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Guardião Cloud - Plataforma de Apoio para
Internet das Coisas

Autor: Romulo Fagundes Cantanhede
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Resumo

A Internet das coisas (IoT - Internet of Things) propõe que sistemas computaci-

onais sejam formados por diversos dispositivos produtores e/ou consumidores de

informações, permitindo o desenvolvimento de diversas soluções baseadas na coleta

e análise de dados. Porém, além das informações recebidas é necessário também

tomar decisões e agir com base nas mesmas. A proposta é desenvolver uma plata-

forma de suporte para aplicações de IoT permitindo não somente o armazenamento

dos dados, mas também seu uso para a tomada de decisão e ação. A plataforma

permitirá que qualquer dispositivo com acesso à Internet envie informações em for-

matos variados, suportando o acompanhamento em tempo real de dados coletados,

assim como a definição de mecanismos de tomada de decisão, como a ativação de

um determinado dispositivo ou a geração de alertas. Como estudo de caso, a pla-

taforma foi aplicada para monitorar um ambiente hospitalar. Alguns experimentos

controlados foram realizados com o objetivo de avaliar a plataforma, permitindo

a definição de alguns parâmetros de dimensionamento para sua implantação.

Palavras-chave: Internet das Coisas, M2M, Computação Autonômica.



Guardião Cloud - Support Platform for Internet of
Things
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Abstract

The IoT(Internet of Things) proposes that computer systems are formed by seve-

ral information producers and/or consumer devices, allowing the development of

various solutions based on data collection and analysis. However, in addition to

data collection and analysis, it is also necessary to make decisions and act on them.

This work’s proposal is to develop a support platform for IoT applications, not

only allowing data collection and analysis, but also their use for decision making

and action. The platform will allow any device with Internet access to send infor-

mation in various formats, supporting real-time monitoring of the collected data,

as well as the definition of decision-making mechanisms, such as the activation

of a particular device or the generation of alerts. As a case study, the platform

was applied to monitor a hospital style environment. Some controlled experiments

were conducted to evaluate the platform, providing the means for the definition of

some design parameters for its deployment.

Keywords : Internet of Things, M2M, Autonomic Computing.
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1 Introdução

Por definição o termo “Internet das Coisas” (Internet of Things - IoT), é a

capacidade de possuir dispositivos diversos conectados e controlados através da

internet (MORGAN, 2014). O termo IoT surge em 1999, em um artigo no RFID

Journal(ASHTON, 1999), onde se propunha a interligação da cadeia de suprimentos

de uma empresa utilizando RFID (Radio Frequency Identification - Identificação

por Rádio Frequência). O IoT tem como objetivo em um futuro próximo que todos

os dispositivos, as “coisas”, possuam maneiras de estarem conectados, com recursos

de envio e/ou recebimento de informações, ou seja, que possuam sistemas embarca-

dos e que tais sistemas permitam algum tipo de interação através de conectividade

(seja ela em uma rede local ou pela internet).

O IoT tem sido utilizado em diversas áreas, dentre as quais podemos citar:

cidades inteligentes, segurança, automação industrial e residencial, qualidade de

vida e saúde, e logística (POSTSCAPES, 2014). Dentre as áreas, é possível observar

alguns exemplos específicos, tais como: a criação de estacionamentos inteligentes,

controle de dispositivos residênciais remotos, alerta de intruso em residencias e

monitoramento na qualidade de ambiente (temperatura, umidade, etc).

Recentemente surge o termo DIY (Do It Yourself ), que tem a proposta de

fazer com que as pessoas criem seus próprios objetos (WOLF; MCQUITTY, 2011).

Uma área em destaque é a eletrônica, na qual possibilita a criação de dispositi-

vos próprios por meio de um modelo de desenvolvimento simplificado, como, por
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exemplo o Arduino1. Esta tendência vem crescendo, percebida através da vasta

disponibilização de materiais (tutoriais e livros) sobre Arduino, e pelo surgimento

de outras plataformas semelhantes (Raspberry Pi), e pela disponibilização de kits

de desenvolvimento. Assim, foi possível fazer que pessoas com o mínimo de co-

nhecimento em eletrônica e programação, criassem os mais diversos dispositivos,

inclusive os que utilizam a conexão com a internet.

1.1 Motivação

Este projeto foi idealizado e motivado, inicialmente, em um cenário observado

no Instituto de Radiologia de Natal(IRN), cliente da empresa WeboneSystem

Soluções em TI2. A empresa, que possui diversos clientes na área médica, no-

tou um problema recorrente no monitoramento de geladeiras que armazenavam

medicamentos nos quais são utilizados em exames radiológicos. Um dos cenários

ocorreu em uma clínica radiológica no interior do Rio Grande do Norte. Uma falha

de energia que perdurou por um final de semana (3 dias) causou um prejuízo de

aproximadamente R$15.000,00 em descarte de medicamentos. Idealizando o pleno

uso da plataforma aqui proposta, que caso estivesse em uso, estaria realizando o

monitoramento e o envio de alertas via e-mail e SMS, inclusive em caso de falha

de comunicação com a plataforma.

Baseado nisso, detectamos uma lacuna no contexto de IoT e DIY, que é per-

mitir a tomada de decisão de maneira independente das “coisas”, uma vez que os

recursos disponíveis possam ser limitados para tais decisões. Desse modo, faz-se

necessário uma plataforma na qual os dispositivos possam enviar as informações

coletadas e receber comandos após o processamento de tais informações. A plata-

forma então, ao receber os dados que estão sendo coletados, e após ser configurada

para que realize a tomada de decisão, deve ser capaz de gerar algum tipo de alerta,

além de enviar comandos para os dispositivos.
1https://www.arduino.cc/
2http://www.webonesystem.com.br/
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Vale salientar que, em geral, dipositivos de IoT possuem recursos limitados, de

forma que não é possível a análise e a tomada de decisão, uma vez que esse pode ser

um processo bastante complexo, não sendo indicado sua implementação dentro do

próprio dispositivo. Nesse contexto, se faz necessário adotar um modelo de execu-

ção baseado em computação em nuvem (SOUSA et al., 2010), mais especificamente,

o modelo de Software como serviço (SaaS ), proporcionando assim o sistema como

serviço, possibilitando ao usuário utilizar a plataforma sem necessitar de maiores

conhecimentos sobre a infraestrutura.

Com isso, o processo de tomada de decisão passa a ser responsabilidade da

plataforma. Além disso, a plataforma e as “coisas” estão em ambientes diferentes,

e o envio das informações é realizado através da Internet, sendo necessário também

que a plataforma possua mecanismos que permita detectar o não recebimento de

dados, possivelmente gerando alertas para o caso do dispositivo deixar de enviar

informações (por exemplo, por que o mesmo parou de funcionar). Por outro lado,

mesmo se o dispositivo possuir capacidade (hardware de grande porte) de realizar

tais decisões, nada impede que a coleta e até mesmo a execução dessas decisões

possam ser responsabilidade da plataforma.

Os dispositivos que permitem a criação das “coisas” são limitados no quesito

persistência de informações, por não possuir uma área reservada para tal, além

do volume de informações geradas. Exemplificando, criando um dispositivo que

colete informações de temperatura e umidade a cada 5 minutos, em 1 hora será

realizada 12 coletas, em 1 dia será realizada 288 coletas por cada sala na qual

esteja sendo realizado o monitoramento, julgando uma instituição com diversos

ambientes, por exemplo, 20 ambientes (será apresentado um estudo de caso que

conta com números semelhantes), serão realizadas 5.760 coletas, em 1 mês teremos

um volume de 172.800 informações coletadas que precisam ser armazenadas para

se manter uma referência histórica.

Além disso, é possível notar em grupos de discussões relacionado a criação de

“coisas”, projetos que indicam a criação de sistemas embarcados com renderização
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de código HTML, e esses códigos apenas apresentam as informações monitoradas.

Estas propostas apresentam diversas limitações, como por exemplo, permitir ape-

nas que o acesso seja realizado em uma rede local (quando não utilizado regras de

firewall que permitam o acesso externo) e as informações exibidas são apenas infor-

mações do estado atual, sem manter uma referência histórica dos dados coletados.

Outra limitação notável é a falta de alertas, não é possível, de forma simples, enviá-

las utilizando dispositivos com recursos limitados, evidenciando a necessidade de

uma plataforma que seja capaz de coletar, persistir, analisar e tomar a decisão

sobre as informações coletadas.

1.2 Objetivos

O objetivo dessa dissertação foi desenvolver uma plataforma na qual fosse pos-

sível aplicar conceitos de IoT e unificar com as propostas computação autonômica,

no tocante a tomada de decisão. Sendo assim, foi denominada Guardião Cloud

System. O motivo para a escolha do nome da plataforma é devido ao recurso de

guardar as informações (Guardião), e pelo fato da plataforma ser oferecida com

recursos de nuvem (Cloud). Por tais motivos a denominação: Guardião Cloud Sys-

tem. Além de aplicar estes conceitos, obtivemos como solução um ambiente em que

se possa ser utilizado por qualquer usuário, para criação de suas próprias “coisas”.

Com a solução oferecida, foi possível permitir a integração de “coisas” com

um ambiente extensível, permitindo o desenvolvimento de outras soluções com

base na plataforma criada. A plataforma permite também a criação uma solução

que implementa diversos protocolos na área do IoT(JAFFEY, 2014), relacionados a

comunicação máquina-a-máquina. Dentre os protocolos existentes podemos citar o

MQTT3, CoAP4 e o HTTP5, cada qual com distinções sobre seu uso e recursos

utilizados do dispositivo. Isso foi alcançado através do desenvolvimento de um
3http://mqtt.org/
4http://coap.technology/
5https://www.w3.org/Protocols/
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Broker central, que permite o recebimento dos dados através de qualquer protocolo,

e o envio destas informações para os demais protocolos oferecidos. Também foi

possível demonstrar de que maneira uma plataforma pode realizar o recebimento

de um conjunto de dados em qualquer formato, possibilitando o armazenamento e

a disponibilização das informações.

Conseguimos com a plataforma demonstrar de forma prática como realizar

o armazenamento dos conjuntos de informações, bem como a busca e referência

histórica dos dados. Inclusive conseguindo disponibilizar as informações de forma

ágil através de uma interface de usuário Web, que possibilita a exibição dos dados

de forma amigável, bem como a geração de gráficos e relatórios. Além disso, através

da plataforma é possível o controle de diversos dispositivos, em resposta a execução

de alguma tomada de decisão. A execução pode ser dada com uma solicitação do

usuário, bem como em decorrência de uma decisão gerada por meio de um alerta

cadastrado em outro dispositivo de coleta. A plataforma oferece também APIs̀ de

desenvolvimento que possibilitam o surgimento de novas aplicações baseadas na

plataforma.

Nesse contexto, identificamos os seguintes objetivos específicos para esse pro-

jeto:

• Desenvolver uma plataforam que possibilite unificar os conceitos de IoT e

computação autonômica.

• Oferecer uma plataforma extensível, para o desenvolvimento de outras solu-

ções.

• Aplicar a plataforma em um ambiente real, sendo um estudo de caso que é

imprescidível a coleta e o armazenamento de dados.

• Possibilitar que usuários com conhecimento mínimo possam criar suas pró-

prias “coisas” (DIY), podendo conectar-se a uma plataforma de forma sim-

plificada.
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1.3 Organização do trabalho

Nesta seção será apresentado como o trabalho está organizado, descrevendo,

portanto o que trata cada capítulo.

O capítulo 2 apresenta o referencial teórico das tecnologias que embasaram este

trabalho, descrevendo IoT, Computação Autonômica, protocolos M2M e demais

referênciais.

O capítulo 3 apresenta o estudo de caso, base para motivar o desenvolvimento

da plataforma e explana um cenário real onde a mesma foi aplicada.

O capítulo 4 apresenta uma visão geral sobre a plataforma do Guardião, exem-

plificando com alguns tipos de dispositivos e como a plataforma se comporta em

relação a cada um deles.

O capítulo 5 apresenta os motivos pelos quais algumas decisões arquiteturais

foram tomadas, bem como uma explanação sobre a implementação da solução.

O capítulo 6 apresenta de que maneira utilizar plataforma, bem como alguns

experimentos conduzidos, traz ainda dados sobre o uso da plataforma, alguns nú-

meros referente a quantidade de dados coletados e projetos criados.

O capítulo 7 apresenta o levantamento bibliográfico incluindo projetos pelos

quais utilizam modelo semelhante (de forma comercial) ao oferecido para a plata-

forma do Guardião.

Por fim, o capítulo 8 conclui a dissertação, identificando o andamento do pro-

jeto e as atividades realizadas, apresentando algumas limitações e indicações de

trabalhos futuros.
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2 Referêncial Teórico

Este capítulo faz um levantamento sobre assuntos que serão utilizados como

referência por todo o texto. É iniciada uma introdução sobre computação em nu-

vem, modelo a qual a plataforma propõe se encaixar e utilizar. Uma explanação

sobre o que é a Internet das Coisas, para justificar a implementação da plataforma.

Sobre computação autonômica, é explicado de que maneira o sistema provê certos

recursos de análise e tomada de decisão sobre as informações.

2.1 Internet das Coisas

É possível notar uma crescente discussão sobre o tema IoT. Existem previsões

de que em 2018 tenhamos em torno de 9 bilhões de “coisas” conectadas, coletando

e enviando informações em diversos modelos e formatos (ADLER, 2014), enquanto

que em 2020, existirá em torno de 50 bilhões de dispositivos conectados a internet

(CISCO, 2014). Porém, este é um tema ainda sem definição/padronização espe-

cífica (MCEWEN; CASSIMALLY, 2013). Diversos pontos precisam ser considerados

no tocante a forma de coleta, transmissão e armazenamento das informações, tais

como questões relacionadas a segurança, privacidade, veracidade, envio, latência,

dentre outros aspectos.

Com a crescente quantidade de “coisas” coletando e transmitindo informações,

se faz necessário uma maneira de extrair significado da massa de dados armaze-

nada. É preciso definir maneiras de tornar as informações coletadas úteis, de modo
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que elas possam ser analisadas e utilizadas para gerar relatórios e alertas. É impor-

tante ressaltar que dispositivos que realizam a coleta de tais informações possuem

recursos reduzidos, sendo assim, é indicado que não se realize a implementação

destas funcionalidades no próprio dispositivo.

