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RESUMO 

O paradigma de Internet das Coisas (do inglês, Internet of Things –IoT)  abrange uma 

infraestrutura de hardware e software que conecta dispositivos físicos, denominados 

como coisas, ao mundo digital. Estima-se que em 2020 existirão cerca de 100 bilhões 

de dispositivos de IoT conectados cujos dados e serviços servirão como base para a 

construção de uma miríade de aplicações. No entanto, desenvolver aplicações no 

contexto de IoT não é uma tarefa trivial. Dada a grande quantidade e variedade de 

dispositivos envolvidos, tais aplicações precisam ser construídas atendendo 

requisitos de escalabilidade a fim de suportar um grande número de dispositivos 

conectados, além de armazenar e processar a enorme quantidade de dados por eles 

produzida. Além disso, aplicações de IoT também precisam lidar com uma 

diversidade de protocolos distintos. Nesse contexto, plataformas de middleware têm 

surgido como soluções promissoras para facilitar o desenvolvimento de aplicações. 

Tais plataformas oferecem interfaces padronizadas para acesso aos dispositivos, 

abstraindo para os desenvolvedores detalhes de comunicação via rede, protocolos e 

formatos de dados utilizados pelos diversos dispositivos. Nessa perspectiva, o 

presente trabalho apresenta a plataforma EcoCIT, uma plataforma de middleware 

escalável que provê suporte para a integração de dispositivos de IoT à internet, bem 

como ao desenvolvimento e execução de aplicações de IoT com requisitos de 

escalabilidade através do uso de serviços computacionais providos sob demanda por 

plataformas de computação em nuvem. 
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ABSTRACT 

The Internet of Things (IoT) paradigm encompasses a hardware and software 

infrastructure that connects physical devices, known as things, to the digital world. It 

is estimated that in 2020 there will be nearly 100 billion of connected IoT devices 

whose data and services will be used for building a myriad of applications. 

However, developing applications in the IoT context is not a trivial task. Given the 

large number and variety of devices involved, these applications need to be built and 

executed in a scalable way to support a large number of connected devices as well as 

to store and process the huge amount of data they produce. Additionally, IoT 

applications also need to deal with several different protocols. In this context, 

middleware platforms have emerged as promising solutions to facilitate application 

development. These platforms offer standardized interfaces for access to devices, 

abstracting for developers details of communication via network, protocols and data 

formats used by various devices. In this perspective, this work presents the EcoCIT 

platform, a scalable middleware platform that provides support for the integration of 

IoT devices to the Internet, as well as the development and execution of IoT 

applications with scalability requirements through the use of on-demand computing 

services provided by cloud computing platforms. 
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1 Introdução 

O próximo salto no crescimento da Internet está fundamentado no paradigma 

da Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) (SUNDMAEKER et al., 2010; ATZORI; 

IERA; MORABITO, 2010)  o qual abrange uma infraestrutura de hardware , software 

e serviços que conectam objetos físicos, denominados como coisas, à Internet 

(COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2008) . Esses objetos 

interconectam-se entre si e com outros recursos (físicos ou virtuais) e podem ser 

controlados através da Internet, permitindo o surgimento de uma miríade de 

aplicações que poderão se beneficiar dos novos tipos de dados, serviços e operações 

disponíveis (PIRES et al., 2015). 

 Em IoT, os diversos dispositivos e objetos (coisas) atuam ativamente nos 

processos sociais e de negócios, interagindo entre si e compartilhando diversas 

informações, podendo reagir de forma autônoma a eventos do mundo físico, 

influenciando ou modificando os processos em que se encontram inseridos. Dois 

tipos de dispositivos são de particular relevância em IoT, sensores e atuadores (JAN 

HOLLER et al., 2014). Sensores são entidades que tipicamente obtém dados oriundos 

do ambiente em que estão inseridos; atuadores, por sua vez, são entidades capazes de 

atuar sobre o ambiente onde está inserido, modificando-o e/ou realizando alguma 

tarefa. A integração entre sensores, atuadores e a Internet forma a base tecnológica 

para o conceito de ambientes inteligentes, nos quais a informação gerada por um 

objeto e compartilhada entre diversas plataformas e aplicações (GUBBI et al., 2013). 

De acordo com o relatório divulgado pela ITU (INTERNATIONAL 

COMMUNICATION UNION, 2005), IoT tem o potencial de modificar 

profundamente a maneira como a sociedade e os indivíduos interagem com o 

ambiente e a forma como são realizados os processos de negócio. Com a 

popularização de IoT a computação estará presente nos mais diversos objetos ou 

coisas, que vão desde roupas, veículos, caixas eletrônicos, relógios, eletrodomésticos, 

dentre outros. Esta realidade pode transformar para melhor a maneira como 



18 

 

cuidamos de nossa saúde, de nossa casa, segurança, como as pessoas e empresas 

tomam suas decisões, etc. 

De acordo com relatório divulgado por (WALPORT, 2014), existiam em 2014 

cerca de 14 bilhões de dispositivos conectados à internet e estima-se que em 2020 esse 

número chegará a 100 bilhões de dispositivos.  Esse grande número de dispositivos 

culminará com a geração de enormes quantidades de dados, quantidade esta sem 

precedentes na história da humanidade (GUBBI et al., 2013). Estes dados poderão ser 

armazenados, processados e analisados a fim de que sejam extraídos conhecimentos 

úteis às pessoas e corporações. 

Devido ao grande número de dispositivos conectados, que são desenvolvidos 

por diversos fabricantes, IoT é caracterizada por um alto grau de heterogeneidade, ou 

seja, grande diversidade de tecnologias de hardware e software envolvidas nesse 

ambiente.  Outra característica de IoT é a dinamicidade, nesse ambiente a 

disponibilidade de dispositivos pode ser afetada por diversos fatores, tais como: 

mobilidade dos dispositivos, acesso à rede, disponibilidade energética, etc. Isso faz 

com que dispositivos e serviços tornem-se indisponíveis em determinados 

momentos. De forma similar, novos dispositivos podem surgir no ambiente 

tornando-se disponíveis para serem utilizados por aplicações. 

Devido a essas características, desenvolver aplicações no domínio de IoT não é 

uma tarefa trivial. Essa tarefa envolve, em muitos casos, lidar com um grande 

número de dispositivos, protocolos e formatos de dados que não seguem uma 

padronização comum, e com um número desconhecido de dispositivos que podem 

ou não estar disponíveis em determinados momentos. Esses fatores acabam por 

dificultar o consumo dos recursos de IoT por meio de aplicações.  Nesse contexto, 

plataformas de middleware têm surgido como soluções promissoras para prover a 

interoperabilidade necessária e gerenciar a crescente variedade de dispositivos 

associados a aplicações, bem como o consumo de dados por parte dos usuários finais 

(TEIXEIRA et al., 2011). Tais plataformas são inseridas entre as aplicações e a 

infraestrutura (de comunicação, processamento e sensoriamento) subjacente, 
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provendo um meio padronizado para o acesso aos dados e serviços fornecidos pelos 

objetos através de uma interface de alto nível (BANDYOPADHYAY et al., 2011) 

(PIRES et al., 2015). 

  Devido ao dinamismo desse ambiente, aplicações que fazem uso intensivo de 

recursos de IoT, bem como as plataformas que oferecem suporte para tal, além de 

lidar com a alta heterogeneidade, precisam ainda possuir a capacidade de assimilar 

um número crescente de dispositivos e requisições e funcionar corretamente, mesmo 

em situações de uso intenso (PIRES et al., 2015).  Para satisfazer esse requisito tais 

aplicações e/ou plataformas devem ser flexíveis o suficiente para ajustar a 

quantidade de recursos computacionais consumidos de acordo com a necessidade. 

Nessa perspectiva, diversos autores (WANGHAM; DOMENECH; MELLO, 2013) 

(GUBBI et al., 2013) (CUBO; NIETO; PIMENTEL, 2014) (PIRES et al., 2015) 

(CAVALCANTE et al., 2016) afirmam que o paradigma de computação em nuvem 

(cloud computing) complementa o conceito de IoT, no sentido de prover escalabilidade 

e serviços sob demanda para este ambiente altamente dinâmico. A integração entre 

IoT e infraestruturas de nuvem, a fim de que seja possível armazenar uma grande 

quantidade de dados e fornecê-los para que aplicações sejam construídas, com 

requisitos de disponibilidade, capacidade de processamento e alocação de recursos 

sob demanda, é necessária para que os ambientes inteligentes sejam de fato 

escaláveis e altamente disponíveis (WANGHAM; DOMENECH; MELLO, 2013).  A 

integração entre IoT e computação em nuvem dá origem ao paradigma conhecido 

como Nuvem das Coisas (do inglês, Cloud of Things – CoT) (DISTEFANO; MERLINO; 

PULIAFITO, 2012). 

 

 

1.1 Motivação 

Embora essa integração seja crucial para a completa concretização de IoT, a 

maioria das iniciativas existentes atualmente para integração entre esses dois 

paradigmas ainda estão na infância (CAVALCANTE et al., 2016) (NASTIC et al., 
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2014), i.e., ainda estão em estado inicial de desenvolvimento e/ou não foram 

completamente validadas. O mapeamento sistemático (KITCHENHAM; 

CHARTERS, 2007) conduzido por Cavalcante et al. (2016) analisou, seguindo um 

protocolo bem definido, um total de 35 propostas existentes na literatura nas quais 

são apresentadas arquiteturas, plataformas, middlewares e frameworks que fazem 

uso de recursos de IoT e computação em nuvem e/ou oferecem suporte para 

desenvolvimento de aplicações que utilizam tais recursos. O estudo identificou, entre 

outras coisas, os seguintes desafios em aberto os quais motivam a realização desse 

trabalho:  

i. As propostas que integram recursos de nuvem e IoT existentes na 

literatura ainda não estão preparadas  para fazer uso dos benefícios que 

a elasticidade proporcionada pelo paradigma de computação em nuvem 

pode oferecer ao paradigma de IoT. Aplicações nesse contexto devem 

refletir a quantidade de recursos computacionais demandada pelos 

usuários e dispositivos de IoT e, ativamente, ajustar essa demanda à 

quantidade de recursos alocada na infraestrutura de nuvem subjacente 

(SERRANO et al., 2013). No entanto, gerenciar tal elasticidade no 

contexto de nuvem e IoT ainda é um desafio (NASTIC et al., 2014) 

(SERRANO et al., 2013). Portanto,  novas propostas e abordagens nessa 

direção são necessárias; 

ii. As propostas existentes não têm dado a devida atenção à dinamicidade 

do ambiente de computação em nuvem e a fatores como o cloud lock-in1 

(ARMBRUST et al., 2009). Em ambientes de computação em nuvem o 

cloud lock-in é particularmente problemático. De acordo com (SATZGER 

et al., 2013) muitos dos provedores de computação em nuvem atuais 

não garantem acordos de nível de serviço específicos (SLAs2) - ou seja, 

                                                 
1 cloud lock-in : O cloud lock-in é um problema recorrente devido a falta de padronização entre os 

diversos provedores de computação em nuvem, de modo que uma aplicação projetada para usar os 

serviços de um determinado provedor pode não funcionar em outro, deixando a aplicação 

dependente de um provedor de computação em nuvem específico.   
2 SLA: Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement) firmado entre o provedor de computação 

em nuvem e o usuário. Nesse acordo são definidos os papéis e responsabilidades das partes 
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as empresas dependentes de uma plataforma de nuvem específica nem 

sempre têm garantias de que seu provedor continuará a oferecer 

serviços com a qualidade (QoS) necessária. Além disso, os termos de 

serviço dos provedores de nuvem pública permitem que o provedor 

altere unilateralmente os preços a qualquer momento. Assim, usuários 

dependentes de serviços providos por plataformas de nuvem 

específicas não têm controle de médio ou longo prazo sobre seus 

próprios custos de TI.  

Lidar com questões relacionadas à elasticidade não é uma tarefa trivial (TRIHINAS et 

al., 2014). A natureza complexa dessa atividade envolve ações como monitoramento 

de recursos e de sistemas, além da realização automática de tarefas tais como: 

adição/remoção de máquinas virtuais, adição de novos volumes ou discos de 

armazenamento, dentre outras (TRIHINAS et al., 2014). Além disso, as aplicações 

precisam estar preparadas para a elasticidade, de modo que essas alterações não 

interfiram no seu correto funcionamento. 

No que diz respeito ao cloud lock-in, existem algumas estratégias que podem 

ser adotadas para mitigar esse desafio. De acordo com (OPARA-MARTINS; 

SAHANDI; TIAN, 2016) uma dessas estratégias consiste em fazer uso de mais de 

uma plataforma de computação em nuvem simultaneamente, conceito conhecido como 

multi-cloud (PETCU, 2013). Utilizando serviços de mais de um provedor a aplicação 

fica menos suscetível a problemas de indisponibilidade, degradação da qualidade 

dos serviços oferecidos pelos provedores e a aumentos repentinos nos preços 

cobrados pelos serviços de nuvem. No entanto, utilizar recursos de mais de um 

provedor simultaneamente introduz um grau de complexidade a mais para as 

aplicações.  

Outra estratégia consiste em flexibilizar a aplicação para que a mesma não 

dependa necessariamente de serviços providos por um provedor de computação em 

nuvem específico. Atualmente existe uma grande oferta de serviços oferecidos por 

                                                                                                                                                        
envolvidas. Podem ser especificados, por exemplo, a disponibilidade e qualidade do serviço a ser 

oferecido pelo provedor. 
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diferentes provedores de computação em nuvem, muitos dos quais são similares ou 

equivalentes entre si. Por exemplo, diversos provedores oferecem a possibilidade de 

criar máquinas virtuais em ambientes de nuvem, configurar redes, serviços de 

armazenamento de arquivos, serviços de bancos de dados, etc. Existem também 

diversos serviços e APIs tais como: JClouds3 e Cloud Query Manager (SOUZA et al., 

2015), que provém uma interface padronizada para acesso a recursos providos por 

diferentes provedores de computação em nuvem. A utilização de tais serviços ou 

APIs permitem aos desenvolvedores migrar mais facilmente suas aplicações entre 

diferentes provedores de nuvem em casos de necessidade, evitando dependências 

explicitas à recursos providos por um provedor em específico.  

1.2 Objetivos 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar a EcoCIT (Ecosystem of Cloud and Internet 

of Things),  uma plataforma de middleware no contexto de CoT  que oferece suporte à 

conexão de dispositivos de IoT à Internet, bem como ao desenvolvimento e execução 

de aplicações de IoT com requisitos de escalabilidade através do uso de tecnologias 

escaláveis e serviços computacionais providos sob demanda por plataformas de 

computação em nuvem. A plataforma contribui para a construção de um ambiente 

onde diferentes stakeholders podem colaborar entre si a fim de consumir e/ou 

compartilhar informações provenientes de dispositivos de IoT, além de desenvolver 

aplicações que utilizem tais dados.  

A EcoCIT executa atualmente sobre uma plataforma de computação em nuvem 

Amazon EC24 que oferece serviços a nível de IaaS (Infraestrutura como Serviço, do 

inglês, Infrastructure as a Service). A EcoCIT surgiu como uma evolução da plataforma 

EcoDiF (Ecossistema Web de Dispositivos Físicos) (Pires, Cavalcante, et al. 2014) e 

oferece todas as funcionalidades originalmente providas pela EcoDiF, além de 

preservar também seu modelo de programação, perfis de usuários, etc. A EcoCIT tem 

como diferencial a integração com ambientes de computação em nuvem, além do uso 

                                                 
3 JClouds: https://jclouds.apache.org/ 

4 Amazon EC2: https://aws.amazon.com/pt/ec2 
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de tecnologias que lhe permitem escalar de forma horizontal. Com isso, a plataforma 

tem a capacidade de ajustar prontamente a quantidade de recursos computacionais 

consumida na infraestrutura de nuvem subjacente em resposta ao aumento ou 

diminuição da carga de trabalho demandada pelos usuários, evitando assim 

problemas como super provisionamento e/ou sub provisionamento de recursos e 

degradação da qualidade dos serviços oferecidos. Desse modo, a EcoCIT supera duas  

das limitações da EcoDiF, a saber:  

i. Escalabilidade: assim como outras propostas existentes na literatura  (Qin, 

et al. 2011), a EcoDiF não está preparada para lidar com questões 

relacionadas à escalabilidade e  dinamicidade dos ambientes de IoT. 

Apesar de oferecer diversas facilidades para a conexão de dispositivos 

físicos à internet e desenvolvimento de aplicações, a EcoDiF não leva em  

consideração questões relacionadas à escalabilidade, sendo portanto, capaz 

de suportar apenas um número limitado de dispositivos, usuários e 

aplicações conectadas a mesma. Em ambientes dinâmicos, como é o caso 

de IoT, onde a quantidade de usuários e dispositivos conectados pode 

crescer ou diminuir rapidamente é desejável que as aplicações e 

plataformas de middleware que lhe dão suporte possam lidar com 

aumentos sazonais ou diminuição da carga de trabalho demandada pelos 

usuários e dispositivos conectados sem prejudicar a qualidade dos serviços 

oferecidos.  

ii. Armazenamento massivo de dados: A EcoDiF tem como um de seus 

propósitos oferecer suporte à conexão de diversos dispositivos 

heterogêneos à internet. Estes por sua vez têm o potencial de gerar 

continuamente uma grande quantidade de dados que tende a crescer 

rapidamente ao longo do tempo. Apesar disso, a EcoDiF utiliza ainda 

sistemas de arquivos e um SGBD (Sistema gerenciador de Banco de Dados) 

centralizado para armazenamento de dados. Tecnologias como essas, além 

de não serem escaláveis tendem a sofrer rápida degradação de 

desempenho na medida em que a quantidade de dados armazenados 

cresce. De acordo com diversos estudos (PHAN; NURMINEN; 
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FRANCESCO, 2014) (KRENSKY, 2015) (BERTHELSEN, 2014) (FALCÃO, 

2014) essas tecnologias não são adequadas para lidar com massiva a 

quantidade de dados que os dispositivos de IoT podem gerar. 

 Na EcoCIT a quantidade de recursos computacionais (processamento, memória e 

rede) consumida pela plataforma para atender as requisições dos usuários é 

monitorada constantemente. Com base nessas métricas, a EcoCIT decide quando é 

necessário alocar ou liberar recursos computacionais na infraestrutura de nuvem que 

lhe dá suporte, ajustando a demanda ao uso. Além disso, a EcoCIT faz uso de 

tecnologias de bancos de dados distribuídas e altamente escaláveis. Estas tecnologias 

são mais adequadas para lidar com as informações provenientes dos sensores 

conectados à plataforma e lhe permitem lidar mais facilmente com quantidades 

massivas de dados. Além disso, na EcoCIT os dados provenientes dos sensores e 

dispositivos a elas conectados são armazenados de forma otimizada e em bancos de 

dados escaláveis, permitindo assim um rápido acesso aos mesmos. 

 A interação entre a EcoCIT e a plataforma de nuvem subjacente acontece por 

meio de drivers. Os drivers são componentes plugáveis desenvolvidos para lidar com 

recursos provenientes de uma plataforma de nuvem específica. Com isso, a EcoCIT 

pode ser implantada em diferentes provedores de computação em nuvem que 

ofereçam serviços a nível de IaaS, desde que para isso, um driver específico para o 

provedor em questão seja desenvolvido. Desse modo, problemas relacionados o cloud 

lock-in são minimizados. 

1.3 Organização do Trabalho 

O presente restante desse trabalho está organizado da seguinte forma: o capitulo 2 

descreve os conceitos e tecnologias utilizados para a implementação desse trabalho. 

O capítulo 3 descreve a plataforma EcoDiF, que serviu como base para a 

implementação da EcoCIT; o capítulo 4 descreve a EcoCIT, detalhando sua 

arquitetura, detalhando seus componentes bem como a interação entre os mesmos. O 

capítulo 5 descreve detalhes relacionados à implementação e configuração de cada 

um dos componentes da EcoCIT. O capítulo 6 discorre sobre a avaliação da 
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plataforma. O capítulo 7 discute sobre os trabalhos relacionados encontrados na 

literatura; e por fim, o capítulo 8 apresenta  as conclusões deste trabalho. 
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2 Fundamentação Teórica 

Neste capítulo serão descritos os conceitos e tecnologias necessários para à 

compreensão deste trabalho. A seção 2.1 explica o paradigma de Internet das Coisas; 

a seção 2.2 discorre sobre o paradigma de Computação em Nuvem, destacando seus 

diversos modelos de implantação; a seção 2.3 discute sobre Balanceamento de Carga, 

abordando diversas estratégias para a sua realização e apresentando algumas das 

soluções existentes; a seção 2.4 discute sobre o conceito de séries temporais; e por 

fim, a seção 2.5 apresenta alguns SGBDs escaláveis e distribuídos que podem ser 

utilizados para armazenamento massivo de dados provenientes de dispositivos de 

IoT. 

 

2.1 Internet das Coisas 

O Termo internet das coisas (internet of things - IoT), inicialmente introduzido 

por Kevin Ashton em 1998 (MIAO et al., 2010) (BOTTA et al., 2014), diz respeito a um 

paradigma que preconiza um mundo de objetos físicos embarcados com sensores e 

atuadores, conectados por redes sem fio e que se comunicam usando a Internet, 

moldando uma rede de objetos inteligentes capazes de realizar variados 

processamentos, capturar variáveis ambientais e reagir a estímulos externos (PIRES 

et al., 2015). Com o desenvolvimento desse paradigma, é esperado que a Internet 

passe a comunicar não somente pessoas com pessoas, mas também dispositivos com 

pessoas e dispositivos com dispositivos, do inglês Machine-to-Machine (M2M ). 

A difusão do paradigma da IoT pode produzir um impacto significativo sobre 

a vida diária dos seres humanos com o surgimento de novas aplicações e sistemas 

em diversos domínios do mundo real. Do ponto de vista de um usuário, a IoT vai 



27 

 

desempenhar um papel de liderança em cenários de aplicação, tais como domótica5, 

casas inteligentes, saúde, segurança, etc. Do ponto de vista dos utilizadores 

empresariais, os efeitos mais aparentes serão visíveis em áreas como logística, 

indústria, energia, agricultura e varejo. Em última análise, a IoT pode promover o 

desenvolvimento de aplicações em todo o escopo nos contextos de cidades 

inteligentes, monitoramento ambiental, etc (CAVALCANTE et al., 2016) (ATZORI; 

IERA; MORABITO, 2010). 

De acordo com (AAZAM; HUH, 2014), a arquitetura de IoT é usualmente 

composta por três principais camadas: camada de sensoriamento, camada de rede e 

camada de aplicação. No entanto, alguns estudos (WU et al., 2010) (KHAN et al., 

2012) acrescentam mais duas camadas a essa arquitetura: camada de middleware e 

camada de negócios, conforme ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1. Arquitetura de IoT 

 

                                                 
5 Domótica. O termo Domótica resulta da junção da palavra latina “Domus” (casa) com “Robótica” 

(controle automatizado de algo). É este último elemento que rentabiliza o sistema, simplificando a 

vida diária das pessoas, satisfazendo as suas necessidades de comunicação, de conforto e segurança. 
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1. Camada de sensoriamento: nesta camada estão incluídos os diversos objetos 

de IoT responsáveis por aferir e prover informações sobre o ambiente 

(sensores) e por realizar tarefas (atuadores) que em resposta aos dados 

sensoriados, irão alterar o ambiente em que estão inseridos;  

2.  Camada de rede: camada responsável por gerenciar a comunicação entre os 

dispositivos de IoT e a camada de middleware e/ou aplicações;  

3. Camada de middleware: nesta camada estão incluídas as plataformas de 

middleware que oferecem suporte ao desenvolvimento de aplicações de IoT, 

fornecendo diversos serviços, tais como: processamento de dados, 

virtualização de dispositivos, APIs para desenvolvimento de aplicações, etc. 

Essa camada também tem o papel de abstrair a forma como os dispositivos da 

camada de sensoriamento são acessados, provendo assim interoperabilidade 

para acesso aos diversos dispositivos de IoT; 

4. Camada de aplicações: nesta camada estão incluídas as aplicações que fazem 

uso dos dados e/ou funcionalidades providas pelos dispositivos da camada se 

sensoriamento bem como dos serviços oferecidos pela camada de 

middleware; 

5. Camada de negócios: Esta camada envolve o modelo de negócio no qual as 

aplicações de IoT estão inseridas. Aqui são tratadas questões sobre quanto e 

como cobrar pelos serviços e dados oferecidos e como gerar lucros através 

disso. 

Apesar dos avanços em termos de tecnologias da informação e comunicação 

(TIC) para fazer do paradigma de IoT uma realidade cada vez mais presente em 

nossas vidas, este paradigma tem uma variedade de questões em aberto que 

requerem uma série de investigações e esforços para serem mitigados, como é 

discutido em vários estudos (STANKOVIC, 2014) (BORGIA, 2014).  De acordo com 

as previsões apresentadas por (WALPORT, 2014), existirão cerca de 100 bilhões de 

dispositivos conectados em 2020 e, portanto, as infraestruturas de IoT  precisam ser 

escaláveis o suficiente para lidar com essa quantidade numerosa de dispositivos 

heterogêneos dentro do ambiente. Nesse contexto, alguns dos principais desafios 

residem em coletar, armazenar, analisar e gerenciar a enorme quantidade de dados, 
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muitas vezes não padronizada e desestruturada, gerada pelos diversos dispositivos 

(CAVALCANTE et al., 2016). 

Dada a capacidade do paradigma de computação em nuvem em prover 

recursos computacionais (processamento, memória, rede, armazenamento, etc) de 

forma rápida e sob demanda, diversos estudos (WANGHAM; DOMENECH; 

MELLO, 2013) (GUBBI et al., 2013) (CUBO; NIETO; PIMENTEL, 2014) (PIRES et al., 

2015) (CAVALCANTE et al., 2016) apontam a sua integração com o paradigma de 

IoT como uma solução promissora para mitigar os desafios supracitados. Nessa 

perspectiva, o alinhamento dos paradigmas de IoT e computação em nuvem pode 

acontecer de duas maneiras, a saber: (i) trazendo a nuvem para as coisas, e (ii) trazendo as 

coisas para a nuvem. Trazendo a nuvem para as coisas refere-se a tirar proveito dos 

principais recursos oferecidos como serviços no paradigma de computação em 

nuvem para compensar as limitações tecnológicas dos dispositivos de IoT em termos 

de armazenamento, processamento e eficiência energética, bem como para melhorar 

as capacidades das infraestruturas utilizadas para suportar as aplicações em IoT. Do 

outro lado do espectro, trazendo as coisas para a nuvem diz respeito a expor, como 

serviços em nuvem, as capacidades de sensoriamento e atuação dos dispositivos de 

IoT, levando ao que por vezes tem sido referido como Cloud of Things (CoT) 

(DISTEFANO; MERLINO; PULIAFITO, 2012). 

2.2 Computação em Nuvem 

Computação em nuvem (cloud computing) é um paradigma que permite acesso 

ubíquo e via rede a um conjunto de recursos computacionais (e.g. processamento, 

armazenamento, rede e memória) virtualizados que podem ser rapidamente 

provisionados e gerenciados com o mínimo de esforço (MELL; GRANCE, 2011). Esse 

paradigma oferece diversos recursos computacionais como serviço e sob demanda a 

seus usuários. Estes por sua vez, tem acesso a uma grande quantidade de recursos 

que podem ser alocados e liberados dinamicamente, de acordo com a necessidade. 

Esse paradigma tem uma abrangência ampla, podendo prover serviços para diversos 

tipos de usuários, desde o usuário final que hospeda seus documentos pessoais na 



30 

 

internet até empresas que terceirizam toda a sua infraestrutura de TI para outras 

empresas.  Nenhuma outra abordagem para a utilização real de serviços 

computacionais foi tão global e completa (SOUSA; MOREIRA; MACHADO, 2009).  

Com o uso de computação em nuvem o usuário não precisa necessariamente 

gerir uma infraestrutura de computadores para hospedar suas aplicações. Em vez 

disso, ele pode apenas alocar recursos computacionais em uma plataforma de 

computação em nuvem na medida em que precisar, e os liberar quando estes não 

forem mais necessários. Todo esse processo pode ser realizado de forma rápida e 

prática. Como consequência, o usuário não precisa lidar com detalhes, tais como: 

consumo de energia pelos servidores, refrigeração, manutenção, atualização do 

hardware, etc, visto que a gerencia da infraestrutura de computadores fica a cargo do 

provedor do serviço. 

Nesse modelo, o usuário geralmente tem pouca ou nenhuma ciência sobre o 

local onde se encontram os recursos disponibilizados. Tais recursos são acessíveis a 

partir de qualquer lugar e dos mais variados dispositivos, desde que se tenha 

conexão de rede. A palavra nuvem sugere uma ideia de ambiente desconhecido, o 

qual podemos ver somente seu início e fim. Por este motivo, esta palavra foi 

empregada na nomenclatura desse modelo, onde os usuários não precisam 

necessariamente conhecer a localização física dos recursos oferecidos para que 

possam fazer uso dos mesmos. 

Uma vez que o usuário tem a opção de requisitar e utilizar somente a 

quantidade de recursos e serviços que ele julgar necessário, os serviços devem ser 

precificados com base em um uso de baixa duração como, por exemplo, medido em 

horas de uso. Por esta razão, as nuvens devem implementar mecanismos que 

garantam um eficiente comércio de serviços, tais como tarifação adequada, 

contabilidade, faturamento, monitoramento e otimização do uso. Esta medição de 

uso dos recursos deve ser feita de forma automática e de acordo com os diferentes 

tipos de serviços oferecidos (armazenamento, processamento, largura de banda, etc) 
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e prontamente reportada, permitindo uma maior transparência comercial (BUYYA; 

BROBERG; GOSCINSKI, 2010). 

Como explicado anteriormente, as plataformas de computação em nuvem 

conceitualmente oferecem seus recursos sob a forma de serviços. Com base nos tipos 

de serviços oferecidos podemos dividir a computação em nuvem em três modelos de 

serviços distintos, a saber:  

 Infraestrutura como Serviço (IaaS): IaaS representa o modelo de mais 

baixo nível de abstração dentre os modelos de serviços de computação 

em nuvem. Nesse modelo são oferecidos recursos de infraestrutura, isto 

é, recursos de hardware virtualizados como máquinas virtuais, 

armazenamento e rede. Os serviços de IaaS são em geral flexíveis, 

escaláveis e gerenciáveis, de modo a satisfazer as mais específicas 

necessidades dos usuários. Os usuários deste nível de serviço são, em 

geral, usuários com conhecimentos intermediário ou avançado, que 

utilizam o serviço para criar servidores nos quais são executadas as 

mais diversas aplicações. São exemplos de IaaS: Amazon EC26, 

OpenStack7, Nimbus8, etc. Por se tratar da camada mais inferior, ela 

também é responsável por prover infraestrutura para as camadas PaaS 

e SaaS. 

 Plataforma como Serviço (PaaS): PaaS representa o nível intermediário 

dentre os modelos de serviço de computação em nuvem. Neste nível de 

serviço é oferecido ao usuário uma plataforma contendo um conjunto 

de ferramentas que facilitam o desenvolvimento, teste e distribuição de 

aplicações. As aplicações desenvolvidas utilizam as ferramentas 

disponíveis na plataforma e devem ser suportadas pelo ambiente 

oferecido, ou seja, devem utilizar as linguagens de programação 

suportadas pelo provedor além de respeitar possíveis restrições 

                                                 
6Amazon EC2 - http://aws.amazon.com/pt/ec2/ 
7OpenStack - http://www.openstack.org/ 
8Nimbus - http://www.nimbusproject.org/ 
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impostas pelo mesmo. Diferente do IaaS, nesse nível de serviço o 

usuário não tem controle sobre a configuração das maquinas virtuais, 

sistema operacional ou recursos de rede. Os usuários deste nível de 

serviço são desenvolvedores que pretendem disponibilizar aplicações e 

que não estão interessados em detalhes como configuração das 

máquinas virtuais, tipo de sistema operacional onde sua aplicação irá 

executar ou configurações de rede. Um dos exemplos mais conhecidos 

de PaaS é o Google App Engine9 . 

 Software como Serviço (SaaS): SaaS é o modelo de mais alto nível 

dentre o modelo de serviços de computação em nuvem. Neste modelo 

são oferecidos como serviços aos usuários um conjunto diversificado de 

aplicações que são acessíveis através da internet por meio de diversos 

dispositivos. Serviços de SaaS dispensam a aquisição de licenças de 

softwares reduzindo custos operacionais por meio de pagamento sob 

demanda, tornando assim esse conceito bem atrativo. Estes serviços 

também aliviam a carga de trabalho nos computadores dos usuários, 

visto que os programas executam na nuvem como se estivessem 

executando na máquina local. Para oferecer esse nível de transparência, 

SaaS  faz uso das camadas inferiores PaaS e IaaS. São exemplos de SaaS: 

Google Apps10, Dropbox11 e Microsoft SharePoint12. 

2.2.1 Modelos de implantação 

Tratando-se do acesso e disponibilidade aos serviços disponibilizados temos 

diferentes tipos de modelos de implantação para ambientes de computação em 

nuvem. Estes modelos podem ser classificados como: Privado, Público, Comunitário e 

Híbrido. A utilização de cada um desses modelos vai depender, dentre outras coisas, 

dos requisitos de negócio, tipo de informações e do nível de visão desejado. 

                                                 
9 Google App Engine: https://cloud.google.com/appengine 
10 Google Apps: http://www.google.com/apps/ 

11Dropbox: https://www.dropbox.com/ 

12Microsoft SharePoint: http://office.microsoft.com/pt-br/sharepoint/ 
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2.2.1.1 Nuvem Pública 

No modelo público todos os serviços disponíveis são oferecidos para os 

diversos usuários (pessoas, organizações) sem restrição. Nesse modelo os recursos 

podem ser acessados a partir de qualquer local pelos usuários. O provedor 

geralmente conta com uma grande infraestrutura de computadores sendo capaz de 

atender a vários usuários simultaneamente. As plataformas de nuvem que 

implementam esse modelo são conhecidas como nuvens públicas. 

Nesse modelo as aplicações de diversos usuários compartilham a mesma 

infraestrutura física de servidores, o que pode parecer ineficiente a princípio. Porém, 

se a implementação de uma nuvem pública considera questões fundamentais, como 

desempenho e segurança, a existência de outras aplicações sendo executadas na 

mesma nuvem permanece transparente tanto para os prestadores de serviços como 

para os usuários. 

2.2.1.2 Nuvem Privada 

Nesse modelo a infraestrutura de nuvem é utilizada exclusivamente por um 

único usuário, geralmente uma empresa. O usuário tem controle total sobre a 

infraestrutura e sobre as aplicações que são executadas na mesma. 

Caso o usuário necessite aumentar a capacidade de sua infraestrutura ele deve 

adquirir novos equipamentos como sistemas de armazenamento, roteadores, 

switches, computadores e adicioná-los à sua infraestrutura. Em uma nuvem pública 

o usuário poderia apenas reservar novos recursos e estes seriam providos 

rapidamente. Devido a estas diferenças pode-se dizer que nuvens públicas são mais 

adequadas a aplicações temporárias e/ou que apresentam flutuações consideráveis 

na quantidade de recursos consumida, enquanto nuvens privadas são mais 

adequadas para aplicações que demandam um ambiente com níveis específicos de 

qualidade de serviço, acesso e localização dos dados. 
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2.2.1.3 Nuvem Comunitária 

No modelo de implantação de nuvem comunitária ocorre o compartilhamento 

de uma nuvem por diversas empresas, sendo esta suportada por uma comunidade 

específica que partilhou seus interesses, tais como a missão, os requisitos de 

segurança, política e considerações sobre flexibilidade. Este tipo de modelo de 

implantação pode existir localmente ou remotamente e geralmente é administrado 

por alguma empresa da comunidade ou por terceiros (SOUSA; MOREIRA; 

MACHADO, 2009). 

2.2.1.4 Nuvem Híbrida 

Neste modelo de implantação existe uma composição de duas ou mais 

nuvens, que podem ser públicas, privadas ou comunitárias. A nuvem híbrida 

apresenta-se como se fosse uma plataforma única. Esse nível de abstração é apoiado 

por uma tecnologia padronizada que permite a portabilidade das aplicações entre as 

plataformas que compõem a nuvem híbrida. 

Esse modelo permite, por exemplo, que uma nuvem privada possa ter seus 

recursos ampliados rapidamente por meio da alocação de recursos de uma nuvem 

pública. É válido destacar que as nuvens híbridas introduzem a complexidade de 

determinar a maneira como as aplicações são distribuídas entre as diversas 

plataformas de nuvens que compõem a nuvem híbrida. 

2.3 Balanceamento de Carga 

 O balanceamento de carga tornou-se um mecanismo importante para serviços 

em redes de computadores. Com a inclusão de novas tecnologias, a internet vem se 

tornando um ambiente bastante complexo, onde serviços devem ser capazes de lidar 

com milhares de requisições simultaneamente. Para suportar grandes demandas e 

manter um tempo de resposta suficientemente rápido para os clientes, é necessário 

que os recursos sejam bem utilizados (RODRIGUES et al., 2015). 
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 Como consequência do grande número de usuários de um serviço e o grande 

número de requisições simultâneas, a escalabilidade tornou-se uma questão 

fundamental que nem sempre é alcançada pelos servidores. Aumentar a capacidade 

de um servidor nem sempre é possível, pois há limites para a velocidade do 

processador e da memória, entre outros fatores (NAHUM; BARZILAI; KANDLUR, 

2002). Uma estratégia comum nesses casos é o uso de servidores agrupados 

(TAVARES et al., 2004). Para esses casos, a configuração de serviços em redes prevê a 

existência de um balanceador de carga que recebe as requisições recém-chegadas e as 

distribui para múltiplos servidores pertencentes a um grupo de servidores (cluster). 

Comumente, esses balanceadores são sistemas (hardware/software) altamente 

especializados para esse tipo de serviço (RODRIGUES et al., 2015). 

 Quanto às estratégias que podem ser utilizadas pelo balanceador de carga 

para escolher qual servidor pertencente ao cluster irá atender à requisição do cliente, 

existem diversas. Essas estratégias podem ser classificadas em 4 tipos 

(ANDREOLINI; COLAJANNI; MORSELLI, 2012): estáticas (State-blind), baseadas em 

informações do servidor (server state-aware), baseadas em informações do cliente 

(cliente state-aware) e, por fim, baseadas em informações do cliente e servidor (client 

and server state-aware). 

O redirecionamento estático é, dentre as quatro, a abordagem que requer o 

menor custo de processamento para o balanceador de carga, uma vez que essa 

abordagem não verifica o estado do servidor que irá receber a requisição. Essa 

abordagem é, portanto, a mais simples e mais rápida. Classificam-se nesta categoria 

os seguintes métodos de distribuição de carga: 

 Random: A escolha pelo servidor que irá atender a requisição é feita 

randomicamente; 

 Round-Robin: Utiliza uma fila circular e um ponteiro que indica qual 

servidor deve atender à requisição. Quando uma requisição chega, o 

servidor referenciado pelo ponteiro é escolhido para atendê-la, o 
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ponteiro então avança para o próximo servidor da fila, que irá atender 

a próxima requisição.  

 Weighted Round-Robin: Variação do Round-Robin que utiliza um peso 

para cada servidor, o peso é baseado em informações estáticas sobre a 

capacidade do servidor. 

 No redirecionamento baseado em informações do servidor, são consideradas 

informações como utilização de uso de processamento, memória, e rede pelo 

servidor. Encontram-se nesta categoria os seguintes métodos para distribuição de 

carga: 

 Least Load (LL): Método que seleciona o servidor com menor índice de carga, 

de acordo com os seguintes fatores: 

o LL-CONN (Connection): Menor número de conexões ativas; 

o LL-CPU: Menor utilização da CPU; 

o LL-DISK: Menor utilização de disco; 

 Dinamic Weighted Round-Robin (WRR): Variação da versão estática do Round-

Robin, em que considera a capacidade do servidor como um peso, diferente da 

versão estática o peso é calculado dinamicamente, de acordo com seu índice 

de carga. 

 Least-Connection (LC): Este algoritmo redireciona a requisição do cliente para o 

servidor com menor número de conexões ativas. 

 Weighted  Least-Connection (WLC): Variação do LC, com a diferença de que um 

peso é atribuído a cada servidor de acordo com sua capacidade de atender às 

requisições, esse peso também é considerado no momento de decidir qual 

servidor deverá atender a requisição. 

No redirecionamento baseado em informações do cliente, a URL solicitada pelo 

cliente é avaliada a fim de definir qual servidor irá atender à requisição. Nessa 

abordagem servidores especializados são responsáveis pelo atendimento à 

requisições específicas, por exemplo, podem existir servidores especializados em 
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requisições multimídia, em conteúdo dinâmico, servidores de cache, etc. São 

exemplos de métodos que utilizam esse tipo de informação: 

 PART - Service Partitioning: As requisições são estaticamente 

redirecionadas de acordo com os arquivos ou serviços que serão utilizados 

para atendê-la, por exemplo, requisições por arquivos de vídeo podem ser 

enviadas para um servidor, enquanto requisições por arquivos de imagem 

são enviadas para outro, e assim por diante. 

 CAP - Client Aware Policy: O princípio básico dessa estratégia é que quando 

serviços heterogêneos são providos, cada tipo de requisição pode 

desgastar recursos diferentes. Por exemplo, dependendo do recurso 

solicitado uma requisição pode desgastar mais recurso de processamento, 

ou mais recursos de rede, disco, etc. Então, para dividir a carga de trabalho 

o balanceador estima o impacto de uma requisição levando em 

consideração os recursos que serão consumidos para atendê-la, e distribui 

a requisição entre os servidores. O objetivo dessa estratégia é compartilhar 

diversos tipos de carga entre os servidores evitando, por exemplo, que um 

servidor receba demasiadamente requisições que usem de forma exaustiva 

seus recursos de processamento enquanto outros servidores recebem 

requisições que usam pouco esse recurso. 

Por fim, existe também a possibilidade de combinar informações do servidor e 

do cliente para distribuição de requisições. Fazem parte dessa categoria as seguintes 

estratégias: 

 Locality-aware Request Distribution (LARD): Essa técnica analisa o 

conteúdo da requisição visando distribuí-la de acordo com a localidade 

do servidor. O objetivo é direcionar as requisições do cliente sempre 

para um mesmo servidor, aproveitando características de cache de 

disco. 

 CAP-ALARM: Essa técnica baseia-se na técnica CAP, onde as 

informações sobre o serviço requisitado pelo cliente são analisadas a 
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fim de verificar quais serão os recursos mais consumidos para atender 

a requisição.  A diferença aqui é que as informações sobre o consumo 

de recursos são trocadas dinamicamente, é utilizado um mecanismo de 

comunicação assíncrona para trocar mensagens de alarme entre os 

servidores e o balanceador de carga. Os parâmetros utilizados podem 

ser carga de CPU, disco, rede, etc. Quando a utilização de um recurso 

ultrapassa um determinado valor, um alarme é disparado. 

2.3.1 Linux Virtual Server 

 Linux Virtual Server (ZHANG, 2000) é uma ferramenta de software que roda 

sobre o kernel de sistemas operacionais Linux. O objetivo do Linux Virtual Server é 

fornecer uma estrutura básica para construir serviços de rede escaláveis e altamente 

disponíveis usando um grande cluster de servidores. Para isso, a pilha TCP/IP do 

kernel do Linux é estendida a fim de que sejam suportadas três técnicas de 

balanceamento de carga distintas, a saber: Virtual Server via NAT, Virtual Server via IP 

Tunneling e Virtual Server via Direct Routing:  

A arquitetura do Linux Virtual Server via NAT (LVS/NAT) é ilustrada na 

Figura 2. O balanceador de carga é interligado aos servidores reais (cluster) através 

de um switch ou um hub. O fluxo de trabalho de LVS/NAT é a seguinte:  

1. Quando o usuário deseja consumir algum serviço oferecido pelo cluster 

de servidores, ele envia uma requisição ao endereço IP do balanceador 

de carga; 

2. O balanceador de carga examina o endereço de origem e porta de 

destino do pacote IP. Essas informações são combinadas e salvas em 

uma tabela hash onde são registradas as conexões mantidas pelo 

balanceador de carga. Um dos servidores do cluster é selecionado para 

atender a requisição do cliente. Em seguida, o endereço de destino e a 

porta do pacote são reescritas aos do servidor selecionado, e o pacote é 

encaminhado para o servidor. Quando um novo pacote referente a uma 

conexão já estabelecida chega ao balanceador de carga, as informações 
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sobre a conexão podem ser encontradas na tabela hash, assim os pacotes 

são enviados o mesmo servidor pertencente ao cluster; 

3. A requisição é processada pelo servidor selecionado. A resposta 

referente ao processamento da requisição é enviada ao balanceador de 

carga; 

4. Quando os pacotes de resposta voltam ao balanceador de carga, o 

mesmo reescreve o endereço de origem e porta dos pacotes para o 

endereço e porta do serviço acessado pelo cliente. 

5. O pacote com a resposta referente ao processamento da requisição é 

enviado de volta ao cliente. 

 

Figura 2. Virtual Server via NAT (ZHANG, 2000) 

 A vantagem dessa abordagem é que os servidores pertencentes ao cluster 

podem executar qualquer sistema operacional que suporte o protocolo TCP/IP. 

Além disso, para que os serviços providos pelo cluster sejam disponibilizados 

através da internet, apenas um endereço IP público é necessário, o endereço usado 
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pelo balanceador de carga, enquanto as demais máquinas podem utilizar endereços 

IP privados. A desvantagem desta abordagem é a limitação da escalabilidade. Por ser 

uma abordagem que exige bastante leitura e reescrita de pacotes, ela demanda muito 

processamento por parte do balanceador de carga, desse modo caso o número de 

requisições seja muito alto o balanceador se tornará um gargalo para o sistema. 

 IP tunneling é uma técnica para encapsular um datagrama IP dentro de outros 

datagramas IPs. Essa técnica permite que datagramas destinados a um endereço IP 

possam ser encapsulados e redirecionados para outro endereço IP (ZHANG, 2000). 

Essa técnica é utilizada pele abordagem Virtual Server via IP Tunneling (LVS/TUN). 

Nesta abordagem os servidores pertencentes ao cluster podem ter qualquer endereço 

IP real em qualquer rede. No entanto, essa abordagem exige que os servidores 

suportem o protocolo IP tunneling e que todos eles tenham um túnel configurado 

para se comunicar com o balanceador de carga. 
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Nesta abordagem o balanceador de carga encapsula os pacotes dos clientes 

dentro de datagramas IP e os encaminha para o servidor escolhido para atender a 

requisição do cliente. Quando o servidor recebe o pacote encapsulado, ele o 

desencapsula, processa a requisição e devolve o resultado diretamente para o cliente, 

sem a necessidade de que o pacote passe novamente pelo balanceador. A Figura 3 

ilustra esse processo. 

 

Figura 3. Virtual Server via IP Tunneling (ZHANG, 2000) 

A principal vantagem dessa abordagem é a escalabilidade, uma vez que os 

pacotes de resposta não precisam passar pelo balanceador de carga, pouco 

processamento é exigido deste em comparação com a LSV/NAT. A desvantagem é 

que o balanceador de carga e os servidores precisam suportar tunelamento. 

Assim como na abordagem anterior, a abordagem Virtual Server via Direct 

Rout (LVS/DR), o balanceador de carga processa apenas as requisições de entrada, 

deixando os servidores responderem diretamente para os usuários, utilizando 

roteamento direto ao invés de IP Tunneling. A Figura 4 ilustra essa abordagem. 
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Figura 4. Virtual Server via Direct Rout (ZHANG, 2000) 

 

Essa abordagem também é altamente escalável, em comparação com a 

abordagem LVS/TUN não existe aqui o overhead gerado pelo tunelamento 

(encapsular/desencapsular datagramas). No entanto, essa abordagem exige que o 

balanceador de carga e os demais servidores possuam interfaces de rede que estejam 

conectadas no mesmo segmento da rede corporativa. 

Quanto aos algoritmos usados para escolher qual servidor irá atender às 

requisições do cliente o Linux Virtual Server suporta os seguintes a algoritmos: Round-

Robin, Weighted Round-Robin, Least-Connection, Weighted Least-Connection, Locality-

aware Request Distribution. 
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2.3.2 Mod_Cluster 

 Mod_Cluster13 é um balanceador de carga HTTP. Ele foi criado para atender a 

mecanismos de balanceamento de carga alinhados ao conceito de computação em 

nuvem. Ele pode ser customizado conforme a necessidade da aplicação visando um 

ambiente elástico. Dentre as estratégias de balanceamento de carga descritas 

anteriormente, o Mod_Cluster suporta as seguintes: Least Load, Service Partitioning e 

Locality-aware Request Distribution. Além disso, a solução permite ainda adicionar e 

remover nós dinamicamente ao cluster, sendo portanto uma solução bem interessante 

para ambientes de computação em nuvem, onde máquinas podem ser 

criadas/deletadas de acordo com a demanda e adicionadas/removidas 

dinamicamente ao cluster. Dentre as principais vantagens do Mod_Cluster, de acordo 

com seus desenvolvedores, estão: 

 Configuração dinâmica: Diferente de balanceadores de carga tradicionais, 

onde a configuração dos nós pertencentes ao cluster é feita de forma 

manual e estática, o Mod_Cluster permite que novos nós se registrem 

dinamicamente ao cluster, em tempo de execução, sem a necessidade 

de intervenções manuais ou reinicialização do serviço para que 

servidores sejam adicionados ou removidos do cluster. 

 Cálculo de carga de trabalho baseado em informações do servidor: As 

informações sobre carga de trabalho e consumo de recursos (CPU, 

memória, rede), conexões abertas, etc, são fornecidas em tempo real 

pelos servidores do cluster, isso permite ao balanceador utilizar um 

conjunto mais robusto e preciso de métricas para distribuir a carga de 

trabalho entre os servidores. 

 Ciência sobre o ciclo de vida das aplicações web: Tradicionalmente 

balanceadores de carga não lidam muito bem com undeployments de 

aplicações web. De modo que do ponto de vista do balanceador 

requisições para uma aplicação web que foi removida de algum dos 

                                                 
13 Mod_Cluster: http://mod-cluster.jboss.org/ 



44 

 

nós do cluster são indistinguíveis de um pedido de um recurso 

inexistente, consequentemente isso resulta em erros do tipo 404 

(recurso indisponível). No Mod_Cluster, cada servidor encaminha 

informações sobre as aplicações web que ele hospeda e sobre o ciclo de 

vida das mesmas (deploy e undeploy de aplicações) para o balanceador, 

desse modo o balanceador se mantém ciente sobre quais recursos estão 

disponíveis em cada servidor. Caso algum recurso seja removido de 

um dos nós, requisições acerca desse recurso não serão mais 

direcionadas a esse nó. 

Além de realizar o balanceamento de carga entre servidores, o Mod_Cluster 

gerencia a replicação das sessões14 dos usuários entre todas os servidores do cluster. 

Isso permite que as requisições de um usuário sejam destinadas a qualquer uma das 

maquinas sem que o estado da sua sessão (e.g. informações referentes à autenticação, 

hora de criação da seção, etc) seja perdido. 

Como requisitos para seu funcionamento o Mod_Cluster exige que o servidor 

HTTP httpd15 versão 2.2.8 ou superior esteja instalado no balanceador de carga, os 

servidores de aplicação suportados pelo Mod_Cluster, que devem ser instalados nos 

servidores do cluster para hospedar as aplicações web são: JBoss AS16 versão 5.0.0 ou 

superior,  JBoss Web17 versão 2.1.1 ou superior e o Apache Tomcat18. 

2.4 Séries Temporais 

Com a popularização do paradigma de IoT diversos tipos de sensores têm se tornado 

cada vez mais presentes no ambiente. Esses dispositivos têm o potencial de gerar 

                                                 
14 Sessões: A ideia da sessão web é manter o estado do usuário entre várias conexões. Na primeira 

conexão, o servidor gera um único session ID para o cliente e a devolve juntamente com a resposta. 

Nas próximas conexões, o cliente envia junto com a solicitação o seu session ID o que permite ao 

servidor identificá-lo. 

15 Httpd: https://httpd.apache.org/ 

16 Jboss AS: http://jbossas.jboss.org/ 

17 Jboss WEB: http://jbossweb.jboss.org/ 

18 Apache Tomcat: http://tomcat.apache.org/ 
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grandes quantidades de medições em um período curto de tempo, e têm se mostrado 

essenciais para diversas áreas, tais como: indústria, segurança, meio ambiente, etc. 

As medições podem ser feitas sobre diversas grandezas, tais como temperatura, 

umidade, turbidez da água, consumo de energia, presença, etc., e geralmente são 

realizadas em intervalos periódicos de tempo que podem variar de milissegundos 

até dias (de acordo com o ambiente). Os valores dessas medições geralmente estão 

associados à data e hora em que a mesma foi mensurada. Tais dados podem ser 

classificadas como séries temporais (time series).  Uma série temporal pode ser definida 

como um conjunto de observações sobre uma variável, ordenado no tempo 

(EHLERS, 2009). Como exemplos de séries temporais podemos citar: os valores de 

temperatura registrados em uma cidade ao longo do dia, os valores de fechamento 

diários do IBOVESPA, as vendas mensais de uma empresa, etc. 

 Algumas das características inerentes a esse tipo de dados, de acordo com 

(DUNNING; FRIEDMAN, 2014) são: 

 Grande volume:  Em geral, o volume ocupado por esse tipo de dados tende a 

crescer muito mais rapidamente do que outros tipos de dados. Em ambientes 

de IoT, além da existirem diversas fontes de dados espalhadas pelo ambiente, 

essas fontes geram novos dados constantemente, consequentemente o espaço 

em disco ocupado por esses dados tende a crescer rapidamente; 

 Raramente sofrem alterações: Em séries temporais, é comum que novos 

registros sejam inseridos constantemente no banco de dados, no entanto, uma 

vez que os dados sejam armazenados eles raramente são alterados; 

 Geralmente sequencias de dados são recuperadas em ordem temporal: 

Geralmente, para que seja possível extrair alguma informação útil a partir dos 

dados armazenados é necessário analisar um sequencia contínua de amostras. 

Portanto, é interessante que o sistema de armazenamento utilizado para 

suportar as series temporais permita realizar buscas eficientes aos dados 

baseadas em critérios de tempo. 
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2.5 SGDBs Escaláveis e Distribuídos 

 Atualmente existem diversas ofertas de Sistemas Gerenciadores de Bancos de 

Dados (SGBDs), cada uma com suas particularidades. É importante analisar as 

diferentes ofertas a fim de decidir qual delas melhor se adapta às características do 

negócio e da aplicação. Dentre as principais ofertas podemos destacar os SGBDs do 

tipo relacional (Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados Relacionais - SGBDR), os 

SGBDS do tipo NoSQL (não apenas SQL, do inglês: Not Only SQL) e SGBDs do tipo 

NewSQL. 

Por muito tempo SGBDs do tipo relacional dominaram o mercado. Nesses 

tipos de SGBDs os dados são armazenados de maneira estruturada, e representados 

por meio de tabelas e relacionamentos entre essas tabelas. Por armazenar as 

informações de maneira estruturada, SGBDRs permitem recuperar informações de 

forma muito eficiente. SGBDRs, comumente utilizam uma linguagem SQL 

(Structured Query Language) para consultas, inserções, remoções e atualizações dos 

dados.  

SGBDRs são bem populares até hoje, sendo utilizados pela maioria dos 

sistemas atuais. SGBDRs tradicionais geralmente adotam uma arquitetura 

centralizada e garantem a manutenção das propriedades ACID (Atomicidade, 

Consistência, Isolamento e Durabilidade) em suas transações. As propriedades ACID 

garantem aos usuários a execução correta e consistente de suas transações. São 

transações atômicas, pois todas as suas operações são executadas com sucesso, ou, em 

caso de alguma falha, todas são desfeitas; consistentes, pois toda transação leva o 

banco de dados de um estado consistente a outro estado consistente, respeitando as 

restrições de integridade; isoladas, pois, caso ocorram transações concorrentes, uma 

transação não interfere no resultado da outra, permitindo que o resultado da 

execução paralela das transações seja o mesmo obtido caso as mesmas tivessem sido 

executadas sequencialmente; e duráveis, pois, em caso de sucesso, as alterações 

causadas pela transação são persistidas em armazenamento durável (LEMOS; 

FIGUEIREDO, 2014). 
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 As arquiteturas clássicas dos SGBDRs têm como principal desvantagem a 

dificuldade em tornar os bancos de dados escaláveis e baratos (FALCÃO, 2014). 

Geralmente a escalabilidade em SGBDRs é vertical, ou seja, aumentar a capacidade e 

performance de um SGBDR geralmente implica em transferir a base de dados para 

uma máquina mais robusta. Além disso, SGBDRs são geralmente centralizados e de 

difícil distribuição.  

A fim de superar as limitações dos SGBDRs surgiram diversos SGBDs do tipo 

NoSQL (STRAUCH, 2011). Esses SGBDs abordam principalmente os desafios de 

escalabilidade e desempenho enfrentados pelos SGBDRs. SGBDs NoSQL possuem a 

capacidade de gerenciar grandes volumes de dados não relacionais e não 

estruturados além de permitirem acesso rápido às informações armazenadas. Devido 

a forma distribuída sobre a qual os dados são armazenados, SGBDs NoSQL fornecem 

alta disponibilidade, escalabilidade quase infinita e grande desempenho para os 

casos de uso intensivo de dados (MAPANGA; KADEBU, 2013). Devido a essas e 

outras características SGBDs do tipo NoSQL são apontados por diversos autores 

(PHAN; NURMINEN; FRANCESCO, 2014) (KRENSKY, 2015) (BERTHELSEN, 2014) 

(FALCÃO, 2014) como os mais adequados para se gerenciar grandes volumes de 

dados oriundos de dispositivos de IoT, principalmente quando esses dados são 

fornecidos de maneira não padronizada ou desestruturada. 

No entanto, para diversas aplicações, existe a necessidade de se fazer uso da 

escalabilidade e facilidade de distribuição geográfica de dados providas por SGBDs 

NoSQL ao mesmo tempo em que a manutenção das propriedades ACID são 

indispensáveis. Nesse contexto surgiram os SGBDs do tipo NewSQL. SGBDs 

NewSQL buscam promover escalabilidade, fácil distribuição e bom desempenho dos 

SGBDs NoSQL, não abrindo mão dos benefícios dos bancos de dados tradicionais, da 

linguagem SQL e das propriedades ACID. Esses SGBDs são indicados para 

aplicações que precisam trabalhar com dados estruturados e que possuem requisitos 

de escalabilidade e/ou distribuição geográfica. 

As seções a seguir irão descrever dois dos mais populares SGBDS do tipo 

NoSQL, o MongoDB (PLUGGE; MEMBREY; HAWKINS, 2010) e o Apache Cassandra 
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(LAKSHMAN; MALIK, 2010). Também será descrito o SGBD NuoDB (NUODB, 

2013), do tipo NewSQL. Todos esses SGBDs endereçam requisitos de escalabilidade 

horizontal e distribuição geográfica, e podem ser utilizados por aplicações no 

domínio de IoT. 

2.5.1 MongoDB 

MongoDB  é um SGBD NoSQL, open source, orientado a documentos. Sua primeira 

versão foi lançada em 2007, seus dados são armazenados sob a forma de documentos 

BSON (JSON binário, do inglês: Binary JSON) (VEEN; WAAIJ; MEIJER, 2012). O 

MongoDB fornece recursos sofisticados tais como: alta escalabilidade, alta 

disponibilidade, baixo custo de manutenção e operação, além de suportar 

distribuição geográfica entre múltiplos datacenters (AMAZON WEB SERVICES, 

2016).             

 Os dados no MongoDB têm um esquema flexível. Ao contrário de SGBDRs, 

onde é necessário determinar um esquema fixo de tabelas antes de inserir dados, o 

MongoDB não impõe uma estrutura fixa a seus documentos. Esta flexibilidade facilita 

o mapeamento de documentos a uma entidade ou objeto.  

 Relacionamentos entre os dados armazenados podem ser representados de 

duas formas: através de referências ou documentos embutidos. O uso de referências 

consiste em armazenar as relações entre os dados, incluindo links ou referências de 

um documento para outro, de forma que os as aplicações possam resolver estas 

referências para acessar os dados relacionados. A Figura 5 ilustra em exemplo de uso 

de referencia entre dados no MongoDB. 
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Figura 5. Referências entre documentos no MongoDB (MONGODB, 2016) 

Documentos embutidos consistem em capturar as relações entre os dados e armazena-

las em um único documento. No MongoDB é possível embutir estruturas de 

documentos como um campo ou array em outro documento. A Figura 6 ilustra o 

armazenamento de dados relacionados através do uso de documentos embutidos. 

 

Figura 6. Dados relacionados armazenados usando a técnica de documentos embutidos 

(MONGODB, 2016) 

O MongoDB oferece suporte nativo à replicação e escalabilidade horizontal. A 

replicação pode ser feita em um conjunto de máquinas que armazenam os mesmos 

dados de forma redundante. Esse conjunto de máquinas pode conter, opcionalmente, 

um nó mestre, responsável por gerenciar a replicação e manter os registros de logs 



50 

 

do SGBD. Os demais nós pertencentes ao grupo seção considerados secundários. A 

Figura 7 ilustra um exemplo de replicação de dados no MongoDB no qual existe um 

nó principal e dois nós secundários. 

 

Figura 7. Exemplo de replicação de dados no MongoDB (MONGODB, 2016) 

Quando o nó primário não se comunica com os nós secundários durante mais 

de 10 segundos, os nós secundários realizam uma eleição para eleger o novo nó 

primário. O primeiro secundário a realizar uma eleição e receber a maioria dos votos 

dos membros passa a ser o nó primário. 

No que diz respeito à performance ao se trabalhar com quantidades massivas 

de dados, o MongoDB é capaz de apresentar bom desempenho comparado à SGBDRs 

tradicionais, a sua natureza distribuída e capacidade de replicação de dados 

contribuem bastante para isso. De acordo com (HAN et al., 2011), quando os dados 

excedem 50GB, o MongoDB é capaz de permitir acesso a uma velocidade até 10 vezes 

superior ao SGBDR MySQL19.  

 

                                                 
19 MYSQL: https://www.mysql.com/ 
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2.5.2 Apache Cassandra 

O Cassandra  foi desenvolvido inicialmente pelo Facebook20, sendo liberado 

como projeto open-source em 2008. O Cassandra é um SGBD NoSQL orientado a 

colunas. Seu sistema de armazenamento é distribuído e baseado nas tecnologias de 

armazenamento do DynamoDB21 unido com modelos do Google’s BigTable22. 

No Cassandra, os dados são indexados por uma chave do tipo String. Essa 

chave referencia uma linha, onde os dados se encontram, sendo que em cada linha os 

dados são divididos em colunas e famílias de colunas. Cada coluna no Cassandra tem 

um nome, que a identifica, um valor e um timestamp, sendo que tanto o valor quanto 

o timestamp são fornecidos pela aplicação cliente quando um dado é inserido. Além 

disso, uma aplicação pode criar uma coluna em tempo de execução, sem precisar 

declarar ou alterar nada, ou seja, basta informar um valor para essa nova coluna para 

uma dada chave (SILVA, 2016). A Figura 8 ilustra o esquema de armazenamento em 

linhas e colunas no Cassandra. 

 

Figura 8. Esquema de armazenamento baseado em linas e coluna no Cassandra 

 O conceito de Famílias de Colunas (Column Families) é bem parecido com as 

tabelas de um banco de dados relacional. Diferentemente das colunas, as Column 

Families não são dinâmicas e precisam ser declaradas anteriormente em um arquivo 

de configuração (SILVA, 2016). 

                                                 
20 Facebook: https://www.facebook.com 

21 DinamoDB: https://aws.amazon.com/pt/dynamodb 

22 Google’s BigTable: https://cloud.google.com/bigtable/ 
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O Cassandra suporta tolerância a falhas através de redundância dos dados em 

diversas máquinas. Com escalabilidade horizontal superior a maioria dos bancos de 

dados existentes, o Cassandra permite um baixo custo de manutenção e operação e 

maior desempenho se comparado com banco de dados que escalam verticalmente. 

Um cluster de máquinas contendo o Cassandra pode ser expandido sob demanda, 

simplesmente adicionando novas máquinas ao sistema, o que o torna uma excelente 

opção para os ambientes de Cloud Computing (FALCÃO, 2014) (HAN et al., 2011). 

 Para garantir tolerância a falhas, os dados no Cassandra precisam ser 

replicados. O Cassandra suporta diferentes estratégias de replicação, a saber: Simple 

Strategy, a replicação ocorre em um cluster onde todos os nós estão localizados em 

uma única rede ou datacenter; Network Topology Strategy, essa estratégia permite 

replicar dados em diferentes datacenters. Na replicação, o campo timestamp de cada 

coluna é utilizado para verificar os dados mais atuais e replica-los entre os diversos 

nós. No Cassandra não existe o conceito de nós primários e secundários, todos os nós 

são iguais em relação às tarefas que executam.  

No que diz respeito à consistência dos dados, também existem diferentes 

estratégias suportadas pelo Cassandra,  de maneira geral essas estratégias definirão o 

comportamento das operações de leitura e escrita. Elas podem ser definidas das 

seguintes formas: 

 ONE: Garante que durante a escrita o dado foi escrito pelo menos em uma 

tabela de memória (commit log), de ao menos uma das réplicas antes de a 

operação retornar uma resposta ao cliente. Uma vez que o dado esteja 

gravado em memória ele será gravado em armazenamento persistente e 

replicado posteriormente. Na leitura, será retornado o primeiro dado 

encontrado em qualquer uma das réplicas. Essa prática pode resultar em 

dados antigos sendo retornados, porém, como cada leitura gera uma 

verificação de consistência em background, consultas subsequentes retornarão 

o valor correto do dado; 
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 ANY: Garante que a escrita do dado foi realizada em armazenamento 

persistente em no mínimo uma das réplicas antes de operação retornar uma 

resposta ao cliente. 

 QUORUM: Garante que nas operações de escrita o dado será gravado em pelo 

menos N/2+1 réplicas. Na leitura retorna o valor mais recente recuperado em 

pelo menos N/2+1 réplicas. As réplicas restantes são sincronizadas em 

background; 

 EACHE QUORUM: Garante que nas operações de escrita o dado será gravado 

em pelo menos N/2+1 réplicas em cada um dos datacenters. Na leitura 

retorna o valor mais recente recuperado em pela maioria das réplicas em cada 

datacenter; 

 ALL: Garante que operações de leitura e escrita envolverão todas as réplicas. 

Assim, qualquer nó que não responda às consultas fará as operações falharem. 

É importante ressaltar que cada uma dessas configurações acima citadas tem 

impacto direto na consistência dos dados recuperados e no desempenho do SGBD. 

No que diz respeito à performance e escalabilidade, existem diversos estudos 

(VEEN; WAAIJ; MEIJER, 2012) (KONSTANTINOU et al., 2011) (TILMANN RABL et 

al., 2012) (ABRAMOVA; BERNARDINO, 2013) que comparam o Cassandra frente a 

outros SGBDRs e SGBDs NoSQL,  mostrando o seu bom desempenho em relação a 

outras opções existentes no mercado. 

2.5.3 NuoDB 

O NuoDb é um SGBD do tipo NewSQL que oferece suporte à escalabilidade 

horizontal, distribuição geográfica de dados, replicação de dados e alta 

disponibilidade, ao mesmo tempo em que mantém as propriedades ACID em suas 

transações. Assim como SGBDRs o modelo de dados do NuoDB é baseado em tabelas 

com estrutura fixa e relacionamentos entre as mesmas. Esse SGBD foi projetado para 

escalar facilmente em ambientes de computação em nuvem, sua capacidade pode ser 

incrementada facilmente com a simples adição de um novo nó. Além disso, o NuoDB 

não possui um ponto único de falha, o que o torna bastante resiliente. 
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 A arquitetura do NuoDB é separada em três níveis independentes: nível 

administrativo, nível transacional e nível  de armazenamento, essa arquitetura é ilustrada 

na Figura 9. A separação entre o nível transacional e o nível de armazenamento é o que 

viabiliza a escalabilidade do NuoDB (NUODB, 2013). 

 

Figura 9. Arquitetura do NuoDB 

 O nível transacional é composto por motores de transação (Transaction Engine - 

TE) responsáveis por manter as propriedades ACID das transações executadas. No 

nível transacional todas as atividades são realizadas em memória, o que as torna 

bastante rápidas e eficientes. Embora as atividades sejam realizadas em memória, os 

dados utilizados no nível transacional são mantidos sempre consistentes. 

O nível de armazenamento é constituído por gerentes de armazenamento 

(Storage Managers – SM), que são responsáveis por manter a durabilidade,  

consistência e disponibilidade dos dados. Um SM pode servir dados para qualquer 

um dos TEs existentes na arquitetura. 

O nível administrativo é responsável por garantir escalabilidade horizontal sob 

demanda e o balanceamento de carga entre os nós. Cada nó possui um agente local. 

Juntos, os agentes formam uma rede ponto-a-ponto, que recebe o nome de domínio. 

Para cada domínio, existem um ou mais agentes da rede chamados brokers. Um broker 

é um tipo especial de agente, encarregado das funções administrativas (iniciar, parar,  

ou migrar as bases de dados, adicionar novos nós, etc) e por monitorar todo o 
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sistema a fim de verificar se tudo está ocorrendo como o esperado (LEMOS; 

FIGUEIREDO, 2014). A comunicação entre SM, TEs e Brokers localizados nos 

diversos nós da arquitetura acontece por meio de canais de comunicação 

criptografados. 

Para manter a consistência entre os dados localizados nas diversas máquinas, 

o NuoDB utiliza o protocolo Multi-Version Concurrency Control (MVCC). Esse 

protocolo funciona guardando versões diferentes de itens de dados. Além disso, 

todas as atualizações e remoções de dados geram novas versões dos mesmos. Os 

motores de transação guardam dentro deles diferentes versões de um mesmo dado. 

Após uma atualização, a nova versão fica pendente até que a transação associada a 

ela tenha realizado com sucesso. Como todas as modificações de versões são 

guardadas em cache, nada de fato é imediatamente modificado no meio de 

armazenamento persistente. Assim o sistema pode usar uma abordagem otimista 

para comunicar as modificações para todos os interessados e, caso necessário, 

desfazer a transação, deixando a última atualização no cache de lado.  Junto com o 

MVCC o NuoDB possui um modelo de visibilidade da base de dados chamado de 

Isolamento Instantâneo (Snapshot Isolation). Esse modelo permite obter uma visão 

consistente da base de dados no exato momento em que uma transação se inicia. 

Porém, mesmo com o MVCC e o Isolamento Instantâneo, ainda teríamos problemas 

caso duas transações tentassem fazer modificações em um mesmo valor 

simultaneamente. Nesses casos, em atualizações ou remoções de dados, o NuoDB 

utiliza um dos TEs com mediador, esse TE irá definir por ordem temporal, qual 

transação irá concluir e qual não irá ser realizada (LEMOS; FIGUEIREDO, 2014). 
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3 EcoDiF 

A EcoDiF é uma plataforma de middleware que integra dispositivos de IoT e os 

conecta à internet, fornecendo funcionalidades de controle, visualização e 

armazenamento de dados em tempo real. A EcoDiF foi projetada tendo como base 

princípios REST (FIELDING; TAYLOR, 2002), utilizando o protocolo HTTP como 

mecanismo padrão para suporte à interação entre a plataforma, dispositivos de IoT e 

aplicações. Dessa forma, a plataforma provê uma interface bem definida para expor 

as funcionalidades dos dispositivos na Web, provendo padronização e simplificação 

do processo de desenvolvimento de aplicações, além de minimizar barreiras no 

tocante à incompatibilidade entre diferentes fabricantes, protocolos proprietários e 

formatos de dados.  A EcoDiF provê ainda suporte à execução de aplicações que 

possam fazer uso das funcionalidades e dados providos pelos dispositivos a ela 

conectados. A Figura 10 ilustra os diversos componentes que fazem parte da 

arquitetura da EcoDiF. 

 

Figura 10. Arquitetura da EcoDiF 

 

 O Módulo de Conexão de Dispositivos tem por objetivo facilitar a conexão de 

dispositivos físicos à IoT, fazendo uso de drivers customizados desenvolvidos para 

cada tipo específico de dispositivo. Após obter dados dos dispositivos (os chamados 

feeds), os drivers estruturam tais dados utilizando a linguagem EEML (Extended 

Environments Markup Language), usada para descrever dados obtidos por dispositivos 

em um dado contexto (ambiente). EEML é baseada na linguagem XML (eXtended 

Markup Language), padrão para representação de informações na Web, permitindo 
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que dados obtidos por dispositivos sejam representados de modo simples e 

estruturada. Após a sua representação em EEML, tais dados são enviados à EcoDiF 

através de requisições HTTP PUT a fim de serem registrados na plataforma pelo 

Módulo de Manipulação de Dados. 

 O Módulo de Visualização e Gerenciamento provê uma interface Web para 

permitir que usuários gerenciem os dispositivos conectados à EcoDiF. Através dessa 

interface, usuários podem monitorar o estado e localização de seus dispositivos, bem 

como visualizar dados históricos armazenados na plataforma. Por sua vez, o Módulo 

de Colaboração visa facilitar a colaboração entre usuários da EcoDiF, permitindo 

realizar buscas por dispositivos e aplicações a partir de seus respectivos metadados 

(tipo, usuário, localização, etc.) através da interface Web. 

 O Módulo de Armazenamento consiste de dois repositórios básicos, um para 

armazenamento de dados utilizando o SGBDR Mysql, e outro para armazenamento 

de scripts de aplicações e drivers de dispositivos em um sistema de arquivos. 

 O Módulo de Segurança gerencia a autenticação dos usuários e aplicações 

conectadas à plataforma. A autenticação pode acontecer de duas maneiras: através 

de login e senha, para usuários conectados à plataforma via interface Web; e por meio 

do protocolo OAuth (JONES; HARDT, 2012), para aplicações conectadas à plataforma 

via API REST. Para este último caso, a EcoDiF faz uso do OauthServer, um servidor 

de autorização independente da EcoDiF, mas que é utilizado pela mesma para 

gerenciar a criação, validação e ciclo de vida dos tokens que identificam os usuários 

que interagem com a plataforma via API REST. Sempre que uma requisição realizada 

via API REST chega à plataforma o token informado no cabeçalho HTTP da 

requisição é validado pelo OauthServer.  O Módulo de Serviços Comuns envolve 

serviços de infraestrutura providos pela plataforma, tais como, gerenciamento de 

ciclo de vida de aplicações, transações, etc. 

 O Módulo de Aplicações provê um modelo e um ambiente para programação 

e execução de aplicações que fazem uso dos dados (feeds) disponíveis na EcoDiF e 

geram novas informações. Essas aplicações são construídas como mashups 

(GUINARD; TRIFA, 2009), aplicações ad-hoc criadas a partir da composição de 

diferentes tipos de informação providas por diferentes fontes, tais como serviços 
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Web e bases de dados relacionais. O modelo de programação e execução adotado 

pela EcoDiF é baseado no uso da linguagem EMML (Enterprise Mashup Markup 

Language), uma linguagem declarativa aberta que tem sido usada como padrão para 

o desenvolvimento de mashups. Aplicações mashup são implementadas como scripts 

escritos em EMML e executadas em um motor (engine) de execução que processa tais 

scripts. 

 Dadas as funcionalidades providas pela plataforma, a EcoDiF a possui quatro 

perfis de stakeholders: 

 Fabricantes de dispositivos: esses usuários são responsáveis por desenvolver 

drivers que irão realizar a comunicação entre os dispositivos e a EcoDiF 

através da API REST provida pela plataforma;  

 Provedor de dados: são os proprietários dos dispositivos, que disponibilizam 

os dados por eles aferidos;  

 Desenvolvedores de aplicações: constroem as aplicações que fazem uso dos 

dados disponíveis na plataforma;  

 Consumidores de dados: são os usuários que interagem com a plataforma para 

buscar e utilizar informações disponíveis. 

3.1 Limitações da EcoDiF 

Apesar de oferecer diversas facilidades para a integração de dispositivos de IoT à 

internet, bem como para o desenvolvimento e execução de aplicações, a plataforma 

EcoDiF possui algumas limitações. Dentre elas estão a escalabilidade e a capacidade 

de gerenciar grandes volumes de dados produzidos por dispositivos de IoT. 

 A EcoDiF faz uso de um único servidor para processar as requisições dos 

usuários e suportar as aplicações por eles desenvolvidas. Como consequência, 

incrementar a capacidade de processamento, memória, rede e armazenamento da 

plataforma implica em transferi-la para uma máquina mais robusta ou adicionar 

manualmente novos recursos (processadores, pentes de memória, discos de 

armazenamento, placas de rede, etc) ao servidor existente. Além de não ser uma 

abordagem prática, essa estratégia pode acarretar em grande desperdício de 

recursos, pois nem sempre a capacidade total de um servidor robusto seria 100% 
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utilizada pela plataforma. Além disso, aumentar a capacidade de um servidor nem 

sempre é possível, pois há limites para a velocidade do processador, rede, memória, 

entre outros fatores  (NAHUM; BARZILAI; KANDLUR, 2002). 

 Além disso, como foi explicado anteriormente, a plataforma utiliza ainda 

sistema de arquivos e um SGBDR centralizado para armazenamento de dados. 

Tecnologias como essas, além de não serem escaláveis, tendem a sofrer rápida 

degradação de desempenho na medida em que a quantidade de dados armazenados 

cresce (HAN et al., 2011). E de acordo com diversos estudos (PHAN; NURMINEN; 

FRANCESCO, 2014) (KRENSKY, 2015) (BERTHELSEN, 2014) (FALCÃO, 2014) essas 

tecnologias não são adequadas para lidar com massiva a quantidade de dados que os 

dispositivos de IoT podem gerar. 
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4 EcoCIT 

A EcoCIT (Ecosystem of Cloud and Internet of Things) é uma plataforma de 

middleware no contexto de CoT (Cloud of Things) que oferece suporte à conexão de 

dispositivos de IoT à Internet, bem como ao desenvolvimento e execução de 

aplicações de IoT com requisitos de escalabilidade, através do uso de tecnologias 

escaláveis e serviços computacionais providos sob demanda por plataformas de 

computação em nuvem. A plataforma contribui para a construção de um ambiente 

onde diferentes stakeholders podem colaborar entre si a fim de consumir e/ou 

compartilhar informações provenientes de dispositivos de IoT, além de desenvolver 

aplicações que utilizem tais dados.  

 A seção 4.1 desse capítulo apresenta a arquitetura geral da EcoCIT, enquanto 

as seções 4.2 a 4.8 apresentam o papel de cada um dos componentes de sua 

arquitetura, bem como a interação entre os mesmos.  

4.1 Arquitetura da EcoCIT 

A arquitetura da EcoCIT é composta por diversos componentes organizados de 

maneira distribuída. Para permitir que a EcoCIT possa, de fato, fazer uso da 

elasticidade que o ambiente de computação em nuvem pode prover e, com isso, 

atender a um número grande de usuários e dispositivos a ela conectados. A sua 

arquitetura permite que diversas máquinas virtuais possam trabalhar de maneira 

agrupada, formando um cluster de servidores. A carga de trabalho (requisições dos 

usuários) demandada pelos usuários da plataforma é dividida, por um balanceador de 

carga, entre as diversas máquinas virtuais pertencentes ao cluster. A capacidade do 

cluster pode ser incrementada e reduzida através da adição e remoção de servidores. 

A EcoCIT conta também com sistemas de armazenamento escaláveis e distribuídos 

que armazenam as informações provenientes dos usuários e dispositivos conectados 

à plataforma. 
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Como explicado anteriormente, a EcoCIT surgiu como uma evolução da EcoDiF. 

A arquitetura da EcoCIT herdou da EcoDiF diversas funcionalidades e módulos, 

alguns dos quais foram alterados a fim de superar limitações da EcoDiF relacionadas 

à escalabilidade e armazenamento massivo de dados. O componente de software 

resultante das alterações realizadas sobre a EcoDiF foi denominado EcoCIT 

Middleware. O EcoCIT Middleware é, no entanto, apenas um dos componentes da 

arquitetura da EcoCIT. Tal componente provê todas as funcionalidades originalmente 

providas pela EcoDiF, com o diferencial de que o mesmo faz uso de tecnologias 

escaláveis para armazenamento de dados e que, quando necessário,  diversas 

instâncias desse componente podem ser criadas para que juntas atendam às 

requisições dos usuários. As requisições são divididas entre as diversas instancias do 

EcoCIT Middleware por meio de um balanceador de carga. Adicionalmente, a 

arquitetura da EcoCIT conta com outros componentes que são responsáveis por 

gerenciar o acesso à API da plataforma, monitorar a quantidade de recursos 

consumida, além de conferir elasticidade à plataforma.  A Figura 11 ilustra a 

arquitetura da EcoCIT.  

 

Figura 11.Arquitetura da EcoCIT 
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 Conforme pode-se observar, os seguintes componentes fazem parte de sua 

arquitetura: 

i. EcoCIT Middleware: componente de software resultante das alterações 

realizadas sobre a EcoDiF. Esse componente é responsável por prover uma 

interface Web por meio da qual os diferentes stakeholders podem interagir com 

a plataforma. Esse componente também provê uma API REST por meio da 

qual sensores e aplicações podem criar/atualizar/consumir feeds, gerenciar 

usuários e dispositivos, etc; 

ii. OauthServer: na EcoCIT algumas das operações oferecidas por meio de sua 

API REST só podem ser consumidas por usuários devidamente autenticados e 

autorizados. O componente OauthServer é responsável por gerenciar a 

autenticação/autorização dos usuários e acesso a essas operações; 

iii. Virtual Machines (VMs): responsáveis por alojar e permitir a execução do 

EcoCIT Middleware, OauthServer e VM Monitor. Cada Virtual Machine aloja uma 

instância de cada um desses componentes; 

iv. VM Monitor: responsável por monitorar o consumo de recursos 

computacionais (processamento, armazenamento, memória e rede) em cada 

uma das VMs instanciadas e emitir alertas ao VM Manager quando for 

verificado que alguma das máquinas está sobrecarregada ou ociosa; 

v. VM Manager: responsável por gerenciar a criação e remoção de VMs 

conforme a necessidade, além disso, a arquitetura desse componente contém 

um balanceador de carga, que distribui a carga de trabalho (requisições dos 

usuários) entre as diversas VMs gerenciadas. O VM Manager utiliza os dados 

monitorados pelo VM Monitor a fim de que, com base neles, novas VMs sejam 

instanciadas quando as atuais estiverem sobrecarregadas, ou que VMs sejam 

deletadas quando for identificado que as máquinas existentes estão ociosas; 

vi. NewSQL DB: SGBD escalável e distribuído do tipo NewSQL. Esse componente 

é responsável por armazenar os dados estruturados utilizados pelo EcoCIT 

Middleware,  tais como informações referentes aos usuários, dispositivos 

conectados à plataforma, aplicações, etc.; 
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vii. NoSQL DB: SGBD escalável e distribuído do tipo NoSQL, que é responsável 

por armazenar os dados continuamente gerados pelos dispositivos (series de 

dados temporais) conectados à plataforma. Esses dados compõem os feeds 

gerenciados pela plataforma. Esse componente permite armazenar séries 

temporais de dados de maneira otimizada a fim de permitir rápido acesso aos 

mesmos. O NoSQLDB também armazena os dados utilizados pelo 

OuathServer. 

Mais detalhes sobre o funcionamento e organização de cada um dos componentes 

definidos nessa arquitetura serão apresentados nas seções a seguir. 

4.2 EcoCIT Middleware 

Como explicado anteriormente, o EcoCIT Middleware é um componente resultante 

das modificações realizadas sobre a EcoDiF. O EcoCIT middleware é responsável por   

provê uma interface Web por meio da qual diferentes tipos de usuários, conectados a 

plataforma por meio de um browser, podem interagir com a mesma. Esse 

componente também oferece uma API REST por meio da qual dispositivos de IoT e 

aplicações podem interagir com a plataforma, utilizando para isso o protocolo HTTP. 

Todas as funcionalidades originalmente providas pela EcoDiF são providas pelo 

EcoCIT Middleware. No total, 3 módulos da EcoDiF foram alterados para a concepção 

do EcoCIT Middleware, a saber: Módulo de Aplicações, Módulo de Segurança e Módulo de 

Armazenamento. A Figura 12 ilustra os módulos da EcoDiF que foram alterados para a 

concepção de EcoCIT Middleware. 
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Figura 12. Módulos da EcoDiF alterados para a concepção do EcoCIT Middleware 

 

Na EcoDiF, o Módulo de Armazenamento utiliza sistema de arquivos e um SGBD 

centralizado como suporte para o armazenamento de informações. Como 

consequência disso, a quantidade de inserções e consultas simultâneas realizadas 

sobre o banco de dados, bem como a quantidade de informações que podem ser 

armazenadas, é bastante limitada. Na concepção do EcoCIT Middleware esse módulo 

foi alterado a fim de fazer uso dos sistemas de armazenamento providos pelo 

NewSQL DB e NoSQL DB, que são capazes de operar de maneira distribuída e escalar 

horizontalmente (com a adição de novos nós), permitido assim um maior número de 

consultas e inserções simultâneas, além de possuir a capacidade de gerenciar uma 

quantidade maior de informações. 

 No Módulo de Aplicações da EcoDiF os mashups das aplicações implementadas 

pelos desenvolvedores são armazenados dentro de seu motor de execução (EMML 

Engine). Como consequência, isso dificulta a execução de diversas instâncias do 

EcoCIT Middleware em um cluster de servidores, pois isso implicaria em gerenciar 

uma cópia de cada mashup em cada um dos servidores do cluster. Esse módulo foi 

alterado para armazenar e recuperar os arquivos de mashups a partir do módulo de 

armazenamento. Com isso, os mashups são armazenados no NewSQL DB e podem ser 

recuperados por qualquer máquina pertencente ao cluster. 
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Por fim, o Módulo de Segurança usava um SGBD centralizado para consultar 

informações referentes aos usuários e seus níveis de permissões para realizar o 

controle de acesso à interface web da plataforma. Esse Módulo foi alterado a fim de 

passar a consultar essas informações a partir do NewSQL DB. 

O EcoCIT Middleware executa sobre o servidor de aplicações WildFly23. Na 

EcoCIT, informações referentes ao status da conexão dos usuários que utilizam a 

plataforma via interface Web são guardadas em sessões web. Nessas sessões são 

guardas informações referentes ao login do usuário, identificador da sessão, horário 

de criação da sessão, etc. Para permitir que diversas instâncias do EcoCIT middleware 

possam atender as requisições dos usuários sem que isso prejudique o status da 

conexão de cada um deles, as sessões que identificam os usuários da plataforma são 

replicadas entre todas as VMs que dão suporte à execução do EcoCIT Middleware. 

Junto com o serviço de balanceamento de carga provido pelo VM Manager, o WildFly 

coordena a replicação dessas sessões. Uma vez que as seções dos usuários estejam 

replicadas entre as máquinas pertencentes ao cluster, qualquer uma delas pode 

atender as requisições dos usuários sem que o status de sua conexão seja perdido. O 

status da conexão dos usuários também não será perdido quando uma das VMs for 

removida do cluster pelo VM Manager. 

 

4.3 Oauth Server 

O Componente Oauth Server é responsável por gerenciar a autenticação dos usuários 

que fazem uso das operações providas pela API REST da plataforma. Para isso, o 

mesmo faz uso do protocolo Oauth (JONES; HARDT, 2012). Esse protocolo permite 

que aplicações clientes acessem um recurso protegido em nome de um usuário. O 

acesso é feito de forma segura e padronizada, e geralmente é gerenciado com base 

em um token de acesso concedido ao usuário. Nesse processo, geralmente o usuário 

acessa uma aplicação, que irá requisitar ao Servidor de Autorização um token de acesso. 

Para obtê-lo, o usuário precisa informar suas credenciais, geralmente, mas não 

obrigatoriamente. Nessa etapa o Servidor de Autorização redireciona o usuário para 

                                                 
23 WildFly: http://wildfly.org/ 
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uma página Web onde o mesmo informa seu login e senha. Após a confirmação das 

credenciais informadas pelo usuário, o Servidor de Autorização retorna um token, 

geralmente gerado a partir de um hash MD5 (Message-Digest algorithm 5), que poderá 

ser utilizado pela aplicação cliente para acessar determinado recurso em nome do 

usuário. A Figura 13 ilustra esse processo. 

 

Figura 13. Fluxo de interação do protocolo OAuth 

 

 

Na EcoCIT, o token de acesso é gerado imediatamente após o usuário realizar o 

seu cadastrado na plataforma. Para cada usuário, um token diferente é gerado.  Uma 

vez de posse do token, o usuário pode desenvolver aplicações que irão consumir as 

operações providas pela API REST da plataforma. Para ter acesso às operações 

disponibilizadas pela plataforma a aplicação deve informar, no cabeçalho de cada 

requisição HTTP, o token de acesso concedido ao usuário. Ao receber uma requisição a 

EcoCIT solicita ao Oauth Server a validação do token informado. Caso o token seja 

válido, o Oauth Server retorna para a EcoCIT o login do usuário ao qual o token 

pertence, e a requisição será processada. Caso o token seja inválido, uma mensagem 

de erro é retornada como resposta e a requisição feita pela aplicação do usuário 

receberá como resposta uma mensagem HTTP com status code 401 (unauthorized). A 

Figura 14 ilustra esse processo. 
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Figura 14.Validação do token pelo OauthServer 

 

 

4.4 Virtual Machine 

 Virtual Machines (VMs) são responsáveis por alojar e permitir a execução do 

OauthServer, EcoCIT Middleware e VM Monitor. Cada VM possui uma instância de 

cada um desses componentes instalados e configurados para entrarem em execução 

imediatamente após o boot do sistema operacional instalado na máquina. As VMs 

contêm também todas as dependências (e.g. bibliotecas, ambiente de execução, 

servidor de aplicação, etc) necessárias para o funcionamento dessas aplicações. As 

VMs são criadas sob demanda, pelo VM Manager, através de imagens24 pré-

configuradas e registradas na plataforma de computação em nuvem utilizada pela 

                                                 
24 Imagens. Em computação em nuvem, imagens de máquinas virtuais podem ser entendidas como 

templates para criação de máquinas virtuais. Uma imagem geralmente contem um sistema 

operacional e um conjunto de software pré-instalados que permitem criar rapidamente uma máquina 

virtual com as configurações necessárias para executar alguma aplicação. 
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EcoCIT. Imediatamente após a instanciação de uma VM, o servidor de aplicação 

instalado na máquina e que dá suporte a execução do Oauth Server e o EcoCIT 

Middleware, registra-se junto ao serviço de balanceamento de carga gerenciado pelo 

VM Manager. Após esse registro, a VM torna-se hábil a dividir, junto com as demais 

máquinas pertencentes ao cluster, as requisições dos usuários da EcoCIT. 

4.5 VM Monitor 

O VM Monitor é responsável por monitorar, constantemente, a quantidade de 

recursos computacionais (memória, processamento, armazenamento e rede) 

consumidos por cada uma das VMs. O VM Monitor permite que sejam especificados 

pelo administrador da plataforma, em um arquivo de configuração, limiares 

máximos e mínimos para o consumo de cada recurso monitorado. Quando algum 

dos limiares é atingido, o VM Monitor envia, para o VM Manager, uma mensagem 

informando a quantidade de recursos consumida pela VM naquele determinado 

momento. Por exemplo, supondo que, para o recurso de processamento, sejam 

especificados os valores 0,8 e 0,3 como limiar máximo e mínimo, respectivamente,  

quando a VM estiver utilizando mais de 80% de sua capacidade de processamento, 

um alerta será enviado ao VM Manager indicando que o recurso de processamento da 

máquina está sendo utilizado de forma exaustiva. De forma similar, caso uma VM 

esteja utilizando menos de 30% de sua capacidade de processamento, um alerta 

também será enviado ao VM Manager indicando que o recurso de processamento de 

determinada máquina está sendo subutilizado. Desse modo, o VM Manager poderá 

identificar quando as máquinas estão sobrecarregadas ou subutilizadas a fim de 

tomar medidas para ajustar a quantidade de recursos alocada à demanda dos 

usuários.  

Cada uma das VMs criadas contém uma instância do VM Monitor. Para 

garantir que isso aconteça, as imagens utilizadas para a criação das VMs devem 

conter o VM Monitor pré-instalado e configurado para ser iniciado imediatamente 

após a instanciação da máquina. 
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4.6 VM Manager 

O VM Manager é responsável por dividir a carga de trabalho (requisições dos 

usuários) entre as diversas VMs instanciadas e por gerenciar toda a elasticidade dos 

recursos utilizados, garantindo que os recursos serão utilizados da melhor forma 

possível, isto é, evitando que sejam subutilizados ou que sejam sobrecarregados. 

Conforme ilustra a Figura 15, a arquitetura do VM Manager é composta pelos 

seguintes módulos: VM Facade, Elasticity Module, Load Balance e, por fim, Cloud Driver. 

  
Figura 15. VM Manager 

 

VM Facade é uma fachada responsável por expor ao VM Monitor as operações 

que serão utilizadas para envio de alertas e informações sobre o consumo de recursos 

nas máquinas virtuais utilizadas para executar o EcoCIT Middleware, VM Monitor e 

Oauth Server.  

 O Elasticity Module é responsável por, com base nos dados aferidos pelo VM 

Monitor, tomar as decisões sobre quando é necessário alocar ou liberar recursos. Este 

módulo analisa os dados recebidos através do VM Facade e decide quando as VMs 

serão instanciadas, desligadas, iniciadas ou deletadas (esse processo é ilustrado na 

Figura 17 e discutido com mais detalhes adiante).  
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Em uma plataforma de computação em nuvem, instanciar uma nova VM é 

uma operação um pouco mais custosa, em termos de tempo, do que iniciar uma VM 

que já esteja previamente criada. Então, em alguns casos o VM Manager pode optar 

por manter, por um intervalo pequeno de tempo, uma VM desligada para que 

quando for registrado um novo aumento na carga de trabalho essa VM seja 

rapidamente iniciada a fim de dividir com as demais a carga de trabalho. Desse 

modo, caso seja verificado que existe mais de uma VM atualmente instanciada para 

atender as requisições dos usuários, e que as mesmas estejam subutilizadas o VM 

Manager pode optar por desligar uma das VMs subutilizadas ou por deleta-la. Uma 

VM será desligada caso não existam outras VMs nesse estado. Nesse caso, a VM 

permanecerá desligada por um intervalo de até 15 min. Caso dentro desse intervalo a 

carga de trabalho sobre as VMs volte a crescer, tomando-as sobrecarregadas, a VM 

que se encontrava parada será novamente iniciada. Caso decorridos os 15 min não 

seja registrado nenhum aumento na carga de trabalho, a VM é deletada. 

Novas máquinas serão instanciadas quando for verificado que as máquinas 

atuais estão sobrecarregadas (atingiram pelo menos um dos limiares máximos 

definidos para uso dos recursos) e que não existe nenhuma VM desligada no 

momento. As novas VMs dividirão a carga de trabalho com as VMs atuais, evitando 

que as mesmas sejam sobrecarregadas e, com isso, o tempo de resposta às requisições 

dos usuários sejam impactados. Todas as ações realizadas sobre as VMs, bem como 

as métricas de consumo de recursos associadas a cada uma delas são registradas pelo 

Elasticity Module em um banco de dados. 

O Cloud Driver, como o próprio nome diz, é um driver por meio do qual o VM 

Manager interage com a plataforma de computação em nuvem para alocar e liberar 

recursos. O Cloud Driver é um componente plugável, que é anexado ao VM Manager. 

Um driver específico para a plataforma de nuvem utilizada deve ser desenvolvido e 

anexado ao mesmo. Com isso o VM Manager é capaz de lidar com recursos de 

diferentes plataformas de nuvem. 
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Para que os drivers sejam desenvolvidos e plugados dinamicamente ao VM 

Manager, os drivers devem implementar a interface apresentada na Figura 16 onde 

são definidas as operações necessárias para alocar e liberar recursos na plataforma de 

nuvem correspondente. 

 

Figura 16. Interface implementada pelo Cloud Driver 

 A interface a ser implementada pelo desenvolvedor do driver deve possuir as 

seguintes operações: 

i. createVM: essa operação é utilizada para criar VMs na plataforma de 

computação em nuvem correspondente. A operação deve retornar um objeto 

do tipo VirtualMachine que contem, como atributos, as informações referentes 

as configurações de hardware da máquina, endereço(s) IP e identificador da 

mesma. 

ii. deleteVM: Essa operação permite deletar uma VM previamente criada. Para 

isso, devem ser informadas, como parâmetro para essa operação, as 

informações referentes à VM a ser deletada. 

iii. stopVM: Essa operação permite desligar uma VM previamente criada e que 

esteja em execução. Para isso, devem ser informadas, como parâmetro para 

essa operação, as informações referentes à VM a ser desativada. 

iv. startVM: Essa operação permite acionar uma VM que esteja desativada no 

momento. Devem ser informadas, como parâmetro para essa operação, as 

informações referentes à VM a ser reativada. 
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Uma vez implementado, o driver pode ser plugado ao VM Manager fazendo-se 

uso dos recursos disponibilizados pela linguagem de programação escolhida para 

implementar o VM Manager e o Cloud Driver. Em Java, por exemplo, isso pode ser 

feito utilizando os recursos de reflexão25 disponibilizados através da API Java 

Reflection26. 

Tradicionalmente, provedores de computação em nuvem pública utilizam o 

modelo de pagamento chamado pay-per-use, no qual os usuários pagam pela 

quantidade de recursos utilizados. Dessa forma, pode ser de interesse do 

administrador da EcoCIT limitar a quantidade de VMs a serem criadas e, 

consequentemente, limitar o valor a ser pago pelo consumo dos recursos. Pensando 

nisso, o VM Manager permite ao administrador da plataforma especificar, em um 

arquivo de configuração, a quantidade máxima de VMs que podem estar em 

funcionamento ao mesmo tempo. Uma nova VM só será criada caso as atuais estejam 

sobrecarregadas e o limite máximo de VMs definidos pelo administrador ainda não 

tenha sido atingido.  O diagrama de atividades da Figura 17 ilustra o processo de 

criação, desativação, ativação e remoção de VMs. 

Quando o VM Monitor identifica que algum dos limiares (máximo ou mínimo) 

definidos para o uso de um dos recursos foi atingido, ele prontamente envia um 

alerta ao VM Manager, notificando ao VM Manager sobre o uso dos recursos em 

determinada VM. O VM Manager registra essa informação e, em seguida recupera as 

métricas de consumo de recursos das demais VMs e, então, as analisa. Caso seja 

identificado que todas as VMs estão sobrecarregadas, o VM Manager irá verificar se 

existe alguma máquina em estado desativado. Em caso afirmativo, a VM que se 

encontrava desativada, será ativada novamente. Caso contrário, o VM Manger irá 

                                                 
25 Reflexão. Em Java, reflexão é um recurso que permite conhecer, em tempo de execução, 

informações tais como: atributos, métodos, construtores, etc, de determinadas classes. Com esse 

recurso é possível criar instâncias de objetos com base nas classes analisadas e realizar chamadas aos 

métodos definidos em tais classes. 

26 Java Reflection. https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/reflect/package-

summary.html 
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verificar se o limite máximo de máquinas virtuais definido pelo administrador da 

plataforma foi atingido. Caso isso não tenha acontecido, o mesmo irá solicitar à 

plataforma de computação em nuvem a criação de uma nova VM. Se ao analisar as 

métricas de consumo de recursos das máquinas virtuais for verificado que as 

mesmas estão sendo subutilizadas, o VM Manager irá desativar uma das VMs caso 

ainda não exista nenhuma VM em estado desativado. Caso contrário, uma das VMs 

será deletada. A VM desativa será ativada novamente caso a demanda de trabalho 

volte a crescer, sobrecarregando as demais máquinas. 

 

Figura 17. Interação entre VM Monitor, VM Manager e a plataforma de Nuvem 

 

Por fim, o Load Balance é o componente do VM Manager responsável por distribuir 

as requisições dos usuários entre as VMs utilizadas para executar a aplicação. A fim 

de distribuir a carga de trabalho de forma igualitária entre as diversas VMs, isto é, de 

forma que todas as VMs recebam cargas de trabalho semelhantes, o VM Manager 

utiliza a estratégia Least Load (ver seção 2.3) para realizar o balanceamento de carga 
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entre as VMs. Essa estratégia considera o consumo atual de recursos por parte de 

cada máquina para dividir a carga de trabalho, evitando deste modo que 

determinada VM utilize demasiadamente recursos de processamento, memória ou 

rede para atender as requisições dos usuários enquanto outras VMs têm esses 

recursos subutilizados. 

 Uma vez que as VMs são instanciadas e deletadas sob demanda, o Load Balance 

deve permitir que tais máquinas sejam registradas e removidas dinamicamente de 

sua lista, sem a necessidade de intervenção manual para isso. 

4.7 NewSQL DB 

Na EcoCIT, parte dos dados gerenciados pela plataforma são dados estruturados. Por 

exemplo, os dados referentes aos usuários, suas aplicações, dispositivos conectados, 

drivers registrados na plataforma, etc, são armazenados em tabelas com 

relacionamentos entre si. Esses dados são armazenados no NewSQL DB, um SGBD 

distribuído e escalável do tipo NewSQL. O NewSQL DB é  capaz de armazenar dados 

estruturados e gerenciar a replicação dos mesmos entre máquinas localizadas em 

uma mesma sub rede ou até mesmo em diferentes regiões geográficas, por exemplo 

em dois ou mais datacenters distintos. Ao mesmo tempo em que gerencia o 

armazenamento e replicação de dados entre diferentes máquinas o NewSQL DB 

garante que as propriedades ACID (atomicidade, consistência, isolamento e 

durabilidade) serão mantidas. 

A capacidade de armazenamento e processamento do NewSQL DB pode ser 

incrementada com a adição de novos nós.  

 

4.8 NoSQL DB 

Assim como o NewSQL DB, o NoSQL DB também é um SGBD escalável e distribuído, 

com o diferencial de que esse SGBD é do tipo NoSQL e permite armazenar séries 

temporais de dados de forma otimizada, de modo a permitir rápido acesso aos 

mesmos. Esse SGBD é utilizado pela EcoCIT para armazenar os dados que são 
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continuamente providos pelos dispositivos conectados à plataforma e para 

armazenar os dados utilizado pelo OauthServer. Na EcoCIT, os dados contidos nos 

feeds retornados aos usuários como resposta à suas requisições são ordenados em 

ordem cronológica decrescente, ou seja, da data mais atual para a mais antiga.  O 

NoSQL DB permite a EcoCIT armazenar os dados provenientes dos sensores já de 

forma ordenada, levando em consideração a ordem cronológica em que os mesmos 

foram aferidos. Dessa forma, quando o usuário deseja recuperar um feed com as 

informações mensuradas por determinado dispositivo a EcoCIT pode rapidamente 

recuperar estes dados no NoSQL DB. Uma vez que os dados estejam armazenados de 

forma sequencial no disco rígido, o NoSQL DB pode recuperá-los rapidamente e já de 

forma ordenada, permitindo assim uma rápida resposta ao usuário.  

A capacidade de armazenamento e processamento do NoSQL DB pode ser 

incrementada dinamicamente, em tempo de execução, a partir da adição de novos 

nós. Uma vez que um novo nó seja adicionado no NoSQL DB, o mesmo se encarrega 

de realizar a replicação dos dados entre o nó recém adicionado e os demais já 

existentes. Assim como o NewSQL DB, esse SGBD também permite replicar dados 

em máquinas distribuídas sobre uma única sub rede ou até mesmo em regiões 

geográficas diferentes, como por exemplo, em diferentes datacenters. 
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5 Implementação 

Neste capítulo serão apresentados detalhes de implementação e configuração 

relacionados aos diversos componentes da EcoCIT. A seção 5.1 apresenta a detalhes 

relacionados a instalação e configuração do NoSQL DB; a seção 5.2 apresenta 

detalhes relacionados a instalação do NewSQL DB; A seção 5.3, por sua vez, 

apresenta as alterações realizadas sobre a EcoDiF para a concepção do EcoCIT 

Middleware, detalhando as alterações que foram realizadas sobre cada módulo da 

EcoDiF; a seção 5.4 apresenta as alterações que foram realizadas sobre o OauthServer; 

a seção 5.5 apresenta a implementação do VM Monitor; na seção 5.6 são apresentados 

detalhes relacionados à implementação do VM Manager;  a seção 5.7 apresenta a 

implementação dos drivers que dão suporte ao VM Manager, e por fim; a seção 5.8 

discute sobre a forma como foi configurada a imagem utilizada para a criação das 

máquinas virtuais pelo VM Manager. 

51. Instalação e Configuração do NoSQL DB 

O NoSQL DB é utilizado pela EcoCIT para armazenamento das informações que são 

continuamente providas pelos sensores conectados à plataforma. Tais informações 

podem ser classificadas como “séries temporais”. Uma série temporal pode ser 

entendida, de acordo com (EHLERS, 2009), como uma coleção de observações feitas 

sequencialmente ao longo do tempo. Essas informações compõem os feeds 

gerenciados pela EcoCIT.  O SDBD Cassandra foi escolhido para fazer o papel do 

NoSQL DB. Conforme explicado na seção 2.5.2, o Cassandra é um SGBD altamente 

escalável e distribuído do tipo NoSQL. Esse SGBD permite armazenar e replicar 

dados entre diferentes máquinas que podem estar distribuídas em uma mesma sub 

rede ou até mesmo em diferentes regiões geográficas. Além de prover um modelo de 

armazenamento flexível, tolerante a falhas e com escalabilidade horizontal superior a 

maioria dos SGBDs atuais, o Cassandra é, de acordo com (NAMIOT, 2015), um dos 

melhores SGBDS existentes para armazenamento/gerenciamento de séries temporais.  
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 Dessa forma, para armazenar os dados provenientes dos sensores conectados 

à EcoCIT foram cridas, na plataforma de computação em nuvem Amazon EC2, duas 

máquinas virtuais, cada uma delas com as seguintes configurações: 2 CPUs virtuais, 

4 GB de memória RAM, 40  GB de espaço de armazenamento em HD, 1 placa de rede 

virtual com capacidade de transmissão em torno de 250-300 MBit/s. Também foi 

criada um sub rede virtual privada na qual estas máquinas foram conectadas. Em 

cada uma dessas máquinas foi instalada a versão 3.9 do Apache Cassandra. Para 

permitir que essas duas instancias do Apache Cassandra trabalhem de forma agrupada 

sob a forma de um cluster e permitam a replicação de dados entre elas, algumas 

propriedades do arquivo de configuração do Cassandra.yaml, localizado no diretório 

de instalação do Cassandra, em cada uma das máquinas foi alterado, essas 

propriedade são descritas a seguir: 

 Cluster Name: Essa propriedade define o nome do cluster a qual a máquina 

pertence. Todas as máquinas pertencentes ao um cluster devem possuir o 

mesmo valor nessa propriedade. O valor EcoCIT_Cluster foi  setado para essa 

propriedade em ambas as máquinas. 

 seed_provider: Nessa propriedade é informada a lista de hosts (endereços IPs 

dos hosts) pertencentes ao cluster. Essa lista de hosts é utilizada como ponto de 

contato para troca e replicação de informações quando um nó se junta ao 

cluster. Nessa propriedade foram informados os endereços IPs das duas 

máquinas pertences ao cluster. 

 listen_address: Aqui deve ser setado o endereço IP utilizado por outros nós 

pertencentes ao cluster para se conectar ao host em questão. Nessa propriedade 

foi setado, para cada um das máquinas, o seu endereço IP. 

 rpc_address: Endereço de rede pelo qual o nó irá receber as requisições dos 

clientes. Nessa propriedade também foi setado, para cada um das máquinas, o 

seu endereço IP. 

A Figura 18 ilustra alguns trechos de configuração do arquivo Cassandra.yaml no 

qual os valores das propriedades acima descritas foram setados. 
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Figura 18. Trechos de configuração do arquivo Cassandra.yaml 

 

Com essa configuração foi ciado um cluster para armazenamento de dados usando o 

Cassandra que possui duas máquinas, possibilitando o armazenamento de dados com 

fator de replicação igual ou inferior a 2.  

5.2 Instalação e configuração do New SQL DB 

Como descrito anteriormente, o NewSQL DB é utilizado pela EcoCIT para 

armazenamento dos dados estruturados gerenciados pele EcoCIT Middleware. Na 

EcoCIT o SGBD NuoDB foi utilizado para fazer o papel do NewSQL DB.  O NuoDB é 

um SGBD escalável e distribuído do tipo NewSQL, ele permite gerenciar o 

armazenamento e replicação de dados estruturados entre diversas máquinas 

distribuídas em uma sub rede ou até mesmo em regiões geográficas diferentes. 

Assim como o Cassandra, esse SGBD possui escalabilidade horizontal e sua 

capacidade de armazenamento e processamento pode ser facilmente incrementada 

com a simples adição de novos nós. No entanto, as funcionalidades de replicação de 

dados entre diferentes máquinas estão disponíveis apenas nas versões professional e 

enterprise do NuoDB.  Na EcoCIT foi utilizada a versão community (versão gratuita) do 

NuoDB,  na qual as funcionalidades de replicação de dados não estão disponíveis. 

Portanto, apenas uma máquina virtual foi criada na plataforma Amazon EC2 foi 
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criada para a instalação do NuoDB. A máquina em questão possui o sistema 

operacional Ubuntu Server versão 16.04, 2 CPUs virtuais, 4 GB de memória RAM, 40  

GB de espaço de armazenamento em HD, 1 placa de rede virtual com capacidade de 

transmissão em torno de 250-300 MBit/s. 

5.3 Implementação do EcoCIT Middleware 

Como explicado na seção 4.2 o EcoCIT Middleware é o componente de software 

resultante das alterações realizadas sobre a EcoDiF. Em sua concepção, 3 módulos da 

EcoDiF foram alterados, a saber: Módulo de Armazenamento, Módulo de aplicações e 

Módulo de Segurança. As seções a seguir discorrem sobre as alterações realizadas 

sobre cada um desses módulos. 

5.3.1 Alterações sobre o Módulo de Armazenamento 

Como explicado na seção 4.2 o Módulo de Armazenamento foi alterado a fim de 

persistir no NewSQL DB e NoSQL DB as informações gerenciadas pela plataforma.  

Na EcoDiF as aplicações (marshups) desenvolvidas pelos desenvolvedores de aplicações 

são armazenadas em sistema de arquivos, assim como os drivers desenvolvidos 

pelos fabricantes de dispositivos e cadastrados na plataforma. Os demais dados 

gerenciados pela plataforma são armazenados em um SGBD relacional. Com as 

alterações realizadas sobre o Módulo de Armazenamento, os dados aferidos pelos 

dispositivos conectados a plataforma, e que compõem os feeds gerenciados pela 

mesma, passaram a ser armazenados no NoSQL DB, enquanto as demais 

informações, inclusive as que anteriormente eram armazenadas em sistema de 

arquivos, passaram a ser armazenadas no NewSQL DB. 

 Na EcoDiF, o Módulo de Armazenamento gerencia a persistência de dados em 

um SGBD relacional com base na especificação JPA (Java Persistence API), uma API 

padrão para a linguagem Java que descreve um modelo padronizado para 

mapeamento e persistência de objetos Java em banco de dados. Contudo, a JPA é 

apenas uma especificação, sendo necessário uma implementação dessa especificação 

para que de fato seja possível gerenciar a persistência e mapeamento de objetos Java 
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em banco de dados. Atualmente o framework Hibernate é a implementação mais 

popular da JPA. Esse framework é utilizado pela EcoDiF para gerenciar a persistência 

de dados no SGBD relacional Mysql. Apesar de ser a implementação mais popular da 

especificação JPA, o framework Hibernate não oferece suporte nativo à persistência e 

mapeamento de dados em SGBDs do tipo NoSQL ou NewSQL. Portanto, foi 

necessário, na concepção do EcoCIT Middleware, realizar algumas modificações sobre 

o módulo de armazenamento a fim habilita-lo a persistir dados nesses SGDBs. 

  Apesar de o Hibernate não oferecer suporte nativo à persistência de dados no 

NuoDB, o Hibernate oferece diversos Hotspots, pontos de extensão que podem ser 

utilizados por programadores para estender as funcionalidades do framework. 

Utilizando esses Hostspots, a empresa mantenedora do NuoDB desenvolveu e 

disponibilizou uma  extensão para o framework Hibernate que permite ao mesmo 

realizar a persistência de dados no NuoDB. Como explicado anteriormente, o 

servidor de aplicações WildFly oferece suporte à execução do EcoCIT Middleware, esse 

servidor de aplicações oferece para as aplicações diversos dependências que podem 

ser utilizadas pelas aplicações que fazem uso do mesmo. Essas dependências são 

organizadas sobre a forma de “módulos”. Estes, por sua vez, são compostos por uma 

ou mais bibliotecas Java e por um descritor do módulo. Dentre os módulo providos 

pelo WildFly, está o módulo org.hibernate, que oferece as dependências necessárias 

para a utilização do framework Hibernate versão 4.3 pelas aplicações implantadas no 

WildFly versão 8.2. A extensão do Hibernate que o habilita a trabalhar com o NuoDB 

foi então adicionada a esse módulo a fim de que o EcoCIT Middleware possa fazer uso 

da mesma. Para isso, a biblioteca Java “nuodb-hibernate.jar” foi adicionada ao 

diretório onde se localizam as bibliotecas do módulo org.hibernate no WildFly ( 

<diretório de instalação do WildFly> /modules/org/hibernate/main) e o descritor do 

módulo foi alterado a fim de incluir a nova biblioteca adicionada ao módulo. A 

Figura 19 ilustra a alteração realizada no arquivo descritor do módulo hibernate. Na 

propriedade resources, onde são descritas as bibliotecas pertencentes ao módulo, foi 

adicionada uma referencia para a biblioteca nuodb-hibernate.jar (linha 33). 
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Figura 19. Descritor do módulo org.hibernate 

 

Para interagir com o banco de dados, a extensão do Hibernate desenvolvida 

para o NuoDB depende de um driver JDBC (Java Database Connectivity) que irá enviar 

para o NouDB as queries SQL utilizadas para consultar, inserir, atualizar e deletar 

informações no banco de dados. Esse driver deve ser implantado, como um módulo, 

no servidor de aplicação WildFly. Então, um novo módulo, denominado 

com.nuodb.jdbc, foi criado no servidor de aplicações. Para isso foi criado um novo 

diretório (<diretório de instalação do WildFly>/modules/com/nuodb/jdbc/main/) dentro do 

diretório de módulos do WildFly. Dentro desse diretório, foi armazenado o driver 

JDBC (nuodbjdbc.jar) e criado o arquivo descritor do módulo. A Figura 20 ilustra o 

descritor do módulo criado, onde foi especificado o nome do módulo (linha 2), 
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bibliotecas pertencentes ao módulo (linhas 3 a 5) e as dependências do mesmo 

(linhas 6 a 9). 

 

Figura 20. Descritor do módulo com.nuodb.jdbc 

 

No Módulo de armazenamento também foram realizadas alterações sobre o 

modelo ER (modelo Entidade Relacionamento) utilizado pela EcoDiF. Foram alteradas as 

tabelas: Driver, que armazena informações referentes aos drivers registrados na 

plataforma pelos fabricantes de dispositivos; Application, que armazena informações 

referentes às aplicações desenvolvidas pelos desenvolvedores de aplicações; e por fim, 

foram realizadas alterações sobre a tabela DataDomain que guarda informações 

referentes aos feeds registrados na plataforma. 

Como explicado anteriormente, na EcoDiF, os drivers e os arquivos EMML 

(marshups) das aplicações registradas na plataforma são armazenados em sistema de 

arquivos. No entanto, na EcoCIT, onde máquinas virtuais são instanciadas e 

deletadas dinamicamente e sob demanda, não é viável armazenar informações no 

sistema de arquivos das máquinas. Dessa forma, os drivers e marshups passaram a ser 

armazenados no em banco de dados, no NewSQL DB. Para isso, foi adicionada na 

tabela Driver do banco de dados da EcoCIT o campo driverFile, que é do tipo LongBlob. 

Esse tipo de dado permite armazenar em banco de dado arquivos binários longos. 

Esse campo passou a ser utilizado para armazenar os drivers desenvolvidos pelos 

fabricantes de dispositivos. De forma similar, na tabela Application foi adicionado o 

campo emmlFile, do tipo LongBlob. Esse campo é utilizado para armazenar os 
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marshups desenvolvidos pelos desenvolvedores de aplicações. A Figura 21 mostra 

como ficaram as tabelas Driver e Application após a inclusão dos campos diverFile e 

emmlFile. No EcoCIT Middleware as classes que fazem uso das entidades Driver e 

Application foram alteradas a fim de se adequar ao novo modelo ER. 

 

Figura 21. Tabelas Driver e Application 

 

A tabela DataDomain, que guarda informações referentes os feeds gerenciados 

pela plataforma, também foi alterada. A Figura 22 mostra parte do modelo ER da 

EcoDiF onde é possível observar que as tabelas DataDomain, CurrentValue, DataPoints, 

Value e os relacionamentos entre as mesmas. A tabela CurrentValue guarda o valor 

atual de cada feed gerenciado pela plataforma, a tabela Value armazena as series 

temporais, ou seja, os diversos dados aferidos pelos sensores ao longo do tempo, e 

por fim, a tabela DataPoints é utilizada apenas para fazer junções entre os dados da 

tabela DataDomain e os valores que compõem os feeds, armazenados na tabela Value.  
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Figura 22.  Parte do modelo ER da EcoDiF (tabelas DataDomain, CurrentValue, DataPoints e 

Value) 

 

A fim de evitar junções desnecessárias e consequente perca de performance 

durante as consultas no banco de dados, a tabela CurrentValue foi eliminada na 

concepção do modelo ER da EcoCIT, e o valor mais atual de cada feed passou a ser 

armazenado diretamente na tabela DataDomain.  Além dessa alteração, como foi 

explicado anteriormente, os dados continuamente providos pelos sensores ao longo 

do tempo, e que na EcoDiF são armazenados em um SGBD relacional na tabela Value, 

passaram a ser armazenados no NoSQL DB, que permite armazenar séries temporais 

de forma otimizada, de modo a oferecer um rápido acesso às mesmas. Com isso, a 

tabela Value e consequentemente a tabela Datapoints, também foram removidas do 

modelo ER da EcoCIT e seus dados passaram a ser armazenados no Cassandra.   Para 

isso, foi criado no Cassandra um keyspace27 denominado ValuesDB que, por sua vez, 

contém uma tabela chamada Value, onde os valores das séries temporais que 

compõem os feeds da EcoCIT passaram a ser armazenados. 

                                                 
27 Keyspace: No Cassandra, keyspace é o objeto que retém todas as tabelas e collum families de um 

projeto. Assemelha-se ao conceito de Schema em SGBDs relacionais. 
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Tanto na EcoDiF quanto na EcoCIT, sempre que um usuário faz uma 

requisição solicitando um feed, os valores das medições que compõem o feed são 

recuperados e exibidos em ordem cronológica decrescente, conforme ilustra Figura 

23. Nessa figura é possível observar um feed que guarda informações de temperatura 

aferidas na sala B318.  Como é possível observar o feed mostra os valores das 

medições aferidas na sala em ordem cronológica decrescente. 

 

Figura 23.Feed gerenciado pela EcoCIT 

 

 A tarefa de recuperar e ordenar os dados que compõem os feeds fica a cargo do 

SGBD. Na EcoDiF essa tarefa é bastante custosa, principalmente quando existem 

muitos dados associado a um feed, uma vez que o SGBD utilizado pela mesma não 

possui funções que permitam armazenar esses tipos de dados de maneira eficiente. 

Na EcoCIT o SGBD Cassandra permite armazenar esses dados já de forma ordenada 

no disco rígido, permitindo assim, que todos os dados que compõem um feed sejam 
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recuperados de forma rápida, através da leitura de um espaço contínuo no disco 

rígido, e eliminando a necessidade de ordena-los após a consulta.  

 A Figura 24 mostra o script utilizado para a criação do keyspace ValuesDB e da 

tabela Value no Cassandra.  

 

Figura 24.Script usado para criação do  keyspace ValuesDB e da tabela Value no Cassandra 

 

Como é possível observar o keyspace criado tem fator de replicação 2 (linha 1), ou 

seja, os dados serão replicados em duas máquinas. A Tabela Value possui os 

seguintes campos:  

 data_id: uma referencia para a chave primária da tabela DataDomain, esse valor 

indica de qual feed pertence o dado armazenado.; 

 at: valor do tipo timespamp que guarda a data (dia, mês, ano, hora, minuto, 

segundos e milissegundos) em que o valor foi mensurado; 

 value: o valor que da medição. 

A chave composta pelos campos data_id e at identificam de forma única cada um dos 

registros da tabela. A linha 9 do script informa ao SGBD que os registros devem ser 

armazenados de forma sequencial decrescente, levando-se em consideração para isso 

o valor armazenado no campo at. 

 Para intermediar o acesso aos dados armazenados no Cassandra, bem como o 

mapeamento desses dados para objetos Java, a EcoCIT faz uso do framework 

Kundera28, que implementa boa parte da especificação JPA e oferece suporte à 

persistência e mapeamento de objetos Java em diversos SGBDs do tipo NoSQL. 

                                                 
28 Kundera: https://github.com/impetus-opensource/Kundera 
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5.3.2 Alterações sobre o módulo de Aplicações 

O Módulo de Aplicações é responsável por executar as aplicações EMML (marshups) 

desenvolvidos pelos desenvolvedores de aplicações. Para ser executado, o marshup 

precisa ser copiado para o diretório onde fica localizado o motor de execução (EMML 

Engine) da EcoCIT, que fica implantado no servidor de aplicações que dá suporte à 

plataforma. Na EcoDiF, como existia apenas um servidor responsável por executar a 

plataforma, quando um usuário fazia o deploy de algum marshup, o arquivo era 

diretamente armazenado dentro do diretório do motor de execução da plataforma. 

No entanto, na EcoCIT, onde diversas máquinas podem executar uma instância do 

EcoCIT Middleware e tais máquinas são criadas e destruídas dinamicamente e sob 

demanda, não é viável armazenar essas aplicações no sistema de arquivos das 

máquinas, pois isso implicaria em gerenciar em cada uma das máquinas uma cópia 

de todos os marshups desenvolvidos pelos usuários. Então, como explicado na seção 

anterior, os marshups passaram a ser armazenados no NewSQL DB. Com isso, antes 

de alguma das instancias do EcoCIT Middleware executar uma aplicação, é necessário 

que a mesma seja recuperada a partir do NewSQL DB e copiada para o seu motor de 

execução, após isso a aplicação poderá ser executada. 

 Na EcoCIT, a classe ApplicationDao, pertencente ao Módulo de Armazenamento,  

é responsável por oferecer as operações de consulta, registro, atualização e remoção 

de informações referentes as aplicações gerenciadas pela plataforma no banco de 

dados. A classe AplicationMB, responsável por gerenciar o deploy, alteração, remoção 

e execução das aplicações dos usuários via interface Web. Essa classe foi alterada 

para utilizar as operações disponibilizadas pela classe ApplicationDao,  a fim realizar 

o registro, alteração e remoção dos marshups em banco de dados sempre que 

solicitado pelo usuário proprietário da aplicação e também para recuperar a 

aplicação a partir do banco de dados sempre que o usuário solicitar a execução da 

mesma. 
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5.3.3 Alterações sobre o Módulo de Segurança 

O Módulo de Segurança é responsável por gerenciar a autenticação e 

autorização dos usuários que fazem uso da plataforma. Para os usuários conectados 

à plataforma via interface Web, a autenticação e autorização dos mesmos são 

gerenciadas com o auxílio do serviço JAAS (Java Authentication and Authorization 

Service). Esse serviço provê uma API padronizada para controle de acesso e 

autorização de usuários em aplicações JavaEE (Java Entreprise Edition). Com JAAS é 

possível autenticar e validar usuários, bem como controlar o acesso e/ou utilização 

de recursos na aplicação (arquivos, diretórios, URLs, conteúdo, etc). Esse serviço é 

geralmente provido pelo servidor de aplicações que dá suporte à execução da 

aplicação. Na EcoDiF esse serviço é provido pelo servidor de aplicação Jboss versão 

6.1, no entanto,  o suporte oficial a esse servidor de aplicação foi encerrado. Como já 

foi discutido, a EcoCIT faz uso do servidor de aplicações WildFly versão 8.2, que 

também oferece o serviço JAAS e que ainda conta com o suporte da empresa 

responsável por sua manutenção.   

Com a substituição do servidor de aplicações que dá suporte a plataforma, a 

configuração do serviço JAAS foi refeita para se adequar ao servidor de aplicações 

WildFly. Para isso foi necessário realizar as seguintes tarefas, que serão descritas com 

mais detalhes adiante: 

1. Definir no servidor de aplicações um datasource, que será utilizado pelo 

JAAS para ter acesso aos dados e papéis dos usuários registrados no 

banco de dados da EcoCIT. 

2. Definir no servidor de aplicações um security-domin que será utilizado 

pelo JAAS para verificar a identidade e papéis dos usuários que 

desejam fazer login na plataforma. 

3. Descrever no deployment descritor do EcoCIT Middleware quais são as 

páginas Web restritas para cada tipo de usuário conectado à 

plataforma. 
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Na EcoCIT as informações referentes aos usuários (login, senha, permissões, 

etc) são armazenadas no NewSQl DB. Para que o serviço JAAS possa ter acesso a 

essas informações foi necessário configurar no WildFly um datasource, que é utilizado 

para descrever detalhes relacionados à conexão com um banco de dados. O 

datasource é utilizado pelo JAAS para obter acesso aos dados referentes aos usuários 

registrados no banco de dados da EcoCIT. A Figura 25 ilustra trechos do arquivo 

standalone-ha.xml no WildFly, onde foi configurado o datasource que descreve as 

informações necessária para se ter acesso ao banco de dados da EcoCIT armazenado 

no NuoDB.  

 

Figura 25. Datasource que descreve detalhes de acesso ao banco de dados da EcoCIT 

 

No datasource foram informadas a URL de conexão com o banco de dados 

(linha 147),  credenciais de acesso ao mesmo (linhas 150 a 153) e por fim, o driver 

utilizado para acessar o banco de dados (linha 149). O driver utilizado para acessar o 

banco de dados também teve de ser configurado. Na propriedade drivers é possível 

observar que foi registrado o driver “nuodb” linhas (160 a 162), que por sua vez faz 

uso do módulo com.nuodb.jdbc, descrito na seção 5.3.1. 

 Além de configurar um datasource, também foi necessário configurar, no 

arquivo standalone-há.xml do WildFly, um security-domain. O security-domain é 

utilizado pelo JAAS para verificar a identidade e papéis dos usuários que desejam 

fazer login na plataforma. Portanto, um security-domain, denominado 

LoginEcoCITNuoDB, foi criado para realizar essa tarefa. A Figura 26 ilustra esse 

security-domain. 
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Figura 26. Security Domain utilizado pelo JAAS para gerenciar a atenticaçãoe autorização de 

usuários na EcoCIT 

 

Como é possível observar (linha 317), o security-domin criado faz uso do 

datasource descrito anteriormente para ter acesso aos dados dos usuários registrado 

na plataforma e seus respectivos papéis. Na EcoCIT, um usuário pode ter os 

seguintes papéis: desenvolvedor de aplicações, fabricante de dispositivos e provedor de 

dados, cada tipo de usuário pode acessar um subconjunto diferente de páginas na 

interface Web da plataforma, e esse acesso é controlado pelo JAAS. Para permitir ao 

JAAS realizar a autenticação dos usuários, foram definidas no security-domain criado 

duas queries SQL por meio das quais são recuperadas as credenciais do usuário e seu 

respectivo papel na plataforma. A primeira dela, principalsQuery (linha 319), recebe 

como parâmetro o login do usuário e permite recuperar a senha do mesmo. Com 

essas informações o JAAS consegue verificar se o login e senha registrados no banco 

de dados são iguais aos informados pelo usuário. A segunda query, rolesQuery (linhas 

321 e 322) recebe como parâmetro o login do usuário e permite recuperar os papéis 

associado ao mesmo. Com essa informação o JAAS controla o acesso do usuário às 

paginas Web da plataforma, permitindo que o mesmo acesse somente as páginas que 

lhe são permitidas. 

No arquivo web.xml (deployment descritor) do EcoCIT Middleware são descritos 

através da propriedade security-constraint as páginas as quais são restritas para cada 

perfil de usuário logado na plataforma. A Figura 27 ilustra um trecho do arquivo 

web.xml onde essas security-constraints foram definidas. 
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Figura 27. Security contraints 

.  

Na EcoCIT as páginas Web disponibilizadas aos usuários da plataforma são 

organizadas em diretórios. De acordo com o que foi definido através das security-

constraints, somente usuários com papel de fabricante de dispositivos (FAB_DISP) 

podem ter acesso às páginas Web localizadas no diretório pages/protected/fabdisp da 

plataforma (linhas 75 a 83). O acesso às páginas Web localizadas no diretório 

pages/protected/provdados é restrito a usuários com perfil de provedor de dados 

(PROV_DADOS). E, por fim (linhas 93 a 101), somente usuário com perfil de 

desenvolvedor de aplicações (DEV_APP) podem ter acesso às páginas Web localizadas 

no diretório pages/protected/devapp. 

5.4 Alterações realizadas sobre o OauthServer 

O OauthServer é responsável por gerenciar a autenticação dos usuários que acessam a 

API REST da EcoCIT. A autenticação dos usuários é realizada com base no protocolo 

oauth. Esse componente processa requisições HTTP do tipo GET, POST e PUT. O 

método POST é utilizado para a criação de um token, nessa requisição devem ser 

informado as credenciais (clinteId e clientSecret) do usuário, como resposta o 

OauthServer retorna um token gerado a partir de um hash MD5. A requisição HTTP do 

tipo GET é utilizada para validar um token informado pelo usuário, para isso o token 

em questão deve ser informado, como parâmetro,  na URI da requisição. Caso o token 

seja válido o OauthServer irá retornar o login do usuário ao qual o token pertence. 
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Caso o token seja inválido a requisição terá como resposta o status code 401 

(unauthorized).  E por fim, requisições do tipo PUT são utilizadas para atualizar um 

token pertencente a um usuário. Nessa requisição devem ser informados, no 

cabeçalho da requisição HTTP, o clientId e clientSecret do usuário, como resposta o 

OauthServer retorna um novo token que será associado ao usuário. 

 O diagrama de classes da Figura 28 ilustra parte das classes que compõem o 

OauthServer. 

 

Figura 28. Diagrama de classes do OauthServer 

 

Nesse diagrama a classe TokenEndPoint é um Servlet29 responsável por receber 

e tratar as requisições do tipo GET, POST e PUT encaminhadas ao OauthServer. A 

classe AccessTokenService é responsável por gerenciar a criação, atualização e 

validação de tokens. A classe ClientDetailsService é responsável por gerenciar as 

informações tais como credenciais (clientId, clientSecret), data em que o usuário foi 

registrado, etc,  referentes aos usuários que solicitaram tokens de acesso ao servidor. 

                                                 
29 Servlet: Servlets são classes Java que quando instaladas e configuradas em um servidor web podem 

receber e tratar requisições HTTP. 
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Para consultar e persistir em banco de dados informações referentes aos 

usuários e tokens gerenciados o OauthServer faz uso das classes AccessTokenDao e 

ClientDetailsDao. Na EcoDiF essas classes se comunicam um o SGBD relacional Mysql 

utilizando um driver do tipo JDBC para o MySQL.  A Figura 29 ilustra o modelo ER 

do banco de dados utilizado pelo OauthServer na EcoDiF. 

 

Figura 29. Modelo ER do banco de dados utilizado pelo OauthServer na EcoDiF 

.  

 

A tabela ClientDetails armazena as seguintes informações referentes aos 

usuários que fazem uso do OauthServer: clientId,  clientSecret,  data em que o mesmo 

foi registrado e o seu login. A tabela AccessToken,  por sua vez,  armazena os seguintes 

dados referentes aos tokens dos usuários: token,  identificador do usuário ao qual o 

token pertence, sua data de expiração e data de criação. 

Como já foi explicado, a EcoCIT não faz uso do SGBD relacional MySQL que 

era utilizado pela EcoDiF. Ao invés disso, ela faz uso dos SGBDs Cassandra e NuoDB. 

O OauthServer foi então alterado para que seus dados passem a ser persistidos no 

SGBD Cassandra. Para isso foram alteradas no OauthServer as classes AccessTokenDao 

e ClientDetailsDao. Também foi criado no SGBD Cassandra um novo keyspace com 

duas tabelas para armazenar os dados gerenciados pelo OauthServer. A Figura 30 

ilustra o script utilizado para criar o novo keyspace e as tabelas no Cassandra. 
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Figura 30. Script utilizado para criar o keyspace e tabelas utilizadas pelo OauthServer 

 

As novas tabelas seguem a mesma estrutura do antigo modelo ER utilizado 

pelo OauthServer, com a diferença de que as chaves primárias de cada umas das 

tabelas são do tipo uuid ao invés de BigInt. As classes AccessTokenDao e 

ClientDetailsDao comunicavam-se com o SGBD MySQL utilizando um driver JDBC 

para MySQL, com a substituição do SGBD elas passaram a se comunicar com o novo 

SGBD utilizando um driver JDBC para o Cassandra. As queries para persistência e 

consulta de informações, que antes eram descritas na linguagem SQL, também foram 

substituídas nessas classes por queries descritas na linguagem CQL (Cassandra Query 

Language). Também é importante ressaltar que no Cassandra, diferente dos SGBDs 

relacionais, não existe o conceito de chave estrangeira, então a responsabilidade de 

manter a consistência dos relacionamentos entre os dados das tabelas AccessToken e 

ClientDetails ficou a cargo das classes AccessTokenDao e ClientDetailsDao. 

5.5 Implementação do VM Monitor 

Conforme explicado no capítulo anterior, o VM Monitor é responsável por monitorar 

constantemente a quantidade de recursos de processamento, memória e rede 

consumidos pelas VMs e enviar alertas ao VM Manager notificando sobre a 

quantidade de recursos consumidos pela VM quando o consumo dos recursos 

ultrapassar algum dos limiares definidos. 

 O VM Monitor foi implementado usando a linguagem de programação Java. A 

aferição das métricas é realizada por uma thread que verifica, a cada 45 segundos, a 

quantidade de recursos de processamento, armazenamento, memória e rede 
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consumida pela VM. Caso o consumo de algum desses recursos seja superior ao 

limiar máximo estabelecido pelo usuário, ou inferior ao limiar mínimo estabelecido, 

um alerta é enviado ao VM Manager notificando-o que algum dos limiares definidos 

foi atingido. Na mensagem enviada ao VM Manager, o VM Monitor passa os valores 

atuais de todas as métricas aferidas e o valor da data e hora em que essas métricas 

foram recuperadas. Cada uma das máquinas gerenciadas pelo VM Manager é 

identificada unicamente por seu endereço IP, desse modo o VM Monitor também 

envia em sua mensagem o valor do endereço IP da máquina virtual na qual ele 

executa, assim o VM Manager consegue identificar de qual maquina provém a 

mensagem. 

 A comunicação entre o VM Monitor e o VM Manager é realizada por meio de 

chamadas RPC (Chamadas Remotas de Procedimento, do inglês: Remote Procedure Call). 

Para isso foi utilizado a API Java RMI30 (Java Remote Method  Invocation API) provida 

pela linguagem Java. Essa API permite a uma aplicação Java invocar remotamente 

métodos de um objeto localizado em uma outra máquina. Usando RMI, o VM 

Manager publica a interface do módulo VM Facade tornando-a disponível para que 

seja recuperada pelas diversas instâncias do VM Monitor localizadas nas diferentes 

VMs. Uma vez publicada esta interface, o VM Monitor a recupera utilizando a API 

Java RMI, e passa a fazer uso da mesma quando necessário. A Figura 31 ilustra a 

interface do módulo VM Facade pertencente ao VM Manager. 

 

Figura 31. VM Facade Interface 

 

                                                 
30 API Java RMI: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/rmi/ 
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 A definição dos limiares máximos e mínimos para cada um dos recursos 

monitorados pode ser realizada pelo usuário em um arquivo de configuração 

(VmMonitor.properties) utilizado pelo VM Monitor para consultar essas informações. 

Nesse arquivo, além de definir os valores de cada limiar, o usuário deve especificar a 

URI a ser utilizada para recuperar a interface do módulo VM Facade publicada pelo 

VM Manager. Também deve ser especificada qual a interface de rede utilizada para a 

comunicação com o VM Manager. Eventualmente uma VM pode possuir mais de 

uma interface de rede e, como explicado anteriormente, além de enviar os valores 

das métricas o VM Monitor também deve ser enviada para o VM Manager o endereço 

IP da máquina onde o mesmo executa. Portanto, é necessário que o usuário informe 

qual interface de rede será utilizada para a comunicação entre o VM Monitor e o VM 

Manager para que o VM Monitor recupere o endereço IP da referida interface de rede, 

a fim de que possa envia-lo junto com suas mensagens de alerta. A Figura 32 ilustra o 

arquivo de configuração VmMonitor.properties onde o usuário especifica essas 

informações. 

 

Figura 32. VmMonitor.properties 

 

Os valores dos limiares máximos e mínimos para o consumo dos recursos de 

processamento, memória e armazenamento podem variar entre 0 e 1, que 

correspondem a um intervalo de 0% a 100%. Por exemplo, caso o usuário especifique 
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o valor 0.9 para o limiar máximo de consumo de CPU, o alerta será enviado quando 

pelo menos 90% da capacidade de processamento da máquina estiver sendo 

utilizada. Os limiares máximos e mínimos para entrada e saída de dados via rede são 

medidos em KB/s (kilobytes por segundo).  

  Ao receber uma mensagem de alerta do VM Monitor, indicando que algum 

dos limares máximos ou mínimos definidos para o consumo de determinado recurso 

foi atingido, o VM Manager prontamente recupera, das demais instancias do VM 

Monitor localizadas nas demais máquinas gerenciadas, as suas métricas de consumo 

de recursos e analisa as métricas de cada uma das máquinas. Novos recursos serão 

alocados somente se todas as máquinas estiverem sobrecarregadas, caso as maquinas 

estejam subutilizadas parte delas pode ser desativadas ou deletadas. Para que o VM 

Manager possa requisitar das demais instancias do VM Monitor as métricas de 

consumo de recursos, o VM Monitor implementa a interface RemoteMachineInterface, 

que possui a operação getMetrics, essa operação é invocada remotamente pelo VM 

Manager sempre que o mesmo precisa recuperar as métricas da máquina. A Figura  

33 ilustra essa interface.  

 

Figura 33. Interface RemoteMachineInterface 

 

No momento em que o VM Monitor entra em execução, ele se registra no VM 

Manager através da operação registerForCallBack, disponível através da interface 

VmFacadeInterface. Para isso, o VM Monitor passa como parâmetro o endereço IP da 

máquina onde o mesmo executa e uma instancia da classe RemoteMachine, que 

implementa a interface RemoteMachineInterface.  Uma vez registrado, o VM Manager 
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pode invocar remotamente, utilizando RMI Callback, a operação getMetrics 

disponibilizada pelo VM Monitor através da interface  RemoteMachineInterface, 

sempre que necessário.  

No VM Monitor a aferição das métricas é realizada com o auxílio da biblioteca 

Hyperic SIGAR31, que é capaz de recuperar diversas métricas providas pelo sistema 

operacional. Essa biblioteca dá suporte à recuperação de métricas em várias 

distribuições Linux e Windows. 

5.6 Implementação do VM Manager 

Conforme explicado no capítulo anterior, o VM Manager é responsável por gerenciar 

a elasticidade de recursos (máquinas virtuais) em uma plataforma de computação 

em nuvem e por dividir a carga de trabalho entre as VMs gerenciadas. Ele é 

composto pelos seguintes módulos: VM Facade, Elasticity Module, Load Balance e, por 

fim, Cloud Driver. 

 O módulo VM Facade é responsável por receber as métricas aferidas pelas 

diversas instâncias do VM Monitor e passar essas métricas para o Elasticity Module a 

fim de que essas informações sejam processadas. A interface do VM Facade  faz uso 

das funcionalidades providas pela API Java RMI.  Usando RMI essa interface é 

publicada pelo VM Manager a fim de que possa ser recuperada, via rede, pelo VM 

Monitor. 

 O Elasticity Module recebe as métricas de consumo de recursos enviadas pelas 

diversas instâncias do VM Monitor, analisa-as e decide quando instanciar novas 

máquinas, quando desativa-las por um tempo, reativa-las ou quando deleta-las. As 

informações referentes às VMs gerenciadas, bem como as métricas de consumo de 

recursos associadas a cada uma delas são armazenados em um banco de dados.  O 

SGBD usado é o DB4o32, um SGBD open source orientado a objetos. Sempre que uma 

métrica referente ao consumo de recurso em uma das máquinas virtuais chega ao 

                                                 
31 Hyperic SIGAR: http://www.hyperic.com/products/sigar 

32 DB4o: http://www.mono-project.com/archived/db4o/ 
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VM Manager, o Elasticity Module verifica de qual máquina a métrica provém e 

atualiza no banco de dados o valor das métricas associadas à referida VM. Em 

seguida, o Elasticity Module recupera, através da interface RemoteMachineInterface 

implementada pelo VM Monitor (ver seção anterior), as métricas de consumo de 

recursos de todas as demais VMs instanciadas e verifica se as máquinas estão 

sobrecarregadas ou subutilizadas. Para verificar isso, o VM Manager permite que o 

usuário especifique em um arquivo de configuração quais os limiares máximos e 

mínimos para o consumo de recursos de processamento, memória e rede que devem 

disparar o processo de elasticidade. Como explicado na seção 3.3, o usuário também 

pode especificar a quantidade máxima de máquinas virtuais que podem ser cridas 

pelo VM Manager na plataforma de computação em nuvem. Desse modo, caso todas 

as máquinas gerenciadas ultrapassem o limiar máximo definido para o consumo de 

algum recurso o VM Manager irá verificar se existe uma VM em estado desativado, 

caso exista, tal VM será reativa, caso contrario o VM Manager irá verificar se a 

número máximo de VMs que podem ser instanciadas já foi atingido, caso ainda não 

tenha sido, um anova VM será instanciada. A nova VM irá dividir a carga de 

trabalho com as demais. Após instanciar uma VM, o VM Manager estabelece um 

tempo mínimo de 90 segundos até que uma nova VM seja instanciada, esse tempo é 

necessário para que a VM recém-instanciada possa inicializar seus serviços e se 

juntar ao cluster, para que passe de fato a dividir a carga de trabalho com as demais, 

contribuindo para a estabilização das métricas de consumo de recursos. 

  De forma similar, caso ao analisar as métricas o Elasticity Module verifique que 

a quantidade de recursos consumidos nas máquinas virtuais está abaixo do limiar 

mínimo definido pelo VM Manager irá escolher a ultima VM instanciada para ser 

deletada ou desativada. Nesse caso, a VM será desativada caso não exista nenhuma 

outra VM nesse estado, e deletada caso contrario. Uma VM em estado desativado é 

mantida nesse estado por até 15 minutos, caso dentro desse intervalo de tempo a 

carga de trabalho volte a crescer novamente a ponto de justificar a adição de uma 

nova máquina ao cluster tal VM será reativada para que rapidamente passe a dividir 

a carga a carga de trabalho com as demais. Caso sejam decorridos 15 minutos sem 

que haja a necessidade de reativar a VM, a mesma será deletada.  
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A Figura 34 ilustra o arquivo VmManager.properties, onde o usuário especifica 

os limiares máximo e mínimos para consumo de processamento, memória, entrada 

de dados via rede, saída de dados via rede, localização do driver para determinada 

plataforma de nuvem, além da quantidade máxima de VMs a serem criadas pelo VM 

Manager . 

  
Figura 34. VmManager.properties 

 Como explicado na seção 3.3, a comunicação entre o VM Manager e a 

plataforma de nuvem é intermediada por um driver específico para cada plataforma 

de nuvem. Esse driver é um componente plugável que pode ser anexado de forma 

dinâmica ao VM Manager. Para que possa ser anexado ao VM Manager, o driver deve 

implementar a interface CloudDriverInterface, onde são definidos os métodos: i) 

createVM, utilizado par criar novas máquinas virtuais na plataforma de computação 

em nuvem; ii) deleteVM, utilizado para deletar uma máquina virtual previamente 

criada; iii) stopVm, usado para desativar uma VM previamente instanciada; e iv) 

deleteVM, usado para deletar uma VM previamente instanciada. Essa interface é 

ilustrada na Figura 35. 
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Figura 35. CloudDriverInterface 

 

Uma vez que esteja implementado, o driver deve ser empacotado em um 

arquivo com extensão .jar. No arquivo VmManager.properties a localização do driver 

deve ser especificada através da propriedade cloudDriverPath, conforme mostra a 

figura 34. O VM Manager localiza o driver e analisa todas as classes empacotadas no 

arquivo a fim de identificar uma classe que implementa a interface 

CloudDriverInterface, ao identificar a classe, uma instância dessa classe é criada 

utilizando a API Java Reflection. Após criada uma instancia dessa classe, o VM 

Manager pode utiliza-la para se comunicar com a plataforma de nuvem 

correspondente. 

 Como definido na seção 4.6, o VM Manager possui um componente chamado 

Load Balance, responsável por distribuir a carga de trabalho (requisições do usuário) 

entre as diversas VMs gerenciadas. Esse componente deve permitir que VMs sejam 

adicionadas e removidas dinamicamente da lista de máquinas hábeis a dividir a 

carga de trabalho. Essa função é realizada pelo Apache Mod_Cluster (ver seção 2.3.2), 

que foi instalado e configurado para realizar todas essas funções. 

5.7 Implementação dos Drivers 

 Os drivers são componentes plugáveis ao VM Manager, e que implementam a 

interface CloudDriverInterface. Os drivers são desenvolvidos para uma plataforma de 
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nuvem específica e, por meio deles, o VM Manager é capaz de criar, deletar, desativar 

e reativar VMs  em uma plataforma de nuvem. Atualmente foram implementados 

dois drivers: (i) o primeiro deles permite lidar com VMs na plataforma de 

computação em nuvem OpenStack, que é uma plataforma de computação em nuvem 

privada, (ii) enquanto o segundo oferece suporte à plataforma de computação em 

nuvem Amazon EC2 (Amazon Elastic Cloud Computing), que é uma plataforma de 

nuvem pública. As seções a seguir descreverão detalhes de implementação de ambos 

os drivers. 

5.7.1 OpenStack Driver 

O OpenStack Driver oferece suporte a plataforma de computação em nuvem 

OpenStack, uma plataforma privada e open source. O OpenStack Driver interage com a 

OpenStack,  a fim de permitir a criação e remoção de máquinas virtuais, além de 

permitir desativa-las e reativa-las. Para isso, ele utiliza a biblioteca Jcouds33, uma 

biblioteca implementada em Java que oferece um conjunto de facilidades para 

alocação e liberação de recursos em diversas plataformas de computação em nuvem.  

 Para ter acesso aos recursos da plataforma OpenStack o OpenStack Driver exige 

que o usuário informe alguns dados, a saber: tenantName, o nome do projeto ao qual 

o usuário está vinculado no OpenStack; userName,  login do usuário; credential, senha 

do usuário; e endpoint, endereço a ser utilizado para realizar a autenticação na 

plataforma de computação em nuvem OpenStack. Com essas informações o 

OpenStack Driver é capaz de se autenticar na plataforma a fim de fazer uso dos 

recursos da mesma. Além das informações necessárias para a autenticação na 

plataforma é necessário que o usuário informe qual imagem deve ser utilizada para 

criação das máquinas virtuais e o flavor a ser utilizado, no OpenStack o flavor 

expecifica quais serão as configurações de hardware (quantidade de CPUs virtuais, 

quantidade de memória e quantidade de armazenamento) as máquinas virtuais terão 

ao serem criadas. Todas essas informações devem ser inseridas pelo usuário no 

arquivo de configuração OpenstackDriver.properties. A Figura 36 ilustra esse arquivo. 

                                                 
33 Jclouds: https://jclouds.apache.org/ 
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Figura 36. OpenStackDriver.properties 

  

5.7.2 EC2 Driver 

 O EC2 Driver oferece suporte a criação, remoção, desativação e  reativação  de 

VMs na plataforma de computação em nuvem Amazon EC2. Para se comunicar com a 

plataforma Amazon EC2, o driver em questão faz uso do AWS Java SDK34, um 

conjunto de bibliotecas que oferecem uma API por meio da qual é possível realizar 

diversas operações sobre os recursos disponibilizados através da plataforma de 

nuvem da Amazon. 

 Para interagir com a plataforma, o driver exige que o usuário especifique no 

arquivo de configuração EC2Driver.properties as seguintes informações: secreteKey e 

accessKey, um par de chaves cridas na plataforma que identificam o usuário 

permitindo a sua autenticação e acesso aos recursos; imageId, imagem a ser utilizada 

para a criação das máquinas virtuais; securityGroupId, identificador do grupo de 

segurança criado pelo usuário na plataforma que especifica quais portas e quais 

protocolos podem ser utilizadas pela máquina virtual para comunicação via rede 

com outras máquinas; e instanceType: na Amazon EC2 o instanceType especifica quais 

as configurações de hardware (quantidade de CPUs virtuais, quantidade de memória 

e quantidade de armazenamento) as máquinas virtuais terão ao serem criadas, e por 

fim, subnetId, o identificador da sub rede privada na qual a máquina deve ser 

conectada. A Figura 37 ilustra o arquivo EC2Driver.properties. 

                                                 
34 AWS Java SDK: https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaSDK/latest/javadoc/  
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Figura 37. EC2Driver.properties 

 

5.8 Configuração da imagem usada para a criação das VMs 

As Virtual Machines (VMs) são criadas a partir de imagens pré-configuradas. 

Uma imagem contendo o EcoCIT Middleware, VM Monitor e Oauth Sever, todos 

instalados e configurados para entrarem em funcionamento imediatamente após a 

inicialização da máquina, foi criada para que as VMs  sejam instanciadas  a partir 

dela. A imagem também conta com o sistema operacional Ubuntu Server versão 16.4,  

Java versão 8.0 e o servidor de aplicações WildFly versão 6.1, necessários para aa 

execução do EcoCIT Middleware, VM Monitor e Oauth Sever. O servidor de aplicações 

foi configurado para iniciar como um serviço do sistema operacional, desse modo ele 

começa a executar imediatamente após a criação da máquina. O servidor de 

aplicações que da suporte a execução do EcoCIT Middlewar e Oauth Sever também foi 

configurado para automaticamente se registrar ao cluster gerenciado pelo VM 

Manager imediatamente após entrar em execução. Com isso, logo após uma máquina 

ser criada pelo VM Manager, a partir dessa imagem, o servidor de aplicações se 

registrará no cluster e a VM estará hábil a dividir com aos outras máquinas as 

requisições dos usuários. 

Para se registrar ao cluster, é necessário que o servidor de aplicações conheça o 

endereço IP da máquina onde o VM Manager se localiza. Esse endereço foi informado 

através do arquivo standalone-há.xml do servidor de aplicações WildFly, na 

propriedade mod-cluster-config, conforme ilustra a Figura 38 (linha 322). 
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Figura 38. Propriedade mod-cluster-config no arquivo de configuração standalone-há.xml 

 

 Para se registrar ao cluster também é necessário que o servidor de aplicações 

instalado na VM passe para o serviço de balanceamento de carga o endereço IP e 

nome do host no qual o mesmo executa. Essas informações devem ser passadas no 

momento da inicialização do WildFly. Uma vez que as VMs são criadas 

dinamicamente e sob demanda, essas informações só são conhecidas em tempo 

execução, de modo que não podem ser previamente configuradas na imagem 

utilizada para criar as máquinas. Para recuperar essas informações um shell script foi 

criado e registrado na imagem utilizada para a criação das VMs, esse script é 

executado imediatamente após a instanciação da VM, uma vez que a VM  esteja 

instanciada esse script recupera o endereço IP e nome do host atribuído à maquina, 

em seguida executa o comando para a inicialização do WildFly, passando o endereço 

IP e nome do host afim de que o WildFly possa se registrar junto a serviço de 

balanceamento de carga. A Figura 39 ilustra esse script. O nome do host é 

recuperado na linha 3, o endereço IP é recuperado na linha 5, em seguida, na linha 7, 

o comando para a inicialização do WildFly é executado. 

 

Figura 39. Shell script responsável por recuperar o endereço IP e nome no host em cada VM  e 

por iniciar o WildFly 
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6 Avaliação 

A fim de validar a arquitetura e implementação da EcoCIT, bem como verificar sua 

escalabilidade e elasticidade, três experimentos computacionais foram conduzidos.  

O primeiro experimento teve como objetivo verificar se a substituição do SGBD 

relacional MySQL pelo SGBD NoSQL Apache Cassandra, para o gerenciamento dos 

feeds, trouxe impactos positivos no processo de armazenamento e recuperação de 

feeds. O segundo experimento teve como objetivo verificar se as modificações 

realizadas sobre a arquitetura da EcoDiF para a concepção da EcoCIT de fato 

tornaram a plataforma EcoCIT mais escalável em comparação com sua predecessora. 

E por fim, o terceiro avaliou a elasticidade da EcoCIT. 

 Para a realização dos experimentos foi utilizada a ferramenta JMeter35, uma 

ferramenta opensource desenvolvida em Java. Inicialmente esta ferramenta foi 

projetada para realizar testes em aplicações Web, mas tem expandido suas 

funcionalidades, podendo realizar testes funcionais, testes em bancos de dados, entre 

outros. Dentre os diversos testes disponibilizados por essa ferramenta existe o teste de 

carga. Os testes de carga têm como objetivo a verificação do comportamento do 

sistema com uma determinada quantidade de usuários. Dessa forma, o sistema é 

observado sobre a utilização de um número estimado (fixo) de usuários (VINCENZI, 

2013). 

 Em ambas as plataformas, a maior parte da carga de trabalho incide sobre a 

API REST para consumo e atualização de feeds. Em uma situação real de uso das 

plataformas diversos sensores e aplicações a elas conectados estariam 

constantemente consumindo e atualizado feeds, portanto, as operações de consulta e 

atualização de feeds são as mais consumidas, enquanto as demais operações são 

usadas mais esporadicamente. Dessa forma, os testes de carga focaram-se em 

operações relacionadas à atualização e recuperação de feeds. As seções a seguir 

apresentam os detalhes relacionados à realização dos experimentos bem como os 

resultados alcançados em cada um deles. 

                                                 
35 JMeter: http://jmeter.apache.org/ 
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6.1 Experimento 1 

Como descrito anteriormente, o primeiro experimento teve como objetivo avaliar o 

impacto da substituição do SGBD relacional MySQL pelo SGBD NoSQL Apache 

Cassandra, para o gerenciamento dos feeds. Em ambas as plataformas, sempre que um 

feed é consultado as diversas medições associadas a ele são recuperadas e ordenadas 

em ordem cronológica decrescente, para então serem retornadas ao usuário. Essa 

tarefa é realizada pelo SGBD e consome uma quantidade considerável de 

processamento e memória. O experimento teve como objetivo comparar o 

desempenho e escalabilidade de ambos os SGBDS no processo de recuperação e 

atualização de feeds. Apesar de existirem na literatura diversos estudos (PHAN; 

NURMINEN; FRANCESCO, 2014) (VEEN; WAAIJ; MEIJER, 2012) que comparam a 

desempenho e escalabilidade do MySQL em relação ao Cassandra no processo de 

inserção, atualização, consulta e remoção de dados, estes estudos não levam em 

consideração a tarefa de recuperação de dados ordenados em ordem cronológica, 

que é usada exaustivamente pela EcoDIF e EcoCIT no processo de recuperação de 

feeds. Portanto o primeiro experimento compara o desempenho e escalabilidade dos 

SGBDs utilizados por ambas as plataformas para gerenciamento de feeds, a fim de 

verificar se a substituição do SGBD no processo de desenvolvimento da EcoCIT de 

fato trouxe resultados positivos para a nova plataforma. 

 Para a realização do primeiro experimento, ambas os SGBDS foram instalados 

em máquinas virtuais criadas sobre a infraestrutura da plataforma de computação 

em nuvem Amazon EC2. Por ser um SGBD tipicamente centralizado, o MySQL foi 

instalado em uma única máquina. O SGBD Apache Cassandra foi instalado e 

configurado sob a forma de um cluster contendo duas máquinas. Todos os dados 

armazenados foram replicados entre as duas máquinas do cluster. Todas as máquinas 

utilizadas para instalação dos SGBDs possuem iguais configurações, cada uma delas 

contem 2 CPUs virtuais, 4 GB de memória RAM e 1 placa de rede virtual com 

capacidade de transmissão em torno de 250-300 MBit/s,  e fazem uso do sistema 

operacional Ubuntu Server versão 16.04.  

 Esse experimento foi dividido em dois estágios, o primeiro deles comparou a 

performance de ambos os SGBDS no processo de atualização de feeds, o segundo 
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estágio do experimento comparou a performance dos SGBDs no processo de 

recuperação de feeds. Na primeira etapa do experimento, a ferramenta JMeter foi 

utilizada para realizar sucessivos testes de carga simulando um número fixo de 

atualizações simultâneas para os feeds em cada SGBD. Em cada iteração dos testes, o 

número de atualizações foi incrementado em 5000 unidades. Inicialmente, o número 

de atualizações foi fixado em 5000 e foi incrementado gradualmente em cada iteração 

do teste até atingir 50.000. O nível de consistência usado nas atualizações de dados 

em Cassandra foi ALL, ou seja, os novos dados inseridos devem ser persistentes em 

um armazenamento durável nas duas máquinas pertencentes ao cluster. A Figura 40 

ilustra os resultados da primeira etapa do experimento 1. 

 

Figura 40. Tempo médio de atualização de feeds no Mysql e Cassandra 

Como é possível observar, o tempo médio para atualização de um feed no 

Cassandra foi bem menor que no MySQL. 

A segunda fase do experimento avaliou o desempenho das consultas a feeds 

em ambos os SGBDs. Para isso, dez feeds foram registrados em cada um dos SGBD, 

cada feed possuía, associado a si, 1000 medições. Usando a ferramenta JMeter, foram 

realizados sucessivos testes de carga simulando um número fixo de consultas 

concorrentes a cada feed. Inicialmente, o número de consultas concorrentes foi 

estabelecido em 1000 unidades e em cada iteração do teste este número foi 

aumentado em 1000 unidades. O nível de consistência usado para consultas em 

Cassandra foi ALL, ou seja, para manter o maior nível de consistência dos dados 
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recuperados, os valores consultados devem ser retornados pelas duas réplicas 

pertencentes ao cluster. A Figura 41 ilustra os resultados deste experimento. 

 

Figura 41. Tempo média de consultas aos feeds 

Como mostram os resultados do gráfico acima, os tempos médios de resposta 

para consultas aos feeds no Cassandra foram um pouco maiores do que os tempos 

médios no MySQL. Parte desse resultado deve-se ao fato de que, para garantir o 

maior nível de consistência dos dados recuperados, as consultas foram realizadas 

utilizando o nível de consistência ALL no Cassandra. Utilizando esse nível de 

consistência, para que uma consulta seja bem-sucedida, os dados consultados devem 

ser retornados por todas as replicadas do cluster, isso pode tornar as consultas um 

pouco mais lentas. Também é importante notar que quando o número de consultas 

concorrentes excedeu 13000 unidades, algumas das consultas feitas ao MySQL 

falharam, isso mostra que esse SGBD suporta uma carga de trabalho limitada. No 

Cassandra, os testes continuaram até que o número de consultas concorrentes atingir 

25.000 unidades, e em nenhum momento as consultas apresentaram falhas. 

O experimento 1 mostrou que a substituição do SGBD MySQL pelo SGBD 

Apache Cassandra, para armazenamento e recuperação de feeds na EcoCIT contribui 

para que a plataforma alcance uma melhor performance no processo de atualização 

de feeds. O experimento também mostrou que, embora o SGBD Apache Cassandra 

tenha apresentado uma performance ligeiramente inferior ao MySQL no processo de 
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consulta aos feeds, ele é bem mais escalável que o MySQL, sendo capaz de suportar 

uma carga de trabalho bem superior, conferindo maior escalabilidade à EcoCIT. 

6.2 Experimento 2 

Para a realização do experimentos 2, as plataformas EcoDiF e EcoCIT foram 

instaladas em máquinas virtuais disponibilizadas através da plataforma de 

computação em nuvem Amazon EC2. As máquinas utilizadas por ambas as 

plataformas possuem as mesmas configurações de hardware. As máquinas foram 

conectadas a uma sub rede privada criada na plataforma de nuvem. A Figura 42 

ilustra o cenário utilizado para a realização dos testes sobre a plataforma EcoDiF. 

 

Figura 42. Cenário para realização dos testes sobre a plataforma EcoDiF 

 

 No total 3 máquinas virtuais foram utilizadas. Em uma delas a plataforma 

EcoDiF foi instalada, na segunda máquina foi instalado o SGBD Mysql Server, 

utilizado pela EcoDiF. Essas duas máquinas possuem cada uma delas 2 CPUs 

virtuais, 4 GB de memória RAM e 1 placa de rede virtual com capacidade de 

transmissão em torno de 250-300 MBit/s,  e fazem uso do sistema operacional 

Ubuntu Server versão 16.04. A terceira máquina foi utilizada para simular os usuários 

que consomem a API REST da plataforma, nessa máquina foi instalada o JMeter. A 

terceira máquina tem como objetivo simular uma carga de trabalho suficientemente 

grande para estressar a EcoDiF, portanto essa máquina foi criada com uma 

capacidade de hardware superior ás demais utilizadas pela EcoDiF. Além disso, para 

simular diversas requisições simultâneas à API da plataforma o JMeter precisa criar e 

manter várias threads, isso consome bastante processamento e memória. A máquina 

em questão conta com 4 CPUs virtuais, 8 GB de memória RAM e 1 placa de rede 
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virtual com capacidade de transmissão em torno de 250-300 MBit/s, essa máquina 

faz uso do sistema operacional Windows Server 2016. 

 Para a realização dos testes sobre a plataforma EcoCIT também foram criadas 

diversas máquinas virtuais  sobre a plataforma de nuvem Amazon EC2. Assim como 

aconteceu com a EcoDiF, essas máquinas também foram conectadas a uma rede 

virtual criada na plataforma de nuvem. A Figura 43 ilustra o cenário utilizada para a 

realização dos testes com a plataforma EcoCIT. 

 

Figura 43. Cenário para realização dos testes sobre a plataforma EcoCIT 

Para armazenamento dos feeds gerenciadas pela EcoCIT e dos dados 

gerenciados pelo OauthServer um cluster com 2 máquinas foi criado para a instalação 

do SGBD Apache Cassandra, para garantir maior disponibilidade dos dados 

armazenados os mesmos foram replicados pelo SGBD em ambas as máquinas. Com 

explicado na seção 5.2, para armazenamento dos dados estruturados gerenciados 

pelo EcoCIT Middleware foi utilizada a versão comunity do NuoDB, onde as 

funcionalidades de replicação de dados não estão disponíveis, portanto apenas uma 

máquina foi instanciada para a instalação do NuoDB. Em uma das máquinas foi 

instalado o VM Mananger. O número máximo de VMs a serem criadas pelo VM 

Manager para processamento das requisições dos usuários foi definido em 3, como 

explicado na seção 5.6, imediatamente ao entrar em execução o VM Manager 

instancia uma VM contendo uma instancia do EcoCIT Middleware, VM Monitor e 

OauthSever para atender as requisições dos usuários, dessa forma, para esse 
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experimento até duas outras VMs poderiam ser instanciadas sob demanda. Os 

limiares para consumo de recursos pelas VMs que disparam o processo de 

elasticidade no VM Manager foram definidos conforme ilustra a Figura 42.  

 

Figura 44. Limiares definidos no para consumo de recursos pelas VMs que disparam o 

processo de elasticidade no VM Manager 

 

 Assim como na EcoDiF, todas as maquinas utilizadas para o experimento, 

com exceção da máquina utilizada para simular os usuários da plataforma, possuem 

as seguintes configurações de hardware:  2 CPUs virtuais, 4 GB de memória RAM e 1 

placa de rede virtual com capacidade de transmissão em torno de 250-300 MBit/s. 

Nelas foi instalado o sistema operacional Ubuntu Server versão 16.04. Como no 

cenário anterior, para simular os usuários e aplicações que consomem e atualizam 

feeds na plataforma foi utilizada uma máquina com 4 CPUs virtuais, 8 GB de 

memória RAM e 1 placa de rede virtual com capacidade de transmissão em torno de 

250-300 MBit/s. Nessa máquina foi instalado o JMeter e a mesma faz uso do sistema 

operacional Windows Server 2016. 

 

6.2.1 Realização do Experimento 2 

Para a realização do segundo experimento foram registrados em cada uma das 

plataformas 10 usuários com perfil de fabricante de dispositivos, cada um desses 

registrou um tipo diferente de dispositivo nas plataformas. Também foram 
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registrados 10 diferentes usuários com perfil de provedor de dados, cada um dos quais 

registrou um feed na plataforma. No total foram registrados 10 feeds em cada 

plataforma, cada feed foi associado a um dispositivo diferente. 

Utilizando o JMeter foram criados, para cada uma das plataformas, um plano 

de testes no qual foi definido um número fixo de requisições simultâneas 

endereçadas a plataforma. A cada execução do plano de testes o número de 

requisições simultâneas foi acrescido de 100 unidades, até chegar ao limite suportado 

pela plataforma. Esse limite é alcançado quando parte das requisições falham. 

Requisições cujo tempo de resposta foram superiores a 12 segundos ou que 

retornaram um status code diferente de 200 (status code OK) foram consideradas como 

falhas. Ao final de cada rodada de testes os bancos de dados utilizados pelas 

plataformas foram resetados a fim de evitar que os dados inseridos na rodada de 

testes anterior interfiram nos resultados da rodada de testes seguinte. 

 A quantidade de requisições foi dividida igualmente entre os 10 feeds 

registrados, de modo que para cada feed foram destinadas 10% das requisições, 

destas, metade delas foram requisições de escrita, ou seja, atualização de um feed, e a 

outra metade foram requisições de consulta ao feed. Por exemplo, supondo que em 

uma das rodadas do teste foram realizadas 100 requisições à plataforma, 10 

requisições foram destinadas a cada uma dos feeds, destas, 5 tiveram como objetivo 

atualizar o valor do feed e 5 tiveram como objetivo recuperar a lista de todos os 

valores atribuídos ao feed ao longo do tempo. Em cada rodada de execução dos testes 

foram medidos pela ferramenta JMeter diversas métricas associadas às requisições 

realizadas, dentre elas o tempo médio de resposta às requisições (em milissegundos)  

e o desvio padrão. 

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos com a realização do experimento 

sobre a plataforma EcoDiF. 

 

Tabela 1. Resultado dos testes realizados sobrea plataforma EcoDIF 

Qtd. Req. Simultâneas Tempo médio de resposta (ms) Desvio Padrão 

100 242 274,4 

200 256 225,39 
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300 3684 4663,78 

400 4466 5388,12 

 

Inicialmente foram realizadas 100 requisições simultâneas à API da EcoDIF, a 

cada rodada de execução do plano de testes no JMeter o número de requisições 

simultâneas foi acrescido de 100 unidades. Parte das requisições começaram a falhar 

quando o número de requisições simultâneas ultrapassou 400. 

A tabela 2 mostra os resultados dos testes realizados sobre a plataforma 

EcoCIT: 

Tabela 2. Resultado dos testes realizados sobrea plataforma EcoCIT 

Qtd. Req. Simultâneas Tempo médio de resposta (ms) Desvio Padrão 

100 36 6,93 

200 24 8,68 

300 48 13,67 

400 55 15,45 

500 60 20,97 

600 74 37,93 

700 85 43,98 

800 96 58,9 

900 111 81,29 

1000 121 100,4 

1100 133 104,84 

1200 135 112,78 

1300 147 119,1 

1400 156 130,44 

1500 162 134,11 

1600 198 143,3 

1700 220 136,83 

1800 249 139,25 

1900 257 118,83 

2000 265 103,73 

2100 297 99,83 

2200 296 87,13 
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2300 317 77,8 

2400 332 81,72 

2500 371 91,78 

2600 453 125,3 

2700 478 112,28 

2800 517 133,02 

 

Assim como aconteceu para a EcoDiF, para a avaliação da plataforma EcoCIT o 

número de requisições simultâneas endereçadas a plataforma iniciou-se em 100. A 

cada rodada de execução do plano de testes no JMeter esse número foi acrescido de 

100 unidades. Na EcoCIT parte das requisições começaram a falhar quando o número 

de requisições simultâneas ultrapassou 2800. 

Como mostram os dados obtidos com a realização do experimento, a EcoCIT 

conseguiu suportar um número bem mais alto de requisições simultâneas destinadas  

a atualizar e consultar feeds que a EcoDiF. Além disso, na EcoDiF o tempo médio de 

resposta às requisições tende a crescer rapidamente quando diversos usuários fazem 

requisições a sua API. Na EcoCIT o tempo de resposta tende a crescer de maneira 

bem menos acentuada. O gráfico da Figura 43 resume os resultados obtidos com a 

realização dos testes em ambas as plataformas. 

 

 

 

Figura 45. Resultado dos testes realizados sobre as plataformas  EcoCIT e EcoDiF 
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É importante ressaltar que a arquitetura da EcoCIT permite escalar, a fim de 

que sua capacidade possa ir além do que foi explorado nesse experimento. Diferente 

da EcoDiF, sua arquitetura permite facilmente, e em tempo de execução, adicionar 

novos nós aos SGBDs utilizados, tornando as consultas mais rápidas. Além disso, 

também existe a possibilidade de instanciar um número maior VMs contendo o 

EcoCIT Middleware e OauthServer, permitindo que a plataforma possa atender a um 

numero maior de requisições simultâneas.  

6.3 Experimento 3 

O terceiro experimento teve como objetivo avaliar a elasticidade da EcoCIT. Para isso, 

foram realizados diversos testes de carga sobre a plataforma, a fim de estressa-la até 

que os processos de elasticidade sejam disparados. Neste experimento foram 

recuperadas informações referentes ao horário de criação, remoção, desativação e 

reativação das VMs, bem como o consumo de CPU e memória por parte de cada uma 

das VMs pertencentes ao cluster gerenciado pelo VM Manager. Os testes de carga 

foram realizados utilizando a ferramenta JMeter.  Os testes simularam um grupo de 

usuários que realizavam sucessivas requisições simultâneas à API REST da EcoCIT a 

fim de atualizar e consumir feeds. A carga de trabalho foi gradualmente 

incrementada em cada iteração do teste. Inicialmente foram simuladas 100 

requisições concorrentes à API da EcoCIT. A cada iteração do plano de testes o 

numero de requisições concorrentes foi incrementado em 100 unidades, até atingir o 

limite de 25000 requisições concorrentes. A mesma infraestrutura descrita no 

experimento 2 para a instalação EcoCIT foi utilizada neste experimento.  

Nesse experimento, o VM Manager foi configurado para desencadear o 

processo de elasticidade quando a média de consumo de CPU e/ou memória por 

parte das VM gerenciadas exceder 80%, ou se esse consumo for inferior a 30% da 

capacidade da VMs. O número máximo de VMs a serem instanciadas foi fixado em 5. 

A Tabela 3 mostra o processo de criação, desativação e remoção de VMs pelo VM 

Manager em função do tempo e consumo de CPU e memória por parte das VMs. 

Tabela 3. Criação, desativação, ativação e remoção de máquinas virtuais pelo VM Manager 

Hora Média de uso de 
CPU (%) 

Média de uso de 
Memória (%) 

Número de 
VMs ativas 
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22:54:29 27 20 1 

22:55:15 31 21 1 

22:56:01 33 22 1 

22:56:46 88 22 1 

22:56:48 Nova VM instanciada (VM2)  

22:57:21 32 35 2 

22:57:34 33 31 2 

22:58:07 35 31 2 

22:58:20 41 37 2 

22:58:45 58 35 2 

22:59:33 77 70 2 

23:00:11 83 85 2 

23:00:12 Nova VM instanciada (VM3) 

23:00:53 85 81 3 

23:01:41 63 53 3 

23:02:29 54 51 3 

23:03:12 45 36 3 

23:03:56 27 33 3 

23:03:56 VM desativada (VM3) 

23:04:31 37 42 2 

23:04:31 37 42 2 

23:05:08 30 33 2 

23:05:50 27 32 2 

23:05:51 VM Removida (VM2) 

23:05:51 36 30 1 

23:06:36 24 26 1 

23:20:10 VM Removida (VM3) 

 

Conforme mostrado na Tabela 3, inicialmente havia apenas 1 VM no cluster 

gerenciado pelo VM Manager. Quando o consumo da CPU excedeu o limite máximo 

estabelecido (às 22:56:46), uma segunda VM foi instanciada para dividir a carga de 
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trabalho com a VM sobrecarregada. Com o aumento da carga de trabalho nas VMs, 

verificou-se que às 23:00:11 o consumo médio de recursos excedia novamente os 

limiares máximos estabelecidos. Então, uma terceira VM foi instanciada e adicionada 

ao cluster. 51 segundos após a criação da terceira VM, verificou-se que o consumo 

médio de recursos nas VMs continuou a exceder os limites estabelecidos. No entanto 

nesse caso uma quarta VM não foi instanciada, conforme descrito na seção 3, após a 

criação de uma VM o VM Manager estabelece um tempo mínimo de 90 segundos até 

criar uma nova VM. Esse tempo é necessário para que a VM recém-instanciada 

comece a funcionar, dividindo a carga de trabalho com as demais. Como haviam se 

passado apenas 51 segundos uma quarta VM não foi instanciada. 

Com a diminuição da carga de trabalho nas VMs, verificou-se (às 23:03:56) que 

o consumo médio de CPU atingiu o limite mínimo estabelecido. Com isso, a última 

VM instanciada (VM3) foi temporariamente desativada. Conforme explicado na 

seção 3, faz parte da estratégia do VM Manager, em certos casos, manter 

temporariamente, por um período máximo de 15 minutos, uma VM parada quando a 

carga de trabalho diminui. Então, se a carga de trabalho crescer novamente, esta VM 

pode ser rapidamente reativada para se juntar novamente ao cluster. 

Quando foi verificado que a média do consumo de recursos atingiu 

novamente o limiar mínimo estabelecido (às 23:05:51), a VM 2 foi deletada a fim de 

evitar super provisionamento de recursos. E, finalmente, após decorridos 17 minutos 

desde que a VM 3 foi desativada sem que carga de trabalho tenha aumentado 

novamente para justificar a sua reativação, a VM 3 foi deletada. 

Esse experimento mostrou que o VM Manager é capaz de monitorar a carga de 

trabalho nas VMs e tomar as medidas necessárias para evitar que as VMs tornem-se 

sobrecarregadas ou ociosas, ajustando a demanda por recursos computacionais ao 

uso. 
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7 Trabalhos Relacionados 

Como foi discutido ao longo dos capítulos anteriores, integração entre os paradigmas 

de IoT e computação é nuvem é crucial para a viabilizar a construção de ambientes 

inteligentes com requisitos de escalabilidade, disponibilidade, capacidade para 

armazenar e processar altos volumes de dados, etc. Como também já foi discutido, 

desenvolver aplicações escalveis no contexto de IoT não é uma tarefa trivial, pois 

além de lidar com questões relacionadas a escalabilidade, como balanceamento de 

carga, alocação e monitoramento de recursos  os desenvolvedores precisam ainda 

lidar com um grande número de dispositivos heterogêneos. Esses desafios tem 

motivado o desenvolvimento de plataformas de middleware escaláveis que oferecem 

facilidades para o desenvolvimento de aplicações de IoT. Algumas dessas propostas 

serão discutidas nas seções a seguir. 

7.1 Kaa  

O Kaa36 é uma plataforma de middleware open-source, flexível e escalável  que oferece 

suporte para a gerenciamento e conexão de distintivos de IoT à internet,   

armazenamento e processamento de dados além de oferecer APIs para 

desenvolvimento de aplicações que façam uso dos dados providos pelos 

dispositivos. O Kaa tem como foco acelerar o desenvolvimento de aplicações no 

domínio de IoT, oferecendo diversas abstrações que podem ser utilizadas pelos 

desenvolvedores para tal. Dentre as principais funcionalidades providas pelo Kaa 

estão: 

 Mecanismos de entrega de mensagens acerca de eventos: Utilizando esse 

recurso os desenvolvedores podem construir classes customizadas para 

identificar, por meio dos dispositivos de IoT, a ocorrência de algum tipo de 

evento. Uma vez que a ocorrência de um evento seja identificada uma 

                                                 
36 Kaa: https://www.kaaproject.org/ 
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mensagem contendo os dados do evento pode ser enviada para os possíveis 

dispositivos interessados.  

 Gerenciamento de logs: O Kaa permite armazenar temporariamente em sua 

infraestrutura registros de logs que sejam de interesse dos usuários. Os logs 

podem ser utilizados, por exemplo, para debugar aplicações, analisar seu 

comportamento, identificar anomalias, etc.  

 Comunicação baseada em publish-subscribe: utilizando esse recurso os 

usuários do Kaa podem registrar, atualizar e se subscrever em tópicos de 

interesse. Uma vez que um tópico seja atualizado os usuários que se 

subscreveram para receber atualizações acerca do referido tópico são 

notificados. 

 Abstração da camada de transporte: A arquitetura do Kaa abstrai para os 

desenvolvedores de aplicações os mecanismos de transporte utilizados para 

comunicação com os dispositivos. Os dispositivos conectados à plataforma, 

por sua vez, podem fazer uso de diversos protocolos, tais como: HTTP, 

MQTT, CoAP, TCP, etc. As aplicações não precisam necessariamente conhecer 

os protocolos utilizados pelos dispositivos para fazer uso das informações 

providas pelos mesmos. 

Para facilitar a conexão de diversos dispositivos heterogêneos ao Kaa, bem como para 

agilizar o processo de desenvolvimento de aplicações, o Kaa disponibiliza SDKs 

desenvolvidos nas linguagens de programação Java, C e C++ que provém facilidades 

para comunicação com a plataforma, encriptação de dados, marshalling de dados, 

autenticação, etc. A arquitetura do Kaa é composta, basicamente, pelos seguintes 

elementos: 

 Kaa Server: uma instancia ou “worker” do Kaa, é responsável por prover todas 

as operações supracitadas; 

 Endpoint: é uma aplicação que faz uso de algum dos SDKs providos pelo Kaa 

e que reside em um dispositivo gerenciado pela plataforma. Um endpoint é 

responsável por coletar e gerenciar dados localmente e por se comunicar com 

o Kaa Server para disponibilizar seus dados; 
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 Kaa Cluster: é um cluster composto por diversas instancias do Kaa Server. Em 

um Kaa Cluster diversos Kaa Servers executam trabalham de forma paralela. O 

Kaa Cluster é responsável por coordenar os diversas nós e por realizar o 

balanceamento de carga de trabalho entre os mesmos. Diversos nós podem ser 

adicionados a um Kaa Cluster. O balanceamento de carga acontece com base 

na estratégia Locality-aware Request Distribution (ver seção 2.3), que consiste 

basicamente em endereçar as requisições de um cliente sempre para um 

mesmo nó a fim de manter o estado da conexão e reaproveitar possíveis caches 

mantidas pelo servidor.  

 Aplicações: As aplicações ficam no topo da arquitetura do Kaa, estas fazem 

uso dos dados e das diversas funcionalidades providas pelo Kaa a fim de 

prover alguma funcionalidade útil aos usuários finais. 

Apesar de suportar escalabilidade horizontal através da utilização de diversos 

nós que podem formar um Kaa Cluster, essa escalabilidade, diferentemente do que 

acontece na EcoCIT, não é gerenciada de forma automática. Caso uma instância do 

Kaa Server esteja sobrecarregada uma nova instancia não será dinamicamente 

instanciada e adicionada ao Kaa Cluster para dividir a carga de trabalho. Além disso, 

a EcoCIT, suporta através do Mod_Cluster mecanismos de balanceamento de carga 

mais sofisticados do que o utilizado pelo Kaa e que tendem a dividir de forma mais 

igualitária a carga de trabalho. Utilizando o Mod_Cluster a EcoCIT suporta replicação 

de sessões e balanceamento de carga baseado, por exemplo, no uso de 

processamento e memória por cada nó. 

 

7.2 ClouT 

ClouT (Cloud of Things for empowering the citizen clout in smart cities) (GALACHE et al., 

2014) é uma plataforma de middleware para Smart Cities que tem por objetivo 

viabilizar o uso das  diversas fontes de informações (tais como pessoas e sensores) 

que podem estar disponíveis em uma cidade para viabilizar o desenvolvimento de 

aplicações úteis aos cidadãos e que possam ajudar a enfrentar desafios emergentes 

nos diversos centros urbanos. A plataforma fornece uma gama de serviços, 
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ferramentas, infraestrutura e aplicações que podem ser reutilizadas por diferentes 

interessados da cidade, tais como: agentes públicos, cidadãos e desenvolvedores de 

serviços, a fim de criar, implantar e gerenciar aplicativos centrados no usuário, 

aproveitando os mais recentes avanços em IoT e computação em nuvem. 

 A arquitetura do ClouT está estruturada em três camadas principais, a saber: 

CIaaS (Infraestrutura da Cidade como serviço, do inglês, City Infrastructure as a 

Service), CPaaS (Plataforma da Cidade como Serviço, do inglês, City Platform as a 

Service) and CSaaS (Aplicações da Cidade como serviço, do inglês, City application 

software as a Service). A camada CIaaS tem como objetivo expor através de APIs os 

recursos virtualizados disponíveis na cidade, tais como: sensores, dados e poder de 

processamento disponibilizado pelos dispositivos. A camada CPaaS, por sua vez, é 

constituída por um conjunto de serviços de middleware especializados que 

permitirão o desenvolvimento de aplicações para os cidadãos e administradores da 

cidade. E, por fim, a camada CSaaS é constituída pelas diversas aplicações que 

utilizam a plataforma. Tais aplicações podem oferecer serviços que podem ser  

reutilizados por outras aplicações. 

 Em relação à camada CIaaS, ela é composta pelos seguintes módulos: 

 Sensorisation: Responsável pela por gerenciar a captação de dados 

provenientes de dispositivos, pessoas e aplicações espalhados pela cidade. 

 IoT Kernel: Um gateway com suporte a diversos protocolos que intermedia a 

comunicação dos dispositivos com a plataforma, oferecendo um acesso 

uniforme aos recursos disponibilizados. 

 Interoperability & City Resource Virtualization: Encarregado de validar e 

estruturar os dados disponibilizados pelos dispositivos da cidade. E por 

oferecer interoperabilidade sintática e semântica para acesso aos dados e 

recursos  virtualizados. 

 City Infrastructure Management: Este componente oferece recursos de busca, 

rastreamento, e gerenciamento de dos dispositivos exigentes na cidade. 
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 Computing and Storage: Oferece recursos de processamento e 

armazenamento em nuvem. Inclui todos os softwares e hardwares necessários 

para oferecer uma infraestrutura de computação em nuvem utilizada para 

suportar todos os demais serviços oferecidos pela plataforma. 

Em relação à camada CPaaS, a mesma é composta pelos seguintes módulos: 

 City Data Processing: Componente que permite a análise e extração de 

informações provenientes dos dados armazenados em nuvem, oferecendo um 

mecanismo de tomada de decisão e processamento de eventos; 

 City Service Composition: Conjunto de ferramentas que permite agregar 

dados e serviços oferecidos por aplicativos implantados, fornecendo uma ao 

usuário, por meio de uma interface gráfica, a possibilidade de compor 

diversos serviços. 

A EcoCIT tem como diferencial em relação ao ClouT a possibilidade de ajustar 

dinamicamente e sob demanda a quantidade de nós utilizados pela plataforma para 

atender as requisições dos usuários. Apesar de executar sobre um plataforma de 

computação em nuvem, o ClouT , não conta com nenhum componente responsável 

por monitorar a quantidade de recursos  consumidos e por gerenciar a escalabilidade 

da plataforma em tempo de execução. 

 

7.3 ALMANAC 

 O ALMANAC (BONINO et al., 2015) é uma plataforma federada que provê suporte à 

conexão de dispositivos de IoT à Internet bem como ao desenvolvimento de diversas 

aplicações. A plataforma permite coletar, agregar, consultar e analisar “dados vivos37”, 

providos por sensores, atuadores e aplicações conectadas à plataforma. A arquitetura 

do ALMANAC é composta por quatro camadas principais, a saber: 

 API Layer: Esta camada é composta pelos módulos responsáveis por expor as 

interfaces providas pela plataforma para que aplicações de terceiros possam 

                                                 
37 dados vivos: Dados dinâmicos, ou seja, que são atualizados frequentemente. 
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interagir com a mesma. A interação entre aplicações de terceiros e o 

ALMANAC pode acontecer por meio de sua API RESTful ou por meio de 

WebSockets. Através da API Layer os usuários podem realizar buscas 

semânticas por dados e dispositivos, podem ter acesso ao histórico das 

medições aferidas pelos sensores conectados, além de poderem fazer uso das 

funcionalidades providas pelos sensores e atuadores gerenciados. 

 Virtualization Layer: Essa camada é responsável por gerenciar as diversas 

representações virtuais dos dispositivos físicos conectados à plataforma, 

processar as requisições dos usuários, gerenciar o acesso aos recursos e 

serviços oferecido além de gerenciar a interação entre as diversas instâncias da 

plataforma que participam da federação.  

 Data Management: Essa camada é responsável por armazenar, recuperar e 

gerenciar os dados provenientes das aplicações e dispositivos conectados à 

plataforma bem como as informações semânticas associadas aos recursos 

disponibilizados. A fim de viabilizar o gerenciamento de grandes volumes de 

informações, os dados provenientes dos dispositivos e aplicações conectados a 

plataforma são armazenados em SGBDS que suportam escalabilidade 

horizontal. 

 Smart City Resource Adaptation: Essa camada permite a interação entre os 

dispositivos e o ALMANAC para que as informações e funcionalidades dos 

mesmos possam ser disponibilizadas através da plataforma. Essa interação 

pode acontecer por meio de diversos protocolos, tais como: HTTP, MQTT38, 

Zig Bee39, etc. 

Diversas instâncias do ALMANAC podem compor uma federação a fim de 

compartilhar informações, serviços e dividir tarefas. Tais federações são construídas 

com base em acordos de troca de serviço, nesses acordos são especificados, por 

exemplo, quais recursos e serviços são compartilhados bem como o nível de acesso 

de cada membro a esses recursos e serviços. Uma vez que uma instancia do 

                                                 
38 MQTT: http://mqtt.org/ 

39 Zig Bee: http://www.zigbee.org/ 
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ALMANAC seja parte integrante de uma federação ela poderá compartilhar 

informações e distribuir tarefas entre os demais membros.  

 No ALMANAC a camada Virtualization Layer gerencia toda a troca de 

informações entre as instancias pertencentes à federação, além disso, essa camada 

também gerencia o acesso aos recursos e serviços compartilhados entre a federação.  

 Assim como a EcoCIT, o ALMANAC possui uma arquitetura bastante 

escalável. Diversas instancias do ALMANAC podem compor uma federação e juntas, 

essas instancias podem colaborar entre si para suportar um grande número de 

dispositivos e aplicações. Além disso, o fato de o ALMANAC fazer uso de SGBDS 

com escalabilidade horizontal lhe permite gerenciar grandes volumes de dados. No 

entanto, a EcoCIT tem como diferencial a capacidade de gerenciar de forma 

automática o uso de recursos computacionais consumidos, a fim de adequar a 

demanda ao uso. Embora o ALMANAC possua uma arquitetura escalável, essa 

escalabilidade não é gerenciada de forma automática, isso pode ocasionar em super 

provisionamento de recursos, quando a recursos computacionais alocados para 

suportar a plataforma são subutilizados, ou; sub provisionamento de recursos, 

quando os recursos computacionais alocados para suportar a plataforma não são 

suficientes para satisfazer a demanda proveniente dos dispositivos e aplicações a ela 

conectados.  
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8 Considerações finais 

Diversos autores (WANGHAM; DOMENECH; MELLO, 2013) (GUBBI et al., 2013) 

(CUBO; NIETO; PIMENTEL, 2014) consideram a integração entre os paradigmas de 

IoT e computação em nuvem como algo natural.  O paradigma de IoT é caracterizado 

por uma enorme dinamicidade e por uma grande quantidade de dispositivos 

heterogêneos conectados via rede. Estes, por sua vez, tem limitada capacidade de 

processamento e são capazes de gerar continuamente grandes volumes de dados. 

Dada a sua capacidade de prover serviços computacionais de forma ubíqua e sob 

demanda, o paradigma de computação em nuvem completa o conceito de IoT, no 

sentido de prover a infraestrutura necessária para suportar essa enorme gama de 

dispositivos conectados e viabilizar a concretização de ambientes inteligentes, 

interconectados, escaláveis, com alta disponibilidade e capacidade de armazenar e 

processar grandes volumes de dados. 

 Apesar da sinergia entre esses dois paradigmas, a maioria das propostas 

existentes em direção a integração de IoT e computação em nuvem ainda estão em 

fase de maturação (CAVALCANTE et al., 2016). É importante destacar que tanto a 

computação em nuvem quanto a IoT possuem desafios individuais que ainda não  

foram totalmente solucionados e que devem ser considerados por propostas que 

visem integrar recursos provenientes dos dois paradigmas. Dentre os desafios 

enfrentados pelo paradigma de IoT estão:  

 a dificuldade em desenvolver aplicações escaláveis capazes de suportar um 

grande número de dispositivos conectados,  

 a dificuldade para se desenvolver aplicações que façam uso das capacidades 

providas por dispositivos heterogêneos,  

 a capacidade de armazenar e processar as informações provenientes de tais 

dispositivos, dentre outros.  

No que diz respeito ao paradigma de computação em nuvem, um dos principais 

desafios enfrentados por usuários desse tipo de serviço é o cloud lock-in, que decorre 

da falta de padronização entre os diversos provedores de serviços, como 

consequência disso uma aplicação projetada para usar os recursos de um 
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determinado provedor pode necessitar de profundas mudanças para passar a utilizar 

recursos de outro provedor. 

 Em direção a contribuir para minimizar alguns desses desafios, o seguinte 

trabalho apresentou a EcoCIT, uma plataforma de middleware escalável que oferece 

suporte à conexão de dispositivos de IoT à internet bem como ao desenvolvimento e 

execução de aplicações. De forma a contribuir para superar alguns dos desafios 

inerentes ao paradigma de IoT, a EcoCIT oferece uma maneira padronizada para 

expor as capacidades dos dispositivos de IoT na internet, minimizando barreiras no 

tocante à heterogeneidade de dispositivos e facilitando o processo de 

desenvolvimento de aplicações. Além disso, a EcoCIT faz uso de balanceadores de 

carga, SGBDS escaláveis e serviços providos sob demanda por uma plataforma de 

computação em nuvem. O uso de tais tecnologias lhe permite escalar de maneira 

horizontal, a fim de suportar um número considerável de dispositivos e usuários 

conectados e armazenar, de forma eficiente, grandes volumes de séries temporais de 

dados provenientes dos dispositivos conectados.  

De forma a minimizar os problemas decorrentes do cloud lock-in, a EcoCIT faz 

uso de drivers que intermediam o acesso aos recursos computacionais providos pela 

plataforma de computação em nuvem que lhe dá suporte. Evitando desta forma, 

dependências explícitas a recursos ou APIs providos por um provedor específico e 

permitindo que a plataforma possa ser implantada em diferentes provedores de 

computação em nuvem. 

  

8.1 Contribuições 

As principais contribuições desse trabalho referem-se à proposição e implementação 

das alterações realizadas sobre a arquitetura da EcoDiF, uma plataforma de 

middleware  no contexto de IoT, para a concepção da EcoCIT, uma plataforma de 

middleware  escalável no contexto de CoT, que utiliza recursos providos sob 

demanda por plataformas de computação em nuvem para viabilizar a conexão de 

dispositivos de IoT à internet e facilitar o desenvolvimento e execução de aplicações.  

 



128 

 

A primeira contribuição diz respeito à concepção de uma nova arquitetura capaz de 

escalar horizontalmente e sob demanda. Originalmente, a EcoDiF não estava 

preparada para executar sobre diversos servidores, as alterações realizadas sobre sua 

arquitetura para a concepção da EcoCIT permitiram agrupar as máquinas 

responsáveis por processar as requisições dos usuários sob a forma de um cluster, 

permitindo que diversas máquinas possam dividir a carga de trabalho decorrente 

das requisições dos usuários e dando a possibilidade de adicionar ou remover 

máquinas ao cluster dinamicamente.  

 A proposição e implementação do VM Manager e VM Monitor permitiram 

recuperar, em tempo real, métricas referentes à quantidade de recursos 

computacionais consumidos por cada máquina pertencente ao cluster e com base nas 

métricas gerenciar a adição e remoção de máquinas ao cluster. Adicionalmente, o VM 

Manager gerencia o balanceamento de carga entre as VMs e coordena a replicação das 

seções dos usuários conectados a plataforma, permitindo distribuir a carga de 

trabalho de forma mais igualitária e garantindo que o estado das conexões não será 

perdido no processo de balanceamento de carga. 

 As alterações realizadas sobre o antigo modelo ER da EcoDiF para permitir 

armazenar e estruturar os dados das séries temporais associadas aos feeds de maneira 

mais eficiente também foi uma contribuição importante. Como foi explicado na seção 

5.3.1 quando o usuário requisita um feed à plataforma os dados das séries temporais 

que compõe o feed são retornados em ordem cronológica decrescente. A tarefa de 

recuperar e ordenar os dados que compõem os feeds fica a cargo do SGBD.  Com 

alterações realizadas os dados das séries temporais passaram a ser armazenados de 

forma sequencial e ordenados cronologicamente. Permitindo assim, que as series 

temporais que compõem um feed sejam recuperadas de forma rápida, através da 

leitura de um espaço contínuo no disco rígido, e eliminando a necessidade de 

ordena-los após a consulta. 

 Outra contribuição diz respeito à atualização do antigo módulo de 

armazenamento da EcoDiF e substituição do SGBDR centralizado por SGBDs 

escaláveis e distribuídos. Essas alterações permitem à EcoCIT gerenciar maiores 

volumes de dados quando comparada à EcoDiF. 
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A criação de drivers como componentes plugáveis que podem ser anexados à 

EcoCIT para intermediar a sua interação com a plataforma de nuvem subjacente 

também foi uma contribuição importante. O uso de drivers evita dependências 

explicitas às APIs de um provedor específico e permite que a EcoCIT seja mais 

facilmente implantada em provedores e computação em nuvem distintos, desde que 

os mesmos ofereçam recursos a nível de IaaS. 

Adicionalmente, esse trabalho também apresentou a condução de 

experimentos computacionais que avaliaram a elasticidade da plataforma e sua 

escalabilidade em relação a EcoDiF. O primeiro experimento mostrou que a 

substituição do SGBD relacional pelo SGBD NoSQL para armazenamento dos feeds 

teve impacto positivo na performance das operações de atualização de feeds, além de 

permitir ao novo SGBD suportar uma quantidade maior de operações de consultas 

concorrentes aos dados armazenados. No segundo experimento foram realizados 

diversos testes de carga a fim de determinar qual o número máximo de requisições 

simultâneas poderiam ser atendidas por ambas as plataformas. O experimento 

mostrou que a EcoCIT é capaz de suportar um número bem maior de requisições que 

a EcoDiF, e consequentemente, suportar um número bem maior de usuários, 

dispositivos e aplicações conectados a plataforma por meio de sua API REST. E ,por 

fim, o terceiro experimento mostrou a elasticidade da plataforma.  

 

8.2 Limitações e trabalhos Futuros 

Apesar das melhorias realizadas sobre a EcoDiF para a concepção da EcoCIT, a nova 

plataforma possui ainda algumas limitações. Uma delas diz respeito à tolerância a 

falhas. Apesar de os SGBDs utilizados para armazenar os dados gerenciados pela 

plataforma permitirem replicar os dados em diferentes máquinas, e até mesmo em 

regiões geográficas diferentes, e embora a arquitetura conte com mecanismos de 

replicação das sessões e permita o uso de diversos nós agregados sobre a forma de 

um cluster para atender as requisições dos usuários, existe ainda na arquitetura um 

componente que não conta com nenhum mecanismo de replicação ou de tolerância a 

falhas: o VM Manager.  Caso este venha a falhar todo o acesso à plataforma estaria 
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comprometido. Portanto um dos trabalhos futuros é implementar mecanismos de 

tolerância a falhas que evitem a falha desse componente. Uma das possibilidades é 

criar uma ou mais réplicas desse componente de modo que uma das réplicas assuma 

o papel da instância principal em casos de falhas.  

 Outra limitação da plataforma, também associada ao VM Manager, é que, 

diferente dos demais componentes da arquitetura, o VM Manager não é capaz de 

escalar de forma horizontal. Apesar de as atividades de balanceamento de carga 

exigirem pouco processamento e memória comparada as atividades realizadas pelos 

demais componentes da arquitetura, ainda assim existe um limite para a quantidade 

de nós que o VM Manager pode gerenciar em um cluster e para a quantidade de 

requisições que ele pode distribuir entre esses nós. Uma vez que esse limite seja 

alcançado, a arquitetura, em seu estado atual, não prevê nenhuma maneira de 

provisionar mais recursos computacionais para esse componente. Portanto outro 

trabalho futuro diz respeito a propor e implementar algum mecanismo que permita 

tornar o VM Manager mais escalável. Uma possível solução para esse problema seria 

criar, quando necessário, mais de uma instância do VM Manager e utilizar a técnica 

conhecida como Round Robin DNS (POLISERVE, 2016) para dividir a carga de 

trabalho entre as instancias.  

 Outro trabalho futuro consiste e gerenciar melhor o ciclo de vida das séries 

temporais associadas aos feeds cadastrados na plataforma. Atualmente as séries 

temporais são mantidas indefinidamente no banco de dados. Além de ocupar 

bastante espaço em disco, nem sempre é de interesse do usuário manter suas séries 

temporais armazenadas indefinidamente na plataforma, pois nem sempre dados 

muito antigos lhe serão úteis. O SGBD utilizado para armazenar as séries temporais 

na EcoCIT permite, entre outras coisas, associar a cada registro inserido no banco um 

tempo de vida (Time to Live – TTL), quando o TTL associado ao registro é alcançado o 

SGBD se encarrega de apaga-lo. Um TTL poderia ser definido pelo usuário no 

momento de criação do feed para definir por quanto tempo os registros das séries 

temporais devem ser mantidas em armazenamento persistente. 

 E por fim, outro trabalho futuro consiste em investigar e implementar 

estratégias mais inteligentes que ajudem o VM Manager a escolher melhor sobre 
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quais VMs devem ser desativadas ou deletadas quando necessário. Atualmnete isso é 

feito de forma muito simplória, a ultima VM que foi instanciada é escolhida para ser 

deletada ou desativada. Um estratégia mais inteligente/eficiente poderia considerar, 

por exemplo, parâmetros como: número de conexões ativas e cache de cada servidor 

para essa tomada de decisão. 
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