme descrito anteriormente na seção 3.2.2. (Processamento de 

Requisições Assíncronas). A Figura 26 ilustra o processo de subscrição de um cliente em um 

tópico.  

 
Figura 26: Subscrição do cliente no tópico JMS do QoMonitor 
 

A Figura 27 ilustra o processo de publicação dos metadados. O Tratador de 

Requisições Assíncronas monitora continuamente os metadados aferidos e quando o evento 

especificado na requisição assíncrona ocorre, o Tratador de Requisições Assíncronas funciona 
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como um Publisher, publicando no tópico uma lista de serviços com seus respectivos 

parâmetros de QoC e QoS e o identificador da subscrição do cliente que solicitou os 

metadados. Este cliente receberá os metadados dos serviços solicitados.   

 

 
Figura 27. Diagrama de sequência representando o processo de publicação 

 

No caso em que o Middleware OpenCOPI é o cliente, ou subscriber, ele recebe 

assincronamente metadados de QoS e QoC aferidos pelo QoMonitor quando uma condição de 

retorno, informada pelo OpenCOPI, é satisfeita. No momento da subscrição, o OpenCOPI 

recebe um valor numérico único que identifica a subscrição no QoMonitor e o tipo de 

mensagem que será enviada ao tópico JMS (JMS Topic). 

Quando um cliente realiza uma chamada ao método subscribeServiceQuality da API 

do QoMonitor, essa requisição é tratada pela Fachada Cliente que repassa essa solicitação de 

subscrição ao módulo Tratador de Requisições. Este módulo identifica que é uma requisição 

assíncrona e delega a tarefa ao Tratador de Requisições Assíncronas. O Tratador de 

Requisições Assíncronas gera um identificador numérico único para essa requisição e inicia o 

monitoramento contínuo da condição de retorno. O cliente recebe então como resposta o 

identificador, ou ID, da subscrição, que caso seja negativo indica que algum parâmetro de 

entrada passado pelo cliente está incorreto. De posse do identificador, o OpenCOPI (cliente) 

realiza uma subscrição ao tópico JMS (JMS Topic) informando o tipo de mensagem que ele 

deseja receber. O tipo da mensagem é especificado através do ID da subscrição. 

Quando a condição de retorno, passada no momento da subscrição, é satisfeita, o 

Tratador de Requisições Assíncronas envia para o módulo Publish/Subscribe o identificador 

da subscrição e os valores dos metadados de QoS e QoC. O módulo Publish-Subscribe 

publica esses valores de QoS e QoC no tópico JMS (JMS Topic) e especifica o tipo da 

mensagem publicada, através do ID da subscrição. O tópico JMS então envia os valores dos 

metadados para o cliente (OpenCOPI) subscrito para receber aquele tipo de mensagem. 
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4.2.2. Implementação do Módulo Publish/Subscribe com o Protocolo Light-

PubSubHubbub e Integração com o Middleware OpenCOPI 
 

 Conforme detalhado no capítulo 2, seção 2.5.2, o protocolo Light-PubSubHubbub 

[Gomes, 2013] é composto pelos seguintes elementos: o Publisher, o Subscriber, o Hub e o 

Tópico, este último sob a responsabilidade do Hub. O Publisher é incorporado ao QoMonitor, 

uma vez que cabe ao QoMonitor a publicação dos metadados aferidos. O Subscriber é 

incorporado ao Middleware OpenCOPI, uma vez que este é o cliente que se subscreve para 

receber assincronamente os metadados de QoS e QoC aferidos pelo QoMonitor. O Hub é um 

elemento externo ao QoMonitor e ao Middleware OpenCOPI, onde o Publisher registra o 

Tópico, o Subscriber se subscreve em um Tópico, o Publisher realiza a publicação em um 

Tópico e o Hub envia a publicação para o Subscriber. O servidor de aplicação onde o HUB é 

publicado é o Apache Tomcat 7 [Apache, 2013].    

 A entidade Hub foi implementada na linguagem de programação Java e como projeto 

Web da IDE Eclipse [Burnette, 2005], (http://www.eclipse.org/). Como o QoMonitor e o 

OpenCOPI foram desenvolvidos utilizando a linguagem de programação Java, os módulos a 

eles incorporados, ou seja, respectivamente o Publisher e o Subscriber foram desenvolvidos 

utilizando a mesma linguagem.  

 A comunicação entre as entidades Publisher, Subscriber e Hub utiliza o estilo 

arquitetural REST [Richardson et al., 2007]. O framework Jersey (http://www.eclipse.org/) foi 

utilizado para desenvolvimento de serviços Web RESTful. Esse framework é uma 

implementação da JSR 311 (Java Specification Request), também conhecida como JAX-RS. 

Essa implementação é API Java que facilita o desenvolvimento de aplicações que utilizam o 

estilo arquitetural REST, empregando anotações. As anotações identificam o tipo de 

requisição HTTP utilizada em cada método. O framework Jersey oferece suporte a uma API 

Client, que possibilita ao cliente se comunicar com serviços Web RESTful. 

 

4.2.2.1. Processo de Subscrição do Cliente (OpenCOPI) no QoMonitor e no Tópico 

 
 Como o OpenCOPI é o cliente que se subscreve (Subscriber) para receber 

assincronamente os metadados de QoS e QoC aferidos pelo QoMonitor, ao se subscrever no 

QoMonitor, o OpenCOPI recebe um identificador de um tópico Light-PubSubHubbub. Esse 
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identificador é um valor numérico que identifica de forma única essa subscrição no 

QoMonitor.  

A Figura 28 ilustra o funcionamento do QoMonitor, quando o cliente do QoMonitor, o 

OpenCOPI (Subscriber), requisita sua subscrição no QoMonitor para receber os metadados de 

QoS e QoC de forma assíncrona, através do método subscribeServiceQuality, descrito na 

seção 3.2.2. O OpenCOPI envia essa requisição de subscrição à Fachada Cliente que repassa 

essa solicitação de subscrição ao módulo Tratador de Requisições. Este módulo identifica que 

é uma requisição assíncrona e delega a tarefa ao Tratador de Requisições Assíncronas. O 

Tratador de Requisições Assíncronas cadastra um tópico no Hub que retorna ao mesmo uma 

confirmação do cadastro. O Tratador de Requisições Assíncronas retorna o identificador 

desse tópico ao Tratador de Requisições, este à Fachada Cliente e, finalmente esta ao 

OpenCOPI. Caso esse valor seja negativo, é indicado ao OpenCOPI que algum parâmetro que 

ele passou está incorreto.  

 

Figura 28. Diagrama de sequência descrevendo o processo de subscrição do 
OpenCOPI no QoMonitor. 

Quando o OpenCOPI recebe um valor positivo, ele passou os parâmetros corretos e 

este valor é o identificador do tópico que foi cadastrado pelo Tratador de Requisições 

Assíncronas no Hub. Uma vez que o tópico já está cadastrado no Hub, é necessário que o 

OpenCOPI solicite ao Hub sua subscrição nesse tópico através do método subscribe do Hub, 

conforme descrito na seção 2.5.2. e passe como parâmetro o identificador do tópico, que 

recebeu anteriormente do QoMonitor. A Figura 29 ilustra o processo de subscrição do 

OpenCOPI em um tópico no Hub.  
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Figura 29. Diagrama de sequência descrevendo o processo de subscrição do 
OpenCOPI em um tópico no Hub. 

4.2.2.2. Processo de Publicação pelo Publisher do QoMonitor 
 
Uma vez que o cliente (OpenCOPI) está subscrito no QoMonitor e no tópico do Hub, 

o Tratador de Requisições Assíncronas monitora continuamente se a condição de retorno 

passada na subscrição foi satisfeita. Quando a condição de retorno é satisfeita, o Tratador de 

Requisições Assíncronas envia para o módulo Publish/Subscribe o identificador do tópico e 

os valores dos metadados de QoS e QoC. O módulo Publish-Subscribe publica esses valores 

de QoS e QoC no tópico. Cabe ao Hub enviar esses valores para o cliente (OpenCOPI). A 

Figura 30 ilustra o processo de publicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de sequência descrevendo o processo de publicação pelo 
Publisher do QoMonitor. 
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4.3.  Conclusão do Capítulo 
 

 Este capítulo apresentou aspectos da implementação do QoMonitor, descrevendo a 

implementação de cada módulo e as tecnologias utilizadas. Também foi detalhado como o 

módulo Publish/Subscribe foi implementado utilizando dois protocolos de comunicação 

assíncronas, a saber: JMS e Light-PubSubHubbub. Para ambos os protocolos, foi descrita a 

integração do QoMonitor com o OpenCOPI.   
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CAPÍTULO 5 - PROVA DE CONCEITO E AVALIAÇÃO 
 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar as provas de conceito, como parte da 

presente Tese com o objetivo de ilustrar o uso do módulo QoMonitor para monitoramento de 

metadados de QoS e QoC em duas aplicações distintas, uma no contexto da indústria de 

petróleo e gás, e a outra uma aplicação de healthcare. Os resultados deste monitoramento 

serão utilizados pelo OpenCOPI  para seleção do serviço apropriado entre aqueles fornecidos 

pelos vários provedores disponíveis, como também para assegurar que as informações dos 

serviços e de contexto continuem a satisfazer às exigências de QoS/QoC das aplicações, 

possibilitando a sua substituição em caso de falha ou degradação do serviço.  

Mostraremos uma avaliação quantitativa, para verificar se o QoMonitor é um meio 

eficiente de monitorar metadados de QoS e QoC, possibilitando que aplicações  

periodicamente coletem os metadados monitorados e também sejam notificadas 

assincronamente sempre que um determinado metadado for disponibilizado. Portanto, um dos 

objetivos deste capítulo é avaliar o uso do QoMonitor, verificando que todos os processos 

funcionam como esperado,  e mostrando o overhead gerado  pelo QoMonitor nas duas 

aplicações. 

Este capítulo está organizado da seguinte forma: A seção 5.1 apresenta a prova de 

conceito 1: Monitoramento de poços de petróleo. A seção 5.2 apresenta a Prova de conceito 2: 

Healthcare. A seção 5.3 apresenta a concussão do capítulo.  

  

5.1.  Prova de conceito 1: Monitoramento de poços de petróleo 
 

 A prova de conceito conduzida nesta seção consiste em uma aplicação ubíqua da área 

de petróleo e gás natural que ilustra a necessidade do monitoramento da qualidade de serviço 

e de contexto dos serviços utilizados pela aplicação. Tal aplicação usa serviços de uma grande 

quantidade de provedores de serviços, e alguns desses serviços fornecem informações de 

contexto, por esse motivo ela foi escolhida para servir de prova de conceito no presente 

trabalho.  

 A aplicação em questão monitora [Lopes, 2011] a carga de petróleo extraído de um 

poço a cada ciclo de movimento de uma unidade de bombeio (UB) mecânico para extrair 

petróleo. O propósito da aplicação é detectar a necessidade de trocar a configuração de 

operação da UB a fim de aumentar a produção de petróleo ou diminuir o desgaste do 
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equipamento, ou em casos que possam oferecer risco aos trabalhadores e ao meio ambiente. 

Desse modo, dependendo da carga de óleo extraído pela UB, a aplicação pode disparar ações 

para promover mudanças na configuração, notificar os responsáveis pelas decisões sobre a 

reconfiguração da UB, ou ainda pará-la em casos mais graves. 

 Para operar corretamente, cada UB tem um valor máximo para a carga. Se esse valor 

máximo é alcançado abruptamente, a operação da UB deve ser paralisada para evitar danos à 

unidade. Além desse valor máximo, há um valor intermediário que representa que a unidade 

começa a operar com carga acima do ideal, mas ainda não atingiu a carga máxima. Nesse 

caso, algumas ações são realizadas para prevenir que o valor máximo seja alcançado e a UB 

seja paralisada. Cada uma dessas ações pode ser realizada por mais de um serviço e, nesses 

casos, serviços com mesma funcionalidade normalmente são providos por diferentes 

provedores. O monitoramento de QoS e QoC associados aos serviços e informações de 

contexto provido por esses diferentes provedores é essencial para escolher qual o provedor 

mais adequado para a aplicação.  

 O Middleware OpenCOPI é utilizado pela aplicação para prover os mecanismos de 

seleção e composição dos serviços, como também, adaptação em caso de falhas ou 

degradação do serviço. Para realizar suas funções, o OpenCOPI obtem os metadados de QoS 

e QoC através de requisições síncronas e assíncronas ao QoMonitor, que afere e monitora 

parâmetros de QoS e QoC dos serviços e os  disponibiliza através de uma API.  

 A comunicação assíncrona entre o OpenCOPI e o QoMonitor é provida pelos 

protocolos JMS e Light-PubSubHubbub, que permitem a utilização respectivamente,  via 

implementações Java ou via web. Na requisição assíncrona ao QoMonitor, o OpenCOPI  

especifica uma expressão com os serviços e os parâmetros de QoS e QoC a serem 

monitorados e tais parâmetros serão retornados para o OpenCOPI quando uma condição de 

retorno, especificada na requisição, for atendida. A condição de retorno é formada pela tupla 

<expressão, tipo de comparação, valor>.  

A Figura 31 apresenta os provedores de serviços usados na aplicação em questão. 

O provedor WellDatabase provê serviços que fornecem o valor atual de vários 

parâmetros da produção de petróleo, dentre os quais a carga atual de petróleo em cada UB 

através do serviço GetBurden utilizando comunicação síncrona, como também, o valor atual 

da carga de petróleo da UB, caso esse valor ultrapasse o determinado pelo usuário, através do 

serviço SubscribeBurdenAssync utilizando comunicação assíncrona.    

O provedor BMDimensioner fornece serviços de gerenciamento de configurações do 

regime de operação da UB, sendo esse regime a relação entre o tamanho da haste da unidade  
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Figura 31. Provedores de serviço da aplicação de monitoramento de poços de petróleo. 

Fonte: [Lopes, 2011] 
 

de bombeio e a quantidade de ciclos por minuto dessa haste. Assim, além de mostrar as 

possíveis configurações da UB, BMDimensioner também é responsável por atuar na operação 

da unidade, por exemplo, trocando seu regime através do serviço ChangeRegime,  ou 

paralisando a sua operação, através do serviço StopOilOperation.  

O provedor ChangeControlSystem armazena e recupera mudanças realizadas nos 

equipamentos usados na exploração de petróleo. Especificamente nessa aplicação, esse 

sistema permite recuperar os regimes que foram adotados anteriormente em cada UB, através 

do serviço SearchPreviousChanges e armazenar o regime de operação atual escolhido para a 

UB através do serviço UpdateChange. A recuperação dos regimes adotados anteriormente, 

permite a escolha de um novo regime para situações críticas, quando o valor de carga de 

petróleo na unidade de bombeio está acima do valor normal, mas ainda não atingiu o valor 

máximo e o armazenamento do regime de operação atual permite manter atualizado o 

histórico de mudanças que pode ser utilizado futuramente.   

 O provedor InferenceMachine seleciona o regime mais adequado para a UB, através 

do serviço ChoiceRegimeOptions.  

Os provedores WifiLocalizationMiddleware, GPSLocalizationMiddleware e 

CellularLocalizationMiddleware são plataformas responsáveis por fornecer serviços de 

localização dos técnicos espalhados pelos campos de petróleo. Esses serviços são usados para, 

caso seja necessária uma visita emergencial de técnicos ao poço monitorado, identificar quais 

técnicos estão mais próximos ao poço, visando um atendimento mais rápido. Embora tenham 

funcionalidades semelhantes, cada plataforma possui diferentes níveis de qualidade que 
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influenciam a seleção de serviços, de modo que um dos serviços equivalentes deve ser 

selecionado para uso pela aplicação. 

O provedor  WifiLocalizationMiddleware localiza o funcionário mais próximo da UB 

através do serviço SearchClosestEmployeeWifi.  

O provedor GPSLocalizationMiddleware localiza o técnico mais próximo da UB 

através do serviço SearchClosestTechnicianGPS, como também localiza os demais técnicos 

mais próximos através do serviço SearchClosestTechniciansGPS. 

O provedor CellularLocalizationMiddleware localiza o técnico mais próximo da UB, 

como também, os demais técnicos mais próximos, através dos serviços respectivamente 

SearchClosestTechnicianCellular e SearchClosestTechniciansCellular. 

O provedor HRDatabase é um sistema que fornece informação sobre os funcionários, 

e.g. quais funcionários estão em serviço em um dado instante e procura pelo Engenheiro 

responsável pela UB através do serviço SearchResponsibleEngineer, como também  procura 

pelos funcionários que estão em serviço em um determinado momento, através do serviço 

SearchAvaliableEmployee.  

Por fim, GSMPlatform é uma plataforma que fornece um serviço de envio de 

mensagens SMS para os funcionários, através do serviço SendMsgToEmployee.  

O OpenCOPI envia requisições síncronas ao QoMonitor para monitoramento e 

aferição de todos os serviços anteriormente especificados, exceto para o serviço  

SubscribeBurdenAssync, em que o OpenCPOI envia uma requisição assíncrona ao 

QoMonitor, que deve retornar o valor atual da carga de petróleo da UB, caso esse valor 

ultrapasse o determinado pelo usuário.  

A Figura 32 mostra um diagrama UML de atividades para a aplicação, no qual cada 

atividade deve ser realizada por pelo menos um serviço. A primeira atividade, 

SubscribeBurden, é responsável pela subscrição a um serviço de monitoramento da carga de 

petróleo na UB em questão. Se a carga atual encontra-se entre o valor intermediário e o valor 

máximo da carga para a UB, segue-se o fluxo de atividades Flow1, que engloba atividades 

que mudam automaticamente o regime de operação da unidade de bombeio; por outro lado, se 

o valor da carga excede o valor máximo, segue-se o fluxo de atividade Flow2. No fluxo 

Flow1, a atividade SearchRegimeOptions procura por possíveis opções de regimes de 

operação da UB e, em seguida, a atividade SearchPreviousChanges é realizada para descobrir  
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Figura 32. Diagrama UML de atividades da aplicação 

 

os regimes usados previamente nessa UB. O próximo passo é trocar o regime e atualizar essa 

informação (atividades ChangeRegime e UpdateChange) no sistema de controle de mudanças, 

que armazena e recupera as trocas realizadas previamente. Por fim, é feita uma busca por 

técnicos disponíveis nas proximidades do poço de petróleo (atividade SearchTechnicians) e 

uma mensagem é enviada para eles para que possam verificar se tudo está funcionando 

conforme esperado (atividade SendMsgToEmployee). O fluxo Flow2 descreve a situação na 

qual a carga é maior que o limite máximo da UB. Nesse caso, para evitar danos à unidade, a 

operação do poço é paralisada (atividade StopWellOperation) e depois é realizada uma busca 

pelo responsável pelo poço de petróleo (atividade GetResponsibleEngineer) e pelos técnicos 

que estejam nas proximidades (atividade SearchTechnicians). Por último, mensagens de 

advertência são enviadas a eles (atividade SendMsgToEmployee). 
A aplicação ilustra claramente a importância do uso de um monitor de metadados de 

QoS e QoC no momento de decidir qual serviço utilizar. Por exemplo, os provedores de 

serviço WifiLocalizationMiddleware, GPSLocalizationMiddleware e 

CellularLocalizationMiddleware, que atendem à atividade SearchTechnicians no diagrama da 

Figura 31, são responsáveis por fornecer serviços de localização dos técnicos espalhados 

pelos campos de petróleo, cada uma utilizando tecnologias diferentes e possivelmente com 

parâmetros de QoS/QoC diferentes. Sem os dados do monitoramento o cliente não saberá qual 

o serviço mais adequado a ser utilizado, pois não tem como considerar os metadados de 

QoS/QoC. Fazendo requisições síncronas ao monitor, o cliente pode descobrir quais os dados 

de QoS e QoC dos serviços que ele deseja utilizar, e sendo feitas requisições assíncronas ao 
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monitor, o cliente pode decidir qual o melhor momento de usar uma determinada plataforma, 

por exemplo, quando o tempo de resposta for menor que 50ms, ou a taxa de erro for menor 

que 10%, etc. 

 

5.1.1. Avaliação 

 
 Esta Seção apresenta uma avaliação do mecanismo de monitoramento proposto no 

presente trabalho basicamente em uma perspectiva quantitativa, que tem como objetivo 

endereçar, através de experimentos computacionais, o tempo dispendido para realizar as 

aferições de parâmetros de QoS e QoC. Os serviços utilizados na aplicação foram 

implementados como serviços Web utilizando a linguagem de programação Java e o 

framework Apache Axis, tendo sido implantados no servidor de aplicação Apache Tomcat 

instalado em um computador com processador Intel® CoreTM i7 2.7 GHz, 6 GB de memória 

RAM e sistema operacional Linux Ubuntu versão 11.10, que atuou como servidor ao qual as 

requisições eram realizadas.  

 Nos experimentos computacionais, o mecanismo de monitoramento, sendo executado 

em um computador com processador Intel® CoreTM i5 2.3 GHz, 4 GB de memória RAM e 

sistema operacional Mac OS X, realizava requisições aos serviços implantados no Apache 

Tomcat instalado no servidor remoto. Objetivando realizar tais experimentos em condições 

similares às observadas em um cenário real, o mecanismo de monitoramento e o servidor no 

qual os serviços estavam hospedados foram colocados em redes diferentes, de modo a não 

desprezar completamente a influência da rede no processo. Na avaliação quantitativa 

apresentada na Seção 5.1.1.2, para cada serviço foram realizadas dez execuções 

independentes para cada um dos seis parâmetros enumerados na Seção 5.1.1.1, a saber: error 

rate, response time, MTBF, MTTR, recoverable, uptime e freshness. Nessas execuções, os 

valores escolhidos para os tempos TotalTime e TimeToRequest foram dez minutos e cinco 

segundos, respectivamente. 

 

5.1.1.1. Parâmetros de QoS e QoC 
 
 Como já mencionado anteriormente, informações de contexto são coletadas de várias 

fontes, por exemplo, podem ser fornecidas por usuários, obtidas de sensores, derivadas de 

múltiplas origens, etc. Os metadados referentes a parâmetros de QoC são associados a 

informações de contexto e têm o propósito de identificar a qualidade da informação, 
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possuindo valores associados. [Buchholz et al, 2003] enumeram alguns parâmetros de QoC, 

e.g. precisão, corretude, resolução, atualidade, etc. Para a avaliação realizada neste trabalho, 

consideramos o parâmetro de QoC freshness (atualidade), que expressa a idade da 

informação, ou seja, o tempo decorrido desde que a informação foi gerada. Assim, quanto 

mais recente for uma informação certamente mais confiável ela será, visto que informações 

antigas podem estar desatualizadas. 

 De maneira similar, os metadados referentes a parâmetros de QoS são associados aos 

serviços usados pelas aplicações ubíquas e têm como finalidade identificar a qualidade do 

serviço. Dentre os vários parâmetros de QoS enumerados em diversos trabalhos na literatura. 

[Tran et al., 2009]; [Sathya, et al., 2011], para a presente avaliação consideramos os seguintes 

seis parâmetros de QoS: (i) response time (tempo de resposta), que é o tempo decorrido desde 

o instante em que um cliente faz uma requisição até o instante em que este realiza o 

processamento da mensagem de resposta enviada pelo servidor; (ii) MTBF (mean time 

between failures), que é o tempo médio decorrido entre falhas no sistema durante sua 

operação; (iii) MTTR (mean time to recovery), que é o tempo médio decorrido entre uma falha 

no sistema e sua volta à operação (recuperação); (iv) error rate, que mede a taxa de erro na 

transmissão de dados ou no funcionamento de um serviço em um determinado período de 

tempo; (v) recoverable, que indica se houve recuperação de um serviço após a falha, e; (vi) 

uptime, que se refere ao tempo de funcionamento (i.e. disponibilidade) de um serviço. 

 Como mencionado na descrição da arquitetura do QoMonitor, para cada parâmetro 

existe um aferidor e consequentemente existe uma regra diferente de aferição:  

(i) O parâmetro error rate contabiliza o tempo total que o serviço ficou sem funcionar 

dentro do intervalo definido por TotalTime, de modo que esse tempo sem funcionar é 

dividido pelo TotalTime para definir o error rate;  

(iii) como o error rate é o valor percentual no qual o serviço apresentou falha dentro do 

intervalo de tempo TotalTime, o valor do parâmetro uptime é 1 menos o valor de 

error rate; Para calcular o valor do parâmetro MTBF, o TotalTime é dividido pela 

quantidade de falhas contabilizadas pelo Módulo de Aferição nesse intervalo de 

tempo TotalTime;  

(iv) Para calcular o valor do parâmetro MTTR, é contabilizado o tempo em que o serviço 

ficou sem funcionar dentro do intervalo de tempo TotalTime e depois esse valor é 

dividido por TotalTime;  

(v) O parâmetro recoverable verifica em todo o histórico se, depois de uma falha, o 

serviço voltou a funcionar;  
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(vi)  O parâmetro response time é uma média aritmética entre a quantidade de requisições 

feitas no período de tempo definido por TotalTime e o tempo que cada requisição 

levou para ser completada (CompletedTime), e, finalmente;  

(vii) Para o parâmetro de QoC freshness é contabilizado o maior número de repetições do 

dado Age do serviço, que está no Blackboard, esse valor sendo então multiplicado por 

TimeToRequest. 

 

5.1.1.2. Avaliação quantitativa 
 

 A Tabela 3 apresenta os tempos de aferição (em milissegundos) de cada um dos 

parâmetros de QoS considerados para cada um dos serviços da prova de conceito. O tempo de 

aferição de um dado parâmetro é basicamente o tempo dispendido pelo respectivo aferidor 

para efetuar os cálculos dos valores desse parâmetro após os dados necessários para esses 

cálculos já estarem registrados no componente Blackboard. Como é possível observar 

claramente na Tabela 3, todos os tempos médios de aferição (reportados nas colunas M) não 

superam a ordem de 1 milissegundo, o que é algo extremamente benéfico no sentido de que, 

em termos de aferição dos parâmetros, o monitor não promove um impacto considerável. A 

coluna DP mostra o desvio padrão observado. 

Tabela 3. Tempo de aferição (em milissegundos) dos parâmetros de QoS e QoC 
considerados. 

Parâmetros / 
Serviços 

error rate response time MTBF MTTR recoverable uptime 
M DP M DP M DP M DP M DP M DP 

SubscribeBurden 0,968 0,285 0,047 0,010 0,148 0,052 0,130 0,042 0,049 0,020 0,052 0,024 
SearchRegime 0,674 0,188 0,030 0,007 0,094 0,025 0,089 0,022 0,033 0,014 0,025 0,005 
SearchChanges 0,810 0,224 0,041 0,008 0,135 0,063 0,119 0,035 0,053 0,011 0,036 0,008 
ChooseRegime 0,928 0,244 0,053 0,010 0,137 0,037 0,128 0,036 0,057 0,010 0,035 0,005 
ChangeRegime 0,690 0,194 0,035 0,008 0,104 0,030 0,100 0,029 0,037 0,019 0,033 0,009 
UpdateChange 0,815 0,270 0,041 0,010 0,141 0,042 0,135 0,058 0,064 0,026 0,038 0,012 
StopOilWell 0,785 0,298 0,034 0,013 0,106 0,043 0,102 0,040 0,037 0,021 0,027 0,006 
GetRespEngineer 0,872 0,285 0,044 0,006 0,124 0,042 0,120 0,045 0,047 0,013 0,034 0,006 
SearchTechGPS 0,806 0,243 0,040 0,005 0,116 0,035 0,113 0,035 0,051 0,009 0,035 0,005 
SearchTechWifi 0,876 0,276 0,053 0,011 0,141 0,061 0,129 0,043 0,060 0,017 0,036 0,006 
SearchTechCel 0,683 0,188 0,031 0,006 0,099 0,030 0,097 0,029 0,033 0,016 0,028 0,006 
SendMessage 0,938 0,233 0,049 0,003 0,130 0,031 0,126 0,031 0,052 0,013 0,041 0,008 

 
 É importante ressaltar que os componentes que fazem as requisições e os componentes 

que fazem a aferição foram modularizados para que o tempo de processamento de um não 

influenciasse no do outro. Enquanto o componente Blackboard do Módulo de Aferição é 

responsável por fazer as requisições e capturar seus dados, o Controlador é responsável por 
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capturar os dados do Blackboard para então invocar o aferidor de cada parâmetro. Assim, os 

tempos mostrados na Tabela 3 são exatamente os tempos despendidos por cada aferidor, 

independentemente do tempo necessário para fazer as requisições, fator que depende 

principalmente da rede, e do tempo para leitura e gravação de dados no Blackboard. 

 

5.1.2. Resposta do QoMonitor às Requisições Síncronas 
 

 O OpenCOPI realiza requisições síncronas ao QoMonitor para obter os metadados de 

QoS e QoC dos serviços que comporão os planos de execução. Esta avaliação teve como 

objetivo endereçar, através de experimentos computacionais, o tempo despendido pelo 

QoMonitor para responder às requisições síncronas feitas pelo OpenCOPI e o overhead 

causado pelo uso do QoMonitor.  

Nos experimentos, o OpenCOPI foi executado em um computador com processador 

Intel® CoreTM i7 2.10 GHz, 8 GB de memória RAM e sistema operacional Linux Ubuntu 

versão 12.10 (Máquina 1). O QoMonitor foi implantado no servidor de aplicação Apache 

Tomcat instalado em um computador com processador Intel® CoreTM i5 2.3 GHz, 4 GB de 

memória RAM e sistema operacional Mac OS X 10.8.2 (Máquina 2). O OpenCOPI enviou 

requisições síncronas ao QoMonitor, com os dados dos serviços a serem monitorados e ambos  

foram colocados em redes locais cabeadas, minimizando a influência da rede no tempo de 

resposta.   

Para aumentar o número de combinações de serviços a serem monitorados e aferidos 

pelo QoMonitor e melhor analisar os processos de seleção dos serviços, composição dos 

planos de execução e adaptação do OpenCOPI,   foram criadas réplicas dos serviços providos 

por GPSLocalizationMiddleware, GSMPlatform, BMDimensioner e InferenceMachine. Essas 

réplicas são monitoradas e aferidas independentemente do serviço original e geram valores 

diferentes de QoS e QoC. Desta forma, foi possível criar diferentes quantidades de planos de 

execução, através de diferentes combinações de serviços, para atender a oito atividades: 

SubscribeBurden, SearchRegime, SearchChanges, ChooseRegime, ChangeRegime, 

UpdateChange, SearchTechGPS e SendMessage. A quantidade de planos de execução 

possíveis consideradas são:    

(i) São possíveis dois planos de execução com dois serviços para atender à atividade 

SearchTechGPS , sendo sete serviços coincidentes. O total de serviços é a soma dos 

sete serviços coincidentes, mais dois para essa atividade, totalizando nove serviços.      
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(ii) São possíveis quatro planos de execução com dois serviços para atender às 

atividades SearchTechGPS e SendMessage, sendo seis serviços coincidentes. O 

total de serviços é a soma dos seis serviços coincidentes, mais quatro para essas 

atividades, totalizando dez serviços.      

(iii) São possíveis oito planos de execução, com quatro serviços para atender à 

atividades SearchTechGPS e dois serviços para atender à atividade SendMessage,  

sendo seis serviços coincidentes. O total de serviços é a soma dos seis serviços 

coincidentes, mais seis para essas atividades, totalizando doze serviços.      

(iv) São possíveis 16 planos de execução, com quatro serviços para atender à 

atividades SearchTechGPS , dois serviços para atender à atividade SendMessage e 

dois serviços para atender à atividade SearchRegime, sendo cinco serviços 

coincidentes. O total de serviços é a soma dos cinco serviços coincidentes, mais 

oito para essas atividades, totalizando treze serviços.      

(v) São possíveis 32 planos de execução, com quatro serviços para atender à 

atividades SearchTechGPS , dois serviços para atender à atividade SendMessage,  

dois serviços para atender à atividade SearchRegime e dois serviços para atender à 

atividade ChooseRegime, sendo quatro serviços coincidentes. O total de serviços é 

a soma dos quatro serviços coincidentes, mais dez para essas atividades, 

totalizando quatorze serviços.        

Serviços coincidentes são os serviços que estão presentes em todos os planos de 

execução, contribuindo igualmente para os cálculos no processo de seleção do plano de 

execução.  

A Tabela 4 apresenta respectivamente:  

(i) O tempo (em milissegundos) de resposta à requisição síncrona (Req. Síncrona): 

diferença entre o instante de tempo no qual a requisição chega ao QoMonitor e o 

instante no qual a requisição é respondida.  

(ii) O tempo para recuperação dos metadados de qualidade (Rec. Metadados): tempo 

despendido pelo OpenCOPI para realizar a requisição síncrona, utilizando o método 

getServicesQuality, e receber os metadados dos serviços.   

(iii) O tempo total da seleção (Total Seleção): tempo despendido pelo OpenCOPI para 

realizar a seleção do melhor plano de execução, somado ao tempo para 

recuperação dos metadados de qualidade do ítem anterior.   

(iv) O tempo despendido para o processo de seleção propriamente dito, 

desconsiderando o tempo para a recuperação dos metadados (Apenas seleção). 
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Tabela 4. Tempo (em milissegundos) de resposta à requisição síncrona, para 
recuperação dos metadados de qualidade, total da seleção e apenas da seleção.  

 

2 planos de execução (9 serviços, 7 coincidentes) 

 Req. Síncrona Rec. 
metadados Total Seleção Apenas 

seleção 
Mínimo 7 29,79823 30,32934 0,38379 

Máximo 14 39,37099 40,21898 1,09847 

Média 9,1 34,46114 35,21563 0,75449 

Desvio padrão 1,71372 2,64035 2,66849 0,22510 

4 planos de execução (10 serviços, 6 coincidentes) 
Mínimo 7 36,03722 37,15239 0,57296 

Máximo 13 53,20169 53,79753 1,18700 

Média 10,4 41,11726 41,99501 0,87776 

Desvio padrão 1,09545 3,84827 3,82167 0,21800 

8 planos de execução (12 serviços, 6 coincidentes) 

Mínimo 11 44,84597 45,76177 0,84507 

Máximo 20 78,05975 79,56070 1,77688 

Média 15,85 58,39563 59,73674 1,34111 

Desvio padrão 2,25424 7,48517 7,59942 0,32978 

16 planos de execução (13 serviços, 5 coincidentes) 
Mínimo 20 67,25212 68,68484 1,05139 

Máximo 30 100,71173 103,57000 2,88232 

Média 22,65 75,40144 77,47100 2,06956 

Desvio padrão 2,79614 8,22727 8,40752 0,60538 

32 planos de execução (14 serviços, 4 coincidentes) 

Mínimo 28 88,58661 91,67340 2,27801 

Máximo 59 191,22439 196,36537 7,06588 

Média 35,85 114,20996 117,85162 3,64166 

Desvio padrão 7,90919 28,21104 28,57154 1,19448 
 

 Interpretando os dados da Tabela 4, no primeiro caso, de requisição síncrona com dois 

serviços (dois planos de execução), o QoMonitor demorou em média 9,1 ms para responder à 
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requisição síncrona, e o OpenCOPI esperou 34,46 ms em média para receber a resposta dessa 

requisição. Conclui-se que a maior parte do tempo para receber uma resposta de uma 

requisição síncrona é consumida pela rede. Além disso, dos 35,2156334 ms gastos para o total  

da seleção, quase a totalidade (34,46114 ms) foi para recuperação de metadados, e apena 

0,75449 ms para seleção em si. Como nenhuma requisição levou mais de 200 ms para ser 

respondida, conclui-se que o QoMonitor não tem uma influência considerável em termos de 

tempo, no OpenCOPI.  

 A Figura 33 ilustra os tempos gastos em função dos planos de execução da Tabela 4. 

Obviamente, o aumento no número de planos de execução provoca um aumento no tempo 

para recuperação dos metadados. 

 
Figura 33. Evolução dos tempo em função dos planos de execução. 

 

 Com a utilização do QoMonitor, o OpenCOPI trabalha com valores de QoS e QoC 

reais e não dados fictícios, com era feito até então. 

 

5.1.3. Resposta do QoMonitor às Requisições Assíncronas 
 

Para prover comunicação assíncrona entra o OpenCOPI e o QoMonitor, foram 

utilizados os protocolos JMS e Light-PubSubHubbub.  

Examinaremos, inicialmente, o overhead causado pelo uso da tecnologia JMS para 

notificar ao cliente (OpenCOPI) quando o evento da requisição assíncrona ocorre. O cliente 

(OpenCOPI) foi instalado em um computador com processador Intel® CoreTM i7 2.10 GHz, 8 

GB de memória RAM e sistema operacional Linux Ubuntu versão 12.10 (Máquina 1) e 

realizou requisições assíncronas ao QoMonitor, como também registrou-se no tópico JMS. 

0
20
40
60
80

100
120
140

2 4 8 16 32

Te
m

po
 (m

s)
 

Planos de Execução 

Rec. met. QoM
Rec. metadados
Seleção
Apenas seleção



91 
 

Por sua vez, o QoMonitor foi implantado em um computador com processador Intel® CoreTM 

i5 2.3 GHz, 4 GB de memória RAM e sistema operacional Mac OS X 10.8.2 (Máquina 2).  O 

OpenCOPI enviou requisições assíncronas ao QoMonitor, com os dados dos serviços a serem 

monitorados e a condição de retorno e ambos  foram colocados em redes locais cabeadas, 

minimizando a influência da rede nos tempos de reposta.   

Um serviço Web de horas foi instalado em outra maquina, para compartilhamento de 

hora entre OpenCOPI e o QoMonitor. Quando o QoMonitor publica no tópico JMS ele acessa 

o serviço de horas para recuperar a hora e essa hora é armazenada. Quando o OpenCOPI 

recebe a notificação, ele acessa o serviço de horas, e essa hora é subtraída da hora armazenada 

pelo QoMonitor, para obter o tempo que o tópico JMS levou pra responder ao cliente. Esse 

processo foi executado 20 vezes e a Tabela 5 apresenta os tempos médio, mínimo e máximo, 

bem como o desvio padrão, despendidos pelo tópico JMS para responder ao cliente. Os 

valores na Tabela 5 mostram que a utilização da tecnologia JMS não gera um grande impacto, 

visto que o tempo para notificação não ultrapassa 50 ms. 

Tabela 5. Tempo para resposta do tópico JMS. 

Tempo para resposta do tópico JMS (em ms) 
Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 
25,96992 36,69018 31,75339 5,41005 

 

 Objetivando comparar as tecnologias de comunicação assíncrona, JMS, Light-

PubSubHubbub e PubSubHubbub, foram utilizados cinco diferentes computadores conectados 

à uma mesma rede LAN, com o objetivo de diminuir a influência da rede sobre a avaliação 

das implementações. O OpenCOPI foi instalado em um computador com processador Intel® 

CoreTM i7 2.7 GHz, 6 GB de memória RAM e sistema operacional Linux Ubuntu versão 

12.04 (Máquina 1). Foram utilizadas ainda mais 4 máquinas onde foram instalados: (i) o 

QoMonitor; (ii) o hub (tanto do Light-PubSubHubbub quanto do PubSubHubbub original) e o 

tópico JMS; (iii) o tópico do protocolo PubSubHubbub, e; (iv) um servidor de horas. A Figura 

34 ilustra a configuração utilizada.  

 Quando o QoMonitor publica no tópico, ele acessa o servidor de horas que guarda a 

informação da hora atual. Quando o OpenCOPI recebe uma notificação, seja ela através do 

tópico JMS ou do hub (tanto o hub implementado através do Light-PubSubHubbub quanto 

através do PubSubHubbub), ele acessa o servidor de horas e obtém a informação de hora 

atual. O valor de hora obtido pelo OpenCOPI é então subtraído do valor obtido pelo 
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QoMonitor, resultando no tempo gasto para que o OpenCOPI seja notificado pelo hub ou pelo 

tópico JMS quando ocorre uma publicação, ou seja, quando a condição de retorno passada na 

requisição é satisfeita. 

  

 

Figura 34. Configuração dos computadores utilizada. 
  

Foram realizadas vinte execuções para calcular o tempo despendido para a notificação 

do OpenCOPI quando da publicação em um tópico.  

 A Tabela 6 apresenta os tempos mínimos, máximo, média (em ms) e desvio padrão 

que o JMS, o PubSubHubbub e o Light-PubSubHubbub levam para notificar o OpenCOPI.  

Tabela 6. Tempo despendido pelo JMS, pelo PubSubHubbub e pelo Light-
PubSubHubbub para notificar o OpenCOPI. Fonte: [Gomes, 2013]  

 

Sobre os dados da Tabela 6 podemos fazer as seguintes considerações:  

PROTOCOLO/TEMPO Mínimo 
(ms) 

Máximo 
(ms) 

Média 
(ms) 

Desvio Padrão 
(ms) 

JMS 22,7671 30,6794 24,4792 1,7112 

PubSubHubbub 173,4899 302,8242 209,085 33,2603 

Light-PubSubHubbub 13,5101 19,3910 14,5962 1,3127 
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(i) O Light-PubSubHubbub despende menos tempo para notificar o OpenCOPI do que 

o JMS e do que o PubSubHubbub. 

(ii) O Light-PubSubHubbub apresenta uma diminuição de aproximadamente 40% em 

média, em relação ao JMS. 

(iii) Adicionalmente, ressalte-se que o Light-PubSubHubbub não gera dependência de 

plataforma de execução, diferentemente do JMS, cujos clientes devem 

obrigatoriamente serem implementados sobre a plataforma Java.  

(iv) O Light-PubSubHubbub apresenta uma diminuição de aproximadamente 93% em 

média em relação ao PubSubHubbub, tendo em vista que no Light-

PubSubHubbub, os publishers enviam diretamente a atualização ao hub, enquanto 

que no PubSubHubbub, os publishers publicam as atualizações em tópicos 

presentes na Web e então notifica o hub sobre a publicação, cabendo ao hub 

acessar o tópico em busca das atualizações e encaminhá-las aos subscribers. 

Um segundo experimento foi realizado objetivando comparar as tecnologias de 

comunicação assíncrona, JMS e Light-PubSubHubbub, no qual o OpenCOPI foi instalado em 

um computador com processador Intel® CoreTM i7 2.7 GHz, 6 GB de memória RAM e 

sistema operacional Linux Ubuntu versão 12.10 (Máquina 1) e foram utilizados quatro 

máquinas virtuais, criadas sobre a plataforma de computação em nuvem OpenStack, com 

processador Intel® CoreTM i5 2.1 GHz,  2GB de memória RAM e sistema operacional Linux 

Ubuntu versão 12.10. Nessas máquinas foram instalados o hub (Máquina 2),  serviços web 

utilizados no estudo de caso (Máquina 3) e um servidor de horas (Máquina 4) e QoMonitor 

(Máquina 5). A Figura 35 apresenta a configuração computacional utilizada. 

 
Figura 35. Configuração dos computadores utilizada. 
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Foi medido o tempo despendido desde a publicação pelo QoMonitor, feita quando a 

condição de retorno especificada pelo OpenCOPI é atendida, até o recebimento da mesma 

pelo OpenCOPI. Esse tempo foi obtido pela diferença entre a hora recuperada pelo 

OpenCOPI e a hora recuperada pelo QoMonitor. Vale salientar que esses tempos foram 

recuperados através do servidor de horas para evitar falta de sincronismo entre os relógios das 

diferentes estações.  

 A Tabela 7 apresenta os tempos mínimos, máximo, média e desvio padrão que o JMS 

e Light-PubSubHubbub levam para notificar um cliente, desde o momento da publicação de 

uma mensagem até o recebimento da mesma pelo cliente. Pode-se observar que o Light-

PubSubHubbub leva menos tempo para notificar o cliente que o JMS, o que resulta em uma 

diminuição de aproximadamente 40% em média. 

 

Tabela 7. Tempo despendido pelo JMS e pelo Light-PubSubHubbub para notificar o 
  OpenCOPI 

 

5.2.  Prova de Conceito 2: Healthcare 
 

 Esta prova de conceito é uma aplicação relacionada ao contexto de healthcare em um 

cenário inspirado no trabalho de [Hegering, 2003]. A aplicação considera como usuários 

pacientes com enfermidades críticas, médicos, equipes de ambulância que utilizam 

dispositivos móveis convencionais ou de propósito específico, conectados através de redes 

sem fio heterogêneas (e.g. redes locais sem fio padrão IEEE 802.11, 3G, Bluetooth, etc.) e/ou 

infraestruturas com fio. Na nossa implementação esses cenários foram simulados, para fins de 

simplificação. Os pacientes têm suas funções vitais (e.g. pressão arterial, batimento cardíaco, 

etc.) continuamente monitoradas por sensores no corpo. Além da informação fornecida por 

estes sensores, informação médica (denominada perfil médico) sobre os pacientes (e.g. se o 

paciente é fumante ou não, se ele tem enfermidades e/ou alergias) e prévios 

eventos/diagnóstico são disponibilizados. Em aplicações de health care, se o paciente tem 

complicações no seu estado de saúde, um conjunto de ações deve ser tomado, tais como 

PROTOCOLO/TEMPO Mínimo 
(ms) 

Máximo 
(ms) Média (ms) Desvio 

Padrão(ms) 
JMS 59,0222 77,3525 68,2548 5,4936 

Light-PubSubHubbub 25,2263 39,0565 30,9878 4,2418 
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acionar equipes de emergência para prestar socorro ao paciente. Esta aplicação foi escolhida 

por sua relevância no contexto do mundo real e porque ela utiliza diferentes tipos de 

informações de contexto derivadas de diferentes tipos de dispositivos móveis ou de propósito 

específico. Adicionalmente, vários tipos de serviços podem ser considerados, incluindo 

serviços com a mesma funcionalidade ( tais como GPS, 3G, ou serviço de localização 

utilizando redes locais sem fio padrão IEEE 802.11),  nos permitindo monitorar serviços 

similares implementados usando tecnologias distintas e fornecendo diferentes níveis de 

qualidade. 

 Para exemplificar a aplicação de healthcare, a pressão arterial de um paciente foi 

escolhida como um parâmetro a ser monitorado. Se a pressão arterial deste paciente for maior 

que um limite específico (maxBloodPressure) ele/ela pode estar sofrendo um ataque cardíaco 

ou outro tipo de complicação. Deste modo, equipes de emergência são acionadas e 

informações sobre as condições atuais de saúde e o perfil médico do paciente são fornecidos, 

como também informações sobre a localização dele/dela. Ao mesmo tempo, a aplicação envia 

uma mensagem para o médico do paciente.  

 A Figura 36 fornece uma visão geral dos diferentes tipos de usuários e das 

informações de contexto processadas pela aplicação.  

 Esta aplicação consome serviços suportados por diferentes provedores de serviços. O 

MonitoringProvider é responsável por fornecer o valor da pressão arterial do paciente 

monitorado, sincronamente ou assincronamente. O  AmbulanceManagementSystem gerencia 

ambulâncias, fornecendo serviços para selecionar e acionar equipes de emergência. O 

MedicalProfileDatabase fornece informações sobre o perfil médico do paciente, o qual 

contém  informações prévias e atuais sobre o paciente que podem influenciar no tratamento 

dele/dela correlacionado ao problema em questão. O GPSLocalizationMiddleware e 

CellularLocalizationMiddleware são responsáveis por fornecer serviços sobre a localização 

de pessoas e ambulâncias. Como a localização pode ser fornecida por vários serviços com 

diferentes. tecnologias, um deles pode ser selecionado para ser usado pela aplicação de acordo 

com seus parâmetros de qualidade (QoS/QoC). Finalmente, o GSMSystem é responsável por 

enviar mensagens de alerta (mensagens SMS) sobre o estado medico atual do paciente para o 

médico dele/dela. Para resumir, a aplicação monitora as medidas da pressão arterial do 

paciente, de forma que se o valor da pressão arterial excede o limite aceitável dado por 

maxBloodPressure, então o médico do paciente é alertado sobre o estado médico do paciente. 

Posteriormente, a localização do paciente é obtida pelos serviços de localização. Junto com os 

dados obtidos consultando o perfil médico do paciente, a aplicação escolhe e aciona equipes 
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de emergência baseadas na localização das equipes de ambulância com relação à localização 

do paciente.  

 

 
Figura 36. Usuários e informações de contexto em uma aplicação de healthcare 

 

A seguir, a melhor rota (a menor ou a mais rápida) entre a localização do paciente e a 

equipe de emergência é determinada, de forma que a equipe de emergência chegue ao 

paciente e o conduza até o hospital, completando a ação de socorro. Finalmente, o perfil 

médico do paciente é atualizado com o evento ocorrido. 

 

5.2.1. Avaliação 
 
 Esta seção apresenta uma avaliação do QoMonitor sob uma perspectiva quantitativa, 

que visa endereçar o tempo para aferir os parâmetros de QoS e QoC (seção 5.2.1.2.) e o tempo 

consumido para responder completamente às requisições síncronas e assíncronas para o 

monitor (seção 5.2.1.3.). Os serviços utilizados na aplicação foram implementados como 

serviços Web utilizando a linguagem de programação Java e o framework Apache Axis tendo 

sido implantados no servidor de aplicação Apache Tomcat instalado em um computador com 

processador Intel® CoreTM i7 2.7 GHz, 6 GB de memória RAM e sistema operacional Linux 

Ubuntu versão 12.04, que atuou como servidor ao qual as requisições eram realizadas. Nos 

experimentos computacionais, o sistema de monitoramento QoMonitor foi executado em um 

computador com o processador  Intel® CoreTM i5 2.3 GHz, 4 GB de memória RAM e 

sistema operacional Mac OS X que realizava requisições aos serviços implantados no servidor 
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Apache Tomcat instalado no servidor remoto. Com a finalidade de realizar tais experimentos 

em condições similares às observadas em um cenário do mundo real, o QoMonitor e o 

servidor no qual os serviços estavam hospedados foram colocados em redes diferentes, de 

modo a não desprezar completamente a influência da rede no processo. Nas avaliações 

quantitativas apresentadas nas seções 5.2.1.2. e 5.2.1.3,  realizamos quinze execuções 

independentes para cada serviço e para cada um dos seis seguintes parâmetros, a saber: error 

rate, response time, MTBF, MTTR, uptime and freshness. Nessas execuções, os valores 

escolhidos para os tempos  totalTime e timeToRequest foram vinte minutos e cinco segundos 

respectivamente. 

 

5.2.1.1. Parâmetros de QoS e QoC 
 

 Para a avaliação realizada neste trabalho, consideramos o parâmetro de QoC freshness, 

que expressa a idade da informação, i.e. o tempo decorrido desde que a informação foi gerada. 

Portanto, se a informação é recente, ela será mais confiável, uma vez que informações antigas 

podem não refletir o estado atual. Escolhemos justamente este parâmetro para aferir uma vez 

que outros parâmetros de QoC como precision e resolution  são fornecidas por sensores que 

os medem [Manzoor et al., 2004],  e assim eles não podem ser adequadamente monitorados 

pelo nosso sistema de monitoramento. Embora precision, resolution e outros parâmetros de 

QoC não sejam aferidos pelo nosso QoMonitor, se eles são publicados pelo provedor de 

serviço, então o monitor pode recuperá-los e armazenar esses metadados no formato da 

ontologia.  

 Similarmente, metadados para parâmetros de QoS são associados com os serviços 

utilizados pelas aplicações ubíquas e têm a finalidade de identificar a qualidade do serviço. 

Entre os vários parâmetros de QoS enumerados na literatura [Tran et al., 2009], [Sathya, et al., 

2011], nós consideramos nesta avaliação os seguintes cinco parâmetros de QoS: (i) response 

time, que é o tempo decorrido do instante em que o cliente realiza uma requisição até o 

instante em que ele processa a mensagem de resposta enviada pelo servidor; (ii) MTBF, que é 

o tempo médio entre falhas no sistema durante sua operação.  (iii) MTTR, que é o tempo 

médio entre uma falha no sistema e seu retorno à operação; (recovery); (iv) error rate, que 

mede a taxa de erro para a transmissão de dados ou operação do serviço em um dado tempo, 

e; (v) uptime, que se refere ao tempo de operação, isto é disponibilidade (i.e. availability) de 

um serviço. 
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5.2.1.2. Aferição de parâmetros de QoS e QoC 
 

 A Tabela 8 apresenta o tempo de aferição (em milissegundos) para cada parâmetro de 

qualidade considerado para cada serviço da prova de conceito, dos quais apenas os serviços de 

localização SearchClosestDoctorsCel, SearchClosestDoctorsGPS e 

SearchClosestAmbulancesGPS, e os serviços de monitoramento GetBloodPressure e 

SubscribeBloodPressure são serviços de contexto (portanto apenas esses serviços têm o 

parâmetro de QoC freshness). O tempo de aferição de um dado parâmetro é basicamente o 

tempo consumido pelo respectivo aferidor para realizar os cálculos dos valores relativos a este 

parâmetro depois que os dados necessários são registrados no componente Blackboard.  

 Na Tabela 8, os tempos médios de aferição são relatados nas colunas rotuladas como 

M e os respectivos desvios padrão são relatados nas colunas rotuladas como DP. Como pode 

ser claramente visto na Tabela 8, todos os tempos médios de aferição não excedem a ordem 

de 1 milissegundo, o qual é bastante benéfico no sentido de que, em termos de aferição dos 

parâmetros, o monitor não promove um impacto significativo. 

 

Tabela 8. Tempo de aferição (em milissegundos) dos parâmetros de QoS. 

Services / Parameters 
error rate response time MTBF MTTR Uptime freshness 

M DP M DP M DP M DP M DP M DP 
GetBloodPressure 0.211 0.037 0.069 0.018 0.033 0.008 0.030 0.007 0.033 0.006 0.105 0.022 

SubscribeBloodPressure 0.225 0.025 0.116 0.017 0.043 0.008 0.045 0.003 0.041 0.017 0.126 0.030 

ConsultMedicalProfile 0.201 0.028 0.074 0.012 0.036 0.007 0.034 0.004 0.036 0.002 - - 

SearchClosestDoctorsCel 0.251 0.010 0.120 0.006 0.045 0.005 0.042 0.002 0.045 0.029 0.137 0.030 

SearchClosestDoctorsGPS 0.181 0.005 0.067 0.006 0.028 0.003 0.028 0.005 0.031 0.006 0.094 0.007 

SendSMS 0.257 0.024 0.118 0.013 0.044 0.005 0.041 0.011 0.037 0.003 - - 

SearchClosestAmbulanceGPS 0.234 0.023 0.117 0.016 0.041 0.005 0.040 0.004 0.037 0.004 0.133 0.017 

CallAmbulance 0.225 0.034 0.088 0.021 0.034 0.008 0.034 0.008 0.032 0.006 - - 

DetermineRoute 0.233 0.025 0.110 0.014 0.041 0.003 0.039 0.003 0.037 0.002 - - 

UpdateMedicalProfile 0.184 0.017 0.053 0.012 0.025 0.005 0.025 0.006 0.028 0.004 - - 

 
5.2.1.3. Requisições síncronas e assíncronas 
 
 A Tabela 9 apresenta o tempo consumido (em milissegundos) pelo monitor para 

responder completamente às requisições síncronas e assíncronas realizadas pelos clientes 

relativos aos serviços da aplicação, i.e., o tempo decorrido entre o instante em que a 

requisição é recebida pelo monitor até o instante em que o monitor envia a resposta, portanto 

incluindo todas as operações envolvidas em tratar esta requisição.  
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Tabela 9. Tempo para responder às requisições síncronas e assíncronas 
 

Services / Requests 
synchronous asynchronous 

M DP M DP 
GetBloodPressure 60 12 65 28 

SubscribeBloodPressure 60 10 64 23 

ConsultMedicalProfile 70 19 57 18 

SearchClosestDoctorsCel 65 16 57 8 

SearchClosestDoctorsGPS 61 11 57 10 

SendSMS 57 8 61 23 

SearchClosestAmbulanceGPS 70 18 60 15 

CallAmbulance 69 19 68 13 

DetermineRoute 65 16 64 16 

UpdateMedicalProfile 64 15 53 17 

 

Como pode ser observado na Tabela 9, os tempos médios de resposta (relatados nas 

colunas rotuladas como M) são significativamente pequenos, e assim o tempo consumido pelo 

monitor para receber requisições e responde-las é mais influenciado pela rede do que 

propriamente pelo monitor. 

 

5.3.  Conclusão do Capítulo 
 

 Esse capítulo mostrou duas aplicações que foram usadas como provas de conceito do 

uso do QoMonitor. Na prova de conceito 1: monitoramento de poços de petróleo, a questão 

foi monitorar a carga de petróleo extraído de um poço a cada ciclo de movimento de uma 

unidade de bombeio (UB) mecânico para extrair petróleo para evitar acidentes e danos à 

unidade de bombeio. Foram considerados parâmetros de QoS e QoC e realizada avaliação 

quantitativa do tempo de aferição dos parâmetros de QoS considerados. Na prova de conceito 

2: Healthcare, se o paciente tem complicações no seu estado de saúde, um conjunto de ações 

deve ser tomado, tais como acionar equipes de emergência para prestar socorro ao paciente. 

Foi realizada uma avaliação quantitativa do QoMonitor, que visa para determinar tempo de 

aferição os parâmetros de QoS e QoC e o tempo consumido para responder completamente às 

requisições síncronas e assíncronas para o monitor. 

 
 
 
 
 



100 
 

CAPÍTULO 6 - TRABALHOS RELACIONADOS 
 

 Este capítulo apresenta alguns trabalhos relacionados que incluem mecanismos para 

monitoramento de QoS e/ou QoC, ressaltando as contribuições de cada abordagem em relação 

ao proposto pelo QoMonitor e realizando breve análise comparativa dessas abordagens em 

relação à apresentada em nosso trabalho. 

Como já discutido anterioremente, Qualidade de Serviço (QoS) e Qualidade de 

Contexto (QoC) desempenham um importante papel no âmbito da computação ubíqua, mais 

especificamente na seleção, composição e orquestração de serviços web, demandando uma 

grande quantidade de pesquisas que resultaram em trabalhos que focam diversos aspectos 

envolvendo a QoS e QoC. O QoMonitor é um monitor de metadados de QoS e QoC que 

realiza o monitoramento real e simultâneo dos metadados, ou seja, não é baseado em 

simulações.  Desse modo, esse capítulo apresenta diversos trabalhos, comparando-os ao 

QoMonitor em relação a  uma série de características que podem ser consideradas como 

necessárias a um monitor genérico de QoS e/ouQoC:  

 i. Fornecer uma interface (API) para comunicação com clientes e provedores de 

 serviços. 

 ii. Utilizar uma ontologia unificada para representação de metadados de QoS e QoC.  

 iii. Aceitar requisições síncronas e assíncronas dos clientes, definindo, para as      

síncronas, os parâmetros e os intervalos de tempo para monitoramento dos mesmos e, 

para as assíncronas, a condição de retorno. O monitoramento síncrono em intervalos 

de tempo pré-definidos permite às aplicações serem permanentemente atualizadas em 

relação às variações nas informações e na qualidade de contexto e de serviço 

(QoC/QoS) e o monitoramento assíncrono permite alertar as aplicações da ocorrência 

de algum evento anteriormente previsto, de importância vital para as aplicações.    

 iv. Monitorar, avaliar e registrar os metadados de QoS e QoC. 

 v. Responder requisições síncronas e assíncronas com os valores dos parâmetros 

 solicitados. 

 Este capítulo está organizado da seguinte forma: A seção 6.1 apresenta o trabalho 

Adaptive Middleware for Context-aware Applications in Smarthomes; A seção 6.2 discorre 

sobre o trabalho Towards a Framework for Monitoring and Analyzing QoS Metrics of Grid; A 

seção 6.3 detalha o trabalho A Relaxable Service Selection Algorithm for QoS-based Web 

Service Composition; A seção 6.4 apresenta o trabalho Quality of Context: Models and 
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Applications for Context-aware Systems in Pervasive Environment; A seção 6.5 apresenta 

uma análise comparativa entre os requisitos do QoMonitor e dos trabalhos relacionados. A 

seção 6.6 apresenta a conclusão do capítulo. 

 

6.1.  Adaptive Middleware for Context-aware Applications in Smarthomes 
 

Hurbscher et al. [Huebscher et al., 2005] propõem um projeto de Middleware 

adaptativo para aplicações cientes de contexto que, entre outras funções, monitora metadados 

de QoC e responde às requisições síncronas e assíncronas. Portanto, a análise comparativa 

desse Middleware com o QoMonitor será restrita à parte de monitoramento e aferição de 

metadados de QoC, uma vez que o mesmo não monitora nem afere metadados de QoS. Em 

síntese, as outras funções que o Middleware implementa, que são próprias de um Middleware 

e não de um monitor de metadados apenas, são:   

(i) Escolha de um provedor de contexto, entre todos os disponíveis, que forneça a 

melhor qualidade de contexto, maximizando a satisfação das aplicações. Para tanto, 

são utilizadas funções de utilidade específicas das aplicações. O QoMonitor é uma 

ferramenta de monitoramento de QoS e QoC e, portanto, deixa essas funções sob a 

responsabilidade do Middleware  que o utiliza. 

(ii) Implementação de funções autonômicas como auto-configuração e resiliência a 

falhas. Da mesma forma, estas não são funções próprias de um monitor de 

metadados, portanto, não são implementadas pelo QoMonitor.  

Em relação à qualidade de contexto, o Middleware não propõe uma ontologia 

específica, utilizando alguns atributos de QoC especificados em [Buchholz et al., 2003]: 

precisão, probabilidade de corretude, resolução, atualidade (freshness) e taxa de 

refrescamento. Esses atributos são fornecidos pelos provedores ao fornecerem a informação 

de contexto e, como variam ao longo do tempo, devem ser regularmente atualizados. Em 

contraposição, o QoMonitor propõe uma ontologia específica, podendo os atributos serem 

fornecidos pelos provedores ou serem aferidos pelo mesmo, residindo, nestas características, 

duas diferenças básicas em favor do QoMonitor.  

A figura 37 ilustra as camadas de provisão de contexto do middleware. O Middleware 

proposto utiliza uma arquitetura em camadas, tendo na camada mais baixa os sensores que 

entregam os dados brutos para provedores de contexto (context providers) na camada 

imediatamente acima, que agregam e interpretam os dados dos sensores para produzirem 
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informações de contexto de mais alto nível, como localização, identidade, condições de saúde, 

etc. Mais de um provedor de contexto pode acessar o mesmo grupo de sensores, como  

 

Figura 37. Camadas de Provisão de Contexto do Middleware. Fonte: [Huebscher 
et al., 2005] 

também é possível um provedor de contexto utilizar um grupo de sensores, aumentando 

assim, a confiabilidade devido à redundância empregada. Na camada imediatamente acima se 

situam os serviços de contexto (context services) que se conectam abaixo a diferentes 

provedores de contexto (context providers) que fornecem o mesmo tipo de contexto, porém 

utilizam sensores diferentes.  Na camada superior se situam as aplicações que se conectam 

abaixo aos serviços de contexto, que permitem às aplicações abstrair o provedor de contexto 

utilizado. 

 Os CSs (context services) executam a adaptação no sistema, que consiste em substituir 

o CPs (context provider) quando a QoC do CP atualmente utilizado deteriora-se ou existe 

algum outro CP cuja QoC seja melhor. 

 O Middleware adaptativo propõe-se a desempenhar as seguintes funções: 

(i) Descobrir o serviço através de um serviço de diretório (Directory Service). Quando 

um CP entra na rede ele informa sua presença ao DS fornecendo uma descrição dos 

atributos que ele fornece, isto é, o tipo da informação de contexto e os atributos de 

QoC. Essa informação deve ser regularmente atualizada, permitindo ao DS 

monitorar a QoC dos CPs e rapidamente detectar falhas nas CPs. O QoMonitor não 

se encarrega de descobrir o serviço, podendo o próprio serviço registrar-se no 

Repositório de Serviços, ou ainda,  um serviço pode ser adicionado nesse 

repositório através de uma requisição do cliente para recuperar metadados de 

QoS/QoC relativos a um serviço que ainda não está no repositório.  

(ii) Inicializar o context service-CS através do Directory Service-DS. Quando o 

primeiro CP, para um tipo particular de contexto se anuncia para o DS, um CS 
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correspondente é criado. Inversamente, quando não há mais CP para este contexto 

o CS finaliza, depois de notificar à aplicação que este contexto não está 

disponível. O QoMonitor não recorre a um serviço de diretório para monitorar um 

serviço de determinado provedor, procedendo como explicado no ítem anterior.  

(iii) Ativar o mecanismo de adaptação (adaptation engine). O CS executa adaptação 

substituindo os provedores de contexto, porém eles não decidem quando e que CP 

deve ser substituído e por qual CP. Estas decisões são tomadas por um mecanismo 

de adaptação externo. O DS monitora os CPs e envia informações ao mecanismo 

de adaptação. Essas informações que permitem adaptação incluem notificação de 

falha de CP, degradação de provedor ou melhoria por um CP disponível, porém 

não utilizado. O mecanismo de adaptação, baseado nestas informações, decide que 

CP deve ser substituída por qual CP. No QoMonitor a reconfiguração após falhas 

é deixada a cargo do middleware.  

(iv) Criar uma base de dados com o histórico de QoC e as informações de contexto 

fornecidas. O QoMonitor também disponibiliza esta base de dados. 

(v) Escolher o melhor CP. Quando uma aplicação deseja adquirir informações de 

contexto do Middleware ela procura no DS a localização na rede do serviço de 

contexto (context service) para o tipo de contexto no qual está interessada e 

contata o CS e informa a QoC que deseja receber. Esta informação é transmitida 

para o mecanismo de adaptação que a utiliza para determinar que CP é a melhor 

escolha. Para tanto é utilizada uma função de utilidade que é enviada pela 

aplicação para o CS. O CS aplica a função de utilidade para cada CP, podendo, 

assim, escolher o melhor CP. No caso do QoMonitor, a escolha do melhor 

provedor de serviço de contexto é deixado a cargo do middleware, com base nas 

informações de contexto fornecidas, como também é função do Middleware a 

composição dos serviços.  

Considerando os requisitos apresentados para o QoMonitor podemos concluir que o 

Middleware adaptativo proposto: 

(i) Fornece uma interface (API) para comunicação com clientes e provedores de 

serviços. 

(ii) Não utiliza uma ontologia específica adotando alguns atributos de QoC 

especificados em [Buchholz et al., 2003].  
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(iii) Aceita requisições síncronas e assíncronas dos clientes apenas para QoC, mas não 

para QoS, definindo, para as síncronas, os parâmetros e os intervalos de tempo 

para monitoramento dos mesmos e, para as assíncronas, a condição de retorno.  

(iv) Monitora, avalia e registra os metadados de QoC, mas não os de QoS. 

(v)  Responde às requisições síncronas e assíncronas com os valores dos parâmetros 

de QoC solicitados, mas não os de QoS. 

 

6.2. Towards a Framework for Monitoring and Analyzing QoS Metrics of Grid 
 

Truong et al. [Truong et al., 2007] apresentam uma ferramenta para monitoramento, 

análise e gerência de atributos de QoS de serviços de grades computacionais (Grids) em 

tempo de execução. Um serviço de Grid é considerado um recurso computacional, uma rota 

de rede, um serviço de Middleware ou uma aplicação de Grid. Em Grids, serviços são 

tipicamente distribuídos em sites. A análise comparativa dessa ferramenta com o QoMonitor 

será restrita à parte de monitoramento e aferição de metadados de QoS, uma vez que o mesmo 

não monitora nem afere metadados de QoC. Além disso, é importante notar que a ferramenta 

é voltada exclusivamente para serviços de grades computacionais e não se constitui em uma 

ferramenta genérica para monitoramento de metadados de QoS/QoC, tal como o QoMonitor. 

Em síntese, as outras funções que a ferramenta implementa que não são próprias de um 

monitor de metadados genérico são:  

(i) Utilização de sensores para monitorar a QoS de serviços de grades computacionais 

diferentes.  

(ii) Modelagem das dependências entre diferentes serviços de grades computacionais. 

Como o QoMonitor não se destina ao monitoramento de metadados de Grids, não 

implementa as dependências entre diferentes serviços.  

(iii) Utilização de várias técnicas baseadas na modelagem realizada anteriormente para 

análise das métricas de QoS de serviços de grades computacionais  dependentes e 

não apenas para serviços individuais. Da mesma forma, o QoMonitor se destina a 

serviços individuais e não serviços de Grids.  

 Serviços de grades computacionais visam a utilização de serviços de várias 

organizações de maneira eficiente, baseada nos aspectos de qualidade dos recursos. O 

trabalho propõe-se a fornecer aos clientes as técnicas de análise e monitoramento de métricas 

de QoS considerando as dependências entre os recursos. A interdependência entre os serviços 
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são apresentados na forma de gráficos. Os autores consideram que as taxonomias de QoS 

normalmente utilizadas não preenchem as necessidades de serviços de grades computacionais, 

como, por exemplo, níveis adequados de segurança, carecendo de novas métricas de QoS 

específicas para  serviços de Grid. O QoMonitor utiliza os requisitos de QoS descritos pelo o 

W3C (World Wide Web Consortium) [W3C 2003] para serviços web, já definidos 

anteriormente na seção 2.4. Por outro lado, dada a complexidade dos serviços de Grid que 

introduzem interações complexas entre vários serviços, qualquer ferramenta de 

monitoramento e análise de QoS deve considerar as dependências entre os serviços de Grid. 

Para tanto, devem ser exploradas as possibilidades oferecidas pela computação autonômica. 

Dada diversidade dos serviços de Grid, diferentes métodos de medições para diferentes 

serviços devem ser empregados e unificados em uma só ferramenta. No QoMonitor não são 

consideradas interações entre vários serviços, visto que se destina a monitorar serviços 

individuais, e não as interações entre vários serviços.  

 A Figura 38 ilustra a classificação das métricas de QoS consideradas no trabalho. 

Dado um serviço, a ferramenta de monitoramento de QoS fornece apenas um subconjunto das 

métricas de QoS as quais o serviço está associado. No QoMonitor o usuário pode especificar 

através da GUI as métricas desejadas e a ferramenta irá retornar as métricas possíveis de 

serem avaliadas.  

 A Figura 39 ilustra a arquitetura da ferramenta de monitoramento e análise de QoS, 

incluindo sensores de monitoramento, Middleware de monitoramento, interface gráfica do 

utilizador – GUI, e a base de conhecimento de QoS. Os sensores distribuídos monitoram os 

serviços de Grid coletando dados para determinar as métricas de QoS. Sensores específicos 

podem realizar análise de QoS e fornecer métricas de QoS para recursos específicos. O 

Middleware de monitoramento é baseado na ferramenta SCALEA-G framework [Troung at 

al., 2005], um sistema unificado de monitoramento de desempenho e integração de dados para 

o Grid, que fornece uma infraestrutura de Grid peer-to-peer (par a par), permitindo clientes 

publicarem e recuperarem vários tipos de dados monitorados. As métricas de QoS coletadas 

pelos sensores para serviços individuais são enviadas para o Middleware SCALEA-G, que 

armazena os dados monitorados em serviços de monitoramento distribuídos.  
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Figura 38. Classificação das Métricas de QoS. Fonte: [Truong et al., 2007] 

 FRAME 
LATEST



107 
 

 

QOS 
MONITORING 

GUI 

QOS CLIENT UI 

QOS 
REASONING 

ENGINE 
QOS 

KNOWLEDGE 
BASE 

GRID SERVICE 
 

GRID SERVICE 
 

GRID SITE 
 

SENSOR 
 

SCALEA-G 
SERVICE 

SCALEA-G 
SERVICE 

SCALEA-G 
SERVICE 

SENSOR 
 

SENSOR 
 

GT4 MDS 
 

NAGIOS 
 

NWS 
 

GRID SERVICE 
 

GRID SERVICE 
 

GRID SITE 
 GRID SITE 

 

SENSOR 
 

SENSOR 
 

CUSTOM INTERFACE 
 

 WSRF 
 

SENSOR 
 

WEB SERVICE 
 

GRID SERVICE 
 

CUSTOM INTERFACE 
 

 WSDM 
 

                       Figura 39. Arquitetura da ferramenta de monitoramento e análise de QoS 
Fonte: [Truong et al., 2007]  

 Os sensores podem também fazer interface para serviços de monitoramento existentes, 

como Globus MDS (Monitoring and Discovery System), NWS (Network Weather Service), 

Ganglia Nagios, utilizando dados monitorados disponíveis nestes serviços para 

monitoramento e análise dos atributos de QoS. A interface gráfica do utilizador (QoS Client 

UI) inclui uma GUI (Graphical User Interface) e um mecanismo raciocinador O QoMonitor 

também inclui uma GUI, através da qual o usuário pode especificar o tipo de monitoramento 

(síncrono ou assíncrono), as métricas desejadas e a condição de retorno. A base de 

conhecimento contém regras de análise para métricas e recursos específicos e os dados 

históricos de QoS. O QoMonitor também disponibiliza uma base de conhecimento, sendo 

possível, da mesma forma, recuperar os dos históricos. A GUI permite ao usuário conduzir 

online o monitoramento e análise de serviços de Grid. O usuário pode modelar dependências 

entre serviços de Grid para futuras análises. O mecanismo raciocinador (QoS reasoning 

engine) efetua análises de QoS baseado nas regras armazenadas na base de conhecimento. 
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Regras automáticas podem ser usadas para reagir a mudanças no sistema, alertando os clientes 

ou invocando as interfaces de gerenciamento para corrigir falhas. O QoMonitor deixa a cargo 

do Middleware as análises de QoS/QoC para fins de composição e orquestração dos serviços.   

 Os métodos de medições dependem dos tipos de recursos monitorados e das métricas 

de QoS. Os tipos de recursos monitorados podem ser:  

(i) Máquina (machine): locais onde Middleware e aplicações são implantadas. 

(ii) Rota de redes (network path): conexão entre dois pontos finais que podem ser uma 

máquina, Middleware ou aplicação (application) 

(iii) Middleware  

(iv) Aplicação (application). 

 As aplicações são baseadas no Web/WSRF (Web Services Resource Framework) 

services, portanto o middleware, network path e machine são todos envolvidos na execução 

de Web/WSRF services. Aplicações e Middleware podem implementar interfaces padrão, isto 

é, WSDM (Web Services Distributed Management) utilizadas para monitoramento do serviço 

e gerenciamento, mas podem também fornecer interfaces específicas para monitoramento. Por 

se tratar de um mecanismo de monitoramento, o QoMonitor não implementa gerenciamento, 

portanto não dispõe de interface de gerenciamento, e sim  de monitoramento. Para cada tipo 

de recurso é aplicada um mecanismo de monitoramento diferente para avaliar os atributos de 

QoS. No QoMonitor, para cada parâmetro existe um aferidor e consequentemente existe uma 

regra diferente de aferição. A tabela 10 apresenta alguns recursos e o correspondente método 

de medição. Utilizando as interfaces WS/WSDM/WSRF os sensores podem remotamente 

monitorar aplicações em Grid ou middleware. Mensagens SOAP (Simple Object Access 

Protocol) são automaticamente geradas e enviadas para um web service (WS) remoto. 

Baseados nas respostas SOAP de serviços web podemos determinar as métricas de QoS. O 

QoMonitor também utiliza o protocolo SOAP como protocolo de chamada remota de 

procedimento (RPC). O transporte de dados é realizado através dos protocolos HTTP ou 

HTTPS e a descrição dos serviços utiliza O WSDL (Web Services Description Language).  
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Tabela 10. Exemplo de recursos monitorados e métodos de medição 
Fonte: [Truong et al., 2007] 

 
Considerando os requisitos apresentados para o QoMonitor podemos concluir que a 

ferramenta proposta: 

(i) Fornece uma interface (API) para comunicação com clientes e provedores de 

serviços. 

(ii) Utiliza uma ontologia específica.   

(iii) Aceita requisições síncronas e assíncronas dos clientes apenas para QoS, mas não 

para QoC, definindo, para as síncronas, os parâmetros e os intervalos de tempo 

para monitoramento dos mesmos e, para as assíncronas, a condição de retorno.  

(iv) Monitora, avalia e registra os metadados de QoS, mas não os de QoC. 

(v)  Responde às requisições síncronas e assíncronas com os valores dos parâmetros 

de QoS solicitados, mas não os de QoC.   

Não é demais salientar que o trabalho apresentado destina-se especificamente para 

ambientes de Grids, podendo o QoMonitor ser especializado para este contexto, uma vez que 

ele se constitui em um mecanismo genérico de monitoramento de metadados QoS e QoC. 

 

6.3. A Relaxable Service Selection Algorithm for QoS-based Web Service 

Composition 
 

 Lin et al. [Lin et al., 2011], propõem uma ferramenta que utiliza um algoritmo de 

seleção de serviço web baseado no relaxamento das restrições de QoS heuristicamente quando  

nenhum serviço web preenche exatamente as exigências do usuário, para composição de 

serviços web baseados em QoS,  aumentando a disponibilidade e confiabilidade do sistema. 

Tal algoritmo é denominado relaxable QoS-based service selection algorithm (RQSS). O 

QoMonitor também permite o relaxamento das restrições de QoS, porém, por se tratar de um 
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mecanismo de monitoramento de QoS/QoC, deixa a cargo do Middleware que o utiliza, a 

tarefa de encontrar uma solução factível para seleção de serviço web. Portanto, a análise 

comparativa dessa ferramenta com o QoMonitor será restrita à parte de monitoramento e 

aferição de metadados de QoS, uma vez que o mesmo não monitora nem afere metadados de 

QoC.   

 O trabalho utiliza uma nova heurística para projetar o algoritmo de seleção de serviço 

baseado em QoS que encontre uma solução factível para o problema da mochila (multi-

dimension multi-choice 0–1 knapsack problem – MMKP). Os critérios de QoS considera os 

seguintes atributos: Tempo de execução, confiabilidade, disponibilidade, reputação, preço 

(custo). O QoMonitor utiliza os requisitos de QoS descritos pelo o W3C (World Wide Web 

Consortium) [W3C, 2003] para serviços web, já definidos anteriormente na seção 2.4. Para 

calcular a qualidade de um serviço web, funções de agregação são definidas. O QoMonitor, 

por se tratar de um mecanismo de monitoramento de QoS/QoC, deixa a cargo do Middleware 

que o utiliza definir as funções de agregação. Uma restrição de QoS é o limite mínimo que um 

processo abstrato deve alcançar sendo identificado pelos critérios de QoS, considerando um 

dos atributos: Tempo de execução, confiabilidade, disponibilidade, reputação, preço (custo). 

Cada atributo deve ser identificado como sendo relaxável ou não. Durante o processo de 

seleção do serviço as restrições de QoS são relaxadas se nenhum serviço preenche as 

exigências das restrições de QoS. Um ou mais serviços serão selecionados se satisfizerem as 

restrições de QoS relaxadas para todos os atributos anteriormente já enumerados. No caso do 

QoMonitor, o relaxamento das restrições de QoS são deixadas a cargo do Middleware que o 

utiliza. 

 A Figura 40 ilustra a arquitetura da ferramenta genérica para composição genérica de 

serviços web baseados em QoS. Os usuários utilizam um GUI console para construir 

processos abstratos e colocar as restrições de QoS de acordo com as suas exigências 

funcionais ou não-funcionais respectivamente. Para reduzir o esforço de desenvolvimento os 

usuários podem reusar processos abstratos existentes no Abstract Process Repository (APR). 

O Service Selector (SS) é responsável por selecionar serviços web de acordo com a 

especificação do processo abstrato e restrições de QoS enviados pelo GUI console. Durante a 

seleção do serviço Service Broker pesquisa por serviços candidatos do Service Registry (SR) 

que é uma extensão do registro UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) que 

armazena as informações dos serviços publicados como também informações de QoS. No 

QoMonitor essas funções são exercidas, respectivamente, pelo Service Repository e Metadata 

Repository. Os serviços publicados no SR são descritos pela ontologia armazenada no 
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Ontology Repository. No QoMonitor o seu correspondente é o Ontology Module. 

 

 
Figura 40. Arquitetura da ferramenta genérica para composição genérica de serviços 

web baseados em QoS. Fonte: [Lin et al., 2011] 

 

Quando uma solução factível é encontrada no APR, o Feasible Solution Manager 

armazena esta solução no Feasible Solution Repository (FSR) que podem ser reusadas. Os 

usuários podem, então, compor os serviços selecionados. O Binder gera a especificação do 

processo executável que é enviada para o Executation Engine para construir e executar a 

instância do processo. O QoS Manager (QM) é responsável por gerenciar e monitorar 

informações de serviços web publicados no SR.  

 Considerando os requisitos apresentados para o QoMonitor podemos concluir que a 

ferramenta proposta: 

 (i)Fornece uma interface (API) para comunicação com clientes e provedores de 

serviços. 

(ii) Utiliza uma ontologia específica.   

(iv) Aceita requisições síncronas e assíncronas dos clientes apenas para QoS, mas não 

para QoC, definindo, para as síncronas, os parâmetros e os intervalos de tempo 

para monitoramento dos mesmos e, para as assíncronas, a condição de retorno.  
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(iv) Monitora, avalia e registra os metadados de QoS, mas não os de QoC. 

(v) Responde às requisições síncronas e assíncronas com os valores dos parâmetros de      

QoS solicitados, mas não os de QoC. 

 

6.4. Quality of Context: Models and Applications for Context-aware Systems 

in Pervasive Environment 
 

Manzoor et al. [Manzoor et al., 2004] propõem quatro contribuições chaves neste 

trabalho: 

(i) Uma definição compreensiva de QoC.   

(ii) Um modelo para processamento das métricas de QoC.  

(iii) Avaliação das métricas de QoC, considerando as visões objetiva e subjetiva de 

QoC.  

(iv) Um Middleware que fornece métricas de QoC juntamente com a informação de 

contexto.  

Os ítens (i) e (ii) já foram incluídos na seção 2.3.3 (Qualidade de Contexto) deste 

trabalho. O restante desta seção tratará dos itens (iii) e (iv).  A análise comparativa dessa 

ferramenta com o QoMonitor será restrita à parte de monitoramento e aferição de metadados 

de QoC, uma vez que o mesmo não monitora nem afere metadados de QoS.    

A figura 41 ilustra o processo de avaliação das métricas de QoC. É importante 

salientar que o QoMonitor monitora e afere os metadados de QoC, sem, no entanto, avaliá-lo 

considerando as características contextuais e as especificações e exigências do usuário. Tal 

avaliação é deixada a cargo do Middleware que o utiliza. 
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Figura 41. Avaliador de métricas de QoC. Fonte: [Manzoor et al., 2004] 

 

O avaliador obtém as características dos sensores dos próprios sensores. O usuário do 

contexto fornece suas exigências relativas às informações da qualidade do contexto no 

modelo de dados fornecido ao avaliador de QoC. O avaliador de QoC avalia as métricas de 

QoC e as fornece ao usuário do contexto com as informações de contexto. Inicialmente, as 

métricas de QoC precisam ser quantificadas na forma decimal com uma variação de [0..1], 

que é a forma inteligível para o usuário do contexto e que possibilita avaliar as métricas de 

QoC  em  relação  às  exigências  do  usuário.  O  valor  máximo  “1”  significa  que  aquele métrica 

de QoC está em completa conformidade com as exigências fornecidas, enquanto o valor 

mínimo  “0”  significa  total  inconformidade  com  as  exigências.  As  fontes  para  a  avaliação  das  

métricas de QoC são as características dos sensores, características contextuais e 

especificações e exigências do usuário, já explicitadas na seção 2.3.3 deste trabalho. A tabela 

11 mostra os possíveis métodos que podem ser utilizados para aferição das diferentes fontes 

de QoC. A tabela 12 ilustra diferentes fontes de QoC utilizadas para avaliar métricas de QoC, 

consideradas  no trabalho de [Manzoor et al., 2004].  

Tabela 11. Métodos de coleta para fontes de QoC. Fonte: [Manzoor et al., 2004] 

Classificação Fontes de QoC Método de Coleta / Origem 
 
 
Característica do Sensor 

 
Exatidão  

Amostragem de dados do 
sensor ou especificação do 
sensor 

Granularidade Unidade de medição 
Período de Tempo Configuração do sensor 
Estado do sensor Configuração do sensor 
“Range”  do  sensor Especificação do sensor 
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Classificação Fontes de QoC Método de Coleta / Origem 
 
Contexto da Medição 

Tempo de Medição Timbre da hora de coleta do 
contexto 

Localização do Sensor GIS (Geographic Information 
System) para sensor estático e 
GPS embutido em sensor 
dinâmico 

Informação da Localização 
da Entidade 

GIS para entidades fixas e GPS 
para entidades dinâmicas 

Atributos Disponíveis Objeto do contexto 
 
Especificação e Exigências 
do Consumidor 

Tempo de Validade Modelo de dados do contexto 
Total de Atributos Modelo de dados do contexto 
Valor Crítico Modelo de dados do contexto 
Nível de Acesso Subscrição do contexto 

 

A seguir, descreveremos como as fontes de QoC são utilizadas para avaliar diferentes 

métricas de QoC.   

Confiabilidade de um objeto de contexto, isto é, a confiança na correção da 

informação contida no objeto de contexto, é calculada com base na exatidão com a qual o 

sensor coletou a informação de contexto e a distancia do sensor para a entidade da qual esta 

informação é coletada. A equação seguinte é utilizada para avaliar a confiabilidade de um 

objeto  de  contexto  “O”. 

Confiabilidade (O) = (1- d  (δ  – ε)  ) *  ƞ  Ai  :          se    d  (δ  ,  ε)  <   dmax                 

                         dmax                Ai     

      0 :    caso contrário 

Onde:  d  (δ  ,  ε)  é a distancia entre o sensor e a entidade e dmax é a máxima distancia 

para a qual se pode confiar na observação deste sensor.  
 

Tabela 12. Critérios de avaliação das métricas de QoC. Fonte: [Manzoor et al., 2004] 

Métricas de QoC Visão Método de Cálculo Objetiva Subjetiva 

Confiabilidade X - Combinação de confiabilidade e 
exatidão 

Atualidade X X 

Razão entre a idade e o período de 
tempo de validade do contexto 
dependendo da visão objetiva ou 
subjetiva 

Completude X X 

Razão entre o número de atributos 
disponíveis e o número total de atributos 
exigidos de um objeto de contexto 
dependendo da visão objetiva ou 
subjetiva 
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Significancia - X 
Razão entre o nível crítico do contexto e 
o nível crítico máximo que o tipo de 
contexto pode ter 

Usabilidade - X 

Comparação do nível de granularidade 
do contexto, com o nível de 
granularidade exigido pelo usuário do 
contexto 

Direito de Acesso - X 

Comparação do nível de acesso ao 
contexto permitido pelo dono do 
contexto, com o nível de acesso do 
usuário do contexto 

Consistencia de 
Representação - X Comparação dos formatos de 

representação 
 

Atualidade de um objeto de contexto pode ser medida na forma objetiva ou subjetiva. 

Para medir a atualidade de um objeto de contexto independentemente das exigências do 

usuário consideramos a idade do objeto de contexto e o período de tempo, isto é, o intervalo 

de tempo depois do qual o sensor  realiza  nova  leitura.  A  idade  do  objeto  de  contexto  “O”  é  

calculada  tomando  a  diferença  entre  a  hora  atual  e  “tcurr”  e  a  hora  da  medição  do  objeto  de  

contexto  “tmeas (O)” de acordo com a seguinte equação: 

Idade (O) = tcurr – tmeas (O) 

Para calcular a visão objetiva da atualidade do objeto de contexto, tomamos a razão 

entre a idade do objeto de contexto e o período de tempo para este objeto. O valor da 

atualidade   deve   ser   normalizado   para   ter   seu   valor   no   “range”   [0..1],   como   mostrado   na  

seguinte equação: 

Atualidade (O) = 1-         Idade (O)                  :    se  Idade (O) < Período de Tempo                 

            Período de Tempo (O) 

 

                  0 :    caso contrário 

Para obter a visão subjetiva da atualidade do objeto de contexto, o tempo de validade 

do objeto fornecido pelo usuário do contexto é considerado em vez do período de tempo, 

como mostrado na seguinte equação: 

Atualidade (O) = 1-         Idade (O)                     :  se  Idade (O) < Tempo de Validade                 

            Tempo de Validade (O) 

                      0 :    caso contrário 

Objetos de contexto com baixo valor de atualidade podem ter informação enganosa ou 

incorreta e deve ser ignorada.  
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Completude indica a quantidade de informação que é fornecida por um objeto de 

contexto, e é calculada como a razão entre a soma dos pesos dos atributos disponíveis de um 

objeto de contexto e a soma dos pesos do número total de atributos que é exigido para este 

objeto. Como o número total de atributos é fornecido pelo usuário do contexto taravés do 

modelo de dados do contexto, a completude fornece uma visão subjetiva da QoC. Baixo valor 

de completude indica uma situação ambígua e pode resultar em uma ação indesejada do 

sistema ciente de contexto. A completude de um objeto de contexto é calculada pela seguinte 

equação:  

Completude (O) =  Ʃm 
j=0 wj (O) 

                Ʃn 
i=0 wi (O) 

Onde  “w”  é  o  peso,  “m”  é  o  número  de  atributos  disponíveis  e  “n”  é  o  número  total  ou  

exigido de atributos para o objeto de contexto considerado.  

Significância indica a importância da informação de contexto em uma situação 

específica e é avaliada considerando o valor crítico do objeto de contexto em relação ao valor 

crítico máximo que um objeto de contexto deste tipo pode ter. Como os valores críticos são 

fornecidos pelo usuário do contexto, a significância fornece uma visão subjetiva de QoC, 

sendo calculada pela seguinte equação:  

Significância (O) =       CV(O)   . 

                                   CVmax (O) 

Onde CV(O) é o valor crítico do objeto de contexto  “O”  e  CVmax  (O)  é  o  valor  crítico  

máximo  que  pode  ser  atribuído  a  um  objeto  de  contexto  do  tipo  que  é  representado  por  “O”.   

Usabilidade da informação de contexto é medida comparando a granularidade dessa 

informação apresentada pelo objeto de contexto e a granularidade do mesmo que é exigida 

pelo usuário. Considerando o detalhe da informação, é determinado um nível de granularidade 

no modelo do contexto. Por exemplo, à informação de localização de uma pessoa é atribuído 

o nível mais alto de granularidade se ela fornece informação sobre o país, cidade, rua, 

edifício, e compartimento da localização atual da pessoa, e o nível mais baixo de 

granularidade se ela fornece apenas informação sobre o país da localização atual da pessoa. A 

equação seguinte mostra a regra para avaliação desta métrica: 

Usabilidade (O) =  1  : se  Nível  de  Granularidade  (O)  ≥  Nível  de  Granularidade  (UC) 

0 :  caso contrário 
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A  equação  anterior  mostra  que  a  usabilidade  do  objeto  de  contexto  “O”  é  igual  a  “1”  

se o nível de granularidade da informação de contexto apresentada pelo mesmo for maior do 

que a granularidade da informação de contexto exigida pelo usuário do contexto (UC). Caso 

contrário,  será  “zero”. 

Direito de Acesso de um objeto de contexto é calculado comparando a granularidade 

do nível de acesso à informação de contexto que é permitida pelo proprietário do contexto 

com o nível de acesso que é requerido pelo usuário. O direito de acesso do objeto de contexto 

“O”  é  calculado  pela  seguinte  equação: 

 Direito de Acesso (O) =  1  : se  Direito de Acesso  (O)  ≥  Direito de Acesso (UC) 

             0 :  caso contrário 

A   equação   anterior   mostra   que   o   direito   de   acesso   será   “1”,   isto   é,   o   usuário   do  

contexto terá permissão de acessar o objeto de contexto, se o nível de acesso ao objeto 

atribuído pelo proprietário do mesmo for maior ou igual ao nível requerido pelo usuário. 

Consistência da Representação de um objeto de contexto depende do esforço 

necessário para transformar este objeto de acordo com o modelo de dados apresentado pelo 

usuário do contexto. Se os formatos de dados utilizados pelos sensores e pelo usuário forem 

similares, então a consistência da representação terá valor máximo. Caso contrário, o valor da 

consistência da representação diminue com o crescimento do esforço necessário para 

transformar o objeto de contexto de acordo com o requerido pelo usuário, como mostrado pela 

seguinte equação: Consistência de Representação (O) =                          k                     .                

         Esforço de Transformação 

Onde   “k”   é   uma   constante utilizada   para   normalizar   o   valor   no   “range”   [0..1]   da  

consistência representacional e seu valor depende do esforço desenvolvido pelo usuário do 

contexto para transformação de dados. 
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Figura 42. Componentes de Middleware para gerenciamento de ciência de contexto 
Fonte: [Manzoor et al., 2004] 

 
A figura 42 ilustra os componentes do Middleware para gerenciamento de contexto 

ciente de qualidade proposto, correspondendo às camadas conceituais de um sistema de 

gerenciamento de contexto apresentado em Baldauf et al. [Baldauf et al., 2007]. Vale salientar 

que o QoMonitor é uma ferramenta genérica de monitoramento de metadados de QoS/QoC, e, 

portanto, não incorpora as demais funções próprias de um middleware, deixando-as sob a 

responsabilidade do Middleware que o utiliza. 

O avaliador de QoC (QoC Evaluator) é utilizado para avaliar as métricas de QoC. Para 

tanto ele recebe os objetos de contexto como elemento XLM e avalia a métricas de QoC para 

estes objetos de contexto. As métrica de QoC são normalizadas para possuir valores no 

“range”  [0..1].  A  figura  43 ilustra um objeto de contexto com suas métricas de QoC. 
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Figura 43. Representação XML de um objeto de contexto do tipo infraestrutura. 

Fonte: [Manzoor et al., 2004]. 
 

Componentes utilizados para avaliar e anotar métricas de QoC e resolver conflitos das 

políticas adotadas podem ser usados com qualquer componente do sistema. Métricas de QoC 

são utilizadas para resolver conflitos nestas camadas [Manzoor et al., 2009b]. Diretrizes para 

selecionar métricas de QoC uilizadas para resolver diferentes situações de conflito são 

fornecidas ao sistema no modelo de dados do contexto (Context Data Model). Por exemplo, 

pode ser mencionado que a seleção entre diferentes fontes de um tipo particular de 

informação de contexto deve ser efetuada com base na combinação das políticas de 

confiabilidade e atualidade.  
 O protótipo foi desenvolvido como parte da implementação do projeto WORKPAD da 

União Europeia que consiste em projetar e desenvolver uma estrutura inovadora de software 

para suportar o trabalho colaborativo de operadores humanos em cenários de emergência e/ou 

desastre. Tal protótipo é baseado no COSINE [Juszczyk et al., 2009].  

Considerando os requisitos apresentados para o QoMonitor podemos concluir que o 

Middleware proposto: 

(i) Fornece uma interface (API) para comunicação com clientes e provedores de 

serviços. 

(ii) Utiliza uma ontologia específica.  
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(iii) Aceita requisições síncronas e assíncronas dos clientes apenas para QoS, mas não 

para QoC, definindo, para as síncronas, os parâmetros e os intervalos de tempo 

para monitoramento dos mesmos e, para as assíncronas, a condição de retorno.  

(iv) Monitora, avalia e registra os metadados de QoC, mas não os de QoS. 

(v) Responde às requisições síncronas e assíncronas com os valores dos parâmetros de      

QoC solicitados, mas não os de QoS. 

 

6.5.  Análise Comparativa 
 

 Como forma de estabelecer uma análise comparativa entre os diferentes trabalhos 

relacionados e o QoMonitor, foram categorizadas os principais requisitos exigidos para o 

QoMonitor, visando permitir avaliar cada abordagem, conforme ilustrado na tabela 6. 

 Analisando os resultados resumidos na Tabela 13, observamos que o QoMonitor 

atende a todos os requisitos propostos, uma vez que monitora tanto metadados de QoS quanto 

metadados de QoC. O trabalho desenvolvido por Hurbscher et al. [Huebscher et al., 2005],  

Adaptive Middleware for Context-aware Applications in Smarthomes aceita  requisições 

síncronas e assíncronas, monitora e avalia metadados, registra metadados e atende as 

requisições síncronas e assíncronas apenas para QoC, mas não para QoS. Além disso, não 

utiliza uma ontologia específica. Por sua vez, Truong et al. [Truong et al., 2007] em seu 

trabalho Towards a Framework for Monitoring and Analyzing QoS Metrics of Grid, aceita 

requisições síncronas e assíncronas, monitora e avalia metadados, registra metadados e atende 

as requisições síncronas e assíncronas apenas para QoS, mas não para QoC, além de utilizar 

uma ontologia específica. Na sequencia, o trabalho desenvolvido por Lin et al. [Lin et al., 

2011], A relaxable service selection algorithm for QoS-based web service composition, aceita 

requisições síncronas e assíncronas, monitora e avalia metadados, registra metadados e atende 

as requisições síncronas e assíncronas apenas para QoS, mas não para QoC, além de utilizar  
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Tabela 13. Análise comparativa entre os requisitos do QoMonitor e dos trabalhos 
relacionados 

Abordagem Fornece 
API 

Utiliza 
ontologia 
específica 

Aceita 
requisições 
síncronas e 
assíncronas 

Monitora e 
avalia os 

metadados 
de 

QoS/QoC 

Registra os 
metadados 

de 
QoS/QoC 

Responde 
às 

requisições 
síncronas e 
assíncronas 

QoMonitor SIM SIM 
SIM 
(para 

QOC/QoS) 

SIM 
(para 

QoC/QoS) 

SIM 
(para 

QoC/QoS) 

SIM 
(para 

QoC/QoS) 

Adaptive 
Middleware for 
Context-aware 
Applications 
inSmarthomes 

SIM NÃO 
SIM 

(Só para 
QoC) 

SIM 
(Só para 

QoC) 

SIM 
(Só para 

QoC) 

SIM 
(Só para 

QoC) 

Towards a 
Framework for 
Monitoring and 
Analyzing QoS 
Metrics of Grid 

SIM SIM 
SIM 

(Só para 
QoS) 

SIM 
(Só para 

QoS) 

SIM 
(Só para 

QoS) 

SIM 
(Só para 

QoS) 

A relaxable 
service selection 
algorithm for 
QoS-based web 
service 
composition 

SIM SIM 
SIM 

(Só para 
QoS) 

SIM 
(Só para 

QoS) 

SIM 
(Só para 

QoS) 

SIM 
(Só para 

QoS) 

Quality of 
Context: Models 
and Applications 
for Context-aware 
Systems in 
Pervasive 
Environments 

SIM NÃO 
SIM 

(Só para 
QoC) 

SIM 
(Só para 

QoC) 

SIM 
(Só para 

QoC) 

SIM 
(Só para 

QoC) 
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uma ontologia específica. Por fim, o trabalho desenvolvido por Manzoor, [Manzoor et al., 

2004], aceita requisições síncronas e assíncronas, monitora e avalia metadados, registra 

metadados e atende as requisições síncronas e assíncronas apenas para QoC, mas não para 

QoS e utiliza uma ontologia específica. Em suma, o QoMonitor cumpre integralmente a tarefa 

a que se propõe, qual seja, de se constituir em uma ferramenta genérica para monitoramento 

de metadados de QoS e QoC para plataformas de Middleware, ao passo que os outros 

trabalhos utilizam o monitoramento para uma finalidade específica. 

 

6.6. Conclusão do Capítulo 
 
 Este capítulo apresentou quatro trabalhos relacionados, como forma de proceder com 

uma análise comparativa com as funcionalidades do QoMonitor de forma a posicioná-lo em 

relação ao estado da arte de monitoramento de metadados de QoS e QoC. 
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CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em um cenário de computação ubíqua, aplicações são tipicamente compostas por 

serviços de diversas fontes.  Cada serviço apresenta metadados de Qualidade de Contexto 

(QoC) e Qualidade de Serviço (QoS), que podem mudar dinamicamente. Os serviços que 

compõem as aplicações são selecionados entre todos disponíveis, de acordo com as exigências 

das aplicações, no que diz respeito à QoS e QoC. É necessário, portanto, monitorar 

continuamente os metadados de QoS e QoC, para dar suporte aos mecanismos de seleção de 

serviços.   

Nesse trabalho apresentamos o QoMonitor, um monitor de metadados que realiza o 

monitoramento de parâmetros de  Qualidade de Contexto (QoC) e Qualidade de Serviço 

(QoS).  O QoMonitor pode ser acessado como serviço Web evitando, assim,  o acoplamento 

entre o QoMonitor e as aplicações clientes. Em síntese, o QoMonitor provê: (i) uma interface 

(API) para comunicação com clientes e provedores de serviço (ii) uma ontologia para 

representação de metadados de QoS e QoC.  (iii) mecanismos de comunicação síncrona e 

assíncrona com os clientes. (iv) mecanismos de monitoramento, avaliação e registro dos 

metadados de QoS e QoC. (v) mecanismo de registro dos serviços disponíveis. É necessário 

ressaltar, que o QoMonitor é um mecanismo genérico de monitoramento de parâmetros de 

QoC e QoS, que disponibiliza uma API que pode ser utilizada por qualquer cliente, seja um 

Middleware ou sistema para desenvolvimento de aplicações ubíquas.  

Além de apresentar a arquitetura e implementação do QoMonitor, esse trabalho 

também descreveu a integração do QoMonitor com uma plataforma de Middleware que 

oferece suporte para o desenvolvimento de aplicações ubíquas, o OpenCOPI. Essa integração 

permitiu a validação do uso do QoMonitor em um cenário de desenvolvimento de aplicação, 

sendo usado no monitoramento de parâmetros de QoS e QoC de duas aplicações que serviram 

como prova de conceito do presente trabalho: o monitoramento de poços de petróleo e o 

healthcare. O resultado da avaliação quantitativa do QoMonitor nesses dois cenários, em 

termos de tempo de resposta para o monitor responder completamente às requisições 

síncronas e assíncronas, mostrou que o tempo de processamento do monitor é baixo. Isso nos 

permitiu concluir que o tempo decorrido entre uma solicitação ao monitor e o recebimento da 

resposta é mais influenciado pelo tráfego na rede do que pelo processamento realizado pelo 

monitor.  



124 
 

A implementação do mecanismo de comunicação assíncrona do QoMonitor utilizou 

dois diferentes protocolos de suporte a comunicação assíncrona: o JMS e o Light-

PubSubHubbub. O uso desses dois protocolos foi importante para permitir o uso via 

implementações Java ou via web e também para mostrar que o QoMonitor pode usar 

diferentes protocolos de comunicação assíncrona.  

Este capítulo está organizado da seguinte forma: A seção 7.1 apresenta as principais 

contribuições trazidas pela presente Tese. A seção 7.2 discorre sobre as limitações do 

QoMonitor no seu estágio atual e a seção 7.3 discute os possíveis trabalhos futuros.    

 

7.1. Principais Contribuições 
 

 As principais contribuições desta Tese foram:  

(i) Propor e implementar um mecanismo de monitoramento de metadados de QoS e 

QoC para plataformas de Middleware, denominado QoMonitor, que fornece a essas 

plataformas os metadados necessários para que para selecionem e componham os 

serviços providos por diferentes plataformas, automaticamente e em tempo de 

execução, caso disponham destas facilidades. Além disso, o monitoramento dos 

metadados de QoS e QoC por parte do QoMonitor fornece ao Middleware as 

informações necessárias para que o mesmo possa prover adaptação em casos de 

falhas de serviços, flutuação na qualidade de serviços e mobilidade do usuário. 

(ii) Prover o QoMonitor de dois mecanismos de comunicação assíncrona, utilizando 

dois diferentes protocolos, o JMS e o Light-PubSubHubbub. O JMS pode ser 

utilizado quando se utiliza a plataforma Java e o Light-PubSubHubbub para uso 

via serviço web.  

(iii) Validar o QoMonitor através da sua integração ao Middleware OpenCOPI, 

conforme apresentado na seção 4.3. Isso possibilitou o uso do QoMonitor em um 

cenário de uma plataforma de desenvolvimento de aplicações ubíquas. Nesse 

contexto, o QoMonitor foi usado para fornecer ao OpenCOPI,  tanto de forma 

síncrona e assíncrona, os metadados de QoS e QoC requisitados pelas aplicações. 

O OpenCOPI utilizou esses metadados para automaticamente e em tempo de 

execução, selecionar, realizar a composição dos serviços e prover adaptação.. 

Devido a essa integração o OpenCOPI passou a trabalhar com valores reais de 

metadados e não valores simulados.  
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(iv) Validar o QoMonitor através do desenvolvimento de duas diferentes aplicações, 

que foram usadas como provas de conceito, e que exploraram o funcionamento de 

todos os mecanismos do monitor. Uma dessas provas de conceito é aplicada na 

indústria de petróleo e gás e a outra em um ambiente de healthcare.  

(v) Avaliar, quantitativamente, o QoMonitor, visando verificar o tempo de aferição 

dos parâmetros de QoS e QoC e o tempo consumido para responder 

completamente às requisições síncronas e assíncronas. As avaliações 

demonstraram que os tempos médios de resposta do QoMonitor ao cliente foram 

significativamente pequenos. Portanto, o tempo consumido entre a solicitação da 

aplicação e o recebimento da resposta enviada pelo QoMonitor é mais 

influenciado pela rede do que pelo processamento pelo QoMonitor. 

 

7.2. Limitações 
 

 Em termos de limitação do QoMonitor podemos citar:  

(i) Sempre que um novo serviço é adicionado no Repositório de Serviços, o Módulo de 

Aferição é notificado para iniciar o monitoramento e aferição de tal serviço, mesmo 

sem haver qualquer requisição prévia para tal. Para economia de processamento no 

QoMonitor, seria necessário adequar a implementação para só iniciar o monitoramento 

e aferição quando solicitado pelo cliente.  

(ii) Não foram implementados mecanismos de segurança que forneçam autenticação e 

privacidade na comunicação entre o OpenCOPI, o QoMonitor e as plataformas 

fornecedoras dos serviços.   

(iii) É necessário um mecanismo para armazenamento para entrega futura de mensagens 

que não puderam ser entregues quando da publicação, por exemplo, se o subscriber 

estiver indisponível neste momento, por uma falha na rede subjacente  

(iv) Foi feita a integração com apenas uma plataforma para desenvolvimento de 

aplicações ubíquas, o OpenCOPI, que também trabalha com ontologias, como o 

QoMonitor.  

(v) Foram realizadas avaliações com duas provas de conceito, onde foi avaliado o 

QoMonitor com os objetivos de verificar o tempo dispendido para realizar aferições 

de parâmetrosm de QoS e QoC, considerando requisições síncronas e assíncronas. 

No entanto, não foram feitas avaliações de escalabilidade, confiabilidade, usabilidade 

etc.  
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7.3. Trabalhos Futuros  
 

(i) Adicionar um mecanismo para permitir que, quando um novo serviço for 

adicionado no Repositório de Serviços, o Módulo de Aferição só seja notificado 

para iniciar o monitoramento e aferição de tal serviço, se houver uma requisição 

prévia neste sentido. Tal procedimento leva à economia de processamento no 

QoMonitor. 

 (ii) Implementar mecanismos de segurança para prover autenticação e privacidade na 

comunicação entre o OpenCOPI, o QoMonitor e as plataformas fornecedoras dos 

serviços.  

(iii) Implementar um mecanismo de armazenamento para entrega futura de mensagens 

que não puderam ser entregues no momento da publicação, se o subscriber estiver 

indisponível neste momento, por uma falha na rede subjacente.     

8. Implementar um mecanismo para auditoria e acesso ao histórico de metadados 

que estão armazenados no Repositório de Metadados. Isso permitirá as aplicações 

verificar o histórico de qualidade de um serviço ou de uma informação de 

contexto, que pode ser útil para escolha do serviço ou do dado de contexto a ser 

usado. 

9. Realizar a integração do QoMonitor com outras plataformas de middleware, em 

especial as que não usem o mesmo modelo de ontologia, de forma a validar o 

caráter genérico do monitor e facilidade de integração com diferentes plataformas. 

Já foi realizada a integração do QoMonitor com um middleware para computação 

em nuvem [Almeida et al. 2013], no entanto, não reportamos essa integração 

nessa tese.  

10. Realizar outros experimentos com outras provas de conceito para melhor avaliar o 

funcionamento e o desempenho do QoMonitor.  

11. Como cada tipo de parâmetro de QoS e QoC tem uma regra de cálculo específica, 

é necessário fornecer uma forma padronizada e flexível para o usuário incluir 

facilmente no QoMonitor novos parâmetros a serem monitorados e suas 

respectivas regras de cálculo.  

12. Realizar outras avaliações do QoMonitor em termos de escalabilidade, 

confiabilidade, usabilidade e facilidade de customização.  
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