A comunicação Máquina a Máquina (M2M ) é uma tecnologia que visa auto-

matizar a coleta e transferência de dados de ativos inteligentes, sensores físicos ou

itens de consumo(JALALI, 2013). Estas informações podem incluir status de dispo-

sitivos, localização, identificação e diagnóstico. Esses dados são enviados através

da rede para um servidor central, onde são armazenadas, analisadas e em seguida,

baseando-se em instruções definidas decide como agir sobre tal. Esse modelo, no

qual máquinas enviam informações para um servidor principal, pode ser associado

aos princípios da proposta de Internet das Coisas.

Em diversos aspectos os temas acerca de M2M estão sempre rodeadas em tópi-

cos sobre os sensores, protocolos e comunicação. Entretanto (JALALI, 2013) iden-

tifica outros elementos chave para desenvolver soluções M2M: Dispositivo Final,

Conectividade, Padronização, Segurança, Escalabilidade, Análise e Visualização.

• Dispositivo Final: O dispositivo final está relacionado à “coisa” desenvol-

vida, que pode ser em grande parte, dispositivos de pequeno porte, com

processamento e memória limitada, enquanto que dispositivos como impres-

soras e câmeras são classificados como dispositivos de grande porte. A tomada

de decisão de qual tipo de hardware utilizar para determinado projeto está

associado as necessidades do projeto e o custo final.

• Conectividade: No tocante a conectivade, o meio de comunicação, depende

da distância a qual se deseja realizar a comunicação. Para longas distâncias

é indicado o uso de envio por meio de recurso baseado em ethernet. Para

curta distância, é indicado o uso de bluetooth, zigbee, serial, dentre outros.

• Padronização: Com relação a definição do protocolo de comunicação, e de-

vido a diversidade de dispositivos criados, nota-se a necessidade de definir um
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modelo padrão de implementação. O modelo de comunicação M2M, permitiu

a criação e esforços na definição de um protocolo padrão de comunicação,

dentre os protocolos pesquisados, é possível citar: CoAP, MQTT e REST.

• Segurança: Deve ser dado ênfase na necessidade de implantação de políticas

de segurança na troca de informações. Inclusive levantando a possibilidade

de que tais políticas venham a ser implantadas em gateways que recebam os

dados, e devido a um melhor poder de processamento e memória, utilizem

algum tipo de algoritmo de segurança para os dados, que em seguida podem

ser enviados via internet.

• Escalabilidade: No aspecto escalabilidade, deve ser considerado o volume de

dados gerados, e além disso, qual processamento será realizado com o volume

de dados gerados, dependendo da análise realizada sobre os dados coletados, a

ocupação dos servidores poderá gerar perda no recebimento das informações.

Outro quesito a ser levado em conta é a disponibilidade constante do serviço.

• Análise e Visualização: Em relação a visualização das informações, é indi-

cado o uso de algum tipo de interface rica, partindo da forma de disponibili-

zação dos dados através da internet ou de aplicativos móveis. E em diversos

casos, a visualização das informações em tempo real, contribui para a tomada

de decisão in loco.

Com a finalidade, de permitir a conexão com intenção de realizar a coleta

e controle, é necessário que tais dispositivos possam operar com baixo consumo

de energia, e para tal é requerido a otimização nos protocolos de comunicação

(COLLINA et al., 2014). Dentre os protocolos utilizados para a comunicação M2M,

e que visam a baixa sobrecarga e manter o bom funcionamento dos dispositivos,

por exemplo: MQTT - Message Queue Telemetry Transport ; CoAP - Constrained

Application Protocol ; e REST - Representational State Transfer.

O protocolo MQTT permite a comunicação baseado em mensagem, de acordo

com o modelo publish-subscribe. O MQTT utiliza conexão TCP - Transmission
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Control Protocol TCP, e foi criado com intenção de ser um protocolo de envio

simples e permitir que os clientes se mantenham com o estado de conectados,

mesmo estando off-line (COLLINA et al., 2014).

O protocolo CoAP permite a comunicação através de requsição e resposta,

porém com possibilidade de “perda de dados”. O envio das informações é dada

através de mensagem no formato HTTP – Hyper Text Transfer Protocol HTTP,

porém com o diferencial, do modelo convencional, o mesmo é realizado através do

protocolo UDP – User Datagram Protocol UDP (COLLINA et al., 2014).

O modelo de comunicação REST(COLLINA et al., 2014), realiza a comunicação

através do protocolo HTTP. Porém, com regras bem estabelecidas, e com intenção

de ser um modelo de comunicação a qual não mantém estado com o servidor,

ou seja, a requisição pode ser enviada para qualquer servidor em um cluster de

máquinas.

No caso, os protocolos MQTT e CoAP possuem recursos de retransmissão de

mensagem, isto é, em caso de falha de recebimento da mensagem, pelo destinatário,

é possível que as mensagens possam ser reenviadas. No entanto, o MQTT possibi-

lita tal recurso devido ao protocolo TCP. Já no protocolo CoAP, por ser baseado

em UDP que não possui recurso de retransmisão, a retransmissão é implementada

no próprio protocolo. (COLLINA et al., 2014).

2.2 Computação Autonômica

O modelo de computação autonômica, introduzido pela IBM (IBM, 2006), é

uma abordagem para lidar com a constante complexidade dos sistemas de software

atuais. Neste modelo, sistemas de software, também chamados de sistemas auto-

adaptativos, devem ser capazes de alterar seu comportamento ou estrutura em

resposta a mudanças nos requisitos, no ambiente em que estão implantados e em si

próprio, para que continuem a prover seus serviços da forma que é esperada (SILVA;

LEMOS, 2011). Durante todo o texto, será adotado a terminologia utilizada na
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literatura, ou seja, utilizando as palavras em inglês.

Figura 1: Controlador da Computação Autonômica (IBM, 2006).

Para isso, um sistema autonômico contém um ciclo contínuo que é conhecido na

literatura como feedback control loop. No modelo de computação autonômica, esse

controlador possui quatro fases, e é implementado através de um elemento denomi-

nado Autonomic Manager, apresentado na Figura 1. Tal controlador é composto

por 4 fases, sendo a primeira fase (Monitor) corresponde à coleta de informações

acerca do ambiente e do próprio sistema. Essa informação é então analisada pela

segunda fase (Analyze) de maneira a identificar a necessidade de adaptação. Uma

vez que seja necessário, a fase de planejamento (Plan) decide o que fazer para

adaptar o sistema e como o mesmo será realizado, enquanto que a última (Exe-

cute) é responsável por executar as adaptações, efetivamente alterando o sistema.

As quatro fases têm acesso a uma base de conhecimento compartilhada (Kno-

wledge), que armazena as diversas informações utilizadas ao longo do controlador,

unificando a primeira letra das 4 fases e a base de conhecimento, é formado a de-

nominação que será explorado vastamento no texto, de MAPE-K. Um elemento

(Managed element) é gerenciado pelo controlador (Autonomic Manager) através

de duas interfaces. A interface Sensor permite a obtenção de dados sobre o ele-

mento gerenciado, enquanto a interface Effector permite que se atue no elemento

gerenciado. Um controlador, por sua vez, também oferece as interfaces Sensor e

Effector, podendo ser gerenciado em um nível mais alto de abstração.
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Existem dois aspectos distintos que precisam ser considerados quando se fala

de Sistemas auto-adaptativos: distribuição e descentralização (WEYNS et al., 2013).

O modelo distribuído está relacionado à forma de implantação do sistema auto-

adaptativo em relação ao hardware, ou seja, os componentes do sistema (incluindo

componentes que compõem o controlador) estarão espalhados em diversos nós, ao

invés de um único nó com o software rodando. Já o modelo descentralizado está

relacionado à forma em que o sistema auto-adaptativo coordena a tomada de deci-

são, independente de como as diversas fases do loop de controle estão organizadas

fisicamente.

Desse modo, é possível que uma variação de esquemas de controles possam ser

aplicados ao feedback control loop, variando de um único controle centralizado a

um loop totalmente descentralizado, as quais, as diferentes fases (MAPE-K) estão

espalhados pelo sistema e que podem interagir uns com os outros de diversas ma-

neiras (IBM, 2006). Cada fase do loop pode ser realizada por diversos componentes,

de maneira coordenada uns com os outros.

Exemplos incluem propostas de vários controladores que são parciais e em

ordem, com intenção de fornecer um controlador completo (SWEITZER; DRAPER,

2006), e a coordenação das diferentes fases com seus respectivos pares, onde diver-

sos componentes podem estar envolvidos na fase de monitoramento, e se coorde-

narem para chegar a uma decisão que é passada para a próxima fase (VROMANT

et al., 2011), ou ainda a separação de certas fases que consideram a entrada de

múltiplos componentes da fase anterior (WEYNS et al., 2013).

Nesse contexto, Weyns et al. (WEYNS et al., 2013) identificaram um conjunto

de padrões para a organização dos controladores. A plataform se baseia em dois

desses padrões, que serão explicitados em seguida para elucidar de que maneira o

sistema irá se comportar em relação a cada fase.

A Figura 2 apresenta uma proposta de feedback control loop descentralizado,

para cenários que tem como problema a centralização dos sistemas auto-adaptativos,

pela forma em que as informações são distribuídas e pelo volume de dados cole-
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tados, e por consequência a escalabilidade necessária para o bom funcionamento.

Considerando também os sistemas que exigem a necessidade de acessar várias in-

formações em localidades diferentes (WEYNS et al., 2013).

Um exemplo são sistemas distribuídos em uma cidade, e que as informações

geradas precisam ser correlacionadas, para por exemplo, uma gestão de tráfego,

sendo assim deve exisitir uma coordenação entre os controles e realizar uma tomada

de decisão em conjunto.

Figura 2: Padrão de Controle Descentralizado - Controle Coordenado (WEYNS et
al., 2013).

A Figura 3 apresenta uma proposta de feedback control loop em que se deseja

permitir que as informações na fase de análise (Analyze) e planejamento (Plan)

serão centralizadas.

Essas fases podem ser consultadas por várias fases de monitoramento (Mo-

nitor) e execução (Execute), permitindo assim a implementação de algoritmos

eficientes, com garantia de recebimento das informações, porém uma ressalva, tal

padrão pode se tornar um problema, quando as fases centralizadas são acessadas

por um volume grande de nós.

Figura 3: Padrão de Controle Descentralizado - Master/Slave (WEYNS et al., 2013).

A abordagem escolhida tem como base esses 2 padrões, e será detalhada no
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próximo capítulo. A computação autonômica fornece um modelo para que sistemas

possam realizar um gerenciamento automático. Tal modelo pode ser utilizado como

base para o desenvolvimento de sistemas baseados em IoT mais inteligentes.

2.3 Considerações Finais

Este capítulo apresentou quais as referências teóricas, que irão nortear a pro-

posta de implementação da plataforma Guardião. Sendo um alicerce para entender

de onde surgiu os conceitos aplicados, para o desenvolvimento do mesmo.
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3 Estudo de Caso: Instituto de
Radiologa de Natal (IRN)

O Instituto de Radiologia de Natal1, foi fundado em 1967, em Natal/RN

com a intenção de prestar serviços na área de radiologia clínica. Atualmente a

empresa possui 5 unidades, distribuídas entre a cidade de Natal e Parnamirim.

Tem como principal público pacientes cujo médico (que realizou a consulta) solicite

algum tipo de imagem médica, tais como: raio-x, tomografia, ultrassonografia,

ressonância magnética, mamografia dentre vários outros relacionados a área.

Como um dos clientes da empresa WeboneSystem Soluções em TI, identifica-

mos junto ao IRN uma necessidade de monitoramento, que serviu como motivação

principal para o desenvolvimento deste projeto. Este capítulo apresenta a demanda

do IRN e o seu cenário atual que foi utilizado como estudo de caso para este tra-

balho.

3.1 Necessidade de Monitoramento

De modo a atender à sua clientela, o IRN possui um conjunto de equipamen-

tos que geram imagens médicas, assim como uma quantidade de medicamentos

que são utilizados em alguns exames. Os ambientes que hospedam esses equipa-

mentos e medicamentos, além dos ambientes destinados ao público, precisam ser

constantemente monitorados por uma série de fatores.
1http://www.irn.com.br/



28

Na sala a qual se encontra os equipamentos de ultrassonografia, por exemplo, é

necessário monitorar dados como temperatura e umidade. Os equipamentos devem

ficar em uma sala onde esses parâmetros estejam dentro de uma faixa definida pelo

fabricante de modo a garantir o bom funcionamento no momento do exame. Caso

contrário, o equipamento não gera as imagens necessárias, solicitadas pelo médico

requisitante. Essa informação também é importante para evitar a perda de garantia

por parte do fabricante, caso seja solicitado uma visita técnica (por algum tipo de

falha na geração das imagens), será analisado o ambiente a qual o equipamento está

acondicionado, e se for comprovado que o mesmo está fora dos parâmetros exigidos

pelo fabricante, será acarretado a perda da garantia. As salas possuem inclusive

desumidificador de ar (equipamentos responsáveis por diminuir a umidade relativa

do ar) que são ativados automaticamente conforme configuração de cada aparelho.

Existe uma sala de estoque, em que se armazena medicamentos e outras subs-

tâncias. Os insumos devem ser condicionados em temperatura e umidade correta,

conforme as prescrições de cada fabricante. Além disso, o condicionamento também

precisa respeitar um conjunto de regras definidas pela ANVISA em seu Manual de

Tecnovigilância (ANVISA, 2010). Tal condicionamento é fiscalizado pela ANVISA,

de forma esporádica. Por exigência também da ANVISA (ANVISA, 2003), a sala de

espera nas quais os pacientes se encontram, assim como os outros ambientes utili-

zados pelos mesmos, precisam seguir certos padrões de referência para a qualidade

do ar, prezando pelo conforto do paciente em ambientes clínicos e hospitalares.

Outro requisito notado que precisa de monitoramento, está relacionado aos di-

versos equipamentos utilizados para a realização de exames. Por exemplo, equipa-

mentos de ressonância magnética necessitam de refrigeração constante, e o mesmo

é feito através de compressores de hélio. A temperatura do compressor precisa es-

tar entre 12◦C e 15◦C, e isto é feito através de um chiller. Caso o resfriamento não

seja feito de forma correta, o equipamento irá consumir mais gás hélio que o ne-

cessário, e por consequência será gerado um custo desnecessário para a instituição,

inclusive com o risco de parada do equipamento. Um dos parâmetros monitorados
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nesse tipo de cenário, é a temperatura de entrada e saída de água que alimenta o

chiller.

A sala onde fica localizado os servidores de TI também deve ser monitorada,

haja visto problemas já recorrentes de parada do ar-condicionado sem nenhum

responsável estar presente. Os problemas de refrigeração causam o mal funcio-

namento dos servidores, acarretando em lentidão, ou até mesmo a parada, dos

sistemas utilizados pelso médicos e funcionários do IRN. Dentre alguns dos setores

que são afetados de forma direta por este problema, podemos apontar: recepção,

exame (armazenamento de imagem médica), médico (realização do laudo), entrega

de exame; praticamente afetando todo o processo de negócio desde o atendimento,

a realização de exames e a entrega dos mesmos.

Existe um processo de avaliação e certificação da qualidade de serviços de

saúde, semelhante a ISO, denominada Acreditação. Tal certificado se adquire com

intenção de buscar uma melhoria contínua, sem finalidade de fiscalização ou con-

trole oficial/governamental, não devendo ser confundida com os procedimentos de

licenciamento e ações típicas de estado, como por exemplo, a atuação de orgãos

regulamentadores, como ANVISA e afins. O IRN está em vias de submeter um

processo para adquirir essa certificação, e um de seus requisitos é a documentação

de todo o ambiente do IRN, e que seja realizado um acompanhamento constante de

diversos fluxos internos. Por esse motivo a plataforma visa melhorar o acompanha-

mento e monitoramento de variáveis antes não registradas, inclusive no acréscimo

do recurso de geração de alertas.

3.2 Cenário Atual

Conforme as necessidades levantadas, foi realizado um estudo acerca da situ-

ação atual do IRN no que diz respeito ao monitoramento de ambientes. O estudo

em questão demonstrou que não existe um monitoramento constante em nenhum

dos ambientes, identificando algumas situações onde o monitoramento é realizado
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de forma esporádica.

No que diz respeito aos equipamentos de ultrassonografia, cada equipamento é

acompanhado de um termômetro digital que apresenta a temperatura e umidade

da sala de exame. Caso as imagens não estejam sendo geradas corretamente, é

consultado o termômetro para averiguar se a temperatura e umidade da sala estão

na margem de valor correto. Nesses casos, não há qualquer tipo de registro dos

valores, o que é de extrema importância para situações que visam a realização do

exame em tempo ágil e a garantia do fabricante, dado o custo desses equipamentos.

Para o condicionamento dos medicamentos em salas de estoque e freezers existe

uma prancheta com uma folha, a qual o funcionário responsável pelo setor, anota

em 2 horários durante o dia. Tal necessidade é proveniente devido a requisitos

de regulamentação de ANVISA, que na ocorrência de uma fiscalização, confere

os valores para confirmar que o condicionamento dos medicamentos estão sendo

realizados de forma correta, a Figura 4 apresenta um exemplo da ficha de con-

trole. Como o preenchimento se dá de forma manual, os dados estão sujeitos a

possíveis erros humanos, ou até mesmo má fé, por parte do técnico. Além disso,

como o técnico só verifica a temperatura no horários determinados, caso ocorra

falha de energia no período em que não tenha nenhum usuário responsável, os

medicamentos deverão ser descartados no momento posterior ao ocorrido.

A garantia de que a recepção está em temperatura correta, é apenas baseado

no funcionamento do ar-condicionado, não havendo veracidade de que realmente

a temperatura esteja correta.

Quanto as salas técnicas onde se passa o chiller para refrigeração da ressonân-

cia magnética, existe um mostrador apenas apresentando o estado atual, porém,

não é feito um monitoramento, nem mesmo armazenamento de tal informação.

Para a sala do servidor, é necessário um acompanhamento 24x7 para evitar

falhas de hardware e com isso, evitar parada no funcionamento dos serviços por

problemas técnicos.
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Figura 4: Exemplo de Ficha com Preenchimento Manual.

O estudo realizado foi sumarizado na Tabela 1. A tabela está organizada com

as seguintes colunas:

• Ambiente: Local ou sala onde é desejável realizar o monitoramento.

• Variável: Quais dados devem ser monitorados e coletados.

• Alvo/Motivo: Por qual motivo realizar o monitoramento e qual a intenção

de realizar o monitoramento.

• Controlador: Qual a pessoa (funcionário) designado por realizar o acompa-

nhamento das informações.

• Impacto: Informação sobre o que acarreta caso o dado não seja acompanhado,

qual a consequência se os valores saírem dos padrões.
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Tabela 1: Sumário dos ambientes a serem monitorados no IRN.

Ambiente Variáveis Alvo/Motivo Controlador Impacto
Sala de
Ultrassono-
grafia

Temperatura e
Umidade.

Manter o funcionamento e
garantia do equipamento
junto ao fabricante.

Técnico de
Enferma-
gem

Mal funcionamento do equipamento,
perda de garantia do dispositivo.

Sala de Esto-
que dos medi-
camentos

Temperatura e
Umidade. CO2.

Restrição de manter os me-
dicamentos acondicionados
de forma correta. Monitora-
mento em caso de incêndio.

Responsável
pelo Esto-
que.

Descarte de medicamentos, e por con-
sequência geração de ônus para a insti-
tuição.

Sala de TI Temperatura. Condicionamento cor-
reto dos servidores, para
funcionamento constante.

Técnico de
TI, respon-
sável pela
unidade.

Parada dos sistemas de TI, responsável
por todo o fluxo do paciente e armaze-
namento de imagens médicas.

Sala de Es-
pera dos Paci-
entes

Temperatura e
Umidade. CO2.

Baseado em normas da AN-
VISA, garantir o conforto
do paciente junto a sala de
espera. Monitoramento em
caso de incêndio.

Funcionários
da Recep-
ção.

Devido ao grande volume de pacientes
que podem estar nas salas de espera,
não sendo possível garantir o correto
acondicionamento dos mesmo, gerando
desconforto para os pacientes.

Temperatura
do Chiller

Temperatura
(entrada e saída
da água).

Os equipamentos de resso-
nância magnética necessi-
tam de refrigeração cons-
tante.

Técnico de
Enferma-
gem

Caso o resfriamento não seja feito de
forma correta, será gerado um custo
desnecessário (aumenta o uso do hélio)
para a instituição, inclusive com o risco
de parada do equipamento.
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3.3 Considerações Finais

Baseado no conjunto de informações levantadas, nota-se que onde ocorre mo-

nitoramento o mesmo é realizado de forma manual, com intervenção do usuário

(anotado e sem garantia de validade), em intervalos de tempo pré-definindos. O

registro é feito muitas vezes, sem manter uma referência histórica.

Em caso de problema e o mesmo venha a ocorrer fora do horário de expediente,

a solução é dada apenas no dia seguinte ao ocorrido. Porém nos cenários levantados

percebesse que existem problemas que podem acarretar em ônus maior, no caso do

sistema de refrigeração dos medicamentos venha a parar, dependendo do tempo,

poderá acarretar em ter que jogar no lixo os medicamentos mal acondicionados.

Com isso a solução acarretará na prevenção de cenários atípicos, semelhante ao

que foi citado.
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4 A Plataforma Guardião Cloud
System

Este capítulo apresenta uma visão conceitual da plataforma Guardião, apre-

sentando como os conceitos de computação autonômica e Internet das Coisas são

combinados em nossa solução.

4.1 Visão Geral

A plataforma Guardião surge pela necessidade de realizar a coleta de dados em

formato variado. No entanto, é perceptível a necessidade de tornar tais informações

não apenas úteis para coleta e referência histórica, mas também para agir em

relação a estas informações. Nesse contexto, é possível aplicar os conceitos de

computação autonômica para preencher tal lacuna, ou seja, baseado nos dados

coletados permitir o sistema gerar ações por sobre tais informações, e a ação poder

ser cadastrada pelo usuário.

Considerando os aspectos relacionados a IoT, assumimos que existem uma

série de “coisas” que sejam capazes de interagir com um ambiente. A plataforma

trabalha com as “coisas” que podem assumir três papéis:

• Coletor: dispostivo utilizado para coleta de informações em intervalos de

tempo pré-determinado pelo usuário. Coletores podem conter algum tipo de

armazenamento temporário, mas sua função principal é a obtenção e envio
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dessas informações para alguma outra entidade do sistema. Exemplos de

coletores incluem sensores de qualidade do ar, temperatura e umidade, além

de sensores de corrente que podem ser usados para mensurar o consumo de

energia.

• Gatilho: dispositivo que indica se algum tipo de ação externa ocorreu. Di-

ferente do Coletor, Gatilhos observam o ambiente e emitem uma notificação

quando existe a ocorrência de determinado evento. São exemplos de gatilho

os sensores de presença, sensor de fumaça, e sensor de chuva.

• Atuador: dispositivo que realiza alguma ação no ambiente, sendo capaz de

controlar outras “coisas”. Atuadores são controlados remotamente pela plata-

forma Guardião, e suas ações são baseadas nas decisões que o sistema e/ou

usuário toma. Um atuador pode ser utilizado para acender uma lâmpada,

ativar uma sirene, ligar/desligar algum equipamento remoto.

As informações coletadas através dos diversos dispositivos devem ser analisa-

das para que se tenha alguma utilidade. É possível gerar cenários em que, através

da coleta das informações e do cadastro de alertas seja possível instruir o sistema

a ligar outro dispositivo, como um atuador. O Guardião possibilita esse tipo de

cadastro de notificações por parte do próprio usuário, no contexto em que os equi-

pamentos estão funcionando. Por exemplo, é possível solicitar ao sistema que caso

seja obtido uma informação de temperatura acima de 15◦C, seja automaticamente

ativado um atuador que ligue uma sirene, gerando assim um alerta sonoro. A

mesma situação pode ocorrer para um gatilho, que em caso de ativação é possível

alterar o estado de outro atuador. É possível criar um gatilho ligado a um sensor

de presença, e caso seja detectado algum movimento, o sistema envia um SMS

para o usuário, indicando que algo de errado ocorreu no ambiente monitorado.

A plataforma permite a coleta da informação, em seguida analisar os dados

recebidos, planeja qual ação deve ser tomada e executar a decisão. Para que tal

fluxo seja adotado, foi aplicado na plataforma conceitos de computação autonômica
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para estruturar o Guardião.

A Figura 5 apresenta uma visão conceitual da plataforma, onde os dispositivos

relacionados a Internet das Coisas estão no ambiente físico a qual se monitora. A

plataforma Guardião, que implementa os conceitos de Computação Autonômica,

executa em nuvem, recebendo os dados pela Internet. Com base nas informações

recebidas, a plataforma se baseia no controlador proposto pelo feedback control

loop, composto por quatro fases distintas (Monitor, Analyse, Plan e Execute).

Figura 5: Visão conceitual da solução, combinando conceito de Comp. Aut. e In-
ternet das Coisas.

Nos conceitos relacionados a computação autonômico, a interface de entrada

dos dados é definida como sensor, e a interface de saída/resposta é o effector.

Os dados são enviados pelos dispositivos, baseado na premissa dos conceito de

Internet das Coisas, para realizar o envio dos dados para a fase sensor, através

do dispositivo de coleta e gatilho de dados. Como resultado, o controlador pode

executar uma tomada de decisão que se comunica com a fase effector, que pode

enviar uma alteração para o atuador, ou realizar algum tipo de notificação.
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Este tratamento de informações deve ocorrer conforme a necessidade do usuá-

rio, e para isso, seguimos a filosofia do DIY (Do-It-Yourself - faça você mesmo)

(WOLF; MCQUITTY, 2011). Além de permitir que o usuário desenvolva seus pró-

prios dispositivos e os conecte ao Guardião, a plataforma permite que cada usuário

monte seu próprio feedback loop para monitorar e agir sobre seu próprio ambiente

através de suas próprias “coisas”. Desse modo, o tratamento das informações co-

letadas e a consequente tomada de decisão pode ser programada pelo usuário

simplesmente “plugando” os diversos componentes disponíveis para cada fase do

feedback loop.

A ideia é permitir a um usuário leigo, o desenvolvimento de uma solução de

IoT completa. Sendo assim, todos são livres para criar quantos loops desejarem,

podendo ter um loop para cada dispositivo IoT que possuir, combinar informa-

ções de diversos dispositivos para alimentar um único loop, ou uma combinação

de “coisas” e loops. Para que se mantenha a consistência dos loops criados pelos

usuários, foi necessário a definição de alguns padrões de controle para o Guardião,

os quais serão apresentados na próxima seção.

4.2 Padrões de Controle no Guardião

O Guardião segue um modelo de auto-adaptação centralizado, ou seja, todo o

gerenciamento da tomada de decisão é realizado atráves do núcleo do Guardião.

Entretanto, é possível organizar as fases de um loop de controle de diversas manei-

ras, conforme mencionado no Capítulo 2. Na sequência, é apresentado as diversas

formas de organização suportadas pela plataforma.

Cada usuário no Guardião pode organizar seu ambiente de trabalho em um

projeto. O projeto é um aglomerado de dispositivos, como coletor, gatilho e atu-

adores. Os dispositivos que estão contidos em um projeto não são visualizados e

acessados através de outros projetos apenas entre si, ou seja, sendo cada projeto é

isolado dos demais. Cada projeto possibilita a criação de vários usuários e grupos,
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e é possível restringir quais dispositivos podem ser visualizados e acessados por

tais grupos.

Uma vez que uma “coisa” é registrada no Guardião ela assume o papel de

sensor ou effector, e fica então disponível para ser utilizada por um ou mais loops

de acordo com a necessidade do usuário. Com base nisso, e nas fases do feedback

loop, definimos três cenários que ajudam a exemplificar os padrões de controle

suportados pelo Guardião.

O primeiro cenário é apresentado na Figura 6, e considera que cada dispositivo

está relacionado a um, e somente um, loop de controle, de modo isolado. Por outro

lado, cada loop pode estar relacionado a diversas “coisas”. É demostrado que cada

projeto funciona de forma isolada, ou seja, as “coisas” do Project #1, não conse-

guem acessar os dipositivos que estão no Project #2. Considerando Project #1,

Thing #1.2 e Thing #1.3 estão enviando os dados para o mesmo loop. Podemos

colocar como exemplo uma situação onde é possível ter 4 sensores de temperatu-

ra/umidade em um ambiente, dispostos nas extremidades da sala, e em seguida é

calculado a média dos valores coletados, de forma que, após análise dessa média é

que é tomada alguma decisão.

O dispositivo de coleta/atuador e/ou gatilho/atuador podem ser o mesmo,

coforme o modelo de implementação escolhido. Por exemplo, a Figura 6 mostra

o projeto #1 com um dispositivo que faz o papel de coletor e atuador ao mesmo

tempo (Thing #1.1 ) controlado por um loop, enquanto que Thing #1.2 assume o

papel de coletor, fornecendo informações que são utilizadas para controlar Thing

#1.3 no papel de atuador. Já no projeto #2, a entrada do dado é feito através de

um gatilho (trigger), que baseado em uma ação externa informa o loop de controle.

A Figura 7 apresenta um cenário em que cada “coisa” se relaciona com um ou

mais loops MAPE-k. Nesse caso, cada loop recebe as mesmas informações, mas

todo o restante do processo acontece de maneira independente. Assim, a forma

como essas informações serão analizadas, a tomada de decisão e a possível ativação

de um atuador podem ser isoladas de um loop para o outro
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Figura 6: Cenário 1 - Um dispositivo ligado somente a um loop.

Nesse cenário, é possível ter o Thing #1.1 realizando a coleta de alguma infor-

mação específica, e caso algum problema ocorra, o loop #1, pode tomar a decisão

de enviar uma mensagem de alerta, e ao mesmo tempo, a informação do Thing

#1.1 está sendo utilizado em conjunto do Thing #1.2 no loop #2, para realizar,

por exemplo, uma média de valores, e por consequência realizar uma alteração de

um atuador (Thing #1.3 ). Já o loop #3, apenas aproveita os dados de coleta que

está sendo realizado pelo Thing #1.2, para que tenha o loop #3, realizando outra

tomada de decisão.

É importante notar que, embora um sensor possa ser utilizado por mais de

um loop, atuadores só podem ser utilizados por um único loop. A intenção dessa

restrição é evitar que uma alteração concorrente ocorra, ou seja, enquanto um loop

de controle baseado no Coletor A altera o estado de um Atuador A de X para

Y, evita-se que outro loop baseado no Coletor B, retorne o estado do Atuador A

de volta para o estado X. Pensando em um cenário real, os dados analisados de

uma determinada fase podem planejar a execução para ativar um sirene, de forma
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Figura 7: Cenário 2 - Um dispositivo ligado a mais de um loop.

simultânea que outra fase planeja a execução de inativar a sirene, gerando assim

um problema na falha do alerta gerado pela primeira fase.

Existem ainda situações onde uma determinada fase do loop possa ser reutili-

zada, caracterizando um padrão de controle inter-loop (WEYNS et al., 2013). Será

possível realizar a correlação entre os MAPE-K, conforme o cenário apresentado

na Figura 8. A correlação permitirá que em determinada fase do MAPE-K, seja

utilizado informações de outros MAPE-K. A intenção desse modelo, é a reutiliza-

ção de fases, com isso, o usuário poderá definir um único padrão de monitoramento

(monitor), no qual poderá ser explorado por vários loops e centralizando o moni-

toramento das infomações.

Figura 8: Cenário 3 - Relacionamento entre fases Inter-Loop.

Esses diversos cenários foram capturados no diagrama de inter-loops da Figura

9, onde identificamos quais os possíveis relacionamentos entre “coisas” e fases do

feedback loop.
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Figura 9: Relacionamento entre as possíveis fases do loop de controle.

• 1:1 - uma fase interage apenas com outra. Por exemplo, para cada Sen-

sor apenas posso ter ou um dispositivo de coleta ou gatilho. Bem como o

Execute apenas pode interagir sobre um Effector que apenas poderá ser

relacionado a um Actuator.

• N:N - várias fases podem interagir com várias outras da fase seguinte. Por

exemplo, o Monitor poderá unificar um conjunto de informações de vários

Sensor, bem como o Monitor poderá interagir entre si, com vários outros

monitoramentos.

• N:1/1:N - quando 1 fase pode gerar resultado e ser consumido por outras

fases. Por exemplo, é possível que a fase Plan seja invocada pelo resultado

de várias dados que estão na fase do Analyze, e por consequência o Plan,

pode realizar várias execuções (Execute).

• X - símbolo que implica o não relacionamento entre as fases. Por exemplo,

o Plan não poderá se utilizar de outras caixas que estão na mesma fase, o

mesmo para a fase Execute.

Baseado na Figura 9 é possível montar como exemplo um cenário em que vários

dispositivos coletores (colector), cada um representado através de um (sensor).

Esses sensores podem prover informações para um ou vários monitores, inclusive,

permitindo vários monitores (monitor) conectados entre si. Tais informações são

então disponibilizadas para a realização de análise (analyse), que por sua vez
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pode ser realizada por diversos componentes coordenados. A fase de planejamento

(plan) é restrita a somente um componente desse tipo por loop, enquanto que o

componente de execução (Execute) recebe comandos de um e somente um elemento

de planejamento. Essa decisão foi tomada para simplificar o processo de tomada

de decisão, e para evitar que componentes tomem decisões conflitantes, evitando

concorrência de alteração de um dispositivo atuador (actuator).

Um cenário real (como exemplo), em que seja possível usar o relacionamento,

é em um local a qual se tem vários sensores, recebendo informações de várias “coi-

sas”. Por exemplo, um ambiente com quatro sensores de temperatura e umidade,

fornecendo dados para diversos monitores que estabilizam o valor recebido antes

de passarem para outro monitor que calcular uma média dos dados coletados an-

tes desses chegarem à fase de análise. Após detectar um desvio na temperatura do

ambiente por meio de análise, é preciso decidir o que fazer e planejar qual a ação

a ser executada, podendo disparar um atuador, ou seja, um dispositivo que esteja

ligado em uma sirene para sinalizar de forma sonora para o usuário que algo está

fora do parâmetro definido.

4.3 Considerações Finais

te capítulo apresentou uma visão conceitual do Guardião com base no levanta-

mento bibliográfico realizado no capítulo 2 e no cenário apresentado como estudo

de caso no capítulo 3.
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5 Arquitetura e Implementação

Este capítulo apresenta uma visão arquitetural da plataforma Guardião, se-

guida das decisões de implementação da solução.

5.1 Arquitetura do Guardião

O Guardião permite a criação de vários projetos, e para cada projeto, existe

a possibilidade de uso de diversos dispositivos. Sendo assim, um dos requisitos

principais da solução diz respeito à sua escalabilidade, de modo que não haja a

perda das informações enviadas pelas “coisas”, assim como o processamento de

tais informações não acarrete na falha da tomada de decisão nas diversas fases do

feedback loop.

De forma a atender ao requisito de escalabilidade, a arquitetura do Guardião é

baseado em middleware orientado a mensagem (MOM ), que permite uma comu-

nicação distribuída com base em um modelo de interação assíncrono (MAHMOUD,

2004). Isso é conseguido através do padrão publish/subscribe oferecido por MOMs,

onde produtores enviam mensagens que são encaminhadas para vários receptores.

Conforme já demostrado em outras plataformas, tal como a StackSync (LÓPEZ et

al., 2013), o Guardião se baseia nas seguintes características:

• Encaminhamento de mensagem assíncrona: o recebimento de mensa-

gem não necessita de uma resposta imediata, ou seja, as informações são

enviadas para o broker a qual se responsabiliza pelo armazenamento das
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informações.

• Escalabilidade no modelo de notificação: com este modelo é possível

adotar um padrão distribuído para o envio/recebimento de notificações, per-

mitindo que seja enviada apenas 1 notificação para cada alerta gerado pelo

sistema. No cenário em que se possui diversos servidores executando um único

sistema(escalabilidade), deve-se precaver que a notificação seja realizada por

todos os servidores escalados.

• Possibilidade de Balanceamento de Carga Implícito: é possível adotar

o modelo em que o sistema possa rodar em diversos servidores, permitindo

uma escalabilidade horizontal. Assim sendo, é possível acrescentar máqui-

nas conforme a demanda de acesso e de coleta de informações por diversas

“coisas”.

Nesse contexto, conforme apresentado na Figura 10, a arquitetura do Guar-

dião tem como ponto central um Broker que tem como responsabilidade receber e

encaminhar mensagens de/para os outros componentes da plataforma e as “coisas”.

Além de permitir a troca de mensagens de forma assíncrona, o Broker também en-

via informações coletados para uma base de dados, de forma a manter um registro

histórico. Esta base de dados, assim como os outros componentes do Guardião, é

hospedada em uma plataforma de nuvem, permitindo lidar com o grande volume

de dados gerados pelas diversas “coisas”. Já os dipositivos que enviam os dados, se

encontram externos a solução, apenas enviando os dados através da internet.

O Loop Manager é o componente responsável por gerenciar os diversos loops

de controle do usuários da plataforma. Este componente sabe qual fase ativar para

cada loop de controle configurado no sistema, conforme é definido pelo usuário,

sobre os dipositivos observados. Cada fase de um loop (monitor, analyse, plan e

execute), pode envolver serviços internos (capturados pelos diversos módulos da

plataforma) e externos ao Guardião (representado por External service na figura).

Para realizar a tomada de decisão, o sistema realiza o armazenamento das
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Figura 10: Representação da Arquitetura.

informações, e em seguida existem mecanismos que acompanham as informações

armazenadas. Tal acompanhamento apenas é realizado se o dispositivo possuir

algum tipo de alerta cadastrado, em caso positivo, o coordenador do loop, executa

as fases descritas abaixo, tendo o Broker como elemento central para ligação dos

seguintes módulos e suas respectivas funções:

• Pre-processor: recebe a informação, e em seguida verifica se no projeto

existe algum tipo de ação a ser tomada pelo usuário, realizando um pré-

processamento. Esse módulo é responsável pela fase Monitor do loop.
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• Decision Engine: caso exista alguma ação cadastrada, pelo usuário, o mó-

dulo é responsável por definir o que executar e qual a ação a ser tomada.

• Coordinator: este módulo irá averiguar quais as ações necessárias, após a

tomada de decisão. (execute)

• Report: caso o usuário deseje extrair visualmente as informações, tal módulo

se encarrega de unir os dados, e renderizar, conforme filtros escolhidos. O

sistema usa como base os dados persistidos.

• Notifier: caso o sistema possua algum tipo de ação a ser tomada, e seja ne-

cessário realizar alguma notificação, é enviado para tal módulo que gerencia

o envio das mensagens (SMS e e-mail).

A comunicação com as “coisas” é responsabilidade do componente Protocol,

permitindo a utilização de diversos protocolos (como CoAP, MQTT e REST). Este

componente, em conjunto com o Broker, permite a comunicação entre dispositivos

com protocolos de comunicação distintos tendo como vantagem a possibilidade que

a mensagem recebida via REST, possa ser “escutada” por um outro sistema que

esteja conectado através do MQTT.

Como exemplo, existe um dispositivo que envia os dados por meio de uma re-

quisição HTTP, ao receber a mensagem a plataforma realiza o envio para os demais

protocolos, sendo assim, pode ser desenvolvido uma solução externa a plataforma

que se encontra conectado através do protocolo MQTT, e ao receber a mensagem

executa qualquer tipo de ação, com qualquer tipo de chamado de serviço.

A plataforma permite que o usuário crie sua própria aplicação, consultando os

dados recebidos pelo Guardião, para tal, foi implementado um External API , que

é uma camada REST, que permite ao usuário com uma chave de autenticação,

acessar os dados coletados pelo Guardião, com isso, o usuário tem o controle sobre

os dipositivos criados e seus diversos tipos. Também é permitido ao usuário seja

notificado pelas mensagens recebidas pelo Broker no momento do que é realizado
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a coleta ou alteração de estado dos dispositivos, através dos protocolos de M2M,

tendo como recurso, o uso de assinatura de canal de mensagem (publisher/subs-

criber), por exemplo, utilizando o protocolo MQTT, é possível receber todas as

mensagens recebidas da coleta de determinado dispositivo, inclusive implementar

algum tipo de tomada de decisão externa a solução. A extração das informações de

coleta através de tais APIs abre um conjunto de possibilidades, como a utilização

de ferramentas de BI para realizar a análise das informações armazenadas.

O acesso através da Web é apenas uma GUI , para visualizar as informações

e realizar o cadastramento de alertas e campos calculados, bem como alguns rela-

tórios e gráficos oferecidos. Não sendo necessário o uso da interface web para uso

e consumo das informações coletadas. Caso o usuário esteja visualizando os dados

através da web, e o dispositivo esteja enviando as informações, o Broker realiza o

envio dos dados para a mesma, em tempo real, sem a necessidade de recarregar a

página.

5.2 Implementação

A plataforma Guardião foi implementada visando permitir o recebimento das

informações independente da quantidade de dados que serão enviados pelas “coi-

sas”. É implementada utilizando a linguagem JavaScript do lado do servidor, com

a plataforma do Node.JS, de tal maneira que se tornou simples a implementação

para receber os dados através do HTTP, MQTT e CoAP por já existirem pacotes

nativos de tais protocolos em Node.JS.

Atualmente a interface web apenas permite a utilização do cenário #1, onde

cada “coisas” só pode ser consumidar por um único controlador. Entretanto a

plataforma permite uso do cenário #2 e #3 suportado pelo Backend e não pela

interface web.

Para o desenvolvimento foram utilizados as seguintes API’s e respectivas fina-

lidades:
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• async: utilizado para unificar dados em requisições assíncronas, utilizado

para, por exemplo, apresentação dos dados na GUI, e geração de relatórios.

• cron: responsável por demandas em horários específicos, utilizados para ana-

lisar as informações recebidas.

• coap: utilizado para permitir que o sistema possua recursos de comunicação

utilizando o protocolo CoAP.

• mqtt: utilizado para permitir que o sistema possua recursos de comunicação

utilizando o protocolo MQTT.

• express: responsável por gerenciar as rotas de requisição HTTP, e permitir

inclusive o uso do REST para comunicação dos dispositivos.

• i18next: permite recursos de internacionalização da aplicação.

• mongoose: responsável por facilitar a comunicação com o banco de dados

MongoDB.

• jade: utilizado para facilitar a criação da interface gráfica (GUI) que é usado

para geração do HTML.

As informações coletadas são enviadas, através de um endereço de IP público,

de tal forma que apenas é necessário que o dispositivo esteja conectado a internet

para o envio das informações. Por exemplo, para enviar as informações via HTTP

em uma empresa que possua algum tipo de firewall, o processo é simples. Caso

a empresa tenha alguma restrição de proxy, é necessário apenas liberar que o

dispositivo possa acessar o IP externo do Guardião.

Ao receber a mensagem o sistema armazena em forma de documento, utilizando

a notação JSON , a decisão de utilizar esse formato é por persistir os dados de

forma não estruturada, haja visto que a plataforma não restringi a quantidade de

informações que serão recebidas.
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Os dados ao serem recebidos pela plataforma são armazenados no banco de

dados, para evitar demora na resposta, o dado não é tratado no recebimento, e

sim, após o armazenamento dos dados. Em seguida, existe um processo que é exe-

cutado e acompanha as novas informações que foram armazenadas, tal tratamento

é executado apenas nos dipositivos que possuem alertas cadastrados, já que é no

momento em que se configura o alerta e que se define o controlador do loop. O

sitema executa ações conforme definidos no alerta (não será apresentado o trecho

de código que executa tal ação, por questão de proteção ao código).

As informações recebidas, podem ser tratadas de forma diferente com relação a

forma em que foi armazenada, pois a plataforma oferece a criação de campo calcu-

lado. Desse modo, é possível tratar as informações coletadas de forma diferenciada,

aplicando cálculos definidos pelo usuário que serão executados pela plataforma.

Existem alguns exemplos publicados em um repositório público no GitHub1,

para serem norteadores para pessoas que desejam desenvolver soluções que se co-

muniquem com a plataforma. Os exemplos são escritos para Arduino e Python, e

os exemplos permitem realizar a coleta dos dados utilizando os protocolos REST e

MQTT. São incluídos cenários em que se permite por exemplo, utilizar um disposi-

tivo Arduino sem Ethernet, e outros cenários nos quais é possível obter informações

através do protocolo SNMP e enviar via MQTT.

Também foi desenvolvido uma aplicação, que possui a capacidade de realizar

coleta de informações de um computador, e enviar para o Guardião, utilizando o

módulo PSUtil2, que possui a capacidade de extrair informações de um compu-

tador com qualquer sistema operacional, sendo possível instalar e configurar quais

os dados que se deseja monitorar e enviar.

Atualmente o sistema já se encontra validado e aplicado em alguns dispositivos,

tais como o Arduino, o Raspberry PI e o Spark.IO. De toda forma, o sistema pode

ser utilizado em qualquer tipo de situação/máquina que consiga estar conectada a
1https://github.com/guardiaocl/
2https://pypi.python.org/pypi/psutil
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internet. Existe um conjunto de exemplos já documentados e aplicados, bem como

usuários fazendo uso da aplicação. Como planejamento de evolução para estimular

o uso do Guardião por desenvolvedores, é planejado o desenvolvimento de APIs

nas linguagens: Java, Python, PHP e C++ (lib para o Arduino).

5.3 API de Serviço

Devido a plataforma permitir que desenvolvedores tenham acesso as informa-

ções armazenadas, é disponibilizado uma API de Serviço com um conjunto de

URL’s a qual possibilita o acesso as informações referentes aos projetos, como:

autenticação, limites da conta (conforme o plano), criar e remover dispositivos,

histórico das informações armazenadas.

Para realizar o acesso a API de serviço, é necessário chamar um recurso de

autenticação, receber uma chave única e através do retorno de tal recurso é possível

realizar a chamada dos demais. Existe limitação com relação a quantidade de

chamadas realizadas conforme o plano escolhido para o projeto, caso o usuário

utilize uma conta de desenvolvimento, apenas é possível realizar 100 chamadas

por dia, e caso seja consultado dados em relação as informações armazenadas,

apenas será retornado 20 linhas de tais dados.

Os recursos acessados serão versionados, ou seja, sempre será mantido os recur-

sos atuais, e caso seja necessário evoluir o sistema, serão criadas novas versões. A

intenção desse modelo é evitar falhas de compatibilidades conforme novos recursos

venham a ser oferecidos e/ou modificado.

Segue listagem com método da requsição, descrição e recursos oferecidos:

• POST /service/v1/authenticate: recurso utilizado para autenticação do

serviço, no qual é enviado email e senha, e retornado o user-key, chave a qual

será utilizado para autenticar os outros recursos. Só será permitido chamar

os demais recursos, caso seja enviado no HEAD da requisição, o campo
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user-key.

• GET /service/v1/devices: recurso que irá listar os dispositivos de co-

leta cadastrados e vinculados ao projeto. Será retornado um JSON com os

dispositivos de coleta e a última informação coletada.

• GET /service/v1/actuators: recurso que irá listar os dispositivos atua-

dores cadastrados e vinculados ao projeto. Será retornado um JSON com os

atuadores e o estado em que se encontra.

• GET /service/v1/triggers: recurso que irá listar os dispositivos de gati-

lho cadastrados e vinculados ao projeto. Será retornado um JSON com os

gatilhos e o estado em que se encontra.

• GET /service/v1/actuator/[on|off]/:serial: recurso que irá ligar ou des-

ligar um atuador. A chamada do recurso pode ser usando on ou off, e ao final

da URL deve ser informado o serial do dispositivo que se deseja controlar.

Será retornado um JSON com o serial e o estado em que o dispositivo estará.

• GET /service/v1/info/project: recurso que retorna informações do pro-

jeto, bem como a quantidade de dispositivos, o limite permitido para criação,

o prefixo utilizado e a ApiKey, e a licença do projeto.

• GET /service/v1/info/limit_status: recurso que retorna o limite per-

mitido para chamada de serviços, bem como o total permitido para novas

requisições para uso da API de serviço.

• GET /service/v1/info/user: recurso que retorna informações do usuário

a qual está realizando as chamadas da API de serviço.

• GET /service/v1/info/[device|actuator|trigger]/:serial: recurso que

retorna informações de dispositivos específicos. Será retornado um JSON

com a última informação armazenada, coforme o recurso requisitado.
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• POST /service/v1/create/[device|actuator|trigger]: recurso respon-

sável pela criação de dispositivos, podendo ser enviado a descrição do dispo-

sitivo que está sendo criado.

• DELETE /service/v1/delete/[device|actuator|trigger]/:serial: recurso

que possibilita a remoção de dispositivos, bem como as informações vincula-

das ao mesmo. Em caso de sucesso ou falha, é retornado uma mensagem no

formato JSON.

• GET /service/v1/list/information/:serial: recurso que permite retor-

nar as informações de um dispositivo de coleta. Para a requisição poderá ser

enviado o limite de dados a ser retornado, bem como a partir de qual posição

se deseja retornar o valor. É retornado os parâmetros de busca e os valores

do dispositivo.

• GET /service/v1/list/history/:serial: recurso que permite retornar as

informações de um dispositivo atuador ou gatilho. Para a requisição poderá

ser enviado o limite de dados a ser retornado, bem como a partir de qual

posição se deseja retornar o valor. É retornado os parâmetros de busca e os

valores do dispositivo.

Todos os recursos acima citados, bem como exemplos de utilização e o re-

torno dado as informações são apresentados na página de documentação, citado

na próxima seção.

5.4 Documentação

Para facilitar o uso da plataforma pelos usuários, bem como para permitir

o apoio para o desenvolvimento de outras soluções utilizando o Guardião, existe

uma documentação3 em duas línguas, português e inglês. A documentação está em
3http://docs.guardiaocloud.com.br
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tópicos, de modo a facilitar a busca por parte do usuário. Cada tópico conta com

exemplos de uso, com trechos de código, que podem ser usados diretamente nos

dipositivos do usuário. Segue abaixo os tópicos com uma breve descrição:

• Começando: explica qual a intenção da plataforma, quais os recursos ofe-

recidos, e quais os tipos de dispositivos podem ser criados, assim como os

tipos de licença.

• Criando Dispositivos: através de um passo a passo, é explicado como criar

os dipositivos, e os recursos de definição de Tags, para facilitar o agrupamento

dos dispositivos conforme áreas específicas.

• Recursos da Solução: apresenta quais os recursos oferecidos pela interface

web, como a geração de relatórios, gráficos, campo calculado. Cada recurso

é especificado conforme o tipo de dispositivo criado.

• Comunicando via HTTP: de que maneira comunica os possíveis tipos de

dipsositivo, utilizando o protocolo HTTP.

• Comunicando via MQTT: de que modo comunica os possíveis tipos de

dipsositivos, utilizando o protocolo MQTT. Quais os tópicos associados ao

protocolo, bem como o formato de dado a ser enviado.

• Comunicando via CoAP: como comunica os possíveis tipos de dipsositi-

vos, utilizando o protocolo CoAP. Quais os tipos de requisição HTTP são

aceitos, e como o sistema se utiliza de tais chamadas para troca de dados.

• Acessando a API de Serviço: apresentado como se comunicar com os

dados gerados e armazenados pelo Guardião, permitindo assim, a desenvol-

vedores utilizarem tal camada para criar outras interfaces de comunicação.

• Projetos de Exemplo: projetos que podem ser utilizados como sugestão

para comunicar os dispotivos com o Guardião.
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• Monitoramento de Máquina: de que maneira realizar a coleta de in-

formações de um computador, sendo um módulo possível de ser utilizado

para comunicação do Guardião diversos tipos de hardware. Tornando assim,

computadores, como sendo uma “coisa”.

5.5 Considerações Finais

Neste capítulo, foi apresentado algumas decisões que motivaram qual modelo

arquitetural seguir, quais os pontos positivos que permitiram a escolha do MOM, e

quais recursos podem ser oferecidos utilizando o publisher/subscriber. Foi descrito

quais os módulos desenvolvidos para permitir que a plataforma consiga receber

e tratar as informações, e de que maneira os módulos podem ser explorado. Em

seguida, a implementação do Guardião, bem como alguns exemplos publicados

para uso do usuário.
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6 Avaliação

Este capítulo apresenta alguns dos resultados alcançados com a plataforma

Guardião, assim como uma breve discussão avaliativa. É demonstrado, de forma

resumida, como trabalhar com o Guardião em relação a criação do projeto, até

a criação e coleta de dados dos dispositivos. Em seguida é apresentado alguns

exemplos reais na qual a plataforma foi aplicada. Também foram realizados a

execução de alguns experimentos com a intenção de definir quais as limitações da

plataforma e em que momento é necessário realizar o escalonamento da solução.

Por fim, é apresentado em números o volume de informações geradas e a quantidade

de acessos feito a plataforma.

É importante mencionar que a solução foi apresentada como proposta de pro-

jeto para incubação ao INOVA Metrópole, constituindo-se em um dos resultados

mais importantes deste trabalho. Sendo muito bem recebida, e permitindo que a

empresa que representa a solução, a WeboneSystem Soluções em TI LTDA, pas-

sasse a compor as empresas que se encontram incubadas em seu âmbito.

6.1 Demonstração de Uso do Guardião

Essa seção será um passo a passo para criação de um projeto e criação de um

dispositivo de coleta de dados, tal como os recursos oferecidos pela GUI ao usuário.

Lembrando que para uso da plataforma não é necessário interação direta com a

GUI. Todo fluxo descrito aqui, é referenciado na documentação da plataforma.
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O primeiro passo para que um usuário possa fazer uso do Guardião é a criação

de uma conta, em conjunto com um projeto. A Figura 11, apresenta a tela de

criação de uma nova conta. Para a nova conta, o usuário precisa definir um prefixo

único que será utilizado para gerar o sequencial dos dispositivos cadastrados. Outra

informação solicitada, de modo a permitir a apresentação dos dados de forma

correta é a zona de fuso horário (Time zone).

Figura 11: Captura de tela de como criar um Projeto no Guardião.

Ao criar a conta, o sistema irá gerar um Api Key único para cada projeto.

A geração de tal valor é baseado em um UUID , que é um valor universal com

128bits, e com garantia de que seja praticamente único pois todos os bits são

gerados de forma aleatória. Cada projeto pode ter diversas “coisas” registradas,

e ao cadastrar uma nova “coisa”, o prefixo definido para o projeto é concatenado
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com um sequencial, gerando assim um identificador único para cada dispositivo

criado. A Figura 12, mostra de que maneira as informações são apresentadas para o

usuário. Esta figura também apresenta a quantidade de dispositivos cadastrados no

projeto, assim como uma cota de dispositivos associada ao plano de uso contratado

pelo usuário.

Figura 12: Captura de tela das informações da Conta.

Em seguida o usuário necessita solicitar a adição de um novo dispositivo, que

pode ser: Realizar coleta de informação (coletor), Controlar dispositivo remoto

(atuador), Monitorar em caso de alerta (gatilho). Através dessa opção o usuário

indicar qual o tipo de dispositivo deseja criar, sendo o coletor o dispositivo que

receberá as informações, o atuador que é utilizado para controlar dispositivos re-

motos e o gatilho que é ativado através de uma ação remota. A Figura 13 demostra

de que maneira solicitar a criação de tais dispositivos. A escolha dos nomes tem

por intenção facilitar ao usuário o entendimento de qual o tipo de dispositivo que

se deseja criar.

Figura 13: Captura de tela da adição de um novo dispositivo.
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Ao solicitar a criação do dispositivo, será apresentado ao usuário qual o número

serial que será gerado, além de um campo para que o mesmo possa adicionar uma

descrição ao dispositivo (algo que facilite a associação do dispositivo a um texto),

conforme Figura 14.

Figura 14: Captura de tela sobre as informações do dispositivo.

Após a adição do dispositivo, o mesmo já pode ser conectado à plataforma.

Para isso, é preciso configurar o dispositivo para utilizar a Api Key associada ao

projeto e o número serial do dispositivo. O envio de informações pode ser feitos por

diversos protocolos. Em seguida é dado um exemplo usando REST e o comando

curl para enviar uma requisição HTTP com 3 informações (temperatura, umidade

e luminosidade). Neste exemplo a informação está sendo enviada por meio do

método HTTP GET, sendo a URL composta pelo número serial do dispositivo

e a Api Key. Tudo que vier após a Api Key será considerado como informação

a ser coletada.

Listing 6.1: Envio de Dados através do CURL

curl -X GET "http :// guardiao.cl/collect/IOTWBS0001/

?apiKey =497 aa991 -d8e6 -4bb6 -ad17 -f01a13648333

&temperatura =10& umidade =30& luminosidade =15"

# resposta: {" status ":"OK"}

Caso o usuário esteja conectado a interface web, o sistema atualizará o dado

coletado, conforme será visto na Figura 15. Sendo um exemplo real de dados sendo
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coletados e automaticamente atualizado sem necessidade de realizar “refresh” do

navegador.

Figura 15: Captura de tela do painel de coleta.

Sendo necessário um acompanhamento mais específico do dispositivo, o usuário

poderá visualizar o painel do dispositivo, conforme exemplo na Figura 16. Será

possível acompanhar uma tabela com as informações coletadas, um gráfico com

as últimas coletas, alertas cadastrados para o dispositivo específico, bem como

descrição do aparelho.

Figura 16: Captura de tela do painel geral.

Após o criação do dispositivo, é possível cadastrar os alertas, conforme a Fi-

gura 17. O alerta varia conforme o tipo de dispositivo (coletor, atuador e gatilho),



60

sendo através dessa interface que é possível fazer com que a plataforma realize o

acompanhamento dos dados e a tomada de decisão. Os alertas são cadastrados

confome a necessidade do responsável do projeto e do dispositivo.

Figura 17: Captura de tela da janela de cadastro de alerta.

Outro recurso oferecido pela plataforma é a possibilidade de realizar cálculos

simples com os dados coletados, bem como o cálculo entre os dados coletados. A

Figura 18 demonstra de que maneira criar tal campo e demais opções oferecidas.

O recurso foi desenvolvido, com intenção de diminuir o processamento necessário

para realizar certos cálculos em “coisas” com limitação de recursos.

6.2 Exemplo de Implantação

Nesta seção será apresentado cenários em que já estão em funcionamento, ou

em fase de desenvolvimento, e que utilizam a plataforma do Guardião como backend

para armazenamento e tratamento das informações.
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Figura 18: Captura de tela da janela de cadastro de campo calculado.

6.2.1 Caso - Instituto de Radiologia de Natal - Unidade
Zona Sul

O projeto Guardião já se encontra em funcionamento no IRN, unidade Zona

Sul, onde foram implementados um total de 19 sensores. Para isso foram utilizados

3 dispositivos físicos, onde 1 dispositivo corresponde a um equipamento, tal como

Dragino, Arduino Nano e Arduino UNO. Cada dispositivo possui diversas portas

de entrada, onde cada porta pode ser utilizada para receber dados de 1 sensor, tal

como o DHT11 que é um sensor de temperatura e umidade. No Guardião foram

cadastrados 17 coletores, onde o coletor IRN00001 e IRN00016, combinam, cada

um informações de 2 sensores diferentes.

A Tabela 2 apresenta uma visão geral dos dipositivos físicos que foram implan-

tados, as configurações e em quais ambientes estão sendo monitorados. A coleta

está sendo realizado a cada 5 minutos. Também é identificado o número serial,

gerado pela plataforma, assim como os sensores utilizados.
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Tabela 2: Dados sobre a implantação do Guardião - IRN/ZS

Dispositivo Porta Ambiente Monitorado Serial Tipo de Sensor
Dragino 2 PET/CT - Chiller Entrada IRN00001 DS18B20

3 PET/CT - Chiller Saída DS18B20
4/A6 Sl. Técnica - Chiller RM IRN00002 DHT11
6/A7 Estufa do Contraste IRN00003 DS18B20
A0 Sala de Exame PET/CT IRN00004 DHT21
A1 Sala Chiller PET/CT IRN00005 DHT11
A2 Sala 01 - Med. Nuclear IRN00006 DHT11
A3 Sala 01 - Med. Nuclear IRN00007 DHT11
9/A9 Sala 01 - Ergometria IRN00008 DHT11
10/A10 Sala 02 - Ergometria IRN00009 DHT11

Arduino Nano A0 Raio-X 01 IRN00010 DHT21
A1 Raio-X 02 IRN00011 DHT21
A2 Mamografia IRN00012 DHT21
A3 Ultrassonografia IRN00013 DHT21
A4 Densitometria IRN00014 DHT21
A5 CPD IRN00015 DHT21
2 Sala RM - Chiller Entrada IRN00016 DS18B20
3 Sala RM - Chiller Saída DS18B20

Arduino Uno D5 Geladeira IRN00017 DS18B20

O prédio em que foi implantado possui ao todo 3 andares, composto por di-

versas salas. Para implantação do dispositivo optou-se por utilizar uma caixa cen-

tralizada, de onde foi feito um projeto de cabeamento estruturado, permitindo a

ligação dos fios para tais ambientes. A Figura 19 apresenta um exemplo de uma

caixa montada com 2 dispositivos, um Dragino e um Arduino Nano+Ethernet. O

Arduino UNO, por ser utilizado exclusivamente para uma geladeira, se encontra

na lateral da mesma.

A Figura 20 apresenta um exemplo do dashboard com as informações do IRN.

O IRN tem por intenção utilizar as informações para geração de relatórios e acom-

panhamento dos dados. Baseado em tais coletas foram cadastrados alguns alertas

conforme a especificação desejada para cada ambiente, definida pela equipe do

IRN.

O uso do Guardião possibilitou a instituição, o registro de diversas informações

para as quais antes não se havia o controle, ou era realizado de forma precária. Com
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Figura 19: Caixa para Coleta de Dados IRN.

Figura 20: Dashboard com dados de coleta do IRN.

isso o Guardião possibilitou a geração de relatórios com as informações coletadas,

além de acompanhamento em tempo real, com alertas, baseado em parâmetros que
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antes não eram monitorados.

6.2.2 Caso - Potiguar Energy

O Potiguar Energy é um dispositivo de baixo custo capaz de otimizar o uso

de energia elétrica através da análise e monitoramento do consumo, desenvolvido

pelos professores Soraya Christiane, Gilles Velenueve e o aluno Arley Willer, da

instituição UNIRN (Centro Universitário do Rio Grande do Norte). As informações

apresentadas nesta seção foram cedidas pelos autores do projeto Potiguar Energy,

ou seja, por ser um projeto de terceiros não é possível apresentar maiores detalhes

sobre o mesmo, apenas dar ênfase em qual cenário o Guardião foi utilizado.

O projeto possibilita também a detecção de desperdício reduzindo a conta de

energia mensal, com tarifa cada vez crescente em períodos de cenário econômico

desfavorável. Duas versões são disponibilizadas: uma on-line para ambientes com

Internet através de uma interface web, enviado os dados para a plataforma Guar-

dião e outra off-line com bluetooth, para ambientes sem internet usando o próprio

celular ou tablet.

O público-alvo do Potiguar Energy, são clientes domésticos, pequenas e médias

empresas. O dispositivo obteve boa aceitação e viabilidade conforme pesquisa de

mercado, apresentando melhor custo-benefício considerando ficha técnica e preço

frente aos demais concorrentes. A produção em escala e miniaturização, além de

novos serviços disponíveis na interface web serão os próximos passos do projeto.

Com a produção em série, será possível garantir um preço acessível ao consumidor

final.

Para a plataforma web, os dados coletados pelo Guardião, serão consumidos e

gerenciados ante uma outra interface que irá consumir a API de serviço do Guar-

dião. Para realizar o acompanhamento, basta o usuário que possui o hardware

Potiguar Energy, acessar a página, que está ainda em desenvolvimento, e acompa-

nhar os gastos e consumo em tempo real.
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Figura 21: Projeto Potiguar Energy - UNIRN.

Para o funcionamento do hardware, basta conectar o Potiguar Energy entre

o aparelho a ser medido e a tomada conforme visto na Figura 21. Como projeto

futuro é desejável que o próprio plug da tomada já possua o sistema imbutido, e

espera-se que o custo não ultrapasse o valor de R$ 15,00, sendo o equivalente a o

custo de uma tomada comum.

O projeto já foi avaliado em algumas ocasiões, e tema de reportagem no jor-

nal local, RNTV, no dia 06/02/2016, com o título: Estudante potiguar cria

aparelho que ajuda a economizar energia1.

6.2.3 Caso - Smart House

Um grupo de alunos do Instituto Metrópole Digital, composto por Felipe Bar-

balho Rocha, Lucas Cristiano Calixto Dantas e Raul Silveira Silva, sob a orientação

do professor Carlos Eduardo da Silva, desenvolveu um projeto de automação re-

sidencial utilizando a plataforma do Guardião. O projeto possibilita o controle
1http://goo.gl/jXvG4p
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de uma residência através da Internet. Para demonstrar seu funcionamento, foi

montada uma maquete com diversos dispositivos inteligados através de um Rasp-

berry Pi, bem como alguns micro-controladores, tudo conectado e controlado pela

plataforma Guardião.

Figura 22: Projeto SmartHouse - IMD.

A Figura 22 apresenta a maquete e uma tela em que o Guardião está sendo

apresentado, para mostrar que todo o controle da residência é possível via Internet.

Nesta maquete foram monitorados o nível de luminosidade, temperatura e umidade

de cada cômodo, e da área exterior da casa. Foram utilizados também sensores de

presença, atuando como gatilhos. Como dispositivos controlados, existe as luzes

de cada ambiente, um elevador, um ventilador de teto e o portão da garagem. A

comunicação entre os dispositivos e a plataforma Guardião se deu por meio do

protocolo MQTT, enquanto que o acompanhamento e controle foi realizado por

meio da interface web disponibilizada pelo Guardião.

Este projeto permitiu demonstrar o uso do Guardião para automação residen-

cial, lembrando mais um vez que as informações se limitam ao que foi repassado,

sendo possível perceber que é uma das áreas na qual a Internet das Coisas, pode ser

aplicado. Além disso, a equipe do projeto forneceu feedback acerca de melhorias

que foram incorporadas a interface web e a plataforma Guardião.
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6.3 Avaliação de Desempenho

Esta seção tem por objetivo realizar teste de carga na plataforma Guardião em

um ambiente simulado, semelhante ao ambiente que está atualmente em produção.

A intenção do teste é responder as seguintes perguntas:

• Qual a quantidade de “coisas” que a plataforma suporta com base na confi-

guração atual do sistema?

• Em que cenário a plataforma deixa de receber os dados em um tempo acei-

tável de conexão?

Para realização do teste de carga, está sendo utilizado uma máquina virtual

através da ferramenta VirtualBox. Optou-se pela não utilização do ambiente de

produção, para evitar o envio de informações avulsas. A máquina virtual criada

possui as seguintes características:

• Ubuntu Server 14.04.4 LTS (64 bits)

• 1 core de processamento, com 2.5 Ghz

• 2GB de RAM

• 8GB de HD

A escolha destas características, foi adotada por ser o mesmo do ambiente a

qual o sistema é executado em produção. Para o funcionamento do sistema em

tal teste de carga, será instalado o Node.JS, NGINX2 e o banco de dados não

relacional MongoDB. A máquina virtual está sendo executada em um computador

com as seguintes especificações:

• Macbook Pro - OS X El Captain
2https://www.nginx.com/
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• 8 cores de processamento (2,6 GHz Intel Core i7)

• 8GB de RAM

• 250GB de HD (SSD)

Será utilizado a ferramenta JMeter3 para realizar o teste de carga do Guardião

em tal ambiente. O JMeter é uma ferramenta desenvolvido em Java, e para o

ambiente de execução é utilizado a versão JDK 8 - 1.8.0 73 - 64 bits. Para

gerar as simulações e gráficos, está sendo utilizado o JMeter Plugins4 para ser

mais específico, o complemento Standard Set e Extra Set.

O plugin Stepping Thread Group foi escolhido por permitir simular o cres-

cimento do número de “coisas” de maneira controlada.

Para executar os experimentos, foram realizados 10 execuções de cada experi-

mento, seguindo a sequência abaixo:

• Executado o experimento.

• Reiniciado a máquina virtual (condição de esfriamento do experimento).

• Aguardado a plataforma ficar on-line.

• Coletado os dados para análise.

Os gráficos que serão apresentados tomam como base o tempo de duração

de cada experimento. Com base na repetição dos experimentos, foram coletados

dados como: tempo mínimo, tempo máximo, tempo médio. Os dados coletados,

assim como o código-fonte dos scripts utilizados para conduzir os experimentos

foram disponibilizados na Internet5. Os resultados dos experimentos, variando-se

o número de “coisas” enviando dados para a plataforma Guardião, podem ser vistos

nas próximas seções.
3http://jmeter.apache.org/
4http://jmeter-plugins.org/
5https://github.com/romulofagundes/guardiaocloud-experiment
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6.3.1 Experimento #1

O experimento #1 é o mais simples e foi utilizado para estabelecer um baseline

inicial. Este experimento envolveu um total de 100 “coisas”. Foram iniciadas 10

“coisas” em intervalos de 5 segundos até atingir o total de 100 “coisas” enviando

dados para a plataforma. Uma vez que o número total de “coisas” foi atingido,

manteve-se a carga por 10 segundos, para em seguida finalizar todas as “coisas”.

Usando como base o tempo de execução dos experimentos, a Figura 23a apre-

senta os resultados obtidos, enquanto que a Figura 23b apresenta a quantidade de

“coisas” criadas em relação ao tempo, no momento da execução dos experimentos.

Correlacionando os tempos (exibidos no eixo X de cada gráfico), é possível observar

o tempo de resposta em relação ao número de “coisas” enviando dados para a pla-

taforma. Neste experimento todas as requisições foram recebidas, e respondidas,

com sucesso pela plataforma. Observou-se que neste cenário, temos um tempo de

resposta médio abaixo de 0,5 segundos, atingindo um tempo de resposta máximo

de cerca de 1 segundo com cerca de 80 “coisas” enviando dados simultaneamente.

Esses resultados mostram que um único servidor é mais que suficiente para um

cenário de até 100 coisas, onde cada coisa faz uma leitura/envio a cada 1 segundo

ou mais (por exemplo, sendo mais que suficiente para o cenário do IRN, onde cada

sensor realiza a coleta/envio de informações a cada 5 minutos).

6.3.2 Experimento #2

O experimento #2 foi utilizado para se identificar o limiar para escalonamento

de máquina. Este experimento envolveu um total de 1000 “coisas”. Foram inicia-

das 50 “coisas” em intervalos de 5 segundos até atingir o total de 1000 “coisas”

enviando dados para a plataforma. Uma vez que o número total de “coisas” foi

atingido, manteve-se a carga por 10 segundos, para em seguida finalizar todas as

“coisas”.

Usando como base o tempo de execução dos experimentos, a Figura 24a apre-
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(a) Experimento 1 - Tempo de Resposta, em relação as execuções.

(b) Experimento 1 - Quantidade de “coisas”, em relação as execuções.

Figura 23: Experimento #1.
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(a) Experimento 2 - Tempo de Resposta, em relação as execuções.

(b) Experimento 2 - Quantidade de “coisas”, em relação as execuções.

Figura 24: Experimento #2.
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senta os resultados obtidos, e na Figura 24b apresenta a quantidade de “coisas”

criadas em relação ao tempo, no momento da execução dos experimentos. Neste

experimento todas as requisições também foram recebidas e respondidas com su-

cesso pela plataforma. Entretanto, observamos um aumento no tempo de resposta,

atingindo um tempo resposta médio de cerca de 19 segundos, com picos de apro-

ximadamente 25 segundos. Esses valores são alcançados quando temos mais de

750 “coisas” enviando dados de forma simultânea. Este nível de tempo de resposta

pode ser considerável aceitável para dispositivos que realizam a coleta/envio de

informações em intervalos de tempo de 60 segundos ou mais.

6.3.3 Experimento #3

O experimento #3 envolveu o aumento substancial de carga, com um total de

2000 “coisas”. Foram iniciadas 50 “coisas” em intervalos de 5 segundos até atingir

o total de 2000 “coisas” enviando dados para a plataforma. Uma vez que o número

total de “coisas” foi atingido, manteve-se a carga por 10 segundos, para em seguida

finalizar todas as “coisas”.

Analisando o gráfico da Figura 25a percebe-se um comportamento diferente

dos outros experimentos em relação ao tempo de resposta, e na Figura 24b apre-

senta a quantidade de “coisas” criadas em relação ao tempo. Observa-se uma re-

dução no tempo de resposta médio quando temos cerca de 1500 “coisas” enviando

dados de forma simultânea. Uma segunda análise identificou que isso acontece de-

vido a diversas respostas de erro, conforme exibido na Figura 26, onde percebe-se

que a plataforma começa a responder com erros com um grande volume de cone-

xões simultâneas. Dentre as respostas de erro ocorreram falha de resposta HTTP

(NoHttpResponseException), fechamento de conexão de forma antecipada (Con-

nectionClosedException), dentre códigos de erros HTTP 500 - Internal server

error e HTTP 504 - Gateway Timeout emitidos pelo servidor Web.

Conforme esse experimento é possível notar que o sistema já não consegue tra-

tar tal volume de “coisas” conectadas de forma simultâneas indicando a necessidade
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(a) Experimento 3 - Tempo de Resposta, em relação as execuções.

(b) Experimento 3 - Quantidade de “coisas”, em relação as execuções.

Figura 25: Experimento #3.
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Figura 26: Experimento 3 - Quantidade de Erros por tempo de Execução.

de outros servidores de modo a prover um serviço de balanceamento de carga.

6.3.4 Discussão

Os experimentos realizados forneceram uma referência que pode ser utilizada

para dimensionamento da solução para a implantação em um determinado cliente.

Além disso, é possível responder as seguintes perguntas: Qual a quantidade de

“coisas” que a plataforma suporta com base na configuração atual do sistema? e

Em que cenário a plataforma deixa de receber os dados em um tempo aceitável de

conexão?.

Os experimentos demonstraram que um único servidor é mais que suficiente

para um cenário de até 100 coisas, onde cada coisa faz uma leitura/envio a cada

1 segundo ou mais. Se considerarmos a tolerância de timeout para cerca de 45

segundos, esse mesmo servidor teria condições de atender até 1400 dispositivos.

Esta configuração é mais que suficiente para o cenário do IRN, onde cada sensor
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realiza a coleta/envio de informações a cada 5 minutos. Acima de 1400 dispositivos

se faz necessário a utilização de técnicas de balanceamento de carga.

É importante mencionar que, nesses experimentos, cada “coisa” enviava da-

dos continuamente, imediatamente após receber a resposta da requisição HTTP.

Desse modo, o intervalo de coleta/envio de informações mencionados, e consequen-

temente a tolerância de timeout, foram definidos baseado no tempos de resposta

observados durante os experimentos.

Os experimentos permitiram também identificar um conjunto de parâmetros

que devem ser considerados para o dimensionamento da solução, como por exem-

plo o intervalo de coleta/envio de informações. Com isso temos subsídios para se

identificar um limiar em que a plataforma seja escalonada de forma horizontal,

e assim, criando novos servidores para tratar as novas requisições, e mantendo a

confiabilidade no recebimento dos dados.

6.4 Dados com relação a utilização

A solução do Guardião, já se encontra em utilização por alguns usuários que

realizaram a criação de projetos com intenções diversas. Esta seção apresenta al-

guns números em relação a utilização do sistema e no montante ao armazenamento

dos dados.

O Guardião é uma solução que teve o desenvolvimento iniciado em 15/03/2014,

e seu primeiro protótipo foi disponibilizado para uso geral no dia 16/06/2014.

Atualmente o mesmo possui uma página principal com informações sobre o projeto,

bem como um canal de comunicação através de rede sociais.

O sistema possui um número de identificação na solução do Google Analy-

tics6, sendo uma solução que visa coletar informações de acesso a página (quan-

tidade de acesso, tempo de permanência, dentre outros), e baseado em tais dados
6https://www.google.com/intl/pt-BR/analytics/
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será apresentado alguns números, bem como, algumas informações originadas da

base de dados utilizadas pelo mesmo. O sistema é constantemente atualizado e im-

plementado diversas melhorias, possuindo assim o incremento de diversos recursos

existentes em outras plataformas de Internet das Coisas.

A solução possui uma documentação em formato HTML, com intenção de au-

xiliar os usuários que precisam fazer uso da solução. A documentação possui, para

facilitar o entedimento, imagens bem como exemplos de códigos que se aplicam ao

o uso em projetos práticos/reais.

O sistema atualmente possui alguns nomes de acesso, e as informações que

serão apresentadas compreendem tais nomes, dentre eles:

• http://guardiaocloud.com.br

• http://guardiao.cl

• http://guardiancl.io

Baseado em um filtro dos dados do Google Analytics, tendo como data de

início: 16/06/2014 até a data de 22/03/2016 o site possui os seguintes dados:

• Sessões: 6.974 - Uma sessão é o período que um usuário fica ativamente

engajado com o sistema.

• Usuários: 5.006 - São os usuários que realizaram pelo menos uma sessão

no período.

• Visualizações de Página: 17.140 - Total de páginas visualizadas. Exibi-

ções repetidas de uma única página são consideradas.

• Duração Média da Sessão: 00:03:08 - Média do tempo de navegação no

site.
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A Tabela 3 apresenta a evolução do projeto, tendo como base os dados de

coleta em duas datas, e demostra o crescimento de uso neste período. É importante

ressaltar que neste período, o foco foi o desenvolvimento da solução, em conjunto

da aplicação no IRN, e muito pouco esforço de divulgação foi realizado.

Tabela 3: Tabela de Evolução de Utilização do Projeto

Informação Ref. 13/04/2015 Ref. 22/03/2016 Aumento (%)
Usuários/projetos 30 48 60%
Dispositivos de Coleta 30 69 130%
Atuadores/Gatilho 15 41 173%
Informações Coletadas 186.466 777.888 317%

A plataforma hoje pode ser considerada como estável, e se encontra disponível

para utilização por qualquer pessoa, bastando se registrar junto à pagina Web do

Guardião. De modo a aumentar o número de usuários e o volume de acesso por

outros países, o sistema foi traduzido para a língua inglesa, e está sendo oferecido

gratuitamente para quaisquer projetos vinculados à instituições de ensino.

6.5 Considerações Finais

Este capítulo teve como proposta apresentar como utilizar de forma simplifi-

cada o Guardião (criação e uso do projeto), assim como alguns exemplos de implan-

tação, demonstrando a utilização da solução em diversos cenários. Um conjunto

de experimentos permitiram demonstrar de que maneira o Guardião se comporta

com um volume grande de requisições, além de fornecer parâmetros reais para

seu dimensionamento. Por fim, foram apresentados alguns números em relação à

utilização da plataforma.
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7 Trabalhos Relacionados

A utilização de sistemas de coletas de informações é comum, porém com a evo-

lução de diversas tecnologias é possível atualmente desenvolver um sistema simples

para coleta e monitoramento de informações variadas. Ao adicionar o conceito de

sistemas auto-adaptativos, começasse a ter um sistema de monitoramento com

vasta possibilidade, tal como realizar o monitoramento de “coisas” e a realização

de tomada de decisão coerente com o cenário apresentado. Neste contexto, este ca-

pítulo apresenta um levantamento bibliográfico acerca dos trabalhos relacionados

à dissertação. A criação dessa seção no final do texto, foi adotado, com intenção

de primeiro contextualizar ao leitor sobre o tema abordado e relacionado, para que

assim, seja possível realizar a comparação com as demais plataformas existentes e

descrita neste capítulo.

7.1 Levantamento Bibliográfico

Esta seção considera alguns trabalhos científicos encontrados na literatura de

forma a analisar aqueles que são considerados como relacionados à proposta do

Guardião.

O artigo descrito por Yuxi(LIU; ZHOU, 2012), propõe realizar um levantamento

sobre IoT e as tecnologias associadas. Em certo ponto, o artigo exemplifica os

possíves projetos que podem ser realizados e quais as tecnologias que podem ser

aplicadas em cada fase e montagem do projeto, dando suporte para a coleta e pro-
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cessamento das informações. Este artigo, consegue definir diversas características

que o IoT influencia, e de que maneira as “coisas” podem se comunicar com uma

plataforma em funcionamento. Um aspecto relevante deste projeto é a abordagem

de plataformas necessárias para a utilização do IoT, inclusive citando o Intelli-

Sense1, plataforma utilizada com a intenção de coleta, armazenamento e trata-

mento das informações. Porém, com a finalidade de recebimento de informações

específicas, sendo uma plataforma fechada para indústrias em áreas específicas,

diferente do Guardião que pode sim ser utilizado por diversos setores, inclusive,

por usuários com conhecimento básico.

O artigo (MAINETTI; MIGHALI; PATRONO, 2015) propõe montar uma plata-

forma baseada no protocolo CoAP, a qual explora o recurso de descoberta dos

dispositivos para realizar a implementação de um modelo REST simplificado no

próprio dispositivo. Um servidor então iria realizar uma busca na rede de modo

a fazer um levantamento dinâmico nos dispositivos disponíveis, e com base nesse

levantamento, iria realizar uma requisição para obtenção dos dados. Neste modelo,

as leituras dos diversos dispositivos serão disponibilizadas através de uma página

Web rodando no servidor local. A plataforma apresentada no artigo limita o es-

copo do projeto a apenas comunicação por meio de rede local, além de restringir

o protocolo de comunicação suportado (CoAP). Embora permita o descobrimento

dinâmico de dispositivos, a exigência de implementar algumas funções na própria

“coisa” restringe o tipo de dispositivo a ser adotado. Além de permitir o envio

de informações via CoAP, o Guardião suporta outros protocolos, além de ofere-

cer uma API que pode ser usada para o desenvolvimento de outras interfaces de

acesso.

A plataforma FiWare2 é um projeto aberto a comunidade, a qual o desen-

volvimento é orientado ao contexto, ou seja, o cenário em que o dispositivo está

sendo implantado. Permite trabalhar de forma modularizada, com isso adicionar

novos recursos de forma dinâmica e conforme a necessidade de uso. O FiWare
1https://intellisense.io/
2https://www.fiware.org/



80

permite o recebimento de informações variadas e inclusive o local aonde o disposi-

tivo se encontra (o contexto). Similar ao Guardião, os protocolos de comunicação

possíveis de serem utilizados no FiWare são: MQTT, CoAP e HTTP. Entretanto,

é considerado que existe uma certa dificuldade para o processo de instalação do

FiWare, pois o mesmo exige que o ambiente possua uma infraestrutura baseada

no OpenStack (para escalabilidade). Além disso, o modelo de mensagem enviada

e recebida exige um certo nível de complexidade para se implementar utilizando a

API NGSI3, podendo tornar a mensagem extensa e utilizando um tráfego de rede

desnecessário.

O Kaaproject4 é uma plataform para IoT de código aberto, com um pro-

cesso simples de instalação e com possibilidade de enviar mensagem em qualquer

formato. É necessário possuir um servidor para realizar a instalação e configurar,

exigindo assim, um certo conhecimento técnico para tal instalação/configuração.

O projeto Kaa permite a comunicação através de MQTT, CoAP e HTTP. A pla-

taforma permite a inclusão e geração de alertas em caso de falha de notificação

de mensagens. O processo de utilização da solução é complexa, sendo necessário

um conhecimento específico para realizar a comunicação de forma simplificada.

Caso se deseje utilizar uma solução que não necessite de um servidor, e de todo o

processo de configuração e instalação, ou seja, a preparação de uma infraestrutura

para atender a necessidade de uma plataforma de IoT, o modelo apresentado pelo

Guardião, visa facilitar tal necessidade, por já ser um serviço em funcionamento,

bastando apenas criar e usar a conta.

Existem inúmeras aplicações para IoT, demonstrando o uso de diversas técni-

cas. Um exemplo de aplicação de IoT para acompanhamento em um ambiente de

agricultura é apresentado em (LEE; HWANG; YOE, 2013). A proposta de tal artigo é

acompanhar o ambiente e realizar a tomada de decisão de que, em quais situações

se deve, por exemplo, realizar a irrigação conforme condições do ambiente em que
3https://forge.fiware.org/plugins/mediawiki/wiki/fiware/index.php/FI-WARE_

NGSI_Open_RESTful_API_Specification
4http://www.kaaproject.org/
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a cultura se encontra (estufa, no caso do artigo). A intenção é realizar um análise

das informações coletadas através de IoT, e uma previsão estatística utilizando

esses dados. No aspecto da previsão estatística, o artigo propõe que a base de co-

nhecimento seja proveniente de informações coletadas, informações especializadas

e um portal em que se possa dar entrada nos dados. No aspecto de informações

coletadas, o artigo propõe o uso de uma solução web tercerizada5 para realizar

análise das informações. Na camada de IoT, é utilizado dispositvos que servem

de coleta, como sensor de temperatura, umidade, reflexão solar e pH (Potencial

Hidrogeniônico), baseado em tais informações é realizado a tomada de decisão de

quando certas situações devem ocorrer.

Tal artigo se assemelha com a proposta desta dissertação devido ao monito-

ramento de informações e tomada de decisão conforme parâmetros de entrada, no

caso, com o intuito de manter o cultivo de uma plantação. A realização de anaáises

estatísticas dos dados ainda não é suportada pela implementação atual do Guar-

dião, mas pode ser facilmente incorporada à plataforma através dos mecanismos

de acesso a serviços externos para as fases do loop de controle MAPE-K.

O artigo (ZANELLA et al., 2014) apresenta como aplicar o IoT voltado para

cidades inteligentes. É levantado quais os setores e vantagens aonde o IoT podem

ser aplicados em uma cidade, provendo a base para a definição de uma aplicação

semelhante para o Guardião, como por exemplo o volume de dados que podem ser

gerados.

Já o artigo (CATARINUCCI et al., 2015) apresenta uma aplicação de IoT para

um ambiente hospitalar, considerando inclusive, a coleta de informações sobre o

ambiente onde o paciente se encontra. Porém a proposta apenas permite o acesso

dos dados através de uma rede interna, caso seja necessário o acesso externo, o

mesmo é feito pela VPN. No quesito hardware, existe um sistema de RFID que

realiza a comunicação identificando o paciente, a qual os dados são recebidos e

enviados para uma plataforma de IoT, através do protocolo CoAP. No que diz
5A solução utilizada para tal levantamento é o Carriots.
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respeito a plataforma de IoT, a solução poderia ser o Guardião, suportando o uso

de diversos protocolos. No entanto apenas para dados sobre o ambiente, enquanto

que dados sigilosos e críticos, como por exemplo, o ECG (eletrocardiograma) de

um paciente, devem ser mantidos dentro da própria instituição. Entretanto, uma

instância do Guardião poderia ser implantada dentro da própria rede do hospital,

e seguindo o modelo proposto pelo artigo, o acesso externo ser realizado através

de VPN.

7.2 Concorrentes

Existe algumas soluções que se propõem a oferecer um modelo de plataforma

semelhante ao Guardião Cloud, e que trabalha com modelo de precificação seme-

lhante. Será então analisado algumas soluções comerciais que possuem a proposta

de armazenar informações e gerenciar tais informações. Essas informações foram

utilizadas como base para a precificação aplicada ao uso comercial da plataforma

Guardião.

Dentre a soluções pesquisadas, existe a DeviceHub6, que possui o modelo de

criação de dispositivo para coleta de dados e atuadores. Os protocolos trabalhados

pela solução são o MQTT e REST, com uma API de Integração de serviço. O

modelo de precificação é dividida por planos e limitações. O plano “FREE” permite

o cadastramento de 100 sensores e 100 atuadores com uma taxa de atualização a

cada 5 segundos, e retém os dados por 30 dias. E o último plano oferecido, o

“Custom” permite a criação de sensores e atuadores baseado em solicitação de

orçamento.

A solução Carriots7, oferece o recurso de criação de dispositivos de coletas. Os

protocolos oferecidos são o MQTT e REST, e uma API de integração de Serviço.

O modelo de precificação é bem detalhado. O plano “FREE” permite no máximo
6http://devicehub.net
7http://www.carriots.com
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10 dispositivos de coleta, 2 API Keys, existe um limite de envio de informações de

15.000 por dia, e 500 por minuto, o armazenamento máximo de 1 ano, o envio de

5 SMS por dia e 1 por minuto, o envio de 100 e-mail’s por dia e 10 e-mail’s por

minuto, e 15.000 requisições HTTP’s por dia, e o suporte é feito apenas por fórum.

O plano “Corporate” permite o cadastro ilimitado de dispositivos, número ilimitado

de API Keys, não possui limitação quanto ao envio dos dados, o armazenamento

dos dados no máximo por 1 ano, o envio de 5 SMS por dia e mais do que 6

SMS o custo de 0,1e, o envio de 100 e-mail’s por dia e acima de 100 e-mail’s

o custo de 0,50e, e 45.000 requisições HTTP’s por dia, o suporte é por e-mail,

e com resposta garantida em 24Hrs. O último plano, o “Private Cloud”, toda a

precificação é realizada através de contato, baseado nas necessidades do cliente.

Outra solução de cunho comercial é o Temboo8. O modelo de precificação é

simples, limitado pela quantidade de chamadas e pela quantidade de dado trans-

ferido. O plano “Power” permite 100.000 chamadas e 16GB de transferência, ao

custo de $ 49,00 por mês. O plano “Ultra” permite 500.000 chamadas e 80GB de

transferência, ao custo de $ 199,00 por mês. O último plano, denominado “Epic”,

permite 1.000.000 chamadas e 160GB de transferência, ao custo de $ 349,00 por

mês. Existe um outro plano para “makers” que permite realizar 25.000 chamadas

no mês, ao custo de $ 7,00 por mês. O Temboo, trabalha com um conjunto de API

de integração, para por exemplo, permitir o envio de mensagem através do Twitter,

e diversas outras integrações, para tratamento dos dados e tomada de decisão. Tal

solução utiliza os protocolos HTTP, MQTT e CoAP, já possui diversas APIś para

utilização, porém para configuração e uso da plataforma, se faz necessário alguns

passos a mais, não sendo uma plataforma a qual se cria e configura o dispositivo

para uso.

A última solução a qual foi realizada o levantamento é a Cumulocity9. O mo-

delo de precificação utilizado pela empresa é simples, porém, exige uma quantidade

mínima de dispositivos. O valor cobrado por cada dispositivo é de 1,00e, a qual
8https://temboo.com
9https://www.cumulocity.com
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inclui 10MB de armazenamento e 1.000 requisições, no entanto só é possível com

no mínimo de 25 dispositivos. A plataforma oferece um conjunto de bibliotecas

para integração, inclusive para desenvolvimento com dispositivo tal como Arduino

e uma lista de dispositivos homologados pela empresa.

A Amazon IoT10 é um serviço oferecido pela infraestrutura da Amazon, com

foco na conectividade de “coisas” através dos protoclos: MQTT, HTTP e Web-

Socket. Para que as informações sejam persistidas e tratadas devem ser agredados

outros recursos ofrerecidos pela Amazon, tais como: Amazon DynamoDB (utili-

zado para persistência), Amazon Kinesis (utilizado para facilitar o recebimento

de volume de dados), e Amazon Machine Learning (aprendizado com intenção de

prever a geração de alertas), Amazon Lambda (para geração de eventos), dentre

outros serviços que podem ser utilizados em conjunto conforme cada intenção. O

modelo de precificação da Amazon, é baseado na quantidade de envios realizados,

para enviar 1 milhão de mensagens é cobrado $ 5,00, sem contabilizar os demais

serviços, haja visto, que a Amazon cobra por qualquer serviço utilizado.

A Tabela 4, apresenta de forma macro um sumário de algumas caracterísitcas

das soluções comercias. Está sendo considerado o nível de complexidade para im-

planatação da solução baseado no fluxo necessário para permitir um dispositivo

de hardware simples, realize o envio das informações. Como pode-se perceber pela

tabela, somente o Guardião e a solução Temboo suportam todos os protocolos

mais utilizados para Iot. Entretanto, ao se considerar que o Temboo apresenta

uma complexidade média de utilização devido à plataforma exigir alguns passos a

mais na interface web, para iniciar o envio dos dados, e conectividade com outros

sistemas para o envio dos dados.

O modelo de precificação de alguns serviços não são apresentados de forma

direta, geralmente sendo possível solicitar algum tipo de contato, para viabilizar

qual o melhor modelo a ser adotado. Dentre os planos oferecidos existem limitações

quanto a quantidade de alertas enviados, e caso seja sobreposto um limite diário
10https://console.aws.amazon.com/iot/
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Tabela 4: Tabela de Comparação do Principais Produtos Comerciais

Solução HTTP MQTT CoAP API de Serviço Complexidade
Guardião Cloud X X X X Baixa
DeviceHub X X X Baixa
Carriots X X X Média
Temboo X X X X Média
Cumulocity X X Alta
Amazon IoT X X X Alta

existe uma taxação no serviço, outra limitação está relacionado a retenção dos

dados, em boa parte das soluções estudadas existe uma limitação de 1 ano. Outro

aspecto importante é que algumas soluções, exigem a utilização de hardware’s

específico, com isso, restringindo o tipo de usuário que irá adotar a solução.

Durante o levantamento é possível perceber a inexistência de uma plataforma

brasileira para Internet das Coisas. A solução do Guardião possui uma vasta do-

cumentação, e permite a utilização de todos os principais protocolos na área de

IoT, tal como o MQTT e CoAP, bem como o acesso aos dados através de API de

serviço. O modelo de precificação utilizado também segue conceitos comuns aos de

outras empresas. Uma análise comparativa acerca de precificação não foi incluída

neste documento por questões estratégicas da empresa Webone System.
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8 Conclusão

Será agora realizado as considerações finais com relação a plataforma Guardião

Cloud, bem como apresentado as limitações e trabalhos futuros que podem ser

estudados com base no texto aqui desenvolvido.

8.1 Principais Contribuições e Resultados

Esta dissertação teve como contribuição o desenvolvimento de uma plataforma

de suporte a aplicações de IoT. A plataforma oferece funcionalidades de coleta, ar-

mazenamento, análise, tomada de decisão e ação sobre os dados coletados baseado

em conceitos de computação autonômica. Foi desenvolvido uma arquitetura que

pode ser aplicada em diversos ambientes, suportando os principais protocolos apli-

cados em M2M (MQTT e CoAP), além de oferecer uma API de serviço que pode

ser usada para o desenvolvimento de outras aplicações que desejam usar a pla-

taforma como backend. A plataforma oferece também uma ampla documentação

que pode ser utilizada como base para que demais usuários possam explorar a

solução, tanto com o desenvolvimento de novas “coisas” para realizar a coleta/tra-

tamento das informações, como para acessa a interface web para acompanhar os

dados monitorados e para a emissão de relatórios e alertas.

Como estudo de caso, apresentamos um protótipo que foi aplicado em um am-

biente hospitalar e em diversos outros ambientes com menor prioridade em relação

a ser pró-ativo o tratamento de tais informações. A aplicação destes dispositivos



87

em ambientes hospitalares visa a coleta de informações de forma precisa, e com a

miníma intervenção de pessoas, as quais podem vir a falhar na obtenção de tais

informações (conforme evidenciado por diversos casos). É relevante considerar que

ambientes hospitalares funcionam 24 horas por dia, e que diversas situações adver-

sas podem ocorrer, devido a essa constância em seu funcionamento. Desse modo,

uma solução como o Guardião permite uma resposta mais eficiente a quaisquer

incidentes que venham a acontecer no ambiente.

Foram realizados também um conjunto de experimentos em ambiente contro-

lado de forma a avaliar a plataforma Guardião. Esses experimentos nos forneceram

subsídios para o dimensionamento da solução de acordo com as necessidades dos

clientes. Além disso, o Guardião foi utilizado por outros projetos, que permitiu

fornecer feedback e sugestões de melhorias importantes, e que foram incorporados

à plataforma e sua interface web.

8.2 Limitações

Na sequência demostramos algumas das limitações identificadas no trabalho.

A solução se encontra em um ambiente limitado, e tendo como base que o

volume de informações é relativamente pouco com base nos experimentos realizados

no capítulo 6. Desse modo, uma das limitações atuais é a ausência de suporte a

escalabilidade, ou seja, a solução rodando em diversos servidores utilizando algum

mecanismo de balanceamento de carga. Embora o ambiente atual tenha condições

de atender a carga de uso efetiva, é importante identificar meios para se permitir

uma escalabilidade rápida do ambiente em caso de necessidade.

Outro ponto referente a limitação, é a capacidade de receber informações do

contexto as quais as “coisas” se encontram. Atualmente a solução foca em coletar

dados de sensores e gatilhos, sendo necessário permitir o envio de mais informa-

ções referente a localidade, posição geográfica onde o dispositivo esteja localizado.

Pelo que foi percebido nas pesquisas, existe uma API específica para o envio e



88

atualização de tais informações, bem como a exibição da mesma.

Ainda é necessário definir qual modelo de negócio será adotado para utiliza-

ção da plataforma, está sendo estudado a possibilidade de realizar parcerias com

empresas e instituições de ensino, através de contrato e respaldo da propriedade

intelectual da solução pela Webone System Soluções em TI. Porém, a principal

intenção de adoção de tal modelo é possibilitar um crescimento em comum da so-

lução, com um conjuto de possíveis parceiros que tenham interesse em contribuir

na evolução do projeto.

Outro aspecto importante, é a possibilidade de extender o uso de outras solu-

ções e plataformas, para, por exemplo, o uso de outros softwares permitindo por

exemplo, o envio de mensagem através de outros serviços de notificação.

8.3 Trabalhos Futuros

É necessário ainda realizar o desenvolvimento de um conjunto de bibliote-

cas que venham a facilitar a utilização da solução por parte de novos usuários,

permitindo assim que outros desenvolvedores criem soluções com base nas API’s

oferecidas pela solução. Dentre as melhorias, se encontra o planejamento de criar

a API para envio das informações em relação ao contexto do dispositivo e exibição

de tais informações.

Existe uma necessidade ainda a ser implementada, é com relação a melhorias no

uso da interface web, com relação a carga de dados realizada em algumas telas, bem

como a implementação de algumas consultas a qual o usuário poderá ter liberdade

de selecionar quais os dados deseja extrair. Dentre o planejamento, está sendo

considerado o lançamento de uma solução mobile (para todas as plataformas),

para acesso e envio dos dados, permitindo inclusive, tornar o celular uma “coisa”,

e visualição dos dados a partir de qualquer lugar.

Outro ponto a ser considerado é com relação a segurança das informações tro-
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cadas pela plataforma e as “coisas”, sendo esse um aspecto a ser estudado no que

se refere ao modelo de comunicação M2M, e sendo uma das áreas a serem apro-

fundadas referente a Internet das Coisas. Dentre as possíveis soluções, se encontra

a possibilidade de desenvolver um gateway de comunicação entre as “coisas” e a

plataforma, para isso o gateway seria capaz de se comunicar via HTTPS, haja

visto que diversos dispositivos não possuem tais recursos.

Além da definição de um modelo de negócio para exploração comercial da

plataforma e de seu uso atual, está sendo criado um modelo para um tipo de

licença acadêmica, que irá permitir a criação de uma lista maior de dispositivos,

e utilização dos protocolos da solução para pessoas que consigam comprovar que

estejam vinculadas a uma instituição de ensino. Desse modo, além de fomentar o

uso da plataforma por mais pessoas, podendo auxiliar diversos projetos de pesquisa

na área ao retirar a carga de trabalho relacionada ao desenvolvimento de bancos de

dados e páginas web, fazendo com que pesquisadores foquem realmente no assunto

de maior interesse, pesquisa e desenvolvimento de novas “coisas”.
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