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Apresentação 

Estes Anais registram os trabalhos apresentados na décima edição da Escola Potiguar 

de Computação e suas Aplicações (EPOCA 2017), realizada pela Sociedade 

Brasileira de Computação (SBC), por meio de sua Secretaria Regional no Rio Grande 

do Norte, e organizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

em Natal-RN, no período de 23 a 25 de outubro de 2017. De forma similar às 

edições anteriores, realizadas anualmente de forma ininterrupta, a EPOCA 2017 tem 

como objetivo primordial estabelecer uma ponte entre os conceitos e a prática em 

Computação, promovendo a interação e aproximação de estudantes, professores, 

pesquisadores e profissionais no Estado do Rio Grande do Norte. Além disso, o 

evento também procura divulgar a produção científica, tecnológica e de inovação 

desenvolvida em âmbito regional nas mais diversas áreas da Computação, 

proporcionando ainda um ambiente fértil para a prospecção de possíveis parcerias 

e colaborações. 

Para direcionar as atividades da EPOCA 2017, foi escolhida a temática central A 

Internet conectando tudo e todos, com vistas à discussão do paradigma de Internet 

das Coisas (IoT, do Inglês Internet of Things). Esse paradigma está inserido em uma 

revolução tecnológica na qual, por meio da Internet, tem-se uma presença 

generalizada de diversos dispositivos físicos capazes de realizar os mais variados 

processamentos, capturar variáveis ambientais e reagir a estímulos externos através 

de sensores e atuadores. Essa rede altamente conectada possibilita o surgimento de 

ambientes inteligentes e uma miríade de aplicações nos mais diversos domínios, com 

influência significativamente positiva na vida cotidiana das pessoas. O impacto da 

IoT é tamanho a ponto de atrair a atenção de estudantes, pesquisadores, empresas 

e até mesmo entes governamentais. Para se ter uma ideia, o Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) está em vias de lançar o Plano 

Nacional de Internet das Coisas, no intuito de nortear ações e políticas públicas para 

tecnologias em IoT no Brasil até 2022. O objetivo desse Plano é promover avanços 

expressivos no desenvolvimento científico-tecnológico nacional, desenvolvimento 

econômico e geração de emprego e renda, sem falar na ampla gama de aplicações 

que podem ser construídas e beneficiarem diretamente a população. Todos esses 

fatores fazem com que, sem dúvida, a discussão sobre essa temática na EPOCA seja 

de altíssima relevância. 

Em sua décima edição, a Escola inclui em sua programação cinco sessões técnicas, 

duas palestras e dois tutoriais. As sessões técnicas concretizam-se por meio da 

apresentação de trabalhos científicos selecionados de um universo de 50 submissões, 
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com base na avaliação de pelo menos dois revisores. No total, 23 trabalhos foram 

aceitos para apresentação, sendo 16 na categoria de artigos completos e sete na 

categoria de artigos curtos. Além das sessões técnicas, a programação da EPOCA 

2017 conta com palestras proferidas pelos professores Jó Ueyama (ICMC-USP) e 

Thais Batista (UFRN), pesquisadores de renome nacional e internacional que trazem 

à discussão interessantes tópicos relacionados à IoT. Por sua vez, os quatro 

tutorialistas convidados, Jorge Pereira, Cláudio Trindade (UFRN), Paulo Serra Filho e 

Rodrigo Nascimento (CESAR), trazem aspectos práticos a respeito de plataformas de 

suporte ao desenvolvimento de aplicações de IoT. 

Gostaríamos de registrar nossos sinceros agradecimentos: 

– à SBC, pela confiança e suporte durante todo o planejamento e execução do 

evento; 

– ao Instituto Metrópole Digital (IMD) e ao Departamento de Informática e 

Matemática Aplicada (DIMAp) da UFRN, pelo apoio institucional; 

– aos palestrantes e tutorialistas convidados, por sua inestimável contribuição; 

– aos membros do Comitê de Programa, pela dedicação e alta qualidade das 

revisões; 

– aos autores de cada uma das 50 submissões recebidas, pela dedicação de parte 

do seu tempo em prepara-las; 

– aos membros do Comitê Organizador, pela competência, dedicação e seriedade 

para realizar o evento; 

– à Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) da UFRN e à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) do Ministério da 

Educação (MEC), pelo imprescindível apoio financeiro, e; 

– finalmente, mas não menos importante, a todos que prestigiam a EPOCA 2017 

com sua participação e aos quais desejamos que aproveitem ao máximo a 

programação do evento. 

Everton Cavalcante e Frederico Lopes 

Coordenadores Gerais 

Francisco Dantas e Nélio Cacho 

Coordenadores de Comitê de Programa 
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Combinando a Inteligência Computacional e a  

Internet das Coisas: Abordagens e Aplicações 

Jó Ueyama 

Resumo. Os dispositivos da Internet das Coisas (IoT) são cada vez mais onipresentes 

e disponíveis no nosso cotidiano. A IoT geralmente consiste de sensores e coisas que 

interagem e trabalham juntos, enquanto estão conectados à Internet. As técnicas de 

Aprendizado de Máquina (ML) fornecem técnicas para aprender e prever eventos sem 

serem explicitamente programados. Nesta palestra, serão apresentadas abordagens 

sobre a combinação de IoT e ML, bem como as aplicações atuais que incluem as de 

monitoramento ambiental. Outras aplicações como na área de telemedicina e na de 

agricultura de precisão serão também relatadas. Finalmente, salientar-se-á a 

investigação de meios para “empurrar” cada vez mais a inteligência da rede de IoT 

para a borda, diferentemente das abordagens tradicionais que concentram a 

inteligência no centro da rede. 

Sobre. Jó Ueyama concluiu o seu Ph.D. em Ciência da Computação na Lancaster 

University (Reino Unido) em 2006. Realizou Pós-Doutorado na University of Kent at 

Canterbury (Reino Unido) e na UNICAMP - Universidade de Campinas antes de 

afiliar-se à USP – Universidade de São Paulo. Jó é atualmente professor associado 

do ICMC – Instituto de Matemática e Ciência da Computação da USP São Carlos. Ele 

também é bolsista de Produtividade do CNPq – Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Jó publicou mais de 35 artigos em 

periódicos e mais de 70 em conferências. Seus principais interesses em pesquisa 

incluem redes de computadores e sistemas distribuídos. Finalmente, Jó é presidente 

das Relações Internacionais do ICMC-USP desde agosto de 2016. 
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Desenvolvimento de Aplicações de Internet das Coisas: 

Requisitos e Plataformas 

Thais Batista 

Resumo. Ambientes de Internet das Coisas (IoT) são caracterizados por um alto grau 

de heterogeneidade de dispositivos e protocolos de rede. Para tratar tal 

heterogeneidade, várias plataformas de para IoT têm sido propostas visando abstrair 

as especificidades de tais dispositivos para aplicações e usuários finais, bem como 

promover interoperabilidade entre eles. Entretanto, a falta de padronização existente 

em IoT faz com que tais plataformas adotem diferentes modelos de programação e 

não abordem adequadamente uma série de requisitos importantes nesse contexto. 

Tendo em vista a relevância de plataformas de IoT, bem como os desafios e 

oportunidades de pesquisa existentes, esta palestra tem como objetivos (i) apresentar 

requisitos que plataformas de Internet das Coisas devem atender para permitir o 

desenvolvimento e execução de aplicações e (ii) dar uma visão geral de plataformas 

existentes, enfatizando quais os requisitos que são atendidos por cada uma delas. 

Sobre. Thais Vasconcelos Batista é professora titular da UFRN – Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, bolsista de Produtividade em Pesquisa Nível 1D do CNPq – 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e vice-presidente da 

SBC – Sociedade Brasileira de Computação desde julho de 2015. Possui os diplomas 

de Bacharelado em Ciências da Computação pela UFPB – Universidade Federal da 

Paraíba (1990) e Mestrado (1994) e Doutorado (2000) em Informática pela PUC-Rio 

– Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Realizou Pós-Doutorado (2004-

2005) e Estágio Sênior (2013-2014) na Lancaster University, Reino Unido. Foi 

membro do Comitê da Área de Computação da CAPES – Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior de 2008 a 2014 e Diretora de 

Secretarias Regionais da SBC de 2009 a 2013. Tem experiência na área de Ciência 

da Computação com ênfase em Arquitetura de Software e Sistemas Distribuídos, 

atuando principalmente nos seguintes temas: Computação em Nuvem, Internet das 

Coisas (IoT), middleware, modelagem de processos de negócio (BPM), 

desenvolvimento de software baseado em componentes, desenvolvimento de 

software orientado a aspectos (AOSD), linguagens de descrição arquitetural (ADLs), 

reconfiguração dinâmica e segurança. 
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Desenvolvendo Aplicações de Internet das Coisas  

com a Plataforma FIWARE 

Jorge Pereira, Cláudio Trindade 

Resumo. Este tutorial tem por objetivo apresentar o FIWARE (https://www.fiware.org/) 

uma plataforma livre, extensível e modular desenvolvida pela Comunidade Europeia 

que tem como finalidade oferecer um ambiente para o desenvolvimento de 

aplicações inteligentes voltadas para diversos domínios. A plataforma FIWARE é 

estruturada sobre componentes de alto nível denominados generic enablers (GEs), 

que oferecem diversos serviços. Neste tutorial será dado enfoque especial aos GEs 

voltados para gerenciamento de informações de contexto e desenvolvimento de 

aplicações de Internet das Coisas, incluindo (i) uma visão geral acerca da plataforma 

FIWARE, (ii) uma apresentação sobre o FIWARE Lab (https://www.fiware.org/lab/), 

um ambiente para experimentação livre e gratuita de parte dos recursos existentes na 

plataforma FIWARE, e (iii) o desenvolvimento de uma pequena aplicação de Internet 

das Coisas utilizando GEs do FIWARE. 

Sobre. Jorge Pereira da Silva é doutorando em Ciência da Computação na UFRN – 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde recebeu seus diplomas de 

Graduação em Engenharia de Software e de Mestrado em Sistemas e Computação. 

Cláudio Trindade é mestrando em Sistemas e Computação pela UFRN, onde também 

recebeu seu diploma de Graduação em Ciência da Computação. Os dois atualmente 

conduzem em pesquisas Internet das Coisas, Computação em Nuvem e cidades 

inteligentes e integram o Smart Metropolis (http://smartmetropolis.imd.ufrn.br/), 

projeto da UFRN para o desenvolvimento de tecnologias e soluções voltadas para 

cidades inteligentes. 

  

https://www.fiware.org/
https://www.fiware.org/lab/
http://smartmetropolis.imd.ufrn.br/
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KNoT: Integrando Plataformas e Aplicações de  

Internet das Coisaas 

Paulo Serra Filho, Rodrigo Nascimento 

Resumo. Atualmente, existem várias plataformas que promovem soluções em Internet 

das Coisas (IoT), porém cada uma possui protocolos específicos, que não conversam 

entre si. Para lidar com esse problema, foi desenvolvido no Instituto de Inovação 

CESAR o KNoT (https://www.knot.cesar.org.br/), uma metaplataforma de código 

aberto capaz de conectar diversas plataformas de IoT existentes, o KNoT facilita o 

desenvolvimento de soluções para IoT, permitindo que soluções sejam desenvolvidas 

de maneira rápida e simples, sem necessidade de conhecimentos técnicos 

aprofundados sobre as plataformas utilizadas. Neste tutorial será apresentada uma 

visão geral acerca do KNoT e como ele pode ser utilizado no desenvolvimento de 

aplicações de IoT. 

Sobre. Paulo de Tarso Vasconcelos Serra Filho e Rodrigo Antônio Alves do 

Nascimento possuem respectivamente Graduação em Engenharia de Computação e 

Ciência da Computação pela UFPE – Universidade Federal de Pernambuco (2016). 

Ambos são atualmente engenheiros de software do CESAR – Centro de Estudos 

Avançados do Recife e contribuidores do projeto KNoT. 

 

https://www.knot.cesar.org.br/


Um Sistema para Gerenciamento Automático e  
Eficiência Energética em Prédios Inteligentes 

Bárbara Soares, Jorge Pereira, Gustavo Alves, Maila Alves, Marcus Maia,  
Everton Cavalcante, Thais Batista 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
Natal-RN, Brasil 

{barbaragabriellass, jorgepereirasb, gustavoalvescc}@gmail.com, 
mdca_alves@hotmail.com, marcosmaia422@gmail.com,  

everton@dimap.ufrn.br, thais@ufrnet.br 

Resumo. Com o advento da tecnologia e evolução de paradigmas computaci-
onais tais como a computação ubíqua e a Internet das Coisas (IoT), espera-se 
que os edifícios atendam a requisitos cada vez mais complexos. Um deles está 
relacionado à questão da eficiência energética, atualmente reconhecida como 
uma meta internacional para promover a sustentabilidade do planeta. Este 
trabalho apresenta o Smart Place, um sistema que tem por objetivo gerenciar, 
de forma automática, iluminação e aparelhos de ar condicionado em prédios 
inteligentes, contribuindo para a economia de energia e proporcionando mais 
conforto e praticidade às pessoas. Neste artigo são apresentados a arquitetu-
ra do Smart Place e a implementação de um primeiro protótipo, já em opera-
ção. 

Abstract. With the advent of technology and evolution of computational para-
digms such as ubiquitous computing and the Internet of Things (IoT), build-
ings are expected to meet ever more complex requirements. One of them is re-
lated to energy efficiency, currently recognized as an international goal to 
promote planet’s sustainability. This work presents Smart Place, a system 
aimed to automatically manage lighting and air conditioners in smart build-
ings, thereby contributing to energy saving and providing more comfort and 
practicality to people. This paper presents the Smart Place architecture and 
implementation of a first prototype, already in operation. 

1. Introdução

Dados do World Energy Council (2016) mostram que, mesmo com a utilização cada vez 
mais crescentes de fontes renováveis de energia, petróleo, carvão e gás ainda são as 
principais fontes para geração de energia. Com o crescente consumo de energia e eleva-
da emissão de gases do efeito estufa (GEE), em que 25% dessa emissão vem da produ-
ção de eletricidade, tornou-se indispensável encontrar formas de contribuir com a eco-
nomia de energia.   

Prédios e indústrias contribuem diretamente com 27% de emissão direta de GEE 
e 22% de emissão indireta através da eletricidade, além de serem responsáveis por 34% 
e 28% do consumo de energia no mundo, respectivamente [World Energy Council 
2016]. Com relação ao Brasil, os setores residencial, industrial e comercial são os que 
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mais se destacam no consumo de energia elétrica, totalizando, juntos, uma participação 
de 84% da energia consumida no País em 2015 [Empresa de Pesquisa Energética 2016]. 
Com os prédios tendo uma forte participação no consumo energético e a crescente urba-
nização em áreas de todo o mundo, é perceptível que tecnologias inovadoras podem ter 
um papel fundamental na sustentabilidade do sistema energético mundial. 

Os meios que mais contribuem no gasto de energia elétrica nos prédios, sejam 
eles do tipo residencial, comercial ou público, são lâmpadas e aparelhos de ar condicio-
nado. Mais precisamente, estima-se que aparelhos de ar condicionado sejam responsá-
veis por praticamente metade do consumo de eletricidade em prédios públicos, enquan-
to a iluminação corresponderia a cerca de um quarto desse total. Para tentar minimizar 
ou mesmo otimizar o uso desses aparelhos com vistas à eficiência energética, surge o 
conceito de prédios inteligentes (smart buildings), que podem ser entendidos como edi-
fícios capazes de minimizar o consumo de energia e melhorar a experiência e produtivi-
dade em ambientes [Moreno et al. 2016]. 

Uma das formas de alcançar esses objetivos seria por meio da adoção de siste-
mas de gerenciamento de ambientes. Esse tipo de sistema poderia, por exemplo, levar 
em consideração fatores como temperatura, umidade e presença de indivíduos, para 
determinar quando o aparelho de ar condicionado do ambiente deve ou não ser ligado e 
se deve haver elevação ou não da temperatura. De forma análoga, as luzes de um ambi-
ente devem ser ligadas quando houver pessoas nele e desligadas quando as pessoas saí-
rem. Com isso, é possível manter um controle do uso dos equipamentos e favorecer o 
uso eficiente da energia elétrica. 

  Este artigo apresenta o Smart Place, um sistema que realiza o gerenciamento 
automático de aparelhos de ar condicionado e lâmpadas com o objetivo de contribuir 
com a economia de eletricidade e proporcionar mais conforto e praticidade a seus usuá-
rios. No Smart Place, o controle das lâmpadas e aparelhos de ar condicionado é feito 
com base em dados de presença e temperatura coletados por sensores espalhados no 
ambiente. Além disso, o sistema oferece uma interface Web que possibilita manter e 
gerenciar o registro de todos os dispositivos e equipamentos computacionais existentes, 
bem como solicitar a instalação de novos recursos (hardware e/ou software) e/ou manu-
tenção dos mesmos no ambiente em questão. 

Este artigo está estruturado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a arquitetura 
do Smart Place, cuja implementação é descrita na Seção 3. A Seção 4 apresenta a im-
plantação de um primeiro protótipo do Smart Place. A Seção 5 discute alguns trabalhos 
relacionados e, por fim, a Seção 6 apresenta considerações finais. 

2. Arquitetura

O desenvolvimento do Smart Place está sendo conduzido no âmbito do Projeto Smart 
Metropolis1 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com o objetivo 
de realizar, de forma automática, o gerenciamento de recursos tais como aparelhos de ar 
condicionado e lâmpadas em prédios, contribuindo para a economia de eletricidade e 
proporcionando mais conforto e praticidade a seus usuários. No Smart Place, o controle 
das lâmpadas e aparelhos de ar condicionado é gerenciado com base em dados de agen-

1 Smart Metropolis: http://smartmetropolis.imd.ufrn.br/ 
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damento das salas e dados de presença e temperatura aferidos por sensores espalhados 
pelo ambiente. Desse modo, as lâmpadas e aparelhos de ar condicionado são acionados 
apenas quando necessário (quando há pessoas no ambiente) e desativados caso contrá-
rio, contribuindo assim para o melhor uso dos recursos e economia de eletricidade. 

 Além de gerenciar de forma automática as lâmpadas e aparelhos de ar condicio-
nado, bem como os recursos de hardware e/ou software disponíveis no ambiente geren-
ciado, a aplicação oferece também uma interface Web que pode ser acessada por três 
perfis distintos de usuários, a saber: 

1. Administrador. Este tipo de usuário é responsável por manter o registro dos 
prédios, salas e laboratórios gerenciados, bem como dos sensores, aparelhos de 
ar condicionado, computadores e software instalado nos mesmos. Além disso, o 
administrador pode acompanhar os valores das medições aferidas pelos diversos 
sensores, gerar gráficos que mostram a evolução desses valores em função do 
tempo, além  de verificar a data e hora em que as lâmpadas e aparelhos de ar 
condicionado gerenciados foram ativados ou desativados. 

2. Professor. Este tipo de usuário pode realizar consultas acerca dos recursos com-
putacionais instalados nos laboratórios a fim de verificar se eles são suficientes a 
sua aula, podendo ser solicitados em caso negativo.  

3. Suporte técnico. Este tipo de usuário recebe através da interface gráfica notifi-
cações acerca das solicitações registradas pelos professores a fim de que possa 
realizar a manutenção ou instalação dos recursos solicitados. 

Quando do acesso à interface Web do Smart Place, cada usuário é redirecionado 
a uma página que lista todas as funcionalidades daquele perfil específico. A Figura 1 
mostra a página do perfil de usuário administrador, que pode cadastrar e gerenciar os 
prédios, salas, sensores e os aparelhos de ar condicionado, assim como consultar medi-
ções a respeito dos sensores e dados enviados do hardware. É importante salientar que a 
interface Web exibe funcionalidades distintas de acordo com cada um dos perfis de usu-
ário. 

 
Figura 1. Página inicial do usuário administrador 
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A arquitetura do Smart Place, ilustrada na Figura 2, é composta por diversos 
elementos de hardware e software organizados de maneira distribuída. O Smart Place 
Web é uma aplicação Web que (i) recebe e registra os dados aferidos pelos sensores, (ii) 
decide quando acionar ou desativar as lâmpadas e aparelhos de ar condicionado geren-
ciados e, no caso dos aparelhos de ar condicionado, quando alterar a temperatura alvo; 
e, (iii) provê uma interface gráfica acessível aos usuários do sistema. A Plataforma de 
Prototipação corresponde à plataforma de prototipagem eletrônica que dá suporte à 
conexão dos sensores de presença e temperatura que monitoraram o ambiente a fim de 
aferir os dados necessários para o gerenciamento das lâmpadas e aparelhos de ar condi-
cionado. Todos os dados aferidos pelos sensores são enviados ao Smart Place Web por 
meio de uma interface RESTful2 [Fielding 2000] por ele provida. 

Figura 2. Arquitetura do Smart Place 

 O Sistema de Reservas, por sua vez, é o sistema utilizado para gerenciar as re-
servas dos espaços físicos que estão sendo gerenciados. A fim de evitar constante inter-
venção nos aparelhos de ar condicionado e, consequentemente, maior desgaste e con-
sumo de eletricidade por parte destes, o Smart Place consulta o Sistema de Reservas 
antes de decidir por desativar os aparelhos de ar condicionado de determinada sala ou 
laboratório. Caso seja verificado que os aparelhos de ar condicionado de determinada 
sala encontram-se ativados e que não existem pessoas utilizando o ambiente no momen-
to, porém existe um agendamento para uso do ambiente em um período de tempo pró-
ximo, o Smart Place pode optar por manter os aparelhos de ar condicionado ativados, 
visto que os desativar e reativar logo em seguida iria contribuir para maior desgaste dos 
aparelhos, além de consumir mais eletricidade. Esse sistema também mantém o registro 
dos usuários que solicitaram cada reserva e de suas respectivas preferências de tempera-
tura. Essas informações são utilizadas pelo Smart Place para ajustar a temperatura do 
ambiente de acordo com as preferências do usuário responsável pelo ambiente. 

 O Orion Context Broker é um dos componentes oferecidos pelo FIWARE3, uma 
plataforma aberta, genérica e extensível proposta pela Comunidade Europeia que provê 

 

3 FIWARE: https://www.fiware.org/ 
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um conjunto de especificações disponíveis através de APIs abertas e está estruturado 
sobre componentes de alto nível, os chamados generic enablers (GEs). Dentre os diver-
sos GEs disponíveis, há aqueles que visam facilitar o desenvolvimento de aplicações, 
processamento e mineração de dados, gerenciamento de contexto, gerenciamento de 
dados abertos, multimídia, etc. Em particular, o Orion Context Broker4 permite gerenci-
ar e compartilhar de forma fácil informações de contexto relacionadas a uma entidade. 
Além disso, esse GE também implementa o modelo de comunicação baseado em publi-
cação-subscrição [Eugster 2003], permitindo a seus usuários serem notificados acerca 
de atualizações nos valores das entidades de contexto gerenciadas. 

 No Smart Place, cada uma das salas, prédios, sensores, lâmpadas, aparelhos de 
ar condicionado gerenciados estão associados a uma entidade de contexto registrada no 
Orion Context Broker, que mantém o registro de todas essas entidades e dos respectivos 
atributos de contexto a elas associados. De forma simplificada, um atributo de contexto 
pode ser entendido como uma informação que caracteriza uma entidade. Por exemplo, 
cada um dos sensores gerenciados possui como atributos de contexto (i) o identificador 
do sensor, (ii) a sala na qual encontra-se instalado, (iii) o valor e a hora em que a última 
medição foi aferida e (iv) o tipo do sensor, de temperatura ou de movimento. Sempre 
que algum atributo de contexto é alterado, o Smart Place atualiza o valor do atributo na 
entidade de contexto correspondente. Supondo que o valor da temperatura aferida pelo 
sensor de temperatura com identificador 56 seja alterado de 22ºC para 23ºC, o Smart 
Place irá alterar essa informação no Orion Context Broker a fim de manter o registro 
das informações de contexto que caracterizam as entidades gerenciadas atualizado. Uma 
vez que essas informações estejam disponíveis no Orion Context Broker, outras aplica-
ções podem consumi-las para diversos fins. 

 Apesar de manter o registro de todas as entidades de contexto gerenciadas, o 
Orion Context Broker não é adequado para manter registro de dados históricos. Assim 
sendo, o histórico das medições aferidas pelos sensores gerenciados, bem como o histó-
rico de quando as lâmpadas e aparelhos de ar condicionado foram ativados ou desativa-
dos é mantido no Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR). Adi-
cionalmente, o SGBDR mantém o registro dos usuários que acessam o sistema e de seus 
respectivos níveis de permissões. 

 Por fim, o Atuador é o elemento responsável por receber instruções informadas 
pelo Smart Place Web e efetivamente realizar intervenções nos aparelhos de ar condici-
onado e lâmpadas gerenciadas. 

3. Implementação 

O desenvolvimento do Smart Place envolveu a implementação de parte dos componen-
tes que compõem sua arquitetura, integração dos mesmos com sistemas já existentes e a 
configuração do hardware e software necessários para dar suporte aos sensores e atua-
dores necessários para viabilizar o controle dos aparelhos de ar condicionado. O com-
ponente Smart Place Web foi implementado utilizando a linguagem de programação 
Java, junto com o framework JavaServer Faces (JSF)5 e executa sobre o container Web 

                                                 
4 Orion Context Broker:  

https://catalogue.fiware.org/enablers/publishsubscribe-context-broker-orion-context-broker 
5 JavaServer Faces: http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/javaserverfaces-139869.html 
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Apache Tomcat6. Essa aplicação interage com um Sistema de Reservas existente por 
meio de uma interface RESTful provida por este último. Por meio dessa interface, o 
Smart Place Web tem acesso a todos os agendamentos de uso das salas e laboratórios 
gerenciados. 

 O Orion Context Broker foi instalado a partir de uma imagem adquirida a partir 
do Docker Hub7. A partir desta, um container docker foi instanciado contendo todos os 
elementos necessários à execução do Orion Context Broker. O SGBDR PostgreSQL8 
foi utilizado para manter o histórico dos dados aferidos e as informações referentes aos 
usuários do sistema. No que diz respeito ao hardware dos sensores e atuadores envolvi-
dos na arquitetura, os mesmos estão implementados ainda sob a forma de protótipos. As 
plataformas de prototipagem eletrônica utilizadas atualmente para suportar esses dispo-
sitivos são Raspberry Pi9 e Arduino Uno10. Sensores do tipo DHT11 foram utilizados 
para aferir os dados de temperatura e de umidade do ar. Para identificar a presença de 
pessoas no ambiente foram utilizados em algumas salas, sensores de presença baseados 
em infravermelho (PIR Sensors) conectados a dispositivos Arduino. Foi verificado, no 
entanto, que os sensores baseados em infravermelho não têm uma boa precisão e, por 
isso, estão sendo testadas, em algumas outras salas, câmeras de vídeo conectadas a dis-
positivos Raspberry Pi. 

 Por fim, para atuar sobre os aparelhos de ar condicionado, ou seja, acioná-los, 
desativá-los e alterar sua temperatura alvo, foram utilizados dispositivos Raspberry Pi 
equipados com leds emissores infravermelho. Em cada atuador existe um software em 
execução que recebe do Smart Place Web instruções sobre como e quando intervir nos 
aparelhos de ar condicionado. Quando isso acontece, o atuador envia para o aparelho de 
ar condicionado o sinal infravermelho correspondente. Por exemplo, supondo que o 
Smart Place Web envie para o atuador presente em determinada sala um comando ins-
truindo-o a reduzir a temperatura alvo dos aparelhos de ar condicionado para 23ºC, o 
atuador irá verificar qual o sinal infravermelho deve ser enviado para que o aparelho 
realize tal ação e o enviará.  No que diz respeito às funcionalidades de controle de lâm-
padas e configuração da temperatura do ambiente de acordo com as preferências dos 
usuários, estas ainda estão sendo implementadas. Atualmente o sistema está configura-
do para manter o ambiente a uma temperatura de 23ºC, considerada agradável pela mai-
oria das pessoas. 

4. Implantação Inicial 

A fim de validar a arquitetura e atual implementação do Smart Place, bem como identi-
ficar a necessidade de possíveis ajustes, alguns protótipos de hardware (sensores e atu-
adores) foram implantados em três salas distintas do Centro Integrado de Vocação Tec-
nológica (CIVT) do Instituto Metrópole Digital (IMD), situado na UFRN. Em um labo-
ratório foi instalada uma versão do hardware na qual os sensores de temperatura e pre-
sença foram implantados em um dispositivo Arduino e a aferição da presença é realiza-
da por um sensor de movimento baseado em infravermelho. Em outros dois ambientes, 

                                                 
6 Apache Tomcat: http://tomcat.apache.org/ 
7 Docker Hub: https://hub.docker.com/ 
8 PostgreSQL: https://www.postgresql.org/ 
9 Raspberry Pi: https://www.raspberrypi.org/ 
10 Arduino: https://www.arduino.cc/ 
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um gabinete pessoal e um laboratório, foi instalada uma versão do hardware na qual os 
sensores foram implantados em dispositivos Raspberry Pi e a aferição de presença é 
realizada por meio de câmeras de vídeo. A Figura 3(A) ilustra o hardware utilizado 
para aferição de dados de presença e temperatura a partir de sensores implantados em 
um dispositivo Arduino Uno. A Figura 3(B) ilustra o atuador responsável por receber as 
instruções do Smart Place Web e enviar os sinais infravermelho para o aparelho de ar 
condicionado situado no ambiente gerenciado. 

  
Figura 3. Sensores de presença e temperatura instalados sobre um Arduino Uno (A) e 
atuador em Raspberry Pi equipado com led emissor infravermelho. 

 O hardware utilizado está passando por fases de ajustes, evolução e comparação 
entre as duas versões distintas do mesmo. Contudo, já é possível observar alguns resul-
tados que mostram o impacto positivo do sistema sobre o ambiente. A Figura 4(A) ilus-
tra um gráfico de linha do tempo, extraído a partir da interface gráfica do Smart Place, 
que mostra as intervenções realizadas pela aplicação sobre um dos aparelhos de ar con-
dicionado gerenciado de acordo com a presença e temperatura de pessoas na sala. Já na 
Figura 4(B) é possível observar um gráfico, também extraído a partir da interface gráfi-
ca do Smart Place, que mostra dados de temperatura aferidos, além da indicação da 
presença ou ausência de pessoas. A presença de pessoas é indicada por valores maiores 
que zero, enquanto valores iguais a zero ou a ausência deles indicam que não foi detec-
tada presença de pessoas no ambiente. Conforme é possível observar no gráfico, inici-
almente a temperatura do ambiente media cerca de 26ºC. A partir do momento em que 
foi identificada a presença de pessoas no ambiente, o aparelho de ar condicionado foi 
acionado e, depois de um período curto de tempo, a temperatura estabilizou-se em torno 
de 23ºC, que é a temperatura padrão a ser mantida pelo Smart Place. 
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Figura 4. Intervenções do Smart Place sobre o aparelho de ar condicionado (A) e gráfico 
de presença e temperatura em função do tempo em uma das salas gerenciadas (B). 

  Embora a versão atual do Smart Place ainda esteja em fase de avaliação, os re-
sultados obtidos até então mostram que o sistema está interagindo com os diversos apa-
relhos de ar condicionado gerenciados e mantendo o ambiente de acordo com a tempe-
ratura para a qual foi configurado. Futuramente, após a fase de ajustes e avaliação, o 
sistema será implantado em diversas de salas de aula e laboratórios, o que permitirá não 
só verificar como o sistema se comportaria sob um grande número de requisições e da-
dos gerenciados, mas também calcular o real impacto da adoção do sistema para alcan-
çar seu principal objetivo de contribuir com a eficiência energética. 

5. Trabalhos Relacionados  

Devido a constante evolução nos campos da eletrônica e sistemas de comunicação sem 
fio, os dispositivos passaram a interligar o mundo físico e o cibernético, sem se limitar 
apenas a conectar pessoas à Internet [Borgia 2014]. Dessa forma, novas formas de oti-
mizar sistemas, ambientes e até mesmo prédios estão sendo desenvolvidas, seja no sen-
tido de proporcionar conforto e praticidade ou no de contribuir com a economia energé-
tica. Nesse contexto, esta seção descreve brevemente alguns trabalhos que foram desen-
volvidos com o objetivo de contribuir na redução do consumo de energia de prédios e 
indústrias e otimizar o uso de aparelhos de ar condicionado e/ou iluminação. 

 Wu et al. (2014) elaboraram um sistema de controle remoto infravermelho de 
baixo custo para o controle de aparelhos de ar condicionado. O sistema é baseado em 
módulos infravermelho compostos por microcontroladores para monitorar e controlar, 
via Internet, os aparelhos de ar condicionado, recebendo comandos do sistema de ge-
renciamento de energia e emitindo os sinais de controle para os aparelhos. A ideia é 
que, com base nos dados de consumo de energia e nas regras de controle, o sistema pos-
sa regular os aparelhos para manter a demanda e então economizar energia. O sistema 
também conta com um sensor de temperatura e um sensor de janela para medir a tempe-
ratura no ambiente e saber se as janelas estão abertas ou não e então fazer um melhor 
controle sob o aparelho de ar condicionado. A estrutura dessa proposta muito se asse-
melha ao Smart Place e tem o mesmo intuito de contribuir com a economia de energia, 
porém os requisitos para ligar e desligar os aparelhos são diferentes. Ao contrário da 
proposta descrita, o Smart Place faz uso de câmeras e sensores de movimento para ga-
rantir que os aparelhos só serão acionados quando houver indivíduos no ambiente, além 
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do fato de o Smart Place não depender de Internet para realizar o controle sobre os apa-
relhos. 

 Li et al. (2012) desenvolveram um sistema de monitoramento inteligente de ar 
condicionado e ventilador para otimizar uma subestação de distribuição da Jinshan Po-
wer Supply Company, em Xangai, a maior cidade da China. O sistema conta com uma 
unidade central de controle que recebe dados de sensores de gás SF6, temperatura e 
umidade para gerenciar os aparelhos de ar condicionado, ventiladores e janelas automa-
tizadas. Além disso, o sistema possui um display responsável por mostrar dados dos 
sensores em tempo real e possibilitar aos usuários, por exemplo, ajustar a temperatura 
do ambiente e velocidade do ventilador. Com o objetivo de economizar energia, o sis-
tema foi desenvolvido para manter o controle do ventilador ligado durante todas as es-
tações do ano e ligar o ar condicionado somente durante o verão, tentando manter uma 
temperatura interna agradável. Durante as outras estações, as janelas são abertas auto-
maticamente para manter a temperatura do ambiente. Similar a esse sistema, o Smart 
Place também faz uso de sensores para manter o controle do ar condicionado em salas, 
porém ele mantém o aparelho ligado somente quando a presença de algum indivíduo é 
detectada, ou seja, quando alguém vai se beneficiar da temperatura agradável do ambi-
ente. Isso difere da estrutura chinesa, que faz o controle dos aparelhos baseado no tem-
po e em informações fornecidas pelos usuários. 

 Agarwal et al. (2010) implementaram um sistema com o objetivo de detectar 
presença/ausência de indivíduos em escritórios individuais. O projeto surgiu da necessi-
dade de otimizar o uso de refrigeradores e aquecedores de ar em escritórios e minimizar 
os gastos com energia. A ideia era desenvolver um sistema que tivesse um baixo custo 
de implementação, fácil instalação sem a necessidade de alterar a rede elétrica do edifí-
cio e, por último, contasse com um algoritmo bastante preciso para evitar falso-
positivos e falso-negativos. Seguindo esses requisitos, foram utilizados sensores de mo-
vimento (PIR sensors) e magnéticos para porta. O sistema faz a detecção da abertura de 
portas com o sensor magnético e determina se há presença ou não com base no sensor 
de movimento. Inicialmente o projeto só determinava em que momento havia pessoas 
nos escritórios, disponibilizando esses dados para os usuários do prédio controlarem os 
aparelhos de ar condicionado e aquecedores. É perceptível que o sistema é preciso para 
ambientes pequenos e que não possuem constante movimentação, porém pode ser falho 
em ambientes grandes (como salas de aula e/ou auditórios) devido o alcance limitado do 
sensor de movimento. Para não enfrentar essa mesma limitação inerente aos sensores de 
movimento, o Smart Place implementa uma solução que faz uso de uma câmera, com o 
objetivo de garantir que há indivíduos na sala e então manter os aparelhos de ar condi-
cionado ligados.  

6. Conclusão 

Esse artigo apresentou a arquitetura e estado atual de implementação e implantação do 
Smart Place, um sistema voltado para o gerenciamento de lâmpadas, aparelhos de ar 
condicionado e recursos computacionais presentes em ambientes. Com o objetivo de 
identificar a necessidade de possíveis ajustes, alguns protótipos de hardware (sensores e 
atuadores) do sistema foram implantados em três salas distintas de um prédio situado na 
UFRN. Com base nos dados enviados pelos protótipos, analisados periodicamente, ou-
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tras versões do hardware estão sendo desenvolvidas a fim de otimizar o projeto, visan-
do sempre o conforto e praticidade. 

 Em trabalhos futuros, será realizada uma avaliação que explore aspectos de de-
sempenho, escalabilidade e resiliência do sistema. Em seguida, o sistema terá sua im-
plementação expandida para prédios e setores inteiros da Universidade. Por meio dessa 
maior escala de implementação, será possível verificar não apenas como o sistema se 
comportaria sob um grande número de requisições e dados gerenciados, mas também 
aferir o real impacto da adoção do Smart Place para alcançar seu principal objetivo, que 
é contribuir com a eficiência energética. 
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Resumo. Nos últimos anos, a demanda por energia tem crescido de forma 
acelerada, aumentando cada vez mais a discrepância com relação a sua ofer-
ta. Com isso, tornou-se indispensável a busca por formas mais eficientes de se 
utilizar e gerenciar a energia disponível. Nesse contexto, este artigo apresenta 
o GEBEM (Generic Enabler for Building Energy Management), um sistema 
que permite contabilizar e manter o histórico do uso de eletricidade em pré-
dios inteligentes, contribuindo para um melhor uso e gerenciamento da mes-
ma. O GEBEM foi desenvolvido sobre componentes do FIWARE, uma plata-
forma aberta, genérica e extensível voltada principalmente para dar suporte a 
aplicações em cidades inteligentes. Este artigo também apresenta a integra-
ção do GEBEM com o Smart Place, uma aplicação para o gerenciamento 
energético de iluminação e climatização em prédios inteligentes. 

Abstract. In recent years, the demand for energy has grown rapidly, increas-
ing the discrepancy with respect to its supply. Consequently, it has become 
imperative seeking for more efficient ways of using and managing the availa-
ble energy. In this context, this paper introduces GEBEM (Generic Enabler 
for Building Energy Management), a system that allows accounting and keep-
ing the historical usage of electricity in smart buildings, thereby contributing 
to its better use and management. GEBEM was developed upon components of 
FIWARE, an open, generic, extensible platform mainly targeted to support 
smart city applications. This paper also presents the integration of GEBEM 
with Smart Place, an application for energy management of lighting and cli-
matization in smart buildings.  

1. Introdução 

Com o desenvolvimento da indústria e da sociedade, a demanda global de energia está 
aumentando rapidamente e causando uma discrepância crescente com relação a sua 
oferta [Li et al. 2016]. Nos últimos anos, os investimentos na produção e uso de energia 
têm aumentado bastante, porém esse recurso ainda poderia ser usado de forma mais 
eficiente, representando assim um fator chave para o crescimento econômico. De fato, a 
combinação de tecnologia com o uso da eletricidade traz diversos desafios e oportuni-
dades para o desenvolvimento da economia mundial [Wang et al. 2017].  

 De acordo com Pérez-Lombard et al. (2008), os setores que mais consomem 
energia elétrica no mundo são indústria, transportes, agricultura, serviços e residências. 
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No entanto, ultimamente, com o crescimento populacional, o aumento do nível de con-
forto nas residências e outros fatores, a quantidade de energia consumida nas residên-
cias e prédios comerciais tem se equiparado aos níveis de consumo da indústria e trans-
portes. No Brasil, segundo Lamberts et al. (2010), o consumo final de energia em casas 
cresceu 250% no período de 1975 a 2000, sendo que o aumento geral foi atribuído a um 
aumento de 24% no consumo dos chuveiros elétricos, 22% em refrigerados, 20% em 
aparelhos de ar condicionado e 14% com iluminação artificial. 

 A partir da necessidade de melhor gerenciar o consumo de eletricidade e otimi-
zar o seu uso surgiu o projeto FINESCE1. Conduzido entre os anos de 2013 a 2015, o 
FINESCE contribuiu para o desenvolvimento de uma infraestrutura aberta de Tecnolo-
gia da Informação com o objetivo de dar suporte a novas soluções relacionadas ao setor 
de energia. Como resultado, esse projeto culminou no desenvolvimento de uma plata-
forma que, através de uma API (Application Programming Interface), permite a consul-
ta de vários dados de sensores e serviços em tempo real relacionados ao gerenciamento 
inteligente de energia. Casos de teste com o uso do FINESCE foram implantados em 
cidades da Alemanha, Irlanda, Espanha, Suécia, Dinamarca e Itália. 

 O FINESCE foi desenvolvido sobre o FIWARE2, uma plataforma aberta, gené-
rica e extensível proposta pela Comunidade Europeia e voltada principalmente para dar 
suporte ao desenvolvimento de aplicações em cidades inteligentes. O FIWARE provê 
um conjunto de especificações disponíveis através de APIs abertas e está estruturado 
sobre componentes de alto nível, os chamados generic enablers (GEs). A implementa-
ção de um GE inclui um conjunto de elementos menores que oferecem funcionalidades 
flexíveis e customizáveis, podendo ser utilizados de diversas maneiras nas mais variadas 
aplicações e serviços. O FIWARE está sendo amplamente usado na Europa e há diver-
sos casos de sucesso nas mais variadas áreas da tecnologia. 

 Embora o FINESCE ofereça um conjunto amplo de funcionalidades, ele requer 
uma infraestrutura computacional grande, pesada e difícil de gerenciar, não sendo, por-
tanto, adequado para projetos de pequeno ou médio porte ou que tenham foco em ge-
renciamento de energia de recursos muito específicos, como, por exemplo, gerencia-
mento de consumo de eletricidade em prédios inteligentes. No intuito de suplantar essa 
dificuldade, este trabalho introduz o GEBEM (Generic Enabler for Building Energy 
Management), um sistema que se propõe a reduzir o escopo do FINESCE e tornar o 
acesso a informação mais rápido e fácil, focando apenas na parte de gerenciamento de 
energia em edifícios, salas e dispositivos. Assim como o FINESCE, o GEBEM também 
foi desenvolvido sobre a plataforma FIWARE, com o diferencial de ser capaz de prover 
um amplo conjunto de funcionalidades fazendo uso de um número menor de GEs, tor-
nando-o bem mais leve e menos complexo de gerenciar. A API do GEBEM permite (i) 
contabilizar o consumo de eletricidade em diversas salas e prédios gerenciados, (ii) con-
tabilizar o consumo de eletricidade por parte de dispositivos, (iii) manter o histórico do 
consumo de eletricidade por parte dos dispositivos, salas e prédios gerenciados e (iv) 
prover informações referentes aos recursos gerenciados, tais como localização, potência 
dos equipamentos, etc. 

                                                 
1 FINESCE: http://www.finesce.eu/ 
2 FIWARE: https://www.fiware.org/ 
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 O restante deste artigo está organizado como segue. A Seção 2 apresenta as ar-
quiteturas do FINESCE e do GEBEM, ressaltando suas funcionalidades e diferenças. A 
Seção 3 mostra a integração do GEBEM com o Smart Place, uma aplicação para o ge-
renciamento energético de iluminação e climatização em prédios inteligentes. A Seção 4 
discute alguns trabalhos relacionados. A Seção 5 traz considerações finais. 

2. FINESCE e GEBEM 

Esta seção apresentada as arquiteturas do FINESCE e do GEBEM, bem como as funci-
onalidades providas por cada um deles. Mais ainda, são ressaltadas as diferenças que o 
GEBEM apresenta em relação ao FINESCE. 

2.1 FINESCE 

A arquitetura do FINESCE faz uso de GEs oferecidos pela plataforma FIWARE, além 
de diversos specific enablers (SEs), que são componentes específicos desenvolvidos 
para permitir a integração do FINESCE com serviços providos por empresas parceiras. 
Dentre esses parceiros estão fornecedores de energia, provedores de dados governamen-
tais, provedores de informações de eventos sociais, provedores meteorológicos, etc. 

 Conforme ilustra a Figura 1, a arquitetura do FINESCE é composta por diversos 
componentes. Na arquitetura, os GEs do FIWARE são responsáveis por prover acesso 
seguro à API do FINESCE, gerenciar dados de contexto utilizados pela plataforma e 
gerenciar acesso à dados provenientes de dispositivos físicos (a exemplo de sensores de 
consumo de eletricidade). Além desses GEs, há os SEs desenvolvidos especificamente 
para permitir a integração do FINESCE com sistemas mantidos por empresas parceiras 
e outros componentes que oferecem interfaces de acesso à API do FINESCE. 

 
Figura 1. Arquitetura do FINESCE 
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 A API do FINESCE oferece acesso a um conjunto amplo de informações e fun-
cionalidades, dentre elas: (i) informações sobre edifícios, salas e equipamentos elétricos 
gerenciados; (ii) informações referentes à contratos, tarifas e planos de consumo de 
energia utilizados pelos usuários do FINESCE; (iii) relatórios referentes ao consumo e 
produção de energia; (iv) consumo de energia por parte de veículos elétricos; (v) simu-
lação de demandas de energia para usuários específicos, e; (vi) informações referentes a 
previsão do tempo. Todas essas funcionalidades podem ser acessadas por meio de uma 
interface RESTful [Fielding 2000] e são protegidas por meio do protocolo OAuth2 
[Hardt 2012]. 

2.2 GEBEM 

O GEBEM oferece uma API simples e de fácil acesso para gerenciamento de informa-
ções referentes a salas, prédios, dispositivos elétricos e seus respectivos consumos de 
eletricidade, além de uma vasta gama de configurações possíveis para se adaptar a dife-
rentes arquiteturas. Conforme descrito anteriormente, o GEBEM faz uso de alguns GEs 
da plataforma FIWARE, a saber, Orion Context Broker, PEP Proxy, Identity Manager e 
Authorization PDP. O uso dos três últimos é opcional, sendo necessários apenas caso 
exista a necessidade de proteger o acesso as informações de contexto gerenciadas pelo 
Orion Context Broker. A Figura 2 ilustra a interação entre o GEBEM e esses GEs. 

 
Figura 2. Arquitetura do GEBEM 

 Na arquitetura, o Orion Context Broker é responsável por manter o registro de 
todos os prédios, salas, sensores e equipamentos elétricos gerenciados, bem como as 
informações de contexto associadas a cada um deles. Essas informações são armazena-
das em um banco de dados não relacional MongoDB3. O GEBEM mantém o registro e 
histórico do consumo de eletricidade por parte de cada entidade gerenciada, seja ela um 
prédio, sala, aparelho de ar condicionado, lâmpada, etc. Essas informações são armaze-
nadas em um banco de dados relacional MySQL4. 

 O acesso ao Orion Context Broker é gerenciado com base no protocolo OAuth2 
e em políticas de segurança. Na arquitetura, o PEP Proxy é responsável por intermediar 
as requisições dos usuários ao Orion Context Broker e realizar junto ao Identity Mana-

                                                 
3 MongoDB: https://www.mongodb.com/ 
4 MySQL: https://www.mysql.com/ 
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ger e Authorization PDP a autenticação e autorização de tais usuários. Sempre que uma 
requisição chega ao PEP Proxy, ele solicita ao Identity Manager que realize a autentica-
ção do usuário, passando o token de acesso informado na requisição. Uma vez que este-
ja autenticado, o PEP Proxy verifica junto ao Authorization PDP se o usuário tem aces-
so ao recurso solicitado. Nesse cenário, o GEBEM atua como um usuário do Orion 
Context Broker e deve passar por todas essas etapas de autenticação e autorização para 
ter acesso ao mesmo. No entanto, conforme descrito anteriormente, caso não exista a 
necessidade de proteger as informações de contexto gerenciadas pelo Orion Context 
Broker, o uso do PEP Proxy, Identity Manager e Authorization PDP pode ser dispensa-
do. Nesse caso, o GEBEM acessa a API do Orion Context Broker diretamente. 

 A API REST do GEBEM permite consultar diversas informações acerca dos 
prédios, salas, sensores e equipamentos elétricos (denominados módulos) gerenciados. 
Todas as operações disponibilizadas podem ser acessadas por meio de requisições 
HTTP GET. As operações disponíveis, bem como os parâmetros que devem ser infor-
mados para são listadas nas Tabelas 1 a 5. 

Tabela 1. API do GEBEM para acesso às informações referentes aos prédios gerenciados 

URI Descrição 
/buildings Retorna uma lista contendo informações sobre 

todos os prédios gerenciados 
/buildings/{identificador do prédio} Retorna informações referentes a um prédio 

cujo identificador foi informado 
/buildings/{identificador do prédio}/sensors Retorna informações referentes a todos os  

sensores localizados em determinado prédio 
/buildings/{identificador do prédio}/modules Retorna informações referentes a todos os  

módulos localizados em determinado prédio 
/buildings/{identificador do prédio}/rooms Retorna informações referentes a todas as salas 

localizados em determinado prédio 

Tabela 2. API do GEBEM para acesso às informações referentes às salas gerenciadas 

URI Descrição 
/rooms Retorna informações referentes a todas as salas  

gerenciadas 
/rooms/{identificador da sala} Retorna informações referentes a uma sala cujo 

identificador foi informado 
/rooms/{identificador da sala}/sensors Retorna informações referentes aos sensores  

localizados em determinada sala 
/rooms/{identificador da sala}/modules Retorna informações referentes aos módulos  

localizados em determinada sala 

Tabela 3. API do GEBEM para acesso às informações referentes aos sensores gerenciados 

URI Descrição 
/sensors Retorna informações referentes a todos os sensores  

gerenciados 
/sensors/{identificador do sensor} Retorna informações referentes a um sensor cujo  

identificador foi informado 
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Tabela 4. API do GEBEM para acesso às informações referentes aos módulos gerenciados 

URI Descrição 
/modules Retorna informações referentes a todos os módulos 

gerenciados 
/modules/{identificador do módulo} Retorna informações referentes a um módulo cujo iden-

tificador foi informado 

Tabela 5. API do GEBEM para acesso às informações referentes ao consumo de eletricidade 

URI Descrição 
/energy/buildings Retorna informações referentes ao histórico de 

consumo de eletricidade nos diversos prédios, 
salas e módulos gerenciados 

/energy/buildings/{identificador do prédio} Retorna dados referentes ao consumo de  
eletricidade de determinado prédio 

/energy/rooms Retorna dados referentes ao consumo de  
eletricidade em todas as salas gerenciadas 

/energy/rooms/{identificador da sala} Retorna dados referentes ao consumo de  
eletricidade de determinada sala 

/energy/modules Retorna dados referentes ao consumo de  
eletricidade por parte de todos os módulos  
gerenciados 

/energy/modules/{identificador do módulo} Retorna dados referentes ao consumo de  
eletricidade por parte de determinado módulo 

3. Integração do GEBEM com o Smart Place 

A aplicação Smart Place tem como objetivo realizar, de forma automática, o gerencia-
mento de recursos tais como aparelhos de ar condicionado e lâmpadas em prédios, con-
tribuindo para a economia de eletricidade e proporcionando mais conforto e praticidade 
a seus usuários. No Smart Place, o controle das lâmpadas e aparelhos de ar condiciona-
do é gerenciado com base em dados de agendamento das salas e dados de presença e 
temperatura aferidos por sensores espalhados pelo ambiente. Desse modo, as lâmpadas 
e aparelhos de ar condicionado são acionados apenas quando necessário (quando exis-
tem pessoas no ambiente) e desativados caso contrário, contribuindo assim para o me-
lhor uso dos recursos e economia de eletricidade. Embora o Smart Place seja capaz de 
gerenciar de forma automática lâmpadas e aparelhos de ar condicionado, ele não é capaz 
de contabilizar e manter o histórico de consumo de eletricidade por parte dos dispositi-
vos gerenciados. Para isso, o Smart Place precisaria usar as funcionalidades providas 
pelo GEBEM. 

 A Figura 3 ilustra o cenário de implantação do Smart Place junto com o GE-
BEM para gerenciamento de salas e laboratórios. Assim como o GEBEM, o Smart Pla-
ce utiliza o GE Orion Context Broker, da plataforma FIWARE, para gerenciar as infor-
mações coletadas pelos sensores dos quais a aplicação faz uso. Na integração dessa 
aplicação com o GEBEM, é necessário manter atualizado, no Orion Context Broker, o 
estado (ligado ou desligado) de cada uma das lâmpadas e aparelhos de ar condicionado 
gerenciados, além da potência (medida em Watts) de cada dispositivo. Com base nessas 
informações, o GEBEM calcula por quanto tempo o dispositivo foi mantido no estado 
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acionado e, com base nisso e na potência do aparelho, calcula o consumo de eletricidade 
por parte do mesmo. Todas as informações referentes ao consumo de eletricidade por 
parte dos dispositivos gerenciados pelo GEBEM são persistidas no banco de dados rela-
cional MySQL. Esses dados ficam disponíveis para serem consultados pelo Smart Place 
para a geração de gráficos e relatórios referentes ao consumo de eletricidade em cada 
sala, prédio ou dispositivo. Como anteriormente mencionado, a arquitetura do GEBEM 
não requer obrigatoriamente o uso dos GEs de segurança do FIWARE.  

 
Figura 3. Integração da aplicação Smart Place com GEBEM  

 O Smart Place interage com o Orion Context Broker a fim de atualizar e manter 
o registro dos dispositivos (lâmpadas e aparelhos de ar condicionado), salas e prédios 
gerenciados. O GEBEM, por sua vez, subscreve-se ao Orion Context Broker a fim de 
ser notificado sempre que algum desses dispositivos for acionado ou desativado para 
calcular o seu consumo de eletricidade. O Diagrama UML de Sequência mostrado na 
Figura 4 ilustra a interação entre os sensores que aferem a presença e temperatura do 
ambiente, a aplicação Smart Place, o GEBEM e o Orion Context Broker a fim de ge-
renciar o consumo de eletricidade por um aparelho de ar condicionado. 

 Sempre que o Smart Place recebe alguma informação proveniente de um dos 
sensores espalhados pelo ambiente, ele processa essa informação a fim de verificar em 
qual sala os sensores estão localizados e se é necessário fazer alguma intervenção no 
aparelho de ar condicionado, com base nos dados de presença e temperatura coletados. 
Eventualmente pode ser necessário acionar ou desativar um aparelho de ar condicionado 
que está localizado na sala onde as informações recém-recebidas foram aferidas. Quan-
do um aparelho de ar-condicionado é ativado o Smart Place atualiza, no Orion Context 
Broker, o estado do referido dispositivo. Por sua vez, o Orion Context Broker notifica o 
GEBEM que o aparelho foi acionado e este registra a data e hora em que isso foi feito. 
De forma similar, quando com base nos dados de presença e temperatura, o Smart Place 
decide por desativar um aparelho de ar condicionado, ele atualiza o estado do referido 
aparelho no Orion Context Broker, que notifica o GEBEM que o aparelho foi desativa-
do. Com base nessa informação, com base na hora em que o aparelho foi acionado e na 
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sua potência, o GEBEM calcula o consumo de eletricidade por parte do dispositivo e 
mantém o registro desses dados.  

4. Trabalhos Relacionados 

O FINSENY (Future INternet for Smart ENergY)5 foi um projeto no qual os principais 
atores dos setores de Tecnologia da Informação e Comunicação e de energia na Europa 
associaram-se para endereçar os principais requisitos de sistemas voltados para gerenci-
amento inteligente de energia, culminando na definição de novas soluções e padrões 
para serem implementados e implantados no continente europeu. Os objetivos do FIN-
SENY eram: (i) analisar cenários, requisitos e arquiteturas de referência; (ii) identificar 
componentes genéricos e específicos voltados para gerenciamento inteligente de ener-
gia; (iii) elaborar especificações detalhadas e planos de desenvolvimento de soluções; 
(iv) planejar a implantação de casos de teste a nível europeu, e; (v) possibilitar a criação 
de estratégias de padronização industrial das soluções. Esse projeto foi na verdade o 
predecessor do FINESCE e fez estudos sobre o uso da plataforma FIWARE e exigên-
cias do mercado europeu, enquanto que o FINESCE implementou esses estudos em sua 
API, acrescentando evoluções resultantes de estudos conduzidos em sua condução. O 
GEBEM, por sua vez, restringiu o contexto do FINESCE e do FINSENY, focando na 
parte de gerenciamento de energia de prédios inteligentes. 

O FLEXICIENCY6 é outro projeto europeu recente que visa endereçar a flexibi-
lidade e a eficiência no mercado europeu da energia, com foco nos consumidores e fa-
zendo uso de dados de medição inteligente. Mais especificamente, a missão desse proje-
to é criar novas oportunidades para negócios de energia e expandir o papel de operado-
res de sistemas de distribuição (DSOs, do Inglês distribution system operators) para 

                                                 
5 FINSENY: http://www.fi-ppp-finseny.eu/ 
6 FLEXICIENCY: http://www.flexiciency-h2020.eu/ 

Figura 4. Interação entre sensores, Smart Place, GEBEM e Orion Context Broker para 
gerenciar o consumo de eletricidade por aparelhos de ar condicionado 
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novos serviços. A iniciativa marca um passo importante para a concretização dos obje-
tivos europeus para consumo de energia e de emissões de gás carbônico de 2020 através 
do desenvolvimento de serviços energéticos avançados e da implementação de novas 
políticas e regulamentações de mercado. Assim como o FINESCE e o GEBEM, o proje-
to tem como objetivo prover serviços que monitoram o uso de energia e prover ao usuá-
rio detalhamento de padrões de consumo de energia, bem como informações de produ-
ção coletadas através de infraestruturas de medição inteligentes. 

O evolvDSO7 é mais um projeto europeu em andamento voltado para o gerenci-
amento inteligente de energia e tem como objetivo desenvolver metodologias e ferra-
mentas para DSOs a fim de promover uma integração eficiente de fontes distribuídas 
renováveis de energia (DRES, do Inglês distributed renewable energy sources) nas re-
des de distribuição. A ideia do evolvDSO é contribuir para a transição para um sistema 
energético europeu mais sustentável, mantendo e aumentando a segurança e a confiabi-
lidade das redes de distribuição, além de facilitar a entrada de DRES. O evolvDSO tem 
propósito similar ao FINESCE e GEBEM propondo uma contribuição para um sistema 
energético sustentável, com um estudo que permitirá observar e melhorar a distribuição 
de energia, abrindo possibilidades, no caso do evolvDSO, de implementação de novas 
soluções em energia inteligente no mercado europeu seguindo planos de inovação tec-
nológica regionais. 

5. Conclusão 

Este artigo apresentou o GEBEM, um sistema que permite contabilizar e manter o histó-
rico do uso de eletricidade em prédios inteligentes, contribuindo para um melhor uso e 
gerenciamento da mesma. O GEBEM foi desenvolvido sobre a plataforma FIWARE, 
com o diferencial de ser capaz de prover um amplo conjunto de funcionalidades fazendo 
uso de um número menor de componentes dessa plataforma, tornando-o bem mais leve 
e menos complexo de gerenciar. Através de uma API, o GEBEM permite principalmen-
te contabilizar o consumo de eletricidade em diversas salas e prédios gerenciados por 
seus respectivos dispositivos físicos, mantendo um histórico desse consumo. 

 Para fins de validação inicial, o GEBEM foi integrado ao Smart Place, uma 
aplicação que realiza o gerenciamento automático de aparelhos de ar condicionado e 
lâmpadas em prédios inteligentes, contribuindo assim para economia de energia. A inte-
gração do GEBEM com o Smart Place permite, por exemplo, que se mostre o consumo 
energético de cada aparelho de ar condicionado monitorado. Futuramente, o GEBEM 
irá usar outros componentes da plataforma FIWARE e permitir uma melhor integração 
com vários outros sistemas independente de sua implementação. Além disso, em traba-
lhos futuros serão reportados resultados de experimentos conduzidos no intuito de ava-
liar o GEBEM em termos de desempenho e facilidade de uso. 
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Abstract. Public access to government information is an important aspect of
modern society that allows the active participation of the population in monito-
ring government actions. In addition, the entities of the Brazilian government
are obliged to publish their data in open data format. This paper presents three
possible scenarios of integration between CKAN and Unified System of Public
Administration (SUAP), a corporate web system developed by IFRN Institute.
The goal of this integration is automating the ETL process of the data to be
opened in the IFRN’s Open Data Portal. Each one of those scenarios has ad-
vantages and disadvantages, although all scenarios resulted in successful, the
developer team needs to choose the most appropriate scenario for its needs or
characteristics.

Resumo. O acesso público à informação do governo é um aspecto importante
da sociedade moderna que permite a participação ativa da população no mo-
nitoramento das ações governamentais. Além disso, as entidades do governo
brasileiro são obrigadas a publicar seus dados em formato de dados aberto.
Este artigo apresenta três possı́veis cenários de integração entre CKAN e o Sis-
tema Unificado de Administração Pública (SUAP), um sistema web corporativo
desenvolvido pelo IFRN. O objetivo desta integração é automatizar o processo
de ETL dos dados abertos no Portal de Dados Abertos do IFRN. Cada um des-
ses cenários tem vantagens e desvantagens, embora todos os cenários tenham
resultado em sucesso, a equipe do desenvolvimento precisará escolher o cenário
mais apropriado para suas necessidades ou caracterı́sticas.

1. Introdução
O acesso à informação é um importante aspecto da sociedade moderna uma vez que
permite uma participação ativa da população na fiscalização das ações governamen-
tais e contribui com a melhoria da da gestão pública e com o combate à corrupção
[TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 2016]. Para o Tribunal de Contas da União, a
abertura dos dados na Administração Pública contribui para uma melhor transparência na
gestão pública a partir da contribuição da sociedade através da criação de soluções ino-
vadoras para fiscalização desses dados [TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 2016].
Nesse sentido, o Decreto no 8777 [BRASIL 2016], assinado pela Presidência da
República em 11 de Maio de 2016, institui a Polı́tica de Dados Abertos do Poder Execu-
tivo Federal.
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De acordo com o Open Knowledge International
[OPEN KNOWLEDGE INTERNATIONAL 2017c] “dados são abertos quando qualquer
pessoa pode livremente acessá-los, utilizá-los, modificá-los e compartilhá-los para
qualquer finalidade, estando sujeito a, no máximo, a exigências que visem preservar
sua proveniência e sua abertura” [OPEN KNOWLEDGE INTERNATIONAL 2017c,
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 2016]. Seguindo essa linha, dados abertos
governamentais são aqueles gerados pelo governo e colocados à disposição da sociedade
com o objetivo não apenas sua leitura como também o seu acompanhamento, reutilização
em sites e aplicações externas e o cruzamento com outros dados de órgãos/esferas
diferentes [NIC.BR 2011]. Diante disso, os órgãos e entidades da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional são obrigados a publicarem os seus dados de
forma aberta, segundo as diretrizes definidas na Infraestrutura Nacional de Dados Abertos
(INDA) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

O Instituto Federal de Educação, Ciência do Rio Grande do Norte (IFRN) desen-
volveu e utiliza o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), um sistema web
corporativo que além da própria instituição, é utilizado por mais de 25 Institutos Federais
espalhados pelo Brasil. O sistema possui cerca de 40 módulos, abrangendo todas as oito
dimensões do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Instituto. Nesse sentido,
a automatização do processo de extração, transformação e carregamento (ETL) dos da-
dos abertos possibilitará que os Institutos Federais que utilizam o SUAP publiquem seus
dados no formato aberto com uma maior facilidade e agilidade. Isso porque, atualmente,
todo o processo de ETL dos dados é feito de forma manual por uma pessoa da equipe
de desenvolvimento. Tal servidor deve possuir expertise necessária dos bancos de dados,
legislações e recomendações vigentes para a publicação de dados abertos no âmbito do
Governo Federal Brasileiro.

A literatura apresenta algumas ferramentas que possibilitam uma certa
automatização do processo de publicação de dados abertos, como por exemplo:
WPRDC-ETL [WESTERN PENNSYLVANIA REGIONAL DATACENTER 2017],
CKAN Automator [OPEN NORTH 2017] e UnifiedViews
[XML AND WEB ENGINEERING RESEARCH GROUP 2017]. No entanto, tais
ferramentas exigem uma árdua intervenção da equipe de TI para implementar, configurar
ou executar todos os procedimentos necessários para tal processo. Assim, o objetivo
desse artigo é apresentar uma ferramenta que possibilita a integração entre o SUAP
e o CKAN de modo que os usuários responsáveis por cada um dos módulos possam
configurar quais dados e a periodicidade em que os mesmos deverão ser publicados no
CKAN da instituição, tudo isso sem a intervenção direta da equipe desenvolvedora do
SUAP.

2. Referencial Teórico

Esta seção apresenta os principais aspectos teóricos relacionados ao trabalho, tais como:
Dados abertos, plataformas utilizadas para a publicação de dados abertos e o SUAP.

2.1. Dados Abertos

O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR [NIC.BR 2011] explica que ”para
ser considerado aberto, todo dado público deve ser completo, primário (sem tratamento),
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atual, compreensı́vel por máquina, não discriminatório, acessı́vel, não proprietário e com
licenças que garantam esses princı́pios e não cerceiem a liberdade de uso”. Seguindo essa
definição, a Open Government Data define como dados abertos governamentais os da-
dos disponibilizados em formato aberto que foram produzidos, coletados e armazenados
por governos ou entidades governamentais. A abertura dos dados governamentais pro-
porciona resultados positivos na transparência e controle Democrático, na participação
popular, na melhoria e desenvolvimento de novos produtos e serviços, na inovação e na
eficiência governamental [OPEN GOVERNMENT DATA 2017]. Entretanto, para obter
os resultados esperados, é necessário que os dados sigam as três leis dos dados abertos
[EAVES 2009] e os oito princı́pios dos dados governamentais [TAUBERER 2014]:

As três leis dos dados abertos são: (i) os dados precisam ser encontrados e inde-
xados na web; (ii) os dados devem estar em um formato aberto; e (iii) devem ser com-
preensı́veis por máquina, além de não terem restrições quanto à sua utilização. Já os oito
princı́pios dos dados governamentais são: (i) Completos: Todos os dados públicos, ou
seja, que não possuem restrição de acesso, licença ou privacidade deverão ser disponibili-
zados; (ii) Primários: Os dados devem ser disponibilizados da mesma forma na qual foram
coletados, com o maior nı́vel de granularidade possı́vel, sem modificações ou agregações;
(iii) Atuais: Os dados devem ser disponibilizados o mais rápido possı́vel;(iv) Acessı́veis:
Os dados devem ser disponibilizados para o maior número possı́vel de usuários e de pos-
sibilidades de utilização; (v) Compreensı́veis por máquinas: Os dados devem estar estru-
turados de modo que seja possı́vel processá-los de forma automatizada; (vi) Não discri-
minatórios: Os dados devem ser disponibilizados para todos, sem a exigência de cadastro
ou requisição de acesso; (vii) Não proprietários: Os dados devem estar em formato livre
como JSON, XML ou CSV; (viii) Livres de licenças: Os dados não devem estar submeti-
dos à nenhum tipo de licença de uso, direito autoral, patente, propriedade intelectual ou
segredo industrial. Porém, são permitidas restrições relacionadas à privacidade, segurança
e privilégios de acesso.

A plataforma para gestão e publicação de dados abertos mais utilizada no mundo
é o CKAN [OPEN KNOWLEDGE INTERNATIONAL 2017a]. De código livre e de-
senvolvida em Python, mantida pela Open Knowledge International, dentre as funci-
onalidades do CKAN estão: a possibilidade de visualização dos dados catalogados, o
controle de acesso à conjuntos de dados não públicos, hospedagem e transformação
de arquivos, APIs para integração ou consumo dos dados de forma automatizada e
a colheita automática de dados. O CKAN é utilizado por governos, prefeituras e
organizações públicas de diversos paı́ses como o Brasil, Uruguai, Canadá, Reino Unido,
Estados Unidos, Irlanda, Romênia, Austrália, Holanda, Itália, Argentina e Alemanha.
[OPEN KNOWLEDGE INTERNATIONAL 2017a].

Além disso, optamos por utilizar o CKAN pelo fato da plataforma ser de código
aberto, desenvolvida na linguagem Python, o que facilita eventuais customizações, e por
ele ser utilizado no Portal Brasileiro de Dados Abertos [BRASIL 2017] e por outros
órgãos da Administração Pública Federal.

2.2. Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP)

O SUAP é um sistema corporativo web desenvolvido pela Diretoria de Gestão e Tecnolo-
gia da Informação do IFRN. Tal sistema abrange as oito dimensões definidas no âmbito
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do PDI do IFRN e, atualmente, conta com mais de 40 módulos que gerenciam os pro-
cessos administrativos da instituição. O SUAP é desenvolvido utilizando tecnologias de
software livre, dentre elas a linguagem Python com o framework para desenvolvimento
web Django, o PostgreSQL como SGBD e o NGINX e Gunicorn, respectivamente, como
servidor HTTP e de aplicação. A Figura 1 ilustra a arquitetura do SUAP.

Figura 1. Diagrama de Arquitetura do SUAP

3. Integração entre o SUAP e o CKAN
A seção atual apresenta três cenários arquiteturais elaborados visando à integração entre o
SUAP e o CKAN. Os três cenários são: (i) - Módulo criado dentro do SUAP que permite
o gerenciamento, através da interface web, dos conjuntos de dados que serão publica-
dos no formato aberto por cada um dos setores responsáveis pelos dados ; (ii) - Aplicação
separada que é responsável pela extração dos dados através da API do SUAP, pelo proces-
samento para o formato aberto e pelo carregamento desses dados diretamente no CKAN;
e (iii) - Aproveitamento das vantagens dos cenários apresentados anteriormente. Cada
um destes cenários será detalhado de tal maneira que possibilite a identificação de suas
vantagens e desvantagens.

3.1. Cenário 1

No primeiro cenário, ilustrado na Figura 2, desenvolvemos um módulo dentro do SUAP
que permite o gerenciamento dos conjuntos de dados diretamente pela interface web do
sistema. Nele, os usuários responsáveis por cada módulo selecionam os dados que serão
publicados e a periodicidade com que eles serão atualizados e, de forma transparente e
automática, os dados são carregados diretamente no CKAN. Essa abordagem elimina a
necessidade da equipe de desenvolvimento implementar um novo serviço web para cada
conjunto de dados que deverá ser publicado no Portal de Dados Abertos da Instituição uma
vez que toda a responsabilidade pela seleção e manutenção dos dados é repassada para os
responsáveis pelos dados, além de permitir uma maior agilidade na publicação de novos
conjuntos de dados. Como desvantagem é possı́vel que o processo de ETL dos dados
faça com que o servidor de produção do SUAP fique lento, prejudicando assim, o bom
funcionamento do sistema. Além disso, essa abordagem funcionaria apenas no contexto
do SUAP, ou seja, para extrair dados de outros sistemas é necessário a implementação de
uma nova ferramenta ou um novo módulo dentro do SUAP.
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Figura 2. Diagrama que representa a integração entre o SUAP e o CKAN no 1o

cenário.

3.2. Cenário 2

No segundo cenário, ilustrado pela Figura 3, desenvolvemos uma aplicação separada do
SUAP que é responsável pela coleta dos dados, pela transformação desses dados e pelo
cadastramento dos mesmos no CKAN. Na aplicação, a equipe de TI deverá cadastrar as
Organizações, Grupos e Conjuntos de Dados, bem como as URLs dos serviços web dispo-
nibilizados pela API existente no SUAP e a periodicidade que os dados serão coletados,
processados para o padrão de dados abertos e carregados no CKAN. Nesse cenário, a
equipe de desenvolvimento do Instituto deverá desenvolver e expor um novo serviço web
na API para cada conjunto de dados que será disponibilizado. Por outro lado, a separação
da aplicação em um novo componente permite que os dados sejam extraı́dos de qualquer
outro sistema que exponha seus dados através de um serviço web que utilize o padrão ar-
quitetural REST. Outro benefı́cio é que todo o processamento de extração, transformação
e carregamento dos dados é feito de forma isolada do servidor de produção do SUAP,
evitando que o sistema fique lento durante a execução desse processo.

Figura 3. Diagrama que representa a integração entre o SUAP e o CKAN no
2o cenário.

3.3. Cenário 3

No terceiro cenário, ilustrado na Figura 4, aproveitamos as vantagens de cada um dos
cenários anteriores, ou seja, o módulo gerenciador dos conjuntos de dados abertos do pri-
meiro cenário e a aplicação responsável pela extração, transformação e carregamento dos
conjuntos de dados do segundo cenário. Dessa forma, os responsáveis por cada módulo
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continuam utilizando a interface web para definir os dados que serão abertos e, uma vez
definido os conjuntos de dados, de forma automática os serviços web são criados e ex-
postos através de uma API utilizada exclusivamente para a disponibilização dos dados
abertos. Com os serviços expostos pela API, a aplicação responsável por coletar os da-
dos consome cada um dos serviços, cadastra os conjuntos de dados no CKAN e agenda a
extração para o horário definido no cadastro do conjunto de dados.

Figura 4. Diagrama que representa a integração entre o SUAP e o CKAN no 3o

cenário

4. Implementação dos Cenários
Na seção a seguir, é apresentado o detalhamento da implementação de cada cenário pro-
posto na seção 3.

4.1. Cenário 1
No primeiro cenário, o módulo chamado de Gerenciador de Dados Abertos foi de-
senvolvido utilizando os componentes já existentes na arquitetura do SUAP como
a linguagem Python [PYTHON SOFTWARE FOUNDATION 2017], o Django fra-
mework [DJANGO SOFTWARE FOUNDATION 2017], o Django Rest Framework
[CHRISTIE 2017] e demais componentes criados pela equipe do SUAP que abstraem
e/ou estendem os componentes nativos do Django, além da biblioteca CKANAPI
[OPEN KNOWLEDGE INTERNATIONAL 2017b]. Neste cenário, os usuários dos ad-
ministradores de cada um dos módulos do SUAP tem a liberdade de escolherem quais
as tabelas e campos de seus módulos serão publicados no portal de dados abertos da
instituição. Uma vez realizado o cadastro ou atualização de uma organização, de um
grupo ou de um conjunto de dados, o SUAP automaticamente envia essas informações
para a API do CKAN que é responsável por criar ou atualizar as mesmas na plataforma de
dados abertos. Além disso, ao cadastrar ou atualizar um conjunto de dados, o usuários de-
vem informar a periodicidade (Diária, Semanal, Mensal, Semestral ou Anual) e o horário
desejado para realização da extração dos dados. Essa informação é registrada no Cron-
tab do servidor e no dia e horário definido, os dados são extraı́dos do banco de dados
da aplicação, transformados para os formatos JSON (processado por máquinas de forma
mais simples e rápida) e CSV (melhor visualizado pelos usuários) e os arquivos são envi-
ados via API para o CKAN.
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4.2. Cenário 2
No segundo cenário foi desenvolvida uma aplicação separada, chamada de OpenData
Processor, utilizando a linguagem Python, o Django Framework, a biblioteca CKANAPI
e o SQLite3 [SQLITE CONSORTIUM 2017]. Nela, os responsáveis pela administração
da plataforma de dados abertos podem gerenciar as configurações, organizações, grupos
e conjuntos de dados através da interface de administração do Django. Por permitir a
extração de dados do SUAP ou de outros sistemas que exponha seus dados no padrão
REST, é necessário realizar o cadastro da URL da API e o token de autenticação do(s)
sistema(s). Após o cadastro ou atualização de uma organização, grupo ou conjunto de da-
dos, o ODP envia automaticamente envia essas informações para a API do CKAN e, para
os conjuntos de dados, as informações referentes à periodicidade e horário de extração
dos dados são registradas no Crontab do servidor. Assim como no cenário anterior, no
dia e horário definido os dados são extraı́dos, dessa vez, por meio da API do SUAP ou de
outro sistema, são transformados para os formatos JSON e CSV e, por fim, são enviados
via API para o CKAN.

4.3. Cenário 3
No terceiro cenário, foram aproveitados o módulo Gerenciador de Dados Abertos do
SUAP, criado no primeiro cenário, e o OpenData Processor, criado no segundo cenário.
No módulo Gerenciador de Dados Abertos do SUAP foram retiradas todas as funcio-
nalidades relacionadas à comunicação direta com o CKAN e foi adicionada a geração
dinâmica, em tempo de execução, dos serviços web que provê os dados dos conjuntos de
dados cadastrados pelos usuários através da interface web do SUAP. No ODP, foram cri-
ados serviços web com a finalidade de receber as informações de cadastro ou atualização
de uma organização, grupo ou conjunto de dados no SUAP ou em outro sistema. Diante
disso, ao cadastrar ou atualizar uma organização, grupo ou conjunto de dados no SUAP,
as informações são enviadas via API REST para o ODP e no SUAP são criados, de forma
dinâmica e em tempo de execução, os serializadores dos dados e os serviços web. No dia
e horário definido em cada conjunto de dados, o ODP consome, através da API do SUAP,
os dados, os transforma no formato JSON e CSV e os envia diretamente para o CKAN.

5. Avaliação dos cenários
Nesta seção são apresentadas a avaliação e a discussão acerca de cada um dos cenários
implementados na Seção 4.

5.1. Avaliação Quantitativa
Para a execução dos cenários, foram utilizadas quatro máquinas virtuais no provedor de
nuvem ScaleWay [SCALEWAY 2017], cada uma delas conta com 2 núcleos de processa-
mento 64bits, 2GB de Memória RAM e 50GB de disco do tipo SSD. Foi utilizada uma
máquina virtual, com o sistema operacional Debian 8.0, para a instância do SUAP, outra,
com o Ubuntu 16.04, para a instância do OpenData Processor, outra, com Ubuntu 12.04,
para a instância do CKAN e a última, com Ubuntu 14.04, para a instância do Zabbix
[ZABBIX 2017] que será utilizada para monitorar o uso dos recursos computacionais das
máquinas virtuais utilizadas em cada um dos cenários avaliados.

Para a avaliação quantitativa da execução do processo de ETL dos dados para
o CKAN em cada um dos cenários foram utilizadas as seguintes métricas: (i) o tempo
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de execução; (ii) o percentual de consumo de CPU; (iii) o percentual de consumo de
Memória RAM. Para avaliar o tempo de execução do processo de ETL, de cada um dos
cenários avaliados, foram utilizados seis conjuntos diferentes de dados. A Tabela 1,ilustra
os tempos de execução para cada um dos conjuntos de dados. Para avaliar o uso de
CPU e memória RAM da instância do SUAP durante o processo de ETL em cada um
dos cenários avaliados, foi utilizada a ferramenta de monitoramento Zabbix. Através da
ferramenta, todo o uso de recursos computacionais como CPU, memória RAM, disco e
rede foram salvos e disponibilizados para visualização nos dashboards da ferramenta. A
Tabela 2 mostra os resultados obtidos através do monitoramento das máquinas virtuais no
Zabbix.

Tabela 1. Tempo de execução do processo de ETL dos dados para cada um dos
cenários.

Tabela 2. Comparação entre o consumo de recursos em cada um dos cenários.

5.2. Discussão dos Resultados

Diante dos resultados da avaliação dos cenários, é possı́vel visualizar que o Cenário 2
possui o pior desempenho e os cenários 1 e 3 possuem um desempenho parecido.

No cenário 1, a possibilidade do usuário responsável por cada módulo escolher
quais dados serão abertos sem a necessidade de implementação por parte da equipe de TI
e a rapidez de execução do processo ETL dos dados são pontos positivos. No entanto, caso
o cenário 1 seja utilizado em ambiente de produção é recomendado utilizar um servidor
com 4 ou mais núcleos de processamento e 8GB ou mais de memória RAM, caso contrário
o sistema pode apresentar instabilidades durante o processamento dos dados.

No cenário 2, apesar do processamento ser feito em um outro servidor, para um
volume muito grande de dados, acima de 30 mil registros, o tempo de execução torna-se
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bastante elevado devido à grande quantidade de requisições HTTP feitas à API. Além
disso, a necessidade de implementação de um serviço web para cada novo conjunto de
dados a ser disponibilizado é um ponto negativo. A principal vantagem desse cenário é
a possibilidade de extrair os dados não só do SUAP mas também de outros sistemas que
possuam uma API no padrão REST sem que comprometa o desempenho da aplicação que
provê os dados. Caso este cenário seja utilizado em ambiente de produção é recomendado
que a equipe de infraestrutura aumente o tempo padrão associado ao tempo máximo de
conexão (timeout) dos servidores web e de aplicação para pelo menos 2 horas, dessa forma
será mais difı́cil de estourar o timeout entre o Gunicorn e o proxy reverso do NGINX.

No cenário 3, houve um desempenho similar ao cenário 1 principalmente, devido
ao fato da API de comunicação entre o SUAP e o ODP ter sido desenvolvida de uma forma
que torne mais simples a serialização dos dados para JSON, uma vez que somente os
atributos desejados são extraı́dos. As principais vantagens desse cenário é a possibilidade
da seleção dos conjuntos de dados que serão abertos por parte do usuário responsável por
cada módulo, a possibilidade de extração de dados de outros sistemas sem sobrecarregá-
los durante o processo de extração. Caso este cenário seja utilizado em ambiente de
produção é recomendado que as VMs do SUAP e do ODP estejam na mesma rede para
evitar a latência da rede durante as requisições HTTP.

6. Trabalhos Relacionados

CKAN Automator [OPEN NORTH 2017]: Biblioteca desenvolvida em Python que sim-
plifica as operações de cadastro, atualização e exclusão em massa de organizações, grupos
e conjuntos de dados através da API do CKAN.

WPRDC-ETL [WESTERN PENNSYLVANIA REGIONAL DATACENTER 2017]:
Ferramenta desenvolvida em Python pelo Centro de Dados Regional do Oeste da Pen-
silvânia para a automatização do processo de publicação de dados abertos através de
processos de ETL que fazem a extração dos dados brutos, os transforma para um formato
útil e os carrega em seu portal de dados abertos que utiliza o CKAN.

UnifiedViews [XML AND WEB ENGINEERING RESEARCH GROUP 2017]:
Framework código aberto voltada para a extração, transformação e carregamento de da-
dos que permite que usuários, responsáveis pela publicação, consumo ou análise dos da-
dos, possam através da interface gráfica administrar, depurar e monitorar os processos de
execução de ETL. Diferentemente de outros frameworks, o UnifiedViews possui suporte
nativo à Dados abertos conectados e ontologias. A solução permite que usuários criem
plugins customizados para estender as funcionalidades da ferramenta.

Além dessas, existem outras ferramentas que automatizam o processo de ETL
como a Open Data Node [COMSODE 2017], a Kettle [PENTAHO 2017], a Socrata Da-
taSync [SOCRATA 2017] e a Open Data ETL Toolkit [CITY OF CHICAGO 2017].

7. Conclusão

A automatização do processo de ETL dos dados diretamente na plataforma de dados
abertos pode trazer uma série de benefı́cios para a Instituição, já que agiliza o processo
de publicação e atualização dos dados aberto uma vez que os usuários responsáveis por
cada módulo tem a liberdade de escolher e a equipe de TI não precisará se preocupar com
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a forma com deve ser feita a abertura dos dados e nem com a periodicidade em que esses
dados precisam ser atualizados.

Diante da implementação e da avaliação dos cenários propostos, ficou claro que
cada um dos cenários tem suas vantagens e desvantagens no entanto, dependendo da
necessidade e dos recursos disponı́veis de cada Órgão que utiliza o SUAP, é possı́vel
escolher um cenário especı́fico. Por exemplo, se a instituição possui outros sistemas de
informação além do SUAP e quer disponibilizar os dados desses sistemas de forma rápida
e simples, pode ser utilizado o cenário 2 ou o cenário 3. Já se a instituição utiliza o SUAP
em um servidor com uma grande quantidade de recursos computacionais, pode-se optar
por utilizar o cenário 1.
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Resumo. Aspectos teóricos e experimentais para o desenvolvimento de um 
novo regulador dinâmico de frequência para uma unidade central de 
processamento é apresentado. O novo regulador foi desenvolvido com base no 
módulo CPUFreq do Kernel Linux e comparado com o regulador padrão 
denominado Ondemand. As políticas de gerenciamento dinâmico de 
frequência utilizadas são apresentadas. A partir do cálculo da inatividade da 
unidade central de processamento, o novo regulador ajusta dinamicamente os 
parâmetros de operação. Os resultados experimentais demonstram a 
diminuição do consumo de energia devido à nova política que precocemente 
realiza a mudança gradual de frequência.  

1. Introdução 
O tempo e a forma de execução da carga de trabalho a ser processada pela Unidade Central de 
Processamento (UCP ou processador) nos diversos tipos de sistemas computacionais – 
dispositivos móveis, computadores embarcados, desktops, servidores e clusters – desempenha 
um papel importante na eficiência energética da UCP, bem como no consumo energético total 
do sistema computacional. Após os principais fabricantes de processadores do mercado, Intel e 
AMD, lançarem diversos modelos de processadores com frequências de operações cada vez 
maiores, chegou-se ao limite físico de espaço em que as altas temperaturas geradas pelos 
processadores não podiam mais ser dissipadas pelos meios convencionais e isso gerava altas 
temperaturas nos demais componentes de hardware. Assim, uma solução criada pelos 
fabricantes foi a construção de processadores multinúcleos [Almeida, 2009] os quais não 
precisassem de altas taxas de frequência de operação, e em vez disso, taxas mais equilibradas e 
um número maior de núcleos são empregados.  

Os estudos sobre Gerenciamento Dinâmico de Energia (GDE) objetivam reduzir o 
consumo de energia dos sistemas computacionais em tempo de execução, em abordagens que 
desligam e/ou paralisam seletivamente componentes de hardware considerados ociosos. Para os 
processadores, as principais abordagens consistem em possibilitar que a UCP assuma estados de 
baixo consumo ou que seja possível o escalonamento dinâmico de seus valores de tensão e 
frequência [Intel, 2014], [AMD, 2004]. 

Para regulagem dos estados de baixo consumo, uma interface avançada para 
configuração de energia (ACPI1, sigla em inglês para Advanced Configuration and Power 
Interface) é utilizada [ACPI, 2015]. A ACPI contém padrões para que o sistema operacional 
realize configuração, gerenciamento de energia e gerenciamento térmico dos dispositivos. As 
tecnologias Turbo Boost 2.0 [Intel, 2014], criada pela Intel, AMD Cool'n Quiet [AMD, 2004], 
criada pela AMD, são exemplos dessa forma de gerenciamento. 
 Com base nas interfaces ACPI exclusivas de cada processador, os fabricantes 
desenvolveram métodos para o Escalonamento Dinâmico de Tensão e Frequência (EDTF) 

                                                           
1 A ACPI é uma especificação industrial para a realização, por meio do sistema operacional, de gerenciamento de 

energia e gerenciamento térmico de dispositivos móveis, desktops e servidores. 
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independente do processador, permitindo ajustar a frequência de operação das UCPs em nível 
de usuário, diminuindo a corrente/tensão dos processadores e, consequentemente, o consumo 
energético. O CPUFreq utilizado no Kernel Linux é um exemplo dessa forma de gerenciamento 
[Almeida, 2009]. 
 Nesse trabalho apresentam-se aspectos teóricos e experimentais para a implementação 
de um regulador de EDTF. Com base nas políticas de escalonamento existentes no módulo 
CPUFreq do Kernel Linux, um novo regular foi desenvolvido. A partir do cálculo dos períodos 
de inatividade da unidade central de processamento, o regulador ajusta dinamicamente os 
parâmetros de operação. A execução de cargas de trabalhos categorizadas em leve, moderada e 
intensa foram comparadas entre o novo regulador e o regular padrão do CPUFreq denominado 
Ondemand. O regulador proposto reduz a frequência de forma mais acentuada que o Ondemand, 
diminuindo o consumo energético. 

2. Aspectos teóricos 
O consumo de energia nos (micro)processadores depende diretamente da tensão elétrica do 
núcleo e da frequência de operação. A tensão do núcleo, por sua vez, também depende 
diretamente da sua frequência de operação e dessa forma para o microprocessador operar em 
uma baixa tensão, também é necessário reduzir sua frequência. Baseada nessa relação entre 
frequência de operação, tensão do núcleo e consumo de energia – diretamente proporcional a 
tensão e a frequência, grande parte dos processadores atuais possuem mecanismos para poupar 
energia mediante a mudança de frequência e de tensão em tempo de execução. As técnicas de 
mudança de frequência e de tensão são conhecidas, respectivamente, como escalonamento 
dinâmico de tensão e frequência (EDTF), e foram inicialmente aplicadas em dispositivos 
móveis para estender a duração de bateria sem comprometer o desempenho [Vieira Neto, 2011]. 
 A tecnologia ACPI permitiu que iniciativas eficientes de EDTF pudessem ser 
desenvolvidas, a exemplo do CPUFreq, tecnologia de código aberto que possibilita acesso aos 
seus arquivos de configuração existentes no módulo do Kernel Linux bem como informações 
sobre seu projeto e implementação. Outros exemplos de iniciativas EDTF são as tecnologias 
proprietárias Turbo Boost Intel 2.0 e AMD Cool'n Quiet, as quais o acesso às informações de 
projeto e implementação não estão disponíveis. 
 O CPUFreq é um módulo do Kernel Linux responsável pelo gerenciamento de energia 
gasta pela(s) UCP(s), implementada a partir do Kernel 2.6. O CPUFreq permite aumentar a 
eficiência energética do sistema por meio da regulagem, em tempo de execução, da frequência e 
tensão elétrica do processador. Este subsistema é apresentado na Figura 1 [Pallipadi, 2014]. O 
CPUFreq é composto por reguladores posicionados no nível do User-level-governors e no nível 
do núcleo In-kernel-governors (retângulos verdes), por um módulo núcleo CPUFreq-module 
(amarelo) e pelos softwares de baixo nível para comunicação com os dispositivos, CPU-
specific-drivers (azul). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Elementos do subsistema CPUFreq. Em verde os reguladores de frequência; em amarelo 
o núcleo do CPUFreq e em azul os drivers de dispositivos. Adaptada de [Pallipadi, 2014]. 
 

De forma geral, os reguladores do CPUFreq podem ser classificados em dois tipos: 
estáticos e dinâmicos. Reguladores estáticos definem apenas uma política geral de controle de 
frequência privilegiando, por exemplo, desempenho ou economia de energia. Os reguladores 
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“Performance”, “ Powersave” e “Userspace”, que respectivamente, mantêm o processador na 
maior e menor frequência disponíveis, e em um valor mínimo (powersaved) ou máximo 
(cpuspeed) definido pelo usuário, são exemplos de implementações de reguladores estáticos 
embutidos no CPUFreq. Reguladores dinâmicos, por sua vez, baseiam sua política de controle 
de frequência na avaliação periódica de algum indicador, tipicamente a utilização do 
processador, determinando após cada avaliação a frequência adequada de operação. Um 
exemplo de regulador dinâmico embutido no CPUFreq é o “Ondemand”, que para balancear o 
desempenho e a eficiência energética, aumenta a frequência de operação do processador quando 
sua taxa de utilização é alta, ou diminui essa frequência – para poupar energia, quando uma 
carga leve é executada [Pallipadi, 2014]. Vale ressaltar que apenas um regulador de frequência 
pode estar ativo em um dado momento. Um regulador é definido durante a inicialização do 
sistema, porém um outro regulador pode ser selecionado em tempo de execução. 

O núcleo do CPUFreq é responsável por intermediar a comunicação entre os 
reguladores e os drivers por meio dos subsistemas /proc e /sys. Ambos, reguladores e drivers, 
devem registrar-se no núcleo e oferecer um conjunto predefinido de interfaces existentes nesses 
subsistemas. Através dessas interfaces, um regulador pode, por exemplo, solicitar ao driver que 
informe as frequências de operação disponíveis ou que o microprocessador passe a operar em 
determinada frequência. O núcleo do CPUFreq, mostrado em amarelo na Figura 1, também 
implementa, via sysfs2 [Mochel, 2011], uma interface que permite alterar em tempo de execução 
a seleção do regulador de frequência ativo. 
 Os drivers de dispositivos acpi-cpufreq, speedstep-centrino e powernow-k8, mostrado 
em azul na Figura 1, implementam a partir das especificações da ACPI os mecanismos de baixo 
nível necessários para o controle de frequência e tensão da(s) UCP(s). Esses mecanismos são 
específicos por plataformas. Cada tecnologia diferente precisa de um driver específico. Como a 
tensão do núcleo é dependente da frequência de operação, o controle da tensão do núcleo é 
realizado pelo driver, de acordo com a mudança de frequência. 
 Além das políticas implementadas por seus reguladores embutidos, o CPUFreq pode 
incorporar dinamicamente outras opções de controle de frequência, através da instalação de 
novos reguladores implementados como módulos do Kernel. O CPUFreq permite também a 
incorporação de reguladores executados no espaço do usuário, disponibilizando para isso um 
regulador embutido especial (Userspace) e um conjunto de interfaces via sysfs. Os reguladores 
executados no espaço de usuário apresentam a vantagem de serem mais fáceis de implementar 
do que os reguladores embutidos no Kernel, entretanto eles exigem troca de contexto a cada 
execução, o que acarreta em um maior dispêndio de recursos. Os reguladores embutidos no 
Kernel, por sua vez, podem beneficiar-se das próprias interfaces e estruturas internas do Kernel, 
além de não sofrerem dos dispêndios de recursos vinculados a trocas de contexto. 
 
2.1 Reguladores do CPUFreq 
Como descrito anteriormente, um regulador é um algoritmo com definições pré-configuradas de 
frequência para a UCP. Esses reguladores são carregados como módulos do Kernel para serem 
acessados por outros programas no sistema. É possível carregar vários reguladores como 
módulos do Kernel, com a ressalva de não poder haver mais de um regulador tratando da 
frequência da UCP em dado momento.  Atualmente, os reguladores disponíveis no CPUFreq 
são:  

(i) Performance: configura a(s) UCP(s) para a frequência máxima. Dessa forma, ocorre o 
maior ganho de eficiência da(s) UCP(s), contudo, não ocorre economia de energia 
devido a(s) UCP(s) trabalhar(em) na maior frequência possível. 

(ii)  Ondemand: aumenta ou diminui, de forma dinâmica, a frequência da(s) UCP(s) baseado 
na necessidade do sistema. É um regulador que vem por padrão no Kernel Linux, a 
partir da versão 2.6.9, o qual altera a frequência da UCP para o limite máximo quando a 
atividade da UCP é alta, em média maior ou igual a 95%, e diminui gradativamente 
quando essa atividade é minimizada [Brodowski, 2014] [Pallipadi, 2006]. 

                                                           
2 Sysfs é um sistema de arquivos que fornece um meio para exportar as estruturas de dados do Kernel, seus 

atributos e as ligações entre eles para o ambiente do usuário. 
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(iii)  Conservative: semelhante ao “Ondemand”, contudo, mais conservador. Configura a 
frequência da(s) UCP(s) de forma não repentina e baseia-se em médias de utilização 
para alterar gradativamente a frequência [Brodowski, 2014]. Como consequência, a 
economia de energia com esse regulador em operação é maior do que com o 
Ondemand.  

(iv) Powersave: oposto ao regulador “Performance”, pois configura a(s) UCP(s) para a 
frequência mínima disponível. É o regulador que possui o maior ganho de economia de 
energia. Contudo, apresenta alta perda de eficiência do processador, já que este não 
poderá trabalhar sobre frequências maiores que a menor possível para a(s) 
determinada(s) UCP(s). 

(v) Userspace: esse regulador possibilita ajustar a frequência de operação da(s) UCP(s) 
para um valor estático definido pelo usuário. Se a alteração for realizada via linha de 
comando, o usuário precisa ter privilégios de root3 para tal, e caso seja feita a alteração 
via interface gráfica, o aplicativo cpufreq-indicator4 pode ser utilizado. 

 
2.2 Intel Turbo Boost 2.0 
O Turbo Boost é uma tecnologia implementada pela Intel em algumas versões de suas UCP(s) 
que permite automaticamente que os núcleos do processador trabalhem mais rápido do que 
trabalhariam na frequência padrão de operação quando estiverem operando abaixo dos limites 
especificados para energia, corrente e temperatura. Quando o processador não está no seu limite 
térmico e elétrico e ocorre a demanda por parte da carga de trabalho em execução, o aumento da 
tensão e frequência dos núcleos pode ser incrementado de acordo com a microarquitetura 
implementada na UCP. Para a arquitetura Nehalem, seu incremento será de 133MHz por vez, se 
for baseada na arquitetura Sandy Bridge, o incremento será de 100MHz [Intel, 2014]. A 
tecnologia é ativada quando o sistema operacional solicita uma frequência superior a padrão do 
processador ou a frequência atual em que estiver operando, desde que esta não seja maior que a 
frequência de limite superior. 
 A frequência máxima do Turbo Boost 2.0 é o valor mais elevado de frequência 
alcançado pelo processador permitido diante das condições de carga de trabalho, do hardware, 
do software e das configurações do sistema. O aproveitamento da disponibilidade e da 
frequência de um estado da tecnologia Turbo Boost 2.0 depende de vários fatores como: (I) Tipo 
de carga de trabalho; (II) Número de núcleos ativos; (III) Consumo estimado de corrente; (IV) 
Consumo estimado de energia e (V) Temperatura do processador. Seu uso em conjunto com o 
CPUFreq pode ser realizado. 
 
2.3 AMD Cool’n Quiet 
A AMD Cool'n Quiet é uma tecnologia desenvolvida pela empresa AMD que possibilita a 
alteração da frequência de operação da(s) UCP(s) do computador enquanto este está em 
funcionamento. Semelhantemente as tecnologias CPUFreq e Intel Turbo Boost 2.0, a AMD 
Cool'n Quiet também diminui ou aumenta a taxa de frequência do processador, e para isso, leva 
em consideração o tempo de ociosidade em que o computador se encontra em um dado instante 
de tempo. Se houver ociosidade suficiente por parte da utilização do computador, o AMD 
Cool'n Quiet diminui a frequência da(s) UCP(s) para poupar energia e também diminui a 
velocidade da ventoinha para minimizar o barulho. Quando a taxa de utilização do processador 
aumenta, o AMD Cool'n Quiet aumenta a frequência de operação da(s) UCP(s) e também 
velocidade da ventoinha do processador [AMD, 2004]. 
 Quando o processador estiver operando abaixo desses limites e a carga de trabalho do 
usuário exigir desempenho adicional, a frequência do processador aumentará dinamicamente até 
que o limite superior de frequência seja alcançado. Seu uso em conjunto com o CPUFreq pode 

                                                           
3 Em sistemas GNU/Linux, o usuário root possui todos os privilégios possíveis para a administração do sistema 

operacional. 
4 O cpufreq-indicator é um aplicativo para a área de trabalho do sistema GNU/Linux que serve para escolher de 

forma intuitiva o regulador que irá operar no gerenciamento de energia do processador, bem como escolher 
frequências estáticas para a operação da(s) UCP(s). 
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ser executado, entretanto não foram feitos testes com processadores AMD para verificar se  
todos os reguladores citados neste trabalho são suportados. 

3. Aspectos experimentais 
Detalhes sobre a implementação do novo regulador de frequência baseado no CPUFreq são 
apresentados nessa seção. O ambiente de 4 CPUs Intel Core i7 de 1,8 GHz utilizando o Linux 
Ubuntu 12.04 LTS com Kernel 13.13 e TurboBoost desativado foi utilizado para os testes 
experimentais. Escolheu-se Kernel 3.13 por possuir suporte a todos os reguladores citados neste 
trabalho. Os dados gerados pelo núcleo do CPUFreq podem ser obtidos através da leitura dos 
contadores contido no arquivo /proc/stat. Esse arquivo contém dados relacionados à utilização 
do processador. Para a versão do Kernel 3.13, o arquivo contém 10 contadores, cada um 
responsável por armazenar informações que são usadas pelo Kernel. Esse arquivo é lido pelo 
regulador de frequência que está em execução no sistema, para então decidir qual frequência do 
processador deve ser escolhida para ser escrita na interface do CPUFreq. As primeiras linhas 
desse arquivo, obtidas com o comando cat /proc/stat, são apresentadas na Tabela 1. 

Conforme ilustrado na tabela, as quatro últimas linhas representam os valores 
estatísticos dos contadores referentes a cada UCP existente no computador. A segunda linha, de 
nome cpu, representa a soma dos valores dos contadores de cada UCP adicionado de 1. Cada 
coluna corresponde a um contador que é incrementado quando é realizada determinada 
atividade no processador. Os contadores são definidos como: 

• user: corresponde ao número de processos executados no espaço de usuário; 
• nice: corresponde ao número de processos executados no espaço de usuário e com baixa 

prioridade; 
• system: corresponde ao número de processos executados em espaço de núcleo; 
• idle: corresponde ao valor incrementado quando o processador está inativo; 
• iowait: corresponde ao número de espera de operações de entrada/saída que devem ser 

completadas; 
• irq: é o número de serviços de interrupções; 
• softirq: corresponde ao número de serviços de interrupções de software; 
• steal: é o tempo utilizado na execução de outros sistemas operacionais num ambiente 

virtualizado; 
• guest: tempo utilizado executando uma cpu virtual para outro sistema operacional sob 

controle do núcleo do sistema operacional Linux; 
• guest_nice: corresponde à execução de um processo guest virtual remoto. 
 

Tabela 1. Dados estatísticos extraídos do arquivo /proc/stat. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A coleta dos dados estatísticos dos contadores foi realizada usando os comandos 

arquivo = fopen("/proc/stat", "r"), que abre o arquivo para realizar a leitura dos dados, e 
fscanf(arquivo,"%d", &<nome do parâmetro>) que lê os dados e armazena na variável 
correspondente ao parâmetro. Para medir a razão do tempo de inatividade do processador pelo 
período de amostragem, se fez necessário levar em conta que os contadores do arquivo 
/proc/stat são sempre incrementados. O cálculo dos incrementos dos contadores existentes no 
/proc/stat foi realizado pela razão entre o tempo de inatividade do processador, obtido pela 
coluna idle da forma: ∆����	 � 	�����	
	– 	�����		 � 	1
 e o período de amostragem, obtido 
através da diferença da soma dos contadores da linha cpu: 
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∆���	���� =  ���	����(	) –  ���	����(	 –  1), em um instante de tempo 	, equivalente à 
razão [Luiz, 2012]: 
 

��������	� (	) = ∆����
∆��������      (1). 

 
Com o valor do incremento dos contadores de interesse no tempo t, o valor da utilização do 
processador é então obtido com o complemento de incremento(t): 

 

 	���!�çã� (	) = 1 − ��������	� (	)     (2). 
   

O tempo de amostragem utilizada no regulador desenvolvido assemelha-se ao usado na 
política de amostragem do regulador Ondemand. No Ondemand o tempo de amostragem é igual 
a 1000 vezes a latência de transição, ou seja, o intervalo de tempo que o Kernel verifica as 
alterações ocorridas na utilização do processador pelos processos e atualiza os contadores do 
arquivo /proc/stat. Tipicamente a latência de transição possui valor de 10µs. 

O ambiente de 4 UCPs Intel Core i7 de 1,8 GHz foi configurado para operar com 
apenas uma UCP.  A desativação dos três núcleos foi realizada via arquivo de configuração no 
terminal de comandos do Linux, acessando o diretório /sys/devices/system/cpu/, onde existem os 
diretórios de cada núcleo do processador juntamente com seus arquivos de configuração. O 
comando para desativar um núcleo é o echo 0 > online, sendo o parâmetro online a variável que 
armazena dois possíveis valores: 1 para núcleo ativo e 0 para inativo.  

Na situação de uma única UCP ativa, foi adotado o tempo de amostragem com valor de 
1000 vezes a latência de transição, valores utilizados em outros trabalhos [Luiz, 2012]. O 
período de amostragem é um parâmetro importante para o correto funcionamento do regulador. 
Se for adotado um período de amostragem pequeno o valor do incremento calculado em (1) será 
pequeno. Entretanto, se o período de amostragem for muito grande, uma situação de alta 
utilização do processador poderá ocorrer em um curto intervalo, dentro do período de 
amostragem, mas não será possível a tomada de ação por parte do regulador diante dessa rápida 
mudança na carga de trabalho. Em síntese, a adoção de um período de amostragem muito 
pequeno acarreta uma baixa resolução no conjunto de valores que incremento(t) pode assumir, 
enquanto um período de amostragem muito grande não será eficiente para o regulador responder 
a uma carga de trabalho em rajada, pois o intervalo de tempo longo pode filtrar a percepção do 
aumento da carga de trabalho, não havendo reação do regulador a essa mudança [Luiz, 2012]. 
 Para verificar o comportamento do regulador desenvolvido, a execução de diferentes 
cargas de trabalho foi realizada. Ressalta-se a necessidade de desabilitar três dos quatro núcleos 
do processador utilizado, para que assim não houvesse paralelismo de processamento na 
execução das cargas de trabalho. 
 As cargas de trabalho foram divididas em três tipos: carga leve, carga moderada e carga 
intensa, priorizando executar o novo regulador em um ambiente de constante demanda de 
requisições de processamento, não executando cargas de trabalho em rajadas. Todas as cargas de 
trabalho foram executadas durante o tempo de 1000 iterações do regulador proposto. Na carga 
leve foi executada apenas a música de domínio público on000001.mp3, no reprodutor de 
músicas Rhythmbox, versão 2.96. Na carga moderada foi executado o vídeo de domínio público 
citizenengine-ervm.mov, no reprodutor de vídeos Totem, versão 3.0.1. E por fim, na carga de 
trabalho intensa foi executado o aplicativo de medição de performance de disco rígido, 
Bonnie++. 
 As sequências de tarefas realizadas pelo regulador desenvolvido foram: (I) fazer a 
leitura dos valores dos contadores no arquivo /proc/stat e o cálculo da quantização através da 
fórmula (1); (II) efetuar o cálculo da utilização através da fórmula (2), segundo o critério 
adotado pela condição de que se a utilização do processador, utilização(t), é igual a 1, ou seja, 
100%, novas requisições não serão servidas imediatamente, e dessa forma, será calculado um 
valor de penalidade penalidade(t), de modo que: 
 

$��������� (	) = %1, '�  	���!�çã�(	) = 1
0, ��'� ���	�á���               (3) 
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(III) se utilização(t) for igual a 1, aumentar a frequência de operação da(s) UCP(s) em 0,1GHz, 
caso contrário, diminuir em 0,1GHz. Assim, para efetuar o gerenciamento da energia gasta 
pela(s) UCP(s), o regulador desenvolvido leva em consideração o valor da taxa de utilização 
para configurar, em tempo de execução, o valor da frequência de operação da(s) UCP(s), 
buscando o valor mínimo sempre que possível. 
 Naturalmente, em momentos de alta requisição de processamento será escolhida uma 
taxa de frequência suficiente para que não haja ocorrência de penalidade, o que implicará em 
disponibilizar mais potência para o processador em detrimento a um gasto de energia maior. 
Contudo, a ociosidade do processador deve ser evitada, pois a existência de gasto energético 
deve estar condicionada a atividades de processamento e não estar presente, ou ser minimizada, 
na ociosidade da UCP. A Figura 2 apresenta o fluxograma para o algoritmo que representa o 
funcionamento do regulador desenvolvido, com destaque para o momento em que é feita a 
tomada de decisão baseada na taxa de utilização. 

O regulador proposto leva em consideração o valor da taxa de utilização do processador 
para configurar, de forma dinâmica, o valor da frequência de operação da(s) UCP(s), buscando a 
frequência mínima sempre que possível. A tomada de decisão é feita a partir da verificação da 
utilização atual do processador. Se houver 100% de demanda por processamento, o valor da 
frequência de operação receberá um incremento de 0,1GHz a cada iteração até que se chegue ao 
valor máximo de frequência de operação do processador. Se a demanda não for igual a 100%, 
será feito um decremento de 0,1GHz a cada iteração até que se chegue ao valor mínimo de 
frequência de operação do processador. O limite superior é de 1,8GHz e o inferior é 0,8GHz das 
frequências suportadas pelo processador utilizado, e são garantidos pelo novo regulador. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Fluxograma do regulador desenvolvido. Há a 
alteração contínua dos valores de frequência até que se 
atinjam os limites mínimo ou máximo permitido pela UCP. 
 

No regulador proposto a frequência só é alterada para a taxa máxima se ocorrer uma 
demanda de 100% de processamento, pois não faz sentido manter a(s) UCP(s) gastando energia 
enquanto há uma constante ociosidade do processador, ou uma carga de trabalho leve está sendo 
executada. 
 Diante do exposto, nota-se que a política de escolha da frequência de operação utilizada 
no regulador desenvolvido difere da política utilizada pelo regulador Ondemand. No Ondemand 
se houver uma utilização maior que 95%, o regulador já altera o valor da frequência para o 
máximo suportado pela(s) UCP(s) [Pallipadi, 2006], ou seja, a alteração de frequência não é 
feita de forma gradativa. No Ondemand apenas a política de diminuição de frequência que é 
realizada de forma gradual. 
 
4.  Resultados e discussões 
A taxa de amostragem afeta consideravelmente a forma como um regulador filtra as variações 
na taxa de utilização da(s) UCP(s). Para ajustar o melhor valor de taxa de amostragem para as 
condições experimentais citadas, um teste com uma carga que exige utilização de 
aproximadamente 35% (carga moderada) quando a frequência de CPU é fixa em 1,3Ghz, foi 
realizado e os valores de 0,1s, 0,2s, 0,3s, 0,4s, e 0,5s – os quais representam de 1.000 a 5.000 
vezes a latência de transição, foram avaliados.  
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A Figura 3 apresenta o gráfico da média de utilização de 100 amostras para os diferentes 
valores de taxa de amostragem. Para o valor de 0,1s obteve-se um valor de utilização do 
processador mais próximo do valor correto, durante a execução da carga de trabalho moderada. 
A comparação entre os valores para a taxa de amostragem, e a escolha de 0,1s, reforçam o que 
foi mencionado anteriormente sobre o intervalo de tempo para a amostragem, não sendo viável 
adotar um intervalo muito grande, nem muito pequeno, com o intuito de obter a melhor 
percepção por parte do regulador das alterações ocorridas durante a utilização do processador. 

O valor da frequência de operação precisa ser sempre alterado para atender as demandas 
de processamento do sistema operacional. Quando o valor da frequência é alto, o processo em 
execução terminará tão logo quanto possível, entretanto, após seu término, o processador ficará 
algum tempo ocioso, operando em uma alta frequência até que a execução de outro processo 
seja solicitada pelo sistema operacional. Assim, é verídico que a alteração dinâmica de 
frequência seja aplicada para proporcionar um gasto energético eficiente por parte da UCP. 

A Figura 4 apresenta a utilização do processador, calculado a partir da equação (2), em 
função da frequência utilizada. Para a carga que gera 35% de utilização quando a UCP está 
operando a 1,3GHz, a utilização do processador aumenta com o decremento da frequência 
utilizada, tendo em vista que após o término da tarefa há pouco tempo de ociosidade. Com o 
aumento da frequência, a tarefa é rapidamente finalizada aumentando o tempo de ociosidade e 
consequentemente o diminuindo o valor de utilização. 

 

 
 
Figura 3. Gráfico da utilização em função do 
tempo de amostragem para uma carga 
moderada (~35% de utilização) e frequência de 
CPU fixa em 1,3GHz. 

 
 
Figura 4. Gráfico da utilização em função da 
frequência do processador para uma carga 
moderada (~35% de utilização) e tempo de 
amostragem de 0,1s. 

 
A dinâmica de utilização do processador para a execução contínua de diferentes cargas 

de trabalho durante a atuação do regulador proposto é apresentada na Figura 5. Pode-se verificar 
que a taxa de utilização varia bastante quando a carga de processamento também oscila. Esse 
fato não ocorre na carga intensa uma vez que a demanda de processamento é estável ao longo da 
execução das tarefas, não exigindo alteração de frequência. Em comparação com a atuação do 
regulador Ondemand, ver Figura 6, na transição entre as cargas intensa→leve, o novo regular 
diminui a frequência, e consequentemente a utilização, do processador na iteração 270, 
enquanto o Ondemand só reduziu a frequência na iteração 307, 37 ciclos depois. A transição 
leve→intensa acarreta um aumento da frequência na iteração 410 para os dois reguladores. A 
transição de carga intensa→moderada é mais rapidamente percebida pelo regulador 
desenvolvido, ocorrida na iteração 640, enquanto o Ondemand percebe apenas na iteração 670, 
30 ciclos depois. Por fim, o aumento de carga na transição moderada→intensa é igualmente 
percebido pelos reguladores na iteração 815.  

Com uma alta utilização do processador, resultante de uma carga intensa, a ocorrência 
de penalidade existirá em alguns momentos. Desse modo, novas demandas feitas pelo sistema 
operacional não serão atendidas imediatamente, indicando que está sendo exigido 100% da(s) 
UCP(s). A política de gerenciamento de energia do regulador desenvolvido faz com que a taxa 
de frequência volte gradativamente para o menor valor possível em intervalos de 0,1GHz. Como 
apresentado nos gráficos de penalidade ilustrados na Figura 7, o regulador Ondemand gasta 
mais tempo para chegar a frequência mínima, visualmente percebido pela menor largura do 
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gráfico de penalidade. O regulador proposto conseguiu manter o processador operando em 
frequências baixas por mais tempo sem perda de desempenho, acarretando uma maior economia 
de energia em relação ao regulador Ondemand.  

 

 
 

Figura 5. Gráfico da utilização em função do 
tempo (N° de interações) para carga de 
trabalho variável e taxa de amostragem de 
0,1s, para o regulador proposto.  

 

 
 

Figura 6. Gráfico da utilização em função do 
tempo (N° de interações) para carga de 
trabalho variável e taxa de amostragem de 
0,1s, para o regulador Ondemand. 

Em última análise, as alterações da frequência de operação da(s) UCP(s) feitas pelo 
novo regulador podem ser verificadas na Figura 8. Quando o sistema operacional exigiu 
eficiência máxima para o processamento da carga de trabalho intensa, o regulador proposto 
alterou a frequência de operação da(s) CPU(s) para o valor máximo, 1,8GHz, e no decorrer do 
tempo esse valor foi reduzido quando a carga de trabalho leve entrou em execução. Para a carga 
de trabalho leve, o regulador desenvolvido manteve na maior parte do tempo o valor mínimo de 
frequência, e novamente, só houve mudança na frequência quando a carga de trabalho intensa 
passou novamente a ser requisitada pelo sistema operacional. Nesse momento o regulador 
entrou em execução fazendo com que a frequência fosse aumentada gradativamente até atingir 
seu valor máximo. Em seguida, a carga moderada foi executada e a frequência voltou a ser 
reduzida, subindo seu valor quando a carga intensa mais uma vez foi executada, terminando as 
iterações do protocolo experimental. A economia de energia obtida pelo regulador proposto foi, 
aproximadamente, igual ao dispêndio energético de 67 ciclos da(s) UCP(s) em frequência 
mínima. 

 
 

Figura 7. Gráfico da penalidade em função do 
tempo (N° de interações) para carga de 
trabalho variável e taxa de amostragem de 
0,1s, para o regulador proposto (linha sólida) e 
o Ondemand (linha tracejada).   

 
Figura 8. Gráfico da frequência em função do 
tempo (N° de interações) para carga de 
trabalho variável e taxa de amostragem de 
0,1s, para o regulador proposto. 

 
5. Conclusão  
 
A taxa de amostragem, o cálculo da utilização e o cálculo da penalidade foram os três 
indicadores que possibilitaram de maneira viável, o tratamento das informações coletadas e 
utilizadas para a execução do regulador. e consequentemente, uma satisfatória tomada de 
decisão no gerenciamento de energia, quando comparada nos mesmos aspectos com o regulador 
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Ondemand, o qual obteve um gasto de tempo maior para reduzir a frequência do processador, e 
com isso, gastando mais energia. 
 Para altas demandas de processamento, tanto o regulador desenvolvido quanto o 
Ondemand obtiveram resultados semelhantes. Todavia, na dinâmica de redução da frequência 
do processador, o regulador proposto obteve maior economia da energia gasta pela(s) UCP(s) 
por iniciar a redução gradual de forma antecipada.  

Ademais, ressalta-se a importância desse trabalho para a Internet of Things (IoT), uma 
vez que dispositivos de IoT geralmente utilizam Linux embarcado e tem restrições com relação 
a consumo de energia. 
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Abstract. The miniaturization of the transistors allowed the inclusion of 
multiple cores in a single chip, helping on threads parallelism. Allied to this, 
reconfigurable architectures have been used to accelerate applications using 
instruction level parallelism. In this context, this work proposes a clusterized 
reconfigurable accelerator model to be coupled to multicore systems. 
Clustering allows the accelerator to be divided into different sizes and 
distributed between the cores, or integrated into an accelerator to have more 
parallelism. After the tests, there was an increase of up to 1.9x of acceleration 
in some applications, being able to accelerate more than one application at 
the same time. 

Resumo. A miniaturização dos transistores possibilitou a inclusão de 
múltiplos núcleos em um único chip, permitindo paralelismo de threads. 
Aliado a isso, arquiteturas reconfiguráveis têm sido utilizadas para acelerar 
aplicações através do paralelismo de instruções. Nesse contexto, este trabalho 
propõe um modelo de acelerador reconfigurável clusterizado para ser 
acoplado aos sistemas multicore. A clusterização permite que o acelerador 
possa ser dividido em diferentes tamanhos e distribuído entre os núcleos, ou 
integrado formando um acelerador com maior capacidade de paralelismo. 
Após os testes, obteve-se um aumento de até 1.9x de aceleração em algumas 
aplicações, podendo acelerar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. 

1. Introdução 
O avanço no desenvolvimento dos MPSoCs (Multiprocessor System-on-chip) tem sido 
possível devido a contínua miniaturização dos transistores, uma vez que permite agrupar 
cada vez mais núcleos de processamento em um único chip. Esses sistemas 
multiprocessados colaboram para que aplicações computacionais executem de forma 
mais rápida, dividindo sua execução em tarefas que podem ser executadas em paralelo, 
fazendo uso dos diversos núcleos dispostos no sistema, de forma que cada um seja 
responsável por uma dessas tarefas. Esse tipo de execução é conhecido como 
paralelismo de threads (TLP - Thread Level Parallelism)  [Rutzig et al 2010]. 
 Além disso, existem outras formas de acelerar a execução de um programa. Uma 
delas é fazer uso de arquiteturas de apoio que possam realizar um paralelismo em nível 
de instrução (ILP – Instruction Level Parallelism), onde o nível de abstração é mais 
baixo em comparação com o paralelismo de threads. Nesse nível, a arquitetura de apoio, 

Anais da X Escola Potiguar de Computação e suas Aplicações (EPOCA 2017)

ISBN 978-85-7669-419-9 © 2017 SBC 41



  

chamada de acelerador, executa várias instruções de máquina ao mesmo tempo, de 
forma que a replicação de várias unidades funcionais de hardware, como ULAs 
(Unidades Lógica e Aritmética), unidades de acesso à memória e etc, permita que um 
conjunto de instruções possa ser executado de forma paralela. 
 Arquiteturas reconfiguráveis geralmente são utilizadas para dar esse suporte com 
paralelismo de instruções, uma vez que elas se adaptam à aplicação durante o tempo de 
execução para poderem acelerá-la, o que normalmente, permite alcançar alto 
desempenho [Junior e Silva 2016]. 
 Uma das classificações das arquiteturas reconfiguráveis está relacionada com a 
granularidade das informações processadas. Nas arquiteturas reconfiguráveis de 
granularidade fina (FGRA – Fine-Grained Reconfigurable Architectures), as 
informações são tratadas a nível de bits e as unidades funcionais são componentes de 
hardware que, quando configurados, produzem circuitos lógicos para trabalhar com bits, 
tais como portas lógicas, flip-flops, multiplexadores e etc. Já nas arquiteturas 
reconfiguráveis de granularidade grossa (CGRA – Coarse-Grained Reconfigurable 
Architectures) as informações são tratadas a nível de palavras e suas unidades 
funcionais são componentes de hardware mais complexos que possuem um nível de 
detalhamento menor quando comparado com as FGRAs. Exemplos dessas unidades 
funcionais são as ULAs, memória, multiplicadores, entre outras [Tehre e Kshirsagar 
2012]. Enquanto as FGRAs possuem maior flexibilidade que as CGRAs, estas requerem 
um menor tempo de reconfiguração e menor memória para armazenamento das 
configurações. 
 Tendo em vista a motivação dos MPSoCs e das arquiteturas reconfiguráveis para 
aumentar o desempenho na execução das aplicações, este trabalho apresenta a proposta 
e implementação de um acelerador reconfigurável clusterizado para ser utilizado por 
diferentes núcleos de um MPSoC. No estudo de caso detalhado nesse artigo, o 
acelerador está acoplado à um processador superescalar. No modelo arquitetura 
proposta, cada núcleo do MPSoC está associado à um cluster que é utilizado para 
acelerar instruções das threads que estão sendo executadas por cada núcleo. Caso 
existam threads em execução que demandem mais recursos do acelerador, é possível 
unir os clusters formando um acelerador maior e, consequentemente, ter mais unidades 
funcionais para paralelizar as instruções dessas threads. 
 O modelo arquitetural do acelerador foi inicialmente proposto por [Beck, Rutzig, 
Gaydadjiev and Carro 2008] e foi utilizado neste trabalho como um estudo de caso para 
a clusterização, com o intuito de poder acelerar mais de uma aplicação ou thread ao 
mesmo tempo usando um cluster por aplicação. 
 Esse artigo está organizado da seguinte forma. A seção 2 descreve a estrutura da 
arquitetura reconfigurável utilizada e como se dá seu processo de reconfiguração. Na 
seção 3 é descrito o processo de clusterização do acelerador, as ferramentas utilizadas 
para simulação do sistema, os experimentos realizados e seu resultados. Por fim, a seção 
4 conclui o trabalho, resumindo o que foi abordado no trabalho e os trabalhos futuros. 

2. Estado da Arte 
Alguns trabalhos relacionados relatam implementações de arquiteturas reconfiguráveis 
para conjuntos de aplicações específicas. No contexto das CGRAs, temos alguns 
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trabalhos que limitam a quantidade de suas unidades funcionais, para que não ocupem 
muito espaço físico do chip, dado a necessidade das aplicações, com é o caso de Feng 
[Feng and Yang 2013], que propôs uma arquitetura reconfigurável com 16 unidades 
funcionais dividido em 4 níveis, cada nível com 4 unidades funcionais. Essa CGRA foi 
projetada para que aplicações que envolvem processamento digital de sinais, possam ter 
sua execução acelerada. No contexto das CGRAs, a arquitetura proposta pelos autres 
contribuiu para uma redução da área do chip e do consumo de energia. 
 Paek [Paek et al. 2011] propôs uma CGRA voltada para aceleração dos laços das 
aplicações. A arquitetura faz uso de um conjunto de unidades funcionais agrupados em 
uma matriz de 8 linhas por 8 colunas, onde cada linha compartilha unidades de 
multiplicação e divisão. Em seus experimentos foi observado um aumento de 
desempenho de até 14,8x quando algumas partes da aplicação são executadas pela 
CGRA. 
 Beck [Beck, Rutzig, Gaydadjiev and Carro 2008] propuseram um acelerador a 
nível de instruções em CGRA fortemente acoplada a um processador MIPS, que faz uso 
de um algoritmo de tradução binária responsável por identificar, durante a execução da 
aplicação, possíveis instruções que podem ser executadas na arquitetura. Nos 
experimentos realizados, o acelerador conseguiu acelerar algumas aplicações em até 
2,5x. O presente trabalho se inspirou nessa arquitetura para poder clusterizar o 
acelerador. As seções seguintes descrevem melhor essa inspiração. 

3. Acelerador Reconfigurável  
O acelerador reconfigurável utilizado consiste num CGRA com uma matriz (array) de 
ULAs, unidades de Load e Store e multiplicadores como unidades funcionais 
reconfiguráveis, além de um mecanismo de configuração. A organização das unidades 
funcionais no array  segue uma estrutura hierárquica com níveis de execução para as 
instruções. Essa organização ocorre da seguinte forma, o grupo de ULAs consiste em 
uma matriz, cujas ULAs em uma mesma coluna executam operações em paralelo e 
ULAs em uma mesma linha executam instruções em sequência. Além disso, como 
operações lógicas e aritméticas (soma e subtração) são mais velozes do que operações 
de multiplicação e de acesso à memória, é possível executar várias operações 
sequenciais nas ULAs enquanto se executa apenas 1 operação de multiplicação e uma 
operação de acesso à memória, dependendo da latência que é definida para cada unidade 
funcional Um exemplo da organização hierárquica das unidades funcionais é ilustrado 
na Figura 1b, onde o array é composto por 4 ULAs em sequência. Porém, considerando 
o paralelismo entre as unidades, é possível acrescentar mais unidades em paralelo, ou 
seja, mais unidades numa mesma coluna. Por exemplo, é possível ter 10 ULAs por 
coluna, 5 multiplicadores, 2 unidades de load e duas unidades de store em um único 
nível. A escolha da quantidade de unidades em paralelo é feita em tempo de projeto e 
considerando aspectos como área, potência, e quantidade de paralelismo disponível nas 
instruções. 
 No caso em que duas instruções possuírem dependências de dados, quando uma 
instrução realiza escrita em um registrador e a outra faz uma leitura do mesmo 
registrador, não é possível fazer um mapeamento no array de forma que ambas possam 
ser executadas ao mesmo tempo. Por isso, é necessário que essas instruções sejam 
executadas de forma sequencial. A Figura 1 ilustra um caso simples dessa alocação com 
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dependências, onde o grafo de instruções (Figura 1a) possui algumas instruções com 
dependências de dados, em seguida elas são mapeadas no array (Figura 1b) de forma a 
evitar que essas instruções possam gerar resultados diferentes. A ordem de execução no 
array é feita da esquerda para a direita. 

 
Figura 1. Grafo de instruções (a). Mapeamento no array (b). 

 Nesse exemplo a instrução 1 realiza uma escrita no registrador R1, que é 
registrador de leitura para as instruções 2 e 3. Logo, o mapeamento deve ser feito de 
forma que a instrução 1 deva ser executada antes das instruções seguintes. Como as 
instruções 2 e 3 não possuem essa dependência entre elas, é possível que sejam 
executadas paralelamente, portanto podem ser mapeadas em ULAs de mesmo nível. 
 No exemplo da Figura 1, apenas um nível do array é ilustrado para simplificar o 
exemplo. Porém, para adicionar mais unidades funcionais ao array, outros níveis 
idênticos são acrescentados. A Figura 2 ilustra o array com 3 níveis de unidades 
funcionais. 
 O acelerador foi proposto inicialmente por [Beck, Rutzig, Gaydadjiev and Carro 
2008], onde o mecanismo de configuração, composto por um Tradutor Binário e uma 
memória de configuração, identifica instruções de repetição no código binário da thread 
quando uma instrução de branch é processada. Ao identificar o grupo, o processo de 
tradução binária é iniciado a partir da primeira instrução do grupo, e finaliza quando há 
um novo branch ou detecta uma instrução não suportada. A tradução binária converte o 
conjunto de instruções em execuções no hardware reconfigurável. Esse processo é feito 
durante a execução da primeira iteração do laço, feita ainda no processador. O 
mecanismo toma vantagem da hierarquia da arquitetura reconfigurável e faz um pré-
mapeamento em uma cache de configuração, analisando as dependências das instruções 
e organizando-as de forma a evitar os problemas já mencionados. Durante a segunda 
iteração do laço, as instruções são carregadas da cache de configuração para as unidades 
funcionais, juntamente com os operandos do banco de registradores e já passa a ser 
executada pelo array. A Figura 2 esquematiza esse processo de identificação, tradução e 
mapeamento das instruções. 
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Figura 2. Identificação, tradução e mapeamento. 

 A forma com que o acelerador foi implementado permite que apenas um núcleo 
de um sistema multiprocessado sempre faça uso de toda a arquitetura reconfigurável 
para poder acelerar as instruções. De forma que, em aplicações com pouco paralelismo 
de instruções disponível, o array é subutilizado, deixando unidades funcionais ociosas. 
Com isso, na proposta apresentada nesse artigo, o processo de clusterização do array 
permite que as unidades funcionais sejam divididas em grupos e associadas à diferentes 
núcleos do MPSoC para que cada núcleo tenha acesso a um percentual do acelerador 
para realizar a aceleração da thread que o núcleo está executando. Ao mesmo tempo, a 
proposta também permite que um núcleo seja capaz de utilizar todas as unidades do 
array em casos que existam aplicações que demandem mais unidades funcionais. Essa 
proposta será detalhada na seção seguinte. 

4. Resultados Experimentais 
Com o mecanismo de clusterização implementado e validado, é possível escolher entre  
três tipos de clusterização no array. A primeira forma consiste em manter o mesmo 
tamanho do array sem dividir suas unidades funcionais em grupos, para que aplicações 
que demandem mais recursos para acelerar suas instruções tenham acesso a todo o 
acelerador. Esse tipo é semelhante a proposta original do array em que o acelerador está 
disponível para ser usado por apenas um núcleo do MPSoC, como mostra a Figura 3. 

 
Figura 3. Acelerador reconfigurável com um cluster. 
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 Um segundo tipo consiste em dividir as unidades funcionais em dois clusters, 
onde é possível dois núcleos fazerem uso simultâneo do array, mas com 50% dos 
recursos disponíveis para cada cluster. O terceiro tipo faz uma divisão das unidades 
funcionais em três cluster, permitindo que três núcleos possam fazer uso do acelerador 
ao mesmo tempo, mas com 1/3 do array, como mostra a Figura 4. 
 A escolha de qual tipo de cluster será utilizado pode ser feita dinamicamente, 
através de um mecanismo que recebe a informação do núcleo sobre o tamanho do 
cluster necessário para a aplicação (ou thread) que está sendo executada. O mecanismo 
dinâmico de clusterização será implementado em uma etapa futura desse projeto. Vale 
salientar que a estratégia de clusterização é transparente para os núcleos e para as 
aplicações que serão executadas. A comunicação entre as unidades funcionais entre 
cluster é simplesmente desativada quando o array é dividido em clusters menores e 
reativada quando os clusters precisam de mais recursos. A quantidade de clusters 
também é algo que pode ser dimensionado em projeto conforme a quantidade de 
núcleos do MPSoC. 

 
Figura 4. Acelerador reconfigurável com três clusters. 

 Nos experimentos foi simulado um array com 36 linhas com 6 ULAs cada, 6 
unidades de Load/Store a cada 2 linhas de ULAs, e 6 unidades de multiplicadores a cada 
3 linhas de ULAs. Para isso foi utilizado o simulador arquitetural Gem5 [Gem5 2017], 
que é um simulador de alto nível, capaz de simular sistemas computacionais acoplados a 
arquiteturas reconfiguráveis. 
 O Gem5 fez a simulação de um processador superescalar com um conjunto de 
instruções x86, com o acelerador acoplado. A construção do sistema consiste em duas 
partes. A primeira parte é referente a implementação dos componentes de hardware 
como, memória, cpu, barramentos, unidades funcionais das arquiteturas reconfiguráveis 
e como se dá a comunicação entre esse componentes. Essa implementação é feita 
usando a linguagem de programação C++. A segunda parte é referente a definição dos 
parâmetros que esses componentes exigem, tais como frequência de operação do relógio 
do sistema, tamanho da memória, quantidade de ULAs no array e etc. Essas definições 
são feitas usando a linguagem de programação Python. 
 As simulações foram feitas utilizando um conjunto de aplicações para testes com 
sistemas embarcados presentes no benchmark MiBench [Guthaus et al 2001] e 
avaliados os tempos de execução, baseados nos ciclos de clock simulados pelo GEM5, 
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que foram economizados pelo array, para cada aplicação nos diferentes clusters 
implementados. Como estudo de caso, as aplicações foram executadas com o uso de 
apenas um núcleo do processador para validar a divisão em clusters. Essa limitação de 
utilização de um único processador foi feita para evitar que dependências entre threads 
ou problemas de escalonamento influenciassem os resultados. A Tabela 1 representa o 
aumento de desempenho (speedup) que as aplicações tiveram ao serem aceleradas nos 
três tamanhos de clusters do array. Chamamos de Array Grande quando o acelerador é 
composto de apenas 1 cluster, Array Médio quando é composto por 2 clusters e Array 
Pequeno quando é composto por 3 clusters. 

 
Tabela 1. Resultados dos experimentos. 

 De acordo com a Tabela 1, algumas aplicações, como o Bitcount, sofreram 
perdas de desempenho quando executadas em clusters de tamanhos menores, mas ainda 
conseguiram ser aceleradas. Porém, em outras aplicações, como o Quick Sort, quase não 
houve alteração de desempenho entre as execuções nos diferentes clusters. Para 
algumas aplicações o tamanho do cluster pode impactar na aceleração, mas em alguns 
casos pode ser possível utilizar outros clusters para executar outras aplicações em 
conjunto ao invés de deixar suas unidades funcionais ociosas. 
 A variação de desempenho entre as aplicações ocorre devido a natureza de cada 
uma. Aplicações como Bitcount, Dijkstra e Sha, possuem conjuntos de instruções ou 
laços de repetição maiores que podem ser aceleradas com um desempenho bem maior, 
quando comparado com as outras aplicações, onde esses conjuntos de instruções ou 
laços são menores. 
 O objetivo de executar partes da aplicação no array, é de acelerar a aplicação. 
Ao diminuir o tamanho do array, esse desempenho cai devido a quantidade de unidades 
funcionais disponíveis para a aceleração. Isso pode ser observado pelos experimentos 
com a aplicação Bitcount, onde a execução no Array Grande, que possui mais unidades 
funcionais, conseguiu um melhor desempenho em comparação com a execução no 
Array Médio, que por sua vez obteve um desempenho melhor quando comparada com a 
execução no Array Pequeno. 

5. Conclusões 
O trabalho apresentado abordou o uso de uma arquitetura reconfigurável clusterizada 
como acelerador de aplicações para realizar ILP em conjunto com TLP do MPSoC ao 
qual a arquitetura foi acoplada para dar esse suporte. A clusterização foi uma técnica 
proposta para que fosse possível dividir o acelerador em pequenos aceleradores para 
poder executar aplicações que requerem menos recursos de forma que os recursos, que 
antes estavam ociosos, possam ser utilizados para acelerar outras aplicações. Em casos 
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de a thread necessitar de mais recursos, é possível modificar a quantidade de clusters 
para se ter mais espaço de aceleração. 
 Como trabalhos futuros, pretende-se fazer alterações no simulador para 
instanciar mais processadores e permitir que o array possa receber instruções de outros 
núcleos do processador. Em seguida, a técnica de clusterização será utilizada para 
tolerância a falhas, onde os diferentes clusters poderão ser utilizados como redundância 
para manter parte do array funcionando, mesmo quando outra parte falhar. 
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Resumo. Este trabalho propõe um hardware de aplicação especı́fica
(Application-Specific System Processor, ASSP) de alto desempenho para o al-
goritmo Message Digest 5 (MD5). O hardware proposto foi implementado em
um Field Programmable Gate Array (FPGA) Xilinx Virtex 6 xc6vlx240t-1ff1156.
O tempo de processamento e a área ocupada foram analisados para várias
implementações em instâncias paralelas do algoritmo. Os resultados mostra-
ram que o hardware proposto para o MD5 alcançou um throughput de 0.8 Gbps
para uma única instância e um pouco maior que 140 Gbps para 320 instâncias
em um único FPGA. Várias aplicações como, recuperação de senha, validação
de senha e verificação de integridade de grande volume de dados podem ser
executadas de forma eficiente e rápida com um ASSP para o MD5.

1. Introdução
O Message-Digest Algorithm número 5 ou MD5 é um algoritmo utilizado para verificar
a integridade de sequências de dados de comprimento variável a partir de uma operação
chamada de função hash. Uma função hash possui como saı́da a geração de código de
comprimento fixo C dada uma mensagem de comprimento K como entrada. Sequência
de dados associados a mensagens de protocolos de comunicação, arquivos e armazena-
mento de senhas são casos práticos da utilização do algoritmo MD5, que gera códigos
hash de C = 128 bits para qualquer tamanho de K. Todavia, com o advento das áreas
de Big Data, Internet das coisas (Internet of Things - IoT) e outras emergentes faz-se ne-
cessário que o código hash seja gerado de forma rápida para situações associadas a um
grande volume de dados e/ou com um custo energético pequeno no caso de dispositivos
dentro de uma rede de sensores no contexto de IoT. Assim, este projeto tem como objetivo
uma proposta de implementação em hardware dedicado para o algoritmo MD5.

O hardware proposto foi desenvolvido em um FPGA (Field-programmable gate
array) que é uma plataforma de hardware reconfigurável formada por milhares de células
lógicas que após um processo de sı́ntese comporta-se como um hardware especı́fico as-
sociado a um dado algoritmo. O FPGA tem sido uma ferramenta indispensável no de-
senvolvimento de ASSPs e circuitos integrados dedicados, também chamados de ASIC
(Application-Specific Integrated Circuit). Uma das vantagens em desenvolver circuitos
especı́ficos é a redução do clock, quando comparado a implementações em sistemas com
processadores de uso geral, ou GPP (General Purpose Processor). O algoritmo MD5
em hardware poderá ser utilizada no desenvolvimento do ASIC para aplicações em IoT
ou utilizado no próprio FPGA objetivando acelerar o cálculo do código hash em várias
aplicações como recuperação de senha, validação de senha, verificação de integridade em
grandes volumes de dados e outros.
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2. Trabalhos Relacionados
No trabalho apresentado em [Deepakumara et al. 2001], são propostas duas arquiteturas
de hardware para o algoritmo MD5 utilizando FPGA (Xilinx Virtex 5 I000FG680-6). As
propostas chamadas de Full Loop Unrolling (FLU) e Iterative Looping (IL) obtiveram um
throughput de 354Mbps (clock de 21MHz) e 156Mbps (clock de 71,4MHz), respectiva-
mente. Todavia, a implementação com FLU ocupa em torno de 5 vezes mais espaço que
a implementação em IL. O trabalho é um dos pioneiros em concluir a possibilidade real
de utilizar FPGAs para acelerar o processamento de algoritmos hash.

Outra proposta de implementação em hardware do MD5 é apresentada em
[Jarvinen et al. 2005], utilizando também um FPGA (Xilinx Virtex-II XC2V4000-6) para
o desenvolvimento do protótipo e a realização dos testes. Nesse trabalho são também
propostos dois esquemas de implementação, no qual, o primeiro é chamado de Iterative e
segue a mesma linha do IL apresentado em [Deepakumara et al. 2001] e o segundo utiliza
estágios de pipeline chamado de Full Pipeline (FP) para diminuir o caminho crı́tico do
circuito. Para o caso IL foi encontrado um throughput de 586Mbps (clock de 75,5MHz)
e para o FP de 725Mbps (clock de 93,4MHz). Todavia a proposta FP ocupa uma área de
circuito de aproximadamente 8 vezes maior que o IL. Diferentemente da proposta apre-
sentada em [Deepakumara et al. 2001], o artigo apresentado em [Jarvinen et al. 2005]
propõem também implementações em hardware de vários módulos de MD5 em para-
lelo objetivando melhorar a performance do algoritmo, para este caso foi atingido um
throughput de aproximadamente 5,8Gbps para 10 módulos de MD5 executado em para-
lelo.

Já o artigo [He and Xue 2010], propõe uma implementação utilizando o FPGA
Altera de modelo Cyclone II EP2C35F672C6. Neste trabalho, semelhante ao apresentado
em [Jarvinen et al. 2005], é proposto um esquema com vários módulos do MD5 em hard-
ware trabalhando em paralelo. Para cada módulo MD5 foi alcançado um throughput de
aproximadamente 362,92Mbps (clock de 48,2MHz). O trabalho conseguiu sintetizar até
12 módulos em paralelo em um FPGA atingindo 4,355Gbps de throughput. Um ponto in-
teressante neste trabalho é a alocação também de mais de um FPGA para o processamento
do MD5, no qual, o artigo apresentado em [He and Xue 2010] demonstra resultados com
a utilização de 3 FPGAs, atingindo um throughput de 3× 4,355Gbps ≈ 13Gbps.

O artigo [Wang et al. 2010] segue uma proposta semelhante a apresentada no ar-
tigo [He and Xue 2010] no qual também faz várias comparações com os artigos apresen-
tados em [Deepakumara et al. 2001, Jarvinen et al. 2005, l. Yiakoumis et al. 2005]. Foi
utilizada um FPGA da Altera modelo Stratix II GX e obtido aproximadamente 800Mbps
(clock de 102,7MHz) de throughput para um módulo MD5 com esquema FLU. Neste
trabalho os autores conseguiram embarcar até 32 módulos em paralelo atingindo um th-
roughput de aproximadamente 32Gbps.

A proposta aqui desenvolvida utilizou como alvo o FPGA Virtex 6 xc6vlx240t-
11156 e os resultados mostraram um throughput de 800Mbps para um único módulo
MD5. A implementação utilizou a estratégia Iterative Looping que ocupa me-
nos área de circuito quando comparada a outras estratégias [Deepakumara et al. 2001,
Jarvinen et al. 2005] e diferentemente dos resultados apresentados na literatura, foi
possı́vel sintetizar (com o Virtex 6 citado) até 320 módulos MD5 em uma única FPGA
gerando um throughput em torno de 140Gbps.
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3. Algoritmo MD5

O MD5 é um algoritmo de hash definido pela RFC 1321 [Rivest 1992] que trabalha com
mensagens de entrada de comprimento variável. Para cada i-ésima mensagem de entrada,
mi, (de comprimento Ki bits), expressa como

mi =
[
m0 m1 . . . mKi−1

]
, mk ∈ {0, 1} ∀ k, (1)

o algoritmo MD5 gera uma mensagem de saı́da, hi, chamada de código hash, de tamanho
fixo C = 128 bits, caracterizado como

hi =
[
h0 h1 . . . hC−1

]
onde hk ∈ {0, 1} ∀ k. (2)

A i-ésima mensagem de entrada, mi, de Ki bits é estendida através da inserção de duas
palavras binárias. A primeira, chamada aqui de pi, possui Pi bits e é inserida em uma
operação chamada de Inserção do Preenchimento. Já a segunda, chamada aqui de vi,
possui T bits e é inserida em uma operação chamada de Inserção do Comprimento. As-
sim, o cálculo do código hash, hi, para cada i-ésima mensagem de entrada é realizado
em uma mensagem estendida, chamada aqui de zi, que corresponde a uma concatenação
da mensagens mi, pi e vi, ou seja, zi = [mi pi vi]. Cada i-ésima mensagem zi possui
Zi = Ki + Pi + T bits que podem ser divididos em Li blocos de comprimento M = 512
bits, ou seja,

Li =
Zi

M
=
Ki + Pi + T

512
. (3)

O pseudo-código apresentado no Algoritmo 1 mostra a sequência de etapas ne-
cessárias para geração do código hash, estas foram detalhadas nas subseções seguintes.

Algoritmo 1 MD5 para cada i-ésima mensagem mi

1: zi ← [mi]
2: pi ← GeraçãoPreenchimento(Ki)
3: zi ← [mi pi]
4: vi ← GeraçãoComprimento(Ki)
5: zi ← [mi pi vi]
6: hi ← InicializaçãoHash( )
7: para j ← 0 até Li − 1 faça
8: bj ← DivisãoMensagem(zi)
9: n← −1

10: H(n)← InicializaVariáveisHash( )
11: para n← 0 até 63 faça
12: f(n)← CálculoFunçãoF(n,B(n),C(n),D(n))
13: g(n)← CálculoVariávelG(n)
14: H(n)← AtualizaVariáveisHash(H(n))
15: fim para
16: hi ← AtualizaHash(H(n))
17: fim para
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3.1. Inserção do Preenchimento
Esta etapa (ver linhas 2 e 3 do Algoritmo 1) é feita antes do cálculo do código hash e tem
como função deixar o comprimento da i-ésima mensagem, mi, divisı́vel por M = 512
após a etapa de inserção do comprimento. A mensagem de preenchimento, pi, associada
a i-ésima mensagem de entrada, também chamada de Padding, é formada por uma palavra
binária de Pi bits no qual o bit mais significativo é 1 e o resto dos bits são 0. A geração da
mensagem de preenchimento é realizada pela função GeraçãoPreenchimento(Ki) apre-
sentada na linha 2 do Algoritmo 1. O cálculo do valor de Pi pode ser expresso por

Pi =

{
448− (Ki mod 512)
512− (Ki mod 512) + 448

(4)

sendo (Ki mod 512) < 448 para a primeira equação e (Ki mod 512) ≥ 448 para a se-
gunda, nos quais a operação a mod b retorna o resto inteiro da divisão entre a e b.

3.2. Inserção do Comprimento
Nesta etapa (linhas 4 e 5 do Algoritmo 1) é adicionada a mensagem vi caracterizada por
uma palavra binária de T = 64 bits e expressa como

vi =
[
v0 v1 . . . vT−1

]
onde vk ∈ {0, 1} ∀ k. (5)

A geração da mensagem de comprimento é realizada pela função
GeraçãoComprimento(Ki) apresentada na linha 4 do Algoritmo 1. A mensagem
vi armazena o valor do comprimento da i-ésima mensagem de entrada mi, ou seja,

vi = Binary(K,T ) (6)

onde Binary(a, b) é uma função que retorna um vetor de tamanho b com a representação
binária de um número decimal qualquer a em b bits.

A norma da RFC 1321 [Rivest 1992], supõem que o tamanho, Ki, da maioria das
mensagens pode ser representado por 64 bits, ou seja, Ki < 2T . Para os casos em que
Ki ≥ 2T são utilizados os 64 bits menos significativos da representação binária de Ki.

Finalmente, ao final da segunda etapa a menagem, zi, que é uma extensão da
i-ésima mensagem original de entrada mi, é formada (linha 5 do Algoritmo 1).

3.3. Inicialização do Código Hash
A inicialização do código hash (ver linha 6 do Algoritmo 1) é padronizada na RFC 1321
[Rivest 1992] de acordo com as seguintes expressões:

ha =
[
h0 . . . h31

]
= Binary(1732584193, 32), (7)

hb =
[
h32 . . . h63

]
= Binary(4023233417, 32), (8)

hc =
[
h64 . . . h95

]
= Binary(2562383102, 32), (9)

e
hd =

[
h96 . . . h128

]
= Binary(0271733878, 32), (10)

onde
hi =

[
ha hb hc hd

]
. (11)
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3.4. Divisão da Mensagem

Nesta etapa, linha 8 do Algoritmo 1, a mensagem zi é quebrada em Li blocos deM = 512
bits, ou seja,

zi =
[
b0 b1 . . . bLi−1

]
, (12)

onde cada j-ésimo bloco associado a i-ésima mensagem é expresso como

bj =
[
uj[0] uj[1] . . . uj[15]

]
, (13)

onde uj[k] é uma mensagem de 32 bits, ou seja,

uj[k] =
[
uj[k, 0] uj[k, 1] . . . bj[k, 31]

]
(14)

onde uj[k, l] ∈ {0, 1} ∀ l.

3.5. Inicialização das Variáveis Hash H(n)

O núcleo do algoritmo MD5 é formado por quatro variáveis de 32 bits, chamadas de
A(n), B(n), C(n) e D(n), que atualizam seus valores durante as n iterações do algoritmo.
Estas variáveis são caracterizadas neste trabalho como vetores de 32 bits que juntando-as
compõem um vetor H(n) de 128 posições caracterizado como

H(n) =
[
A(n) B(n) C(n) D(n)

]
. (15)

A inicialização destas variáveis, no instante n = −1, (ver linha 10 do Algoritmo
1) é padronizada na RFC 1321 [Rivest 1992] com os seguintes valores em decimal:

A(−1) = Binary(1732584193, 32), (16)

B(−1) = Binary(4023233417, 32), (17)

C(−1) = Binary(2562383102, 32), (18)

e
D(−1) = Binary(0271733878, 32). (19)

3.6. Cálculo da Função f(·)
Em cada n-ésima iteração de cada j-ésimo bloco, bj(n) é calculada uma função não
linear, f(·), a partir das informações das variáveis hash B(n), C(n) e D(n). A saı́da da
função f(·) é armazenada no vetor f(n) (linha 12 do Algoritmo 1) que é expresso como

f(n) = f(n,B,C,D) =


α(n) para n = 0 . . . 15
β(n) para n = 16 . . . 31
γ(n) para n = 32 . . . 47
δ(n) para n = 48 . . . 63

, (20)

onde
α(n) = (B(n− 1) ∧C(n− 1)) ∨ (¬B(n− 1) ∧D(n− 1)), (21)

β(n) = (D(n− 1) ∧B(n− 1)) ∨ (¬D(n− 1) ∧C(n− 1)), (22)

γ(n) = B(n− 1)⊕C(n− 1)⊕D(n− 1), (23)
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e
δ(n) = C(n− 1)⊕ (B(n− 1) ∨ ¬D(n− 1)), (24)

onde¬, ∧, ∨ e⊕ são operações: negação, E, OU e OU EXCLUSIVO elemento a elemento
(bit a bit), respectivamente.

Juntamente ao cálculo de f(n) é também calculada uma variável chamada aqui de
g(n) que representa uma posição dentro do j-ésimo bloco em processamento (ver linha
13 do Algoritmo 1). O cálculo desta variável é efetuado em cada n-ésima iteração de cada
j-ésimo bloco bj(n) e pode ser expresso como

g(n) =


n para n = 0 . . . 15
(5× n+ 1) mod 16 para n = 16 . . . 31
(3× n+ 5) mod 16 para n = 32 . . . 47
(7× n) mod 16 para n = 48 . . . 63

. (25)

3.7. Atualização das Variáveis Hash
Também em cada n-ésima iteração de cada j-ésimo bloco bj(n) é atualizado o valor das
variáveis, A(n), B(n), C(n) e D(n) após o cálculo de f(n) e g(n) (ver linha 14 do
Algoritmo 1). A atualização destas variáveis é representada pelas seguintes equações:

A(n) = D(n− 1), (26)

D(n) = C(n− 1), (27)

C(n) = B(n− 1) (28)

e
B(n) = B(n− 1) + lr(n) (29)

no qual,
lr(n) = leftrotate(V(n) + Z(n), s[n]), (30)

V(n) = A(n− 1) + f(n) (31)

e
Z(n) = q(n) + ui,j[g(n)]. (32)

O vetor s é um vetor de 64 constantes de 32 bits definidos em [Rivest 1992] como

s[0..15] = [7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22]
s[16..31] = [5, 9, 14, 20, 5, 9, 14, 20, 5, 9, 14, 20, 5, 9, 14, 20]
s[32..47] = [4, 11, 16, 23, 4, 11, 16, 23, 4, 11, 16, 23, 4, 11, 16, 23]
s[48..63] = [6, 10, 15, 21, 6, 10, 15, 21, 6, 10, 15, 21, 6, 10, 15, 21]

(33)

q(n) é um vetor de 32 bits definido como

q(n) =
⌊
232× | sin(n+ 1) |

⌋
(34)

e
leftrotate(r,y) = (r� y) ∨ (r� (32− y)), (35)

onde � e � são operadores de deslocamento bit a bit a esquerda e direita, respectiva-
mente.
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3.8. Atualização do código hash

Para cada j-ésimo bloco, bj , o MD5 executa 64 iterações e ao final de cada j-ésimo
bloco o código hash é atualizado de forma linear seguindo as seguintes expressões: ha =
ha + A(63), hb = hb + B(63), hc = hc + C(63) e hd = hd + D(63). Assim para
cada i-ésima mensagem, mi, o valor do código hash associado, hi, é encontrado em

Ni = Li × 64 (36)

iterações, onde Ni é definido neste trabalho como o número total de interações para o
cálculo do hash associado a uma mensagem mi.

4. Implementação Proposta
A Figura 1 apresenta a arquitetura geral da implementação em hardware do MD5 pro-
posto. A estrutura permite a visualização do algoritmo em diagrama de blocos, desenvol-
vido em Register Transfer Level (RTL), no qual, pode-se observar o fluxo de sinais (ou
variáveis) entre os componentes de datapath e os registradores RA, RB, RC e RD. O
hardware inicia com a i-ésima mensagem mi entrando em um módulo chamado de INIT
que é responsável pelas funcionalidades apresentadas entre as linhas 1 e 6 do Algoritmo
1, o controle dos dois loops (linhas 7 e 11) e a inicialização das variáveis hash (A(n),
B(n), C(n) e D(n)) a cada j-ésimo bloco, bj , através do sinal h0.

Figura 1. Arquitetura geral da implementação em hardware do MD5 proposto.

Os blocos CJ e CN são contadores de log2(L) e de 6 bits, respectivamente. O
contador CN é responsável pela iteração do loop da linha 11 do Algoritmo 1, gerando
o sinal n. Já o contador CJ é incrementado pelo contador CN e controla a iteração do
loop da linha 7 do Algoritmo 1, através do sinal j. Com base na linha 8 do Algoritmo 1 e
subseção 3.4 o módulo DM faz divisão da i-ésima mensagem zi em L blocos deM = 512
bits, no qual cada j-ésimo bloco é caracterizado na Figura 1 pelo sinal bj . O sinal bj , de
M = 512 bits é, então, dividido igualmente em 16 barramentos de 32 bits, no qual, cada i-
ésimo barramento é representado pelo sinal uj[i]. A seleção de cada i-ésimo barramento
é realizada pelo multiplexador M a partir do sinal g(n). Esta operação é apresentada
na subseção 3.4 pelas Equações 13 e 14. Os módulos GF, GG e GQ representam as
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operações expressas pelas Equações 20, 25, 33 e 34. Observa-se que diferentemente
das implementações em processadores sequenciais como GPP, uC (Micro-controladores)
e outros, estas equações são executadas em paralelo, acelerando o algoritmo MD5. A
implementação do módulo GF é detalhada na próxima subseção.

4.1. Módulo GF

O módulo GF implementa a função descrita na subseção 3.6 apresentado na linha 12 do
Algoritmo 1. Este módulo é formado por um multiplexador chamado de GF-MUX que
seleciona o tipo da função f(·) a partir do valor de n de acordo com a Equação 20.

A seleção do tipo da função no multiplexador é controlada pelo sinal sGF que
corresponde aos dois bits mais significativos do valor do sinal n que possui 6 bits (o sinal
n é gerado pelo contador CN). O bloco GF-SLC realiza uma operação chamada de slice
e retira os dois bits mais significativos de n. É importante observar que as operações de
slice não ocupam espaço em hardware.

4.2. Processamento do hash hi

Após a geração dos sinais uj[g(n)], q(n), f(n), em cada n-ésima iteração, e do valor
A(n − 1), os sinais Z(n) e V(n), ambos de 32 bits, são calculados através dos módulos
de soma S1 e S2 que são executados em paralelo. Todos os módulos de soma utilizados
na implementação são circuitos especı́ficos de 32 bits, o que otimiza o tempo de pro-
cessamento e o espaço ocupado pelo circuito total. O cálculo dos sinais Z(n) e V(n) é
expresso pelas Equações 31 e 32 e é executado durante a linha 14 do Algoritmo 1. A
última etapa de cada n-ésima iteração é a atualização das variáveis hash, A(n), B(n),
C(n) e D(n), armazenada nos registradores RA, RB, RC e RD, respectivamente. Para
esta operação é calculado o novo valor de B(n) através dos módulos de soma S3 e S4
do módulo LR. Este último calcula a operação de leftrotate(r, y) expressa em detalhes
pela Equação 35. Durante o cálculo do novo valor de B(n) os valores dos registradores
deslocam-se entre si atualizando as outras variáveis hash de acordo com as Equações 26
à 32. Este procedimento é executado durante a linha 14 do Algoritmo 1.

Ao final de cada 64 iterações do loop em n (linha 11 do Algoritmo 1) as par-
tes que compõem o código hash, ha, hb, hc e hd (ver Equação 11), são atualizadas
pelos módulos (registradores) HA, HB, HC e HD, respectivamente. Esta etapa é exe-
cutada na linha 16 do Algoritmo 1. Por último, ao final das Ni iterações (ver Equação
36) tem-se o valor final do código hash, hi, associado a i-ésima mensagem. O módulo
CO têm a função de concatenar os 4 barramentos de 32 bits formados pelos sinais ha,
hb, hc e hd e gerar um sinal serial com o código hash, hi. A estrutura detalhada na
Figura 1 utiliza uma estratégia chamada de Iterative Looping também utilizada nos traba-
lhos [Deepakumara et al. 2001, Jarvinen et al. 2005, l. Yiakoumis et al. 2005] todavia, a
implementação proposta aqui neste trabalho segue abordagens diferentes na composição
dos módulos gerando uma proposta mais otimizada com um throughput mais elevado
(800Mbps) quando comparado as outras estratégias com IL.

5. Resultados
A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos após o processo de sı́ntese do hardware pro-
posto neste trabalho (ver Figura 1). São apresentados resultados relativos a ocupação
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do hardware no FPGA alvo (Virtex 6 xc6vlx240t-11156) bem como os resultados asso-
ciados a latência e o throughput alcançado após o processo de sı́ntese. Foram gerados
resultados para várias implementações em paralelo do algoritmo MD5 de acordo com
Figura 1 seguindo a mesma linha dos trabalhos apresentados em [Jarvinen et al. 2005,
He and Xue 2010]. A utilização de vários módulos em paralelo permite acelerar o th-
roughput principalmente em casos de recuperação de senha onde existem um grande
número de códigos hash a serem gerados.

Tabela 1. Resultados relativos a ocupação, taxa de amostragem e throughput
para várias implementações paralelas do algoritmo MD5.

NI NR PR NLUT PLUT Ts Rs

(%) (%) (ns) (Gbps)
1 136 0,05 313 0,21 9,723 0,8228
2 272 0,09 626 0,42 9,941 1,6095
8 1.088 0,36 2.688 1,78 9,986 6,4090
32 4.352 1,44 10.970 7,28 13,992 18,2962
64 8.704 2,89 22.078 14,65 14,903 34,3555
320 43.520 14,44 109.950 72,95 18,179 140,8218

A primeira coluna da tabela, chamada de NI, indica o número de módulos para-
lelos implementados. É importante destacar que o máximo de módulos paralelos era até
então de 32 no trabalho apresentado em [Wang et al. 2010]. A segunda coluna, chamada
de NR apresenta o número de registradores utilizados hardware implementado no FPGA e
a terceira coluna, chamada de PR, representa a porcentagem de registradores utilizados em
relação ao total disponı́vel no FPGA alvo que são de 301.440. Já a quarta e quinta coluna,
chamadas de NLUT e PLUT, representam a quantidade de células lógicas utilizadas como
LUTs (Lookup Tables) para construção de circuitos digitais e a porcentagem de LUTs uti-
lizados em relação ao total disponı́vel no FPGA alvo que são de 150.720. Finalmente, a
sexta e sétima coluna mostram os resultados, obtidos para várias implementações, de taxa
de amostragem, Ts e throughput, Rs, respectivamente.

Comparando os resultados de ocupação para NI = 1 (primeira linha da Ta-
bela 1) com os trabalhos apresentados em [Deepakumara et al. 2001, Jarvinen et al. 2005,
He and Xue 2010] observa que a implementação proposta neste trabalho ocupa uma área
de circuito entre 50% e 30% a menos. O que justifica a possibilidade de utilizar mais
implementações em paralelo.

Aos valores de Ts apresentados na sexta coluna observa-se que não existe uma
mudança significativa com o aumento de NI, ou seja, para um incremento de 300 vezes de
NI houve apenas um incremento de 2 vezes em Ts. Comparando os valores encontrado na
literatura para Ts (com NI = 1) observa-se que o único trabalho que encontrou um tempo
de clock semelhante foi o apresentado em [Wang et al. 2010] que encontrou um valor de
Ts ≈ 9, 7 ns.

Com base no Algoritmo 1 e arquitetura apresentada na Figura 1, para cada j-
ésimo bloco bj de M = 512 bits são executadas 64 iterações (ver Equação 36), assim, o
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throughput do hardware proposto pode ser calculado como

Rs =
M × NI
64× Ts

=
512× NI
64× Ts

=
8× NI
Ts

. (37)

É importante destacar que valores de throughput maiores que 100Gbps são inéditos na
literatura (NI = 256 e NI = 320). Um throughput de 140Gbps equivale a recuperar
uma senha (usando um método de força bruta) de 6 dı́gitos apenas numéricos em 4ms ou
uma senha de 6 dı́gitos alfa numéricos (cada dı́gito com 62 possibilidades) a partir de um
código hash em torno de 3, 5 minutos.

6. Conclusões
Este trabalho apresentou uma proposta de implementação em hardware do algoritmo
MD5. A estrutura proposta, também chamada de ASSP, foi sintetizada em um FPGA
objetivando validar o hardware proposto. Todos os detalhes de implementação da pro-
posta foram apresentados e analisados em termos de área de ocupação e tempo de pro-
cessamento. Os resultados obtidos são bastante significativos e inéditos no qual apontam
para novas possibilidades de utilização de algoritmos de hash em hardware dedicado para
aplicações de tempo real e de grande volume de dados.
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Abstract. One of the most challenging problems of Network on Chip based Mul-
tiprocessor System on Chip design is the task mapping problem. In this work,
the Mapping Problem is considered as an instance of the Quadratic Assignment
Problem (QAP). The goal is to use combinatorial optimization to find optimi-
zed mapping solutions. Comparisons among different heuristic algorithms are
presented and, among them there is the Breakout Local Search (BLS), which
was developed to find QAP solutions. Results show that BLS is the best strategy
among others evaluated.

Resumo. Um dos grandes desafios do projeto de Sistemas em Chip Multipro-
cessados baseados em Redes em Chip está no problema de alocação das tare-
fas. Neste trabalho, o Problema do Mapeamento é tratado como uma instância
do Problema Quadrático de Alocação (QAP). O objetivo é utilizar otimização
combinatória para obter soluções de mapeamento otimizadas. Comparações
entre diferentes algoritmos heurı́sticos foram realizadas, dentre eles, encontra-
se o Breakout Local Search (BLS), o qual foi projetado para encontrar soluções
para o QAP. Os resultados mostraram que o BLS se apresenta como a melhor
estratégia entre as avaliadas.

1. Introdução
Sistemas em Chip Multiprocessados (do inglês, Multiprocessor System on Chip - MPSoC)
são sistemas compostos por vários componentes, como memória, núcleos de processa-
mento, dentre outros, integrados em uma única pastilha de silı́cio. Em particular, como
o nome já sugere, MPSoCs, possuem vários núcleos, os quais são capazes de prover pa-
ralelismo de execução nas subpartes de processamento das aplicações. Para possibilitar
a comunicação entre os diferentes núcleos dos MPSoCs, atualmente são usadas redes
de interconexões chaveadas, mais largamente conhecidas de Redes em Chip (do inglês,
Network on Chip - NoC), as quais, devido a sua própria natureza arquitetural, possibilitam
o paralelismo de comunicação entre as tarefas das aplicações [Wolf et al. 2008].

Existem alguns desafios a serem tratados no projeto de um MPSoC, dentre eles
encontra-se o problema de alocação de tarefas, que consiste em alocar cada tarefa de
uma dada aplicação nos diferentes núcleos dos MPSoCs de forma a melhorar o desem-
penho da aplicação como um todo. Esse problema é mais formalmente conhecido como
Problema do Mapeamento (do inglês, Mapping Problem - MP) e é considerado um pro-
blema NP-Árduo [Wang et al. 2016]. Na literatura é possı́vel encontrar várias propostas
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de heurı́sticas de mapeamento. Contudo, muitas dessas heurı́sticas apresentam resultado
satisfatório para um conjunto limitado de aplicações. Uma forma de tentar obter resulta-
dos satisfatórios para aplicações de propósito geral é através da formulação do Problema
do Mapeamento como uma instância de um problema mais geral. Nesse caso, o MP pode
ser tratado como um subcaso do Problema Quadrático de Alocação (do inglês, Quadratic
Assignment Problem - QAP), o qual é um problema de otimização combinatória bastante
estudado na literatura [Koopmans and Beckmann 1957].

Neste artigo é estudado o Problema do Mapeamento em MPSoCs baseados em
NoC, tratando-o como uma instância do Problema Quadrático de Alocação. Para avaliar
a proposta foram implementados e comparados diferentes algoritmos de mapeamento.
Dentre os algoritmos avaliados encontram-se o algoritmo denominado Breakout Local
Search (BLS) [Benlic and Hao 2013], projetado para encontrar soluções de mapeamento
formuladas como uma instância do QAP, duas heurı́sticas que usam a informação da quan-
tidade de comunicação realizada por cada tarefa para construção da solução e um mape-
amento sequencial simples. Os experimentos foram realizados em duas partes, onde a
primeira avalia o desempenho do BLS em encontrar as soluções de mapeamento, levando
em conta os custos calculados pela equação objetivo do QAP. A segunda parte consiste
na comparação entre os algoritmos com relação a latência das aplicações.

O artigo está organizado da seguinte forma: A seção 2 apresenta os trabalhos
relacionados. A seção 3 descreve a formulação do MP assim também como a equação
objetivo do QAP. A seção 4 descreve os algoritmos avaliados. A seção 5 apresenta o
conjunto de experimentos e resultados obtidos. E, por fim, a seção 6 apresenta a conclusão
e considerações finais.

2. Trabalhos Relacionados

O trabalho de [Carvalho 2009] avalia o desempenho de quatro algoritmos de mapeamento
dinâmico, com o objetivo de minimizar o congestionamento nos canais da NoC. Foram
comparados, com eles, vários algoritmos da literatura, incluindo o mapeamento sequen-
cial. Os resultados mostraram que as propostas obtiveram redução de até 31% na carga
dos canais, 15% de latência média e 87% no nı́vel de congestionamento médio da rede.

[de Souza Carvalho et al. 2010], propõem uma heurı́stica dinâmica com o obje-
tivo de minimizar o congestionamento dentro da rede. As comparações foram feitas com
vários algoritmos da literatura, onde a proposta dos autores apresentou melhores resulta-
dos, obtendo em até 31% de redução da carga dos canais e até 22% na latência dos pacotes
da aplicação.

O trabalho de [Mandelli 2011] propôs heurı́sticas de mapeamento dinâmico, tanto
monotarefa quanto multitarefa, com o objetivo de minimizar o consumo de energia das
aplicações. Em comparação com outras heurı́sticas, as propostas tiveram uma redução do
consumo de energia em até 9% no caso monotarefa e de até 18,6% no multitarefa.

Uma proposta que usa o conceito de aprendizado incremental baseado em
população, é apresentada por [Bolaños-Martı́nez et al. 2014]. A proposta consiste em
um algoritmo hı́brido que objetiva minimizar o tempo de execução das aplicações e os
picos de largura de banda. O algoritmo tenta encontrar a melhor solução de mapeamento
estático e, em tempo de execução, tenta realocar as tarefas, caso algum núcleo que tem
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tarefa alocada falhe. O autor argumenta que, em comparação com outras abordagens, a
estratégia aparenta ser bastante promissora.

Um algoritmo de duas fases com o objetivo de minimizar o custo das
comunicações entre as tarefas é apresentado por [Wang et al. 2016]. A proposta é explorar
da melhor forma o espaço de busca, aplicando dois tipos de busca locais e perturbações,
onde cada fase consiste de uma dessas buscas locais. Segundo o autor, a proposta aparenta
ser promissora, quando comparada com outros algoritmos do estado da arte.

3. Formulação do Problema do Mapeamento
O problema do mapeamento pode ser definido como: dado um conjunto A de recur-
sos os quais têm dependências, ou comunicações, entre si, e um conjunto B de elemen-
tos, os quais estão estruturados em uma maneira fixa. O problema consiste em mapear
cada recurso de A em cada elemento do conjunto B, de forma a minimizar o custo das
comunicações realizados pelos elementos do conjunto A.

Uma possı́vel formulação do problema do mapeamento em MPSoCs baseados
em NoC é tratá-lo como uma instância do Problema Quadrático de Alocação, na qual o
conjunto A, descrito acima, representa as tarefas de uma aplicação e o conjunto B corres-
ponde ao conjunto de núcleos do MPSoC. A equação objetivo do problema é a seguinte
[Loiola et al. 2007]:

minπ∈Pn

n∑
i=1

n∑
j=1

ai,jbπi,πj (1)

onde n é o tamanho do problema (recursos e locais), ai,j é o fluxo (comunicação) entre
o recurso i e o recurso j, bπi,πj é a distância do objeto πi ao objeto πj , e πi corresponde
ao local onde o recurso i foi alocado em uma determinada permutação π ∈ Pn. Pn é o
conjunto de todas as permutações possı́veis de {1, 2, ..., n}.

É importante destacar que a equação objetivo do QAP é apresentada aqui por
avaliarmos o algoritmo BLS, uma vez que este, na busca pela melhor solução, usa essa
equação.

4. Algoritmos de Mapeamento
Os algoritmos avaliados neste trabalho consistem em duas heurı́sticas, denominadas
ν1 decrescente, ν1 crescente [Rocha 2017], um algoritmo de mapeamento sequencial e
o BLS [Benlic and Hao 2013]. É importante ressaltar que, para o estudo em questão, foi
considerado um MPSoC baseado em NoC com topologia mesh 2D. Além disso, o grafo
da aplicação contém os detalhes de como as tarefas se comunicam e a quantidade de
informações trocadas entre elas.

4.1. ν1 decrescente

O primeiro algoritmo descrito é o ν1 decrescente, o qual usa como informação heurı́stica,
para construção da solução, a quantidade de comunicações que as tarefas fazem entre
si. O objetivo da heurı́stica é alocar a tarefa que mais se comunica com as demais no
centro da rede. As próximas tarefas a serem alocadas seguem o mesmo raciocı́nio, porém
considerando alguns critérios de alocação. O objetivo desse algoritmo é fazer com que
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as tarefas que mais se comunicam estejam em posições centralizadas na rede em chip,
reduzindo a distância entre as demais tarefas. O Algoritmo 1, apresenta os passos do
ν1 decrescente.

Algoritmo 1: V1 decrescente
Data: Rede network e lista de tarefas taskList.
Result: Rede network, com o mapeamento proposto.

1 Calcula os graus das tarefas de taskList
2 Ordena de forma DECRESCENTE os elementos de taskList
3 Calcula a distância máxima de alocação
4 Aloca a primeira tarefa
5 for ∀ tarefa ∈ taskList do
6 Aloca tarefa o mais central possı́vel em network seguindo os critérios de

alocação
7 end

O ν1 decrescente toma como entradas a lista de tarefas da aplicação, e a rede a
ser feito o mapeamento, e fornece como saı́da o mapeamento proposto na rede. Inici-
almente, é calculada a quantidade de comunicação de cada tarefa (linha 1), levando em
consideração, tanto as comunicações feitas quanto as recebidas. Após isso é feita uma
ordenação de forma decrescente das tarefas, ou seja, das que mais se comunicam para as
que menos se comunicam (linha 2). A distância máxima de alocação (calculada na linha
3) é definida como o teto entre a divisão da quantidade de núcleos pela quantidade de
tarefas. Em seguida, a primeira tarefa é alocada (linha 4) de forma mais central possı́vel
na rede. Depois são aplicados os critérios de alocação, para cada tarefa que ainda não foi
alocada, sendo tais critérios: tentar alocar nas laterais e tentar alocar nas diagonais.

4.2. ν1 crescente

O algoritmo ν1 crescente é bastante semelhante ao ν1 decrescente, tanto que o seu pseu-
docódigo é omitido aqui. A única diferença entre esses dois algoritmos é na ordenação
das tarefas (linha 2 do Algoritmo 1), que neste caso é de forma crescente, ou seja, da que
menos se comunica para a que mais se comunica. Os critérios de alocação nas laterais e
nas diagonais são os mesmos, inclusive.

4.3. Sequencial

O algoritmo Sequencial é uma estratégia simplificada de alocar as tarefas, sem nenhuma
informação heurı́stica. Nesse algoritmo, considera-se a indexação das tarefas e dos
núcleos. A alocação é feita de forma sequencial, como sugere sua denominação, se-
guindo a ordem crescente da indexação. Esse algoritmo é bastante usado na literatura
[Carvalho 2009] [Mandelli 2011] devido a sua simplicidade. Em virtude de sua simplici-
dade, o pseudocódigo é também é omitido neste trabalho.

4.4. Breakout Local Search

O Breakout Local Search (BLS) é um algoritmo projetado para encontrar soluções para o
QAP, e usa as estratégias de busca local e perturbações adaptativas para melhor explorar
o espaço de busca. O BLS foi desenvolvido por [Benlic and Hao 2013] e vem apresen-
tando bons resultados quando na obtenção de melhores soluções para as instâncias do
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QAPLIB1 [Burkard et al. 1991], quando comparado com outras estratégias da literatura.
O seu pseudocódigo é apresentado no Algoritmo 2.

Algoritmo 2: Breakout Local Search
Data: Matrizes de fluxos F e de distância D com dimensões n x n.
Result: Uma permutação π sobre um conjunto de locais.

1 π’←− geraSolucaoInicial()
2 L←−L0

3 while Condição de parada não alcançada do
4 π←− buscaLocal(π’)
5 L←−MagnitudeSalto(L,π, historico)
6 T ←− TipoPerturbacao(π, historico)
7 π’←− AplicaPerturbacao(L,T,π, historico)
8 end

O BLS toma como entrada as matrizes de fluxo e distância necessárias para a
formulação clássica do QAP, e gera como resultado uma permutação π, a qual representa
uma solução para o problema. Inicialmente, é gerada uma solução randômica inicial π′ (li-
nha 1). Depois é atribuı́do o valor default L0 à quantidade de vezes que será aplicada uma
determinada perturbação L (linha 2). Após isso, enquanto o critério de parada não for sa-
tisfeito, que no caso dos experimentos aqui realizados, é o tempo de 2 minutos, é aplicada
uma busca local, com o objetivo de encontrar um ótimo local, a partir da solução inicial
π′. O cálculo da quantidade de perturbações que serão aplicadas é feito (linha 5), onde
é considerado o histórico da busca local. É escolhido o tipo de perturbação, que é feito
considerando também o histórico da busca e, após isso, são aplicadas as L perturbações,
com o intuito de levar a exploração do espaço de busca para regiões ainda não exploradas.
O ponto gerado a partir das perturbações é o ponto inicial para a próxima aplicação da
busca. O BLS, por ter caráter randômico, pode gerar diferentes soluções de melhor custo
em diferentes execuções. A escolha da solução a ser utilizada precisa ser definida através
de algum critério a ser considerado por cada projeto. Para a comparação apresentada neste
artigo, a melhor solução gerada pelo BLS em cada uma das 30 execuções do algoritmo
foi considerada.

A Figura 1 ilustra exemplos de mapeamento de um grafo de tarefas (Figura 1a)
numa rede em chip 4x4 usando o ν1 decrescente (Figura 1b), ν1 crescente (Figura 1c)
e Sequencial (Figura 1c). Na figura, o cı́rculos da NoC representam os roteadores e os
retângulos, os núcleos. O BLS foi ocultado no exemplo por gerar muitas soluções de
melhor custo distintas.

5. Resultados Experimentais
Os experimentos foram realizados em duas etapas, onde a primeira consiste na avaliação
unicamente do algoritmo BLS, considerando-se o custo das aplicações, a quantidade de
iterações e o tempo, em segundos, que o algoritmo leva para alçar o custo encontrado,
para cada uma das aplicações avaliadas. A segunda parte dos experimentos consiste na
avaliação das métricas de simulação. Nessa parte, todos os algoritmos são consideração
para avaliação, e a métrica avaliada é a latência das aplicações.

1Página na web: http://anjos.mgi.polymtl.ca/qaplib/
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Figura 1. Exemplos dos mapeamento para uma das aplicações dos casos de
teste. a) grafo da aplicação. b) ν1 decrescente. c) ν1 crescente. d) Sequencial.

As aplicações aqui avaliadas foram a Integral de Romberg (IR), Moving Picture
Experts Group 4 (MPEG-4), Multi-Window Display (MWD), Pipe, Tree e a Video Object
Plane Decoder (VOPD), as quais são bastante usadas na literatura. Todas foram adaptadas
do trabalho de [Carvalho 2009] e seus grafos são subgrafos de aplicações reais. Para a
simulação, assumiu-se um MPSoC com núcleos homogêneos, os quais estão interligados
aos roteadores de uma NoC com topologia mesh 2D, de dimensões 4x4 e 8x8, ou seja,
um MPSoC com 16 e 64 núcleos, respectivamente.

5.1. Análise de Custo do BLS

Para os experimentos realizados nesta seção, foi considerado apenas o algoritmo BLS,
uma vez que se pretende verificar a eficiência da equação objetivo do QAP quanto à
resolução de aplicações reais projetadas para o MP.

Devido ao caráter randômico do BLS na geração da solução inicial e aplicação das
perturbações, para cada aplicação, efetuaram-se 30 execuções independentes, cada uma
com duração de dois minutos, gerando 180 soluções de mapeamento. As configurações do
ambiente de realização dos experimentos foram o GNU g++ num processador Intel core
I5 com 2.7 GHz. A parametrização do algoritmo foi mantida a mesma, conforme dis-
ponibilizado por [Benlic and Hao 2013]. Na Tabela são apresentados os melhores custos
encontrados para cada das aplicações para ambos casos de teste, ou seja, para os MPSoCs
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com 16 e 64 núcleos.

Tabela 1. Custos obtidos para cada uma das aplicações.
Aplicação Custo
IR 1500
MPEG-4 3100
MWD 1200
Pipe 18000
Tree 9000
VOPD 1030

Observe que, na Tabela 1, temos apenas um valor de custo para cada aplicação,
indicando que em ambos casos de teste, os melhores custos são os mesmos. O BLS con-
seguiu obter esses custos muito antes do tempo de dois minutos atribuı́do para a execução
total do algoritmo. Na grande maioria dos casos, em menos de 1 ou 2 segundos e pas-
sando o restante do tempo explorando outras regiões do espaço de busca sem encontrar
uma solução melhor do que a encontrada nesse curto perı́odo de tempo.

Em comparação aos dois casos de teste, 16 e 64 núcleos, a com relação a quanti-
dade de iterações e tempos de obtenção dos custos da Tabela 1, apresentamos na Figura
2, as porcentagens referentes a tais métricas. Para esses resultados, foram somados os
valores das médias das 30 execuções de cada caso, normalizado em [0,1], a soma e os res-
pectivos valores das médias de cada caso, e foi plotado, em azul, o percentual de tempo
referente ao caso de 16 núcleos e em vermelho o de 64.

Figura 2. Comparação da performance entre os dois casos de teste. a) Iterações.
b) Tempo.

Observando-se a Figura 2a, vê-se que o caso de 64 núcleos, para maioria das
aplicações, precisa de mais iterações para encontrar a solução de melhor custo. Com
exceção de dois casos, o da aplicação IR, onde a comparação foi significativamente simi-
lar e no MPEG-4, onde o caso com 16 núcleos requer muito mais iterações. Na Figura
2b, tem-se que para 16 núcleos, precisa-se de bem menos tempo do que o de 64. Observe
que a aplicação onde 64 núcleos demora menos tempo, se comparado com os outros, é
a MPEG-4. A explicação para o comportamento da aplicação MPEG-4 é baseado no
caráter randômico do algoritmo BLS, onde, para essa aplicação, o algoritmo demora mais
para convergir para a melhor solução, sendo necessárias mais trocas (permutações), e
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perturbações para chegar a melhor solução. Isso está atrelado fortemente à aleatoriedade
da geração da solução inicial, pois, se esta for gerada muito longe da melhor solução, são
necessárias mais trocas e perturbações para alcançá-la.

A partir dos resultados descritos nesta subseção, constata-se a efetividade da
equação objetivo do QAP quando aplicada nesse conjunto de aplicações do MP. Além
disso, em comparação com os tempos gastos entre essas aplicações e instâncias (ou
aplicações) do QAP avaliadas no trabalho de [Benlic and Hao 2013], nota-se que as
aplicações aqui avaliadas não são consideradas difı́ceis para o QAP, uma vez que
instâncias com tamanho maior do que 25 tarefas e 25 núcleos, já são consideradas muito
difı́ceis para o QAP [Wang et al. 2016]. Aqui estamos trabalhando com instâncias de 16
e 64 tarefas e núcleos, obtendo bons resultados em tempo bastante curto.

5.2. Análise de Latência dos Algoritmos

Para obter os resultado de simulação, usou-se um simulador de Redes em Chip SiNoC2, o
qual é um simulador de código aberto, desenvolvido com o objetivo de avaliar algoritmos
de mapeamento com relação a métricas como latência, taxa de uso e reuso dos canais,
entre muitas outras, sobre NoCs com topologia mesh 2D de dimensão variada, aplicado
sobre diferentes algoritmos de roteamento. A métrica avaliada neste artigo é a latências
da aplicação, quando na execução do roteamento XY .

As Figuras 3 e 4 apresentam os resultados das latências para os casos de 16 e 64
núcleos, respectivamente. Em cada um deles, são plotados os resultados, por aplicação,
para o roteamento XY. É importante observar que tem-se dois resultados para o BLS,
onde o primeiro, média, se refere a média das 30 execuções independentes, e o segundo,
melhor, se refere ao melhor resultado de latência dentre essas 30 execuções.

Com base na Figura 3, a qual mostra os resultados para 16 núcleos, temos que
os algoritmos competem bastante entre si, não sendo reconhecido um padrão de ganho e
perda entre eles. Quando é comparado o resultado médio do BLS, não se vê um padrão,
porém, se compararmos com o melhor resultado encontrado, temos que o BLS sempre
é o menor entre eles. Observe que nosso argumento é em favor do BLS, uma vez que
a busca por melhor mapeamento requer uma melhor exploração do espaço de soluções.
Como os algoritmos ν1 decrescente, ν1 crescente e Sequencial tratam-se de heurı́sticas,
para o mesmo grafo da aplicação e a mesma rede, sempre resultará no mesmo resultado.
Diferentemente do BLS, o qual todas as 30 soluções encontradas, são soluções de melhor
custo, para a equação do QAP, obtendo-se uma maior gama de soluções. Assim, é possı́vel
utilizar o BLS para 1) restringir as soluções de melhor custo para o QAP, obtendo um
conjunto de soluções e, 2) encontrar o melhor mapeamento através da simulação.

Para o caso de 64 núcleos, observa-se que os algoritmos ν1 decrescente e
ν1 crescente apresentam resultados similares. O Sequencial sempre tem o pior resultado,
sendo igual ao ν1 crescente no caso do MWD. Nestes resultados, o BLS sempre apresen-
tou os melhores resultados, tanto na média quanto no melhor, com exceção da aplicação
VOPD, onde o ν1 decrescente e ν1 crescente obtiveram os melhores resultados.

Quando comparamos os dois casos de teste, 4x4 e 8x8, vemos que as latências
tendem a aumentar na maior parte das aplicações, quando a dimensão rede aumenta. Ob-

2Disponı́vel em: https://github.com/HiagoMayk/SiNoC
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Figura 3. Resultados das latências das aplicações para cada algoritmo avaliado,
quando na simulação com o roteamento XY, executando sobre uma NoC 4x4.

servando os melhores custos do BLS, vê-se que eles, em sua grande parte, se mantém
constante.

6. Conclusão

Este artigo estudou o Problema do Mapeamento como uma instância do Problema
Quadrático de Alocação, com o objetivo de obter soluções de mapeamento mais oti-
mizadas para aplicações de propósito geral. Para avaliar a proposta, foi realizada uma
comparação de diferentes heurı́sticas de mapeamento, com objetivo de identificar qual
delas é a mais adequada à esta tarefa. Os algoritmos avaliados foram o ν1 decrescente,
ν1 crescente, Sequencial, e o BLS. Além disso, foi feita uma avaliação mais detalhada do
BLS, o qual é uma heurı́stica para encontrar soluções para o QAP. A avaliação se deu de
forma a identificar se essa abordagem é promissora na resolução de aplicações reais do
MP. Por fim, chegou-se ao resultado que o BLS é uma uma abordagem que encontra real-
mente as melhores soluções para o MP, quando comparado aos outros algoritmos. Como
trabalhos futuros, é necessário o estudo e comparação do BLS com outras estratégias,
inclusive as que foram projetadas, puramente, para encontrar soluções do QAP.
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Abstract. This paper presents SiNoC, a high level Network-on-Chip simulator
developed with the focus on evaluating communication overhead caused by task
mapping algorithms. This simulator has as outcome essential metrics to eva-
luate task mapping solutions, such as latency. The simulator is an open source
tool that can be widely used to improve research productivities in task allocation
area.

Resumo. Este artigo apresenta o SiNoC, um simulador de Redes-em-Chip
de alto nı́vel de abstração projetado com foco na avaliação do custo de
comunicação de algoritmos de mapeamento. Esse simulador dá como resultado
métricas essenciais para avaliação das soluções de mapeamento de tarefas. O
simulador é uma ferramenta de código aberto e pode ser usado no aumento da
produtividade das pesquisas na área de alocação de tarefas.

1. Introdução

O Mapeamento de Tarefas (MT) é a etapa inicial e de fundamental importância no pro-
jeto de Sistemas em Chip Multiprocessados (do inglês, Multiprocessor System on Chip -
MPSoC) baseados em Redes-em-Chip (do inglês, Network on Chip - NoC). O MT exerce
influência direta na comunicação da rede, uma vez que a comunicação entre núcleos do
MPSoC é necessária para que as tarefas possam trocar informações entre si. Quando o
mapeamento ocorre de forma inadequada, tarefas que se comunicam mais intensamente
podem ser alocadas em núcleos distantes, aumentando o tráfego na rede e, consequente-
mente, afetando o desempenho total do sistema. Logo, é necessário projetar algoritmos
de mapeamento que permitam reduzir o tempo de comunicação quando na execução de
diversos tipos de aplicações [Mandelli 2011].

Para avaliar o desempenho dos MPSoCs, existe na literatura uma vasta quantidade
de simuladores, porém ainda é escassa a implementação de simuladores que são projeta-
dos unicamente para avaliar o mapeamento de tarefas, sendo necessário, à pesquisadores
que trabalham nesse tema, se adequarem às limitações de simuladores mais genéricos ao
avaliarem seus algoritmos.

Neste artigo é apresentado o simulador de Redes em Chip, SiNoC, projetado para
avaliar o mapeamento de tarefas nos núcleos dos MPSoCs conectados aos roteadores da
rede. O SiNoC foi implementado em Java e é de código aberto. Ele faz avaliação de alto
nı́vel de abstração, com foco no custo de comunicação causado pelo mapeamento, dando
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como métricas de desempenho a latência, a quantidade de acesso aos enlaces, taxa de
reuso dos enlaces, entre outras.

Este artigo está organizado da seguinte forma: seção 2 apresenta os trabalhos re-
lacionados. Na seção 3 é apresentada a ferramenta, suas métricas de desempenho, carac-
terı́sticas e um exemplo do que ela avalia. Na seção 4, por fim, é apresentada a conclusão.

2. Trabalhos Relacionados
Proposto por [Hossain et al. 2007], goNoCsim é um simulador de propósito geral para
NoC implementado em Java, o qual simula o desempenho de redes com diferentes topolo-
gias. Topaz é um simulador de propósito geral para NoC proposto por [Abad et al. 2012],
o qual permite a modelagem do tráfego de mensagens na rede com diferentes nı́veis de
precisão. Um simulador, denominado de Objective Modular Network Testbed in C++
(OMNet++), o qual avalia as interconexões de chaveamento do tipo wormhole, foi pro-
posto por [Al-Badi et al. 2009]. Proposto por [Tran and Baas 2012], NoCTweak é um
simulador de Redes em Chip com o objetivo de avaliar o desempenho e o consumo de
energia das redes. Para um maior aprofundamento, no conhecimento desses e de outros
simuladores para NoC, é recomendado o trabalho de [Alalaki and Agyeman 2017].

Os simuladores aqui relatados não objetivam avaliar o desempenho da rede con-
siderando o mapeamento de tarefas nos núcleos do MPSoC, e é esse do diferencial da
proposta do SiNoC, cuja objetivo principal é de permitir avaliar o impacto de um deter-
minado mapeamento na comunicação das tarefas das aplicações.

3. O Simulador SiNoC
O simulador SiNoC, nome vindo da junção entre Simulador e NoC, é de código aberto1

e foi proposto com o objetivo de avaliar o desempenho de comunicação de algoritmos de
mapeamento. Em sua versão atual, o SiNoC se restringe a simulações de NoCs com topo-
logia mesh 2D de qualquer dimensão, porém pretende-se, em versões posteriores, estendê-
lo para realizar simulações sobre uma grande variedade de topologias. Nas subseções
seguintes serão dados mais detalhes sobre as métricas que ele avalia.

3.1. Métricas Obtidas
Existe um conjunto de métricas que atualmente o SiNoC avalia, são elas:
Latência da aplicação: é a contabilização do pacote que foi o último a ser entregue en-
tre todas as comunicações da aplicação. Pode ser obtido tanto em unidade de pacotes,
de flits e de hops. Quando obtida em unidade de hops, é contabilizada a maior distância
em hops, para que um pacote seja entregue ao seu destino; Somatório das latências: é a
contabilização total das latências de cada pacote transferido; Latência média dos pacotes:
divisão do somatório total das latências dos pacotes pela quantidade de pacotes transfe-
ridos; Quantidade de enlaces acessados: total de enlaces que foram usados para prover
comunicação entre as tarefas da aplicação; Reuso dos enlaces: quantidade de enlaces que
foram usados pelo menos uma vez. Pode ser obtido tanto em unidade de pacotes como
na de flits; Taxa de reuso: é a porcentagem de quantas vezes houve reuso dos enlaces;
Total de flits da aplicação: quantidade de informação, em flits, transferidas entre todas as
tarefas da aplicação; Somatório dos acessos aos enlaces: quantidade total de acessos a to-
dos os enlaces da rede. Pode ser obtido tanto em unidade de pacotes como de flits.

1Código fonte: https://github.com/HiagoMayk/SiNoC
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3.2. Funcionamento e Exemplo

Para a SiNoC, na versão atual, foi implementado uma interface textual, a qual guia
o usuário nos parâmetros de simulação, os quais são: Algoritmo de Mapeamento: Se-
quencial, que posiciona cada tarefa em um núcleo da rede seguindo uma ordem sequen-
cial. E duas heurı́sticas baseadas na quantidade de informações trocadas entre as tarefas,
ν1 crescente, tarefa que menos se comunica no centro da rede, e ν1 descrecente, tarefa
que mais se comunica no centro da rede. Algoritmo de roteamento: XY e o XY Y X;
Modo de simulação: atualmente são dois, onde um assume que as comunicações ocorrem
em paralelo, e o outro que elas ocorrem sequencialmente. Adicionalmente, pode-se adici-
onar novas funcionalidades, apenas implementando uma de suas interfaces para cada tipo
de algoritmo, dado que o simulador é de código aberto.

Assume-se que a largura de banda dos canais e o tamanho dos buffers dos rote-
adores são infinitos, como forma de evitar que limitações de projeto da rede interfiram
nos resultados de simulação do algoritmo de mapeamento. A configuração padrão da
ferramenta é a seguinte: chaveamento por pacote, do tipo store-and-forward; controle de
fluxo baseado em créditos, onde a quantidade de créditos é infinito, dado que o tamanho
dos buffers dos roteadores é infinito; roteamento XY e XY Y X; arbitragem distribuı́da;
memorização centralizada em cada roteador, usando a polı́tica First-In First-Out. Na
memorização é usada uma polı́tica de prioridade, caso dois ou mais pacotes cheguem ao
mesmo tempo no roteador, eles serão armazenados seguindo a ordenação de forma cres-
cente pela quantidade de flits. Como saı́da, o simulador gera um arquivo com os cálculos
de todas as métricas que ele avalia.

No exemplo da Figura 1, uma aplicação genérica (Figura 1a) precisa ser alocada
em uma mesh 4x4, com mapeamento ν1 decrescente, com roteamento XY , e assumindo
que as comunicações ocorrem em paralelo.

Figura 1. Representação do funcionamento da ferramenta SiNoC. a) Grafo da
aplicação tree. b) Carga dos canais da rede após a execução do roteamento XY .

Na Figura 1b temos o resultado do mapeamento, onde as cores representam a
carga dos enlaces após a simulação do tráfego com roteamento XY . Enlaces em preto
representam ausência de carga, os azuis são de baixa carga, os em laranja representam
carga intermediária, e os em vermelho são os com muita carga de mensagem trafegando
por eles. O resultado obtido em números é mostrado na Tabela 1. Na Tabela 1a vê-se a
quantidade de hops e latências de comunicação. Já na Tabela 1b, tem-se os resultados para
a aplicação como um todo. É importante ressaltar que estão sendo apresentadas apenas
algumas das métricas. Mais detalhes podem ser encontrados em [Rocha 2017].
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4. Conclusão
Algoritmos de mapeamento de tarefas influenciam diretamente no tempo das
comunicações das tarefas executando nos núcleos dos MPSoCs baseados em NoC. Con-
tudo, ainda não existem simuladores de NoC com foco nesse tipo de avaliação. Com o
objetivo de avaliar a comunicação no mapeamento de tarefas foi desenvolvido o simulador
SiNoC. Neste trabalho foram descritas as métricas que ele avalia e um exemplo simpli-
ficado do seu funcionamento. Em trabalhos futuros, pretende-se aprimorá-lo, incluindo
novas topologias e algoritmos de roteamento e de mapeamento.

Tabela 1. Resultados emitidos pela SiNoC. a) Por comunicação; b) Da aplicação.
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Abstract. This article aims to present an analysis of the teaching process in 

educational robotics. In this way, they are answers as questions that explain 

how the process of developing robotics with education, as well as, clarifying 

and justifying the importance of robotics through questions such as: what is 

it? Because? What to teach? How to teach? Next, we investigated the 

methodological approaches, their application area, the contents and the kits 

used. In the end, it is intended to obtain a consistent foundation to propose a 

development innovation in the area. 

Resumo. Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise do processo 

de ensino em robótica educacional. Desta forma, é apresentado respostas as 

questões que explicam como é o processo de desenvolvimento da robótica 

juntamente com a educação, bem como, esclarecendo e justificando a 

importância da robótica por meio de perguntas, como: o que é? Por que? O 

que ensinar? Como ensinar? Em seguida foi investigado quais são as 

abordagens metodológicas, a sua área de aplicação, os conteúdos e os kits 

utilizados. Ao final, pretende-se com isso obter um embasamento consistente 

para propor uma inovação de desenvolvimento na área. 

1. Introdução 

Segundo Eguchi (2015) o baixo rendimento escolar pode ser ocasionado por diversos 

fatores, como por exemplo: falta de metodologia motivadora, conteúdo sem aplicação 

prática, conteúdo inadequado ao nível de conhecimento do educando, dentre outros. Um 

exemplo forte do uso de tecnologia na educação é a robótica educacional que objetiva 

tornar o processo de ensino aprendizagem mais prático e atraente. Além disso, a robótica 

pode ser aplicada diretamente nos casos em que os estudantes apresentam um baixo 

rendimento escolar [Eguchi 2015]. 

 Segundo Kurkovsky (2014), verifica-se que, em geral, os estudos que utilizam as 

tecnologias da informação e comunicação aplicadas na educação, têm contribuído para 

um melhor aproveitamento do processo de ensino e aprendizagem.  Para Pazinato et al. 

(2017), as tecnologias educacionais além de serem uma ótima ferramenta mediadora no 

processo da aprendizagem, também despertam no aluno um estímulo, fazendo com que 

este se sinta atraído pelo ensino mediado pela tecnologia educacional. 
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 Assim, observa-se que a robótica educacional consiste em um processo de ensino 

aprendizagem, onde o educando aprende de uma forma interativa e atraente. Neste 

sentido, o objetivo deste artigo é apresentar uma reflexão acerca do uso da robótica no 

processo de ensino aprendizagem.  Para isso, este trabalho se encontra organizado da 

seguinte maneira: a seção 2 trata dos conceitos relacionados ao ensino da robótica, 

apresentando as questões que intensificam a importância da robótica no ensino; a seção 3 

mostra um estudo sobre como o ensino da robótica está sendo aplicado na prática; por 

fim, a quarta seção apresenta as conclusões por meio de uma análise do desenvolvimento 

experimental da área a nível nacional. 

2. Metodologia Aplicada e o Ensino da robótica 

Este trabalho utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica. Por meio disso, 

buscou-se respostas para as questões que norteiam este trabalho. Desta forma, para uma 

compreensão mais detalhada sobre o ensino da robótica, será apresentado a seguir as 

respostas de alguns autores para as perguntas: o que é robótica? Por que ensinar 

robótica? O que ensinar em robótica? E como ensinar robótica? 

2.1. O que é robótica? 

Para Trentin, Pérez e Teixeira (2013) e Soares et al. (2015), robótica é uma ferramenta 

tecnológica utilizada como mediadora no processo de ensino e aprendizagem, tornando o 

ensino mais atraente. De forma semelhante, para Kurkovsky (2014) a robótica é uma 

tecnologia educacional que atrai o estudante fazendo que este veja o seu conhecimento 

teórico aplicado na prática. Já Peralta et al. (2015) destaca que a robótica é uma prática 

pedagógica que utiliza de recursos tecnológicos para a sua aplicação. 

 A partir do momento em que fica entendido o significado da robótica, faz-se 

necessário a compreensão do porquê ensinar a robótica? Esta resposta é apresentada na 

seção a seguir. 

2.2. Por que ensinar robótica? 

Existem diversos motivos em que justifica o motivo de ensinar a robótica, para exemplo 

de um desses motivos, tem-se a afirmação de Soares et al. (2015) e Moreira et al. 

(2015), onde estes afirmam que um dos maiores desafios da rede básica de ensino em 

nosso país, é tornar o ensino atraente, e isso muitas das vezes ocasionam uma evasão de 

alunos. Com base nisso, a robótica educacional surge como uma ferramenta que tem o 

objetivo de tornar esse ensino atraente e interativo, em especial nas disciplinas de exatas. 

 Sobre essa afirmação, Soares et al. (2015) vai mais além, apontando a robótica 

como um elemento primordial no que diz respeito ao processo de ensino e 

aprendizagem, com a mesma modificando a práxis pedagógica na escola, gerando assim 

um novo modelo de aprender e ensinar. Modelo este que sai do tradicionalismo fazendo 

com que o educando se sinta atraído por uma metodologia diferenciada. 

 Diante disso, verifica-se que o ensino da robótica se justifica pelos seguintes 

motivos: possibilita a interdisciplinaridade, ou seja, fazendo as disciplinas se interligarem 

entre si [Fernandes et al. 2013], a mesma também é atraente, desenvolve o trabalho em 

equipe, expõem pensamentos criativos e o autodesenvolvimento [Lessa et al. 2015]. 
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 Após a compreensão do significado da robótica e por que ensinar, será 

apresentado a seguir o que ensinar por meio da robótica educacional.  

2.3. O que ensinar em robótica? 

Uma vez que a robótica pode ser trabalhada de várias formas, em diferentes disciplinas, 

inclusive de forma interdisciplinar [Kurkovsky, 2014], se faz necessário definir o que 

ensinar em robótica. Para Moreira et al (2015) a robótica educacional pode ser 

desenvolvida em qualquer disciplina, e em especial nas exatas como: matemática, 

química e física. Lessa et al. (2015) argumenta nesse sentido, mas destacam o seu uso no 

ensino da matemática (enfatizando a geometria) e das ciências. Porém, assim como o 

trabalho anterior, os autores também deixam claro que existem outras disciplinas que 

podem ser aplicadas com a robótica. Já Soares et al. (2015) aplica a robótica em um 

projeto utilizando conteúdos de matemática e física, onde o mesmo também faz uso da 

eletrônica.  

 Vale salientar que a programação é vista como uma das principais disciplinas 

quando se trata de robótica educacional, onde pode ser visto os principais comandos, tais 

como: estrutura de decisão, repetição, seleção, entre outros [Fernandes et al. 2013]. Já 

Trentin, Pérez e Teixeira (2013) apresentam uma abordagem prática do ensino da 

robótica por meio da lógica de programação juntamente com a matemática. Mangan, 

Rosa e Andreoli (2016) afirmam que a robótica pode ser aplicada em várias áreas 

diferentes, onde estes aplicam na área da literatura. Empiricamente, temos que a robótica 

pode ser utilizada para o ensino de qualquer disciplina, ou seja, não há um conteúdo 

especifico, podendo ser ensinado qualquer conteúdo de acordo com os objetivos a serem 

alcançados. 

 Visto isso, a próxima seção apresenta o processo de ensino por meio da robótica, 

ou seja, como ensinar robótica? 

2.4. Como ensinar robótica  

Antes de começar com o uso da robótica e sala de aula, o professor deve conhecer bem 

os conceitos envolvidos, as tecnologias e as ferramentas que serão utilizadas. De posse 

dessas capacidades iniciais, o próximo passo é escolher o material adequado para as 

aulas de robótica, onde isso pode significar a diferença no estimulo e incentivo à 

curiosidade de cada discente, promovendo uma maior participação na disciplina [Lessa et 

al. 2015]. 

 O planejamento é primordial para que tudo saia conforme o esperado. Em 

seguida, temos o contexto aplicado ao assunto, isto é, a robótica sempre está inserida em 

um assunto a ser aplicado. Desta forma, depois de verificar todas essas características já 

mencionadas, compreendemos como ensinar robótica. A robótica se apresenta no meio 

educacional com mais de uma modalidade de tipos de kits, e para ensinar robótica é 

necessário utilizar pelo menos uma ou mais modalidade, vejamos suas definições a 

seguir. 

 A robótica por meio de kits consiste na robótica em que utiliza kits padronizado 

para a sua aplicação. São os kits que consistem em pequenas peças, parafusos, sensores, 

engrenagens e uma placa controladora para receber a programação. Esses kits variam de 
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marca e preço. São exemplos de alguns kits utilizados: Lego, FickerTechnik e Robots. 

Existe também alguns fabricantes brasileiros como é o caso de XBot, Modelix, entre 

outros [Fabri Junior e Ariovaldo 2014]. 

 A robótica livre surge como uma alternativa de tornar a utilização da robótica 

educacional acessível, que não depende de kits, e pode ser utilizado com qualquer 

material que se adeque aos objetivos da robótica proposta. Em alguns casos são 

utilizados materiais reciclados, em especial componentes eletrônicos [Trentin, Pérez e 

Teixeira 2013].  

 A robótica virtual, na visão de Fernandes et al. (2013), entre as diversas maneiras 

de ensinar robótica, é uma das formas mais barata que é por meio de um simulador 

virtual. Nessa abordagem a robótica é ensinada por meio de um simulador, onde os 

estudantes utilizam para montagem virtual de um robô e depois verificam o 

funcionamento do mesmo, por meio da programação para a execução de determinadas 

tarefas. 

 Agora que foi entendido do que se trata a robótica, a próxima seção apresenta 

um estudo acerca de como o ensino da robótica está sendo implementado na prática. 

3. O Ensino da Robótica na prática 

Com o objetivo de verificar como a robótica está sendo implementada em sala de aula, 

foi realizado uma Revisão Sistemática da Literatura – RSL [Conforto et al 2011] na qual 

se buscou responder as seguintes questões: 

 Quais as abordagens metodológicas utilizadas? 

 Qual a área do conhecimento trabalhado? 

 Quais os conteúdos trabalhados? 

 Quais são os kits utilizados (plataformas)? 

 As próximas subseções apresentam o resultado encontrado para cada uma das 

questões pesquisadas. 

3.1. Quais as abordagens metodológicas utilizadas? 

Ao fazer a leitura completa dos artigos da revisão que trabalham com a robótica 

educacional, percebeu-se diferentes metodologias, como: Interacionismo/construtivista, 

Freinet, aprendizagem baseada em problemas, metodologia de Paulo Freire e a 

metodologia conhecida como tradicional. A seguir temos uma breve descrição dessas 

metodologias. 
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 Interacionismo, esta tem como base a teoria do conhecimento em que resulta da 

interação do sujeito com o meio físico, simbólico e social [Montagner et al. 2014]. O 

construtivismo, refere-se aos aspectos lógicos da aprendizagem na qual a construção é 

realizada por meio da ação e não por conhecimentos adquiridos anteriormente, presentes 

na construção dos genes ou no ambiente em que ele se desenvolveu [Piaget 1959].  

 A metodologia Freinet possui embasamento na experimentação e documentação, 

que foca na educação prática que é totalmente centralizada no educando, e assim atribui-

se grande ênfase as atividades manuais. A mesma é voltada para a formação de crianças 

ativas [Muratt 2015].  

 A metodologia de Paulo Freire pode ser definida como um ato de educação ao 

qual deve ser apresentado como uma ação de recreação. Esta metodologia parte do 

pressuposto na qual afirma que a alfabetização é focada na libertação, em que não se dá 

somente por meio cognitivo, mas também no meio social e político [Auler 2013]. 

 A aprendizagem baseada em problemas (PBL): é uma metodologia que foca no 

aluno. Dessa forma, os alunos adquirem um conhecimento por meio de experiências que 

é utilizado para a solução de um determinado problema proposto [Meira 2016] . 

 Por último temos a metodologia classificada como tradicional, que se apresenta 

de forma em que o professor é visto como aquele que possui todo o conhecimento e que 

é transmitido ao aluno. Está incluso nessa metodologia as avaliações por meio de provas 

e/ou trabalhos, que tem o objetivo de medir o aprendizado de determinada disciplina 

[Muratt 2015]. 

 A seguir é apresentado o Gráfico 1 que mostra por meio da porcentagem essas 

metodologias. 

 

Gráfico 1. Abordagens metodológicas  

3.2. Qual é área do conhecimento trabalhado? 

Dos artigos analisados, percebeu-se que a maioria trabalhava com a STEM (Science, 

technology, engineering and mathematics) representando 26% dos artigos. Esta se 

apresentou como uma abordagem interdisciplinar, envolvendo a ciência, tecnologia, 

engenharia e matemática, tudo isso aplicado em uma problemática resultando em uma 

solução por meio da robótica educacional. São alguns destes artigos que utilizam STEM 
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os trabalhos de: Copot, Ionescu e Keyser (2016), Eguchi (2015) e Watanabe et al. 

(2015). 

 Foram encontrados também várias outras áreas, conforme mostra o Gráfico 2, no 

qual demonstra que a robótica educacional pode ser aplicada em qualquer área. 

 

Gráfico 2. Área do conhecimento trabalhado 

3.3. Quais são os conteúdos trabalhados? 

Com a finalidade de identificar quais são os conteúdos trabalhados por meio da robótica, 

buscou-se artigos em que fosse possível apontar para os conteúdos trabalhados. Apesar 

de todos os artigos abordarem a robótica educacional, foi possível identificar que, com 

esta ferramenta educacional, podemos utilizá-la para ensinar qualquer conteúdo. 

 Destacamos aqui os conteúdos encontrados nos artigos: 

 Robótica educacional e engenharia elétrica: são abordados conteúdos de robótica 

juntamente com a engenharia, ou seja, os alunos aprendem como funciona um 

robô, as suas características, como é desenvolvido as suas aplicações, os seus 

componentes e outros; 

 Estudo do movimento retilíneo: experimento por meio da robótica que permite a 

realização de experiências reais de deslocamento e visualização de dados; 

 Energia cinética: são desenvolvidos robôs que são capazes de medir a velocidade 

antes e depois de uma colisão. 

 Estudo das relações métricas do triângulo retângulo: a aplicação da robótica na 

realização de experimentos práticos com conteúdo relacionado a relações 

métricas do triangulo retângulo; 

 Princípios básicos de eletrônica junto com lógica de programação: estudo da 

robótica que parte desde o princípio da montagem envolvendo a eletrônica até a 

parte do desenvolvimento da programação. 

 Foi possível identificar que nem todos os conteúdos estão ligados diretamente as 

disciplinas da área e/ou tecnologia, onde destacamos aqui alguns conteúdos como: 

 Visão sustentável: voltado para o meio ambiente, inclusive utilizando a robótica 

livre; 
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 Educação especial e inclusiva: trata a robótica com conteúdos facilitadores para 

crianças portadoras de necessidades especiais, em que está relacionado aos 

primeiros passos da aprendizagem da criança; 

 Interação humano robô: relaciona estudos de IHC (interação humano-

computador) com a robótica; 

 Entre outros conteúdos. 

A seguir pode ser observado o Gráfico 3 que mostra os conteúdos trabalhados. 

 

Gráfico 3. Área do conhecimento trabalhado 

3.4. Quais são os kits utilizados (plataformas)? 

Diversos kits distintos podem serem utilizados para o desenvolvimento da robótica 

educacional. São eles: 

 Lego: este é o kit mais utilizado conforme o Gráfico 4. Este kit se apresenta 

como um kit de fácil uso, podendo ser até utilizado por crianças portadoras de 

necessidades especiais, como é o caso do trabalho de Conchinha e Freitas (2015) 

que utiliza este kit com crianças autistas. 

 Robótica livre: esta não segue um padrão, desta forma se apresenta como uma 

montagem livre, podendo ser utilizado qualquer material, inclusive reciclado, 

também é vista como uma modalidade de robótica de baixo custo [Santos, 

Nascimento e Bezerra 2010]. 

 Robótica virtual: consiste em desenvolver o ensino de robótica por meio de um 

mundo virtual, com montagem e programação executada em um determinado 

dispositivo, como o computador ou um dispositivo móvel [Fernandes et al. 

2013]. 

 Arduino: é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre, que 

também pode ser utilizada como um tipo de kit de robótica educacional, o seu 

preço é bem mais barato se comparado aos outros tipos de kits convencionais 

[Sobreira, Viveiro e D'Abreu 2016]. 
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 Após estes, temos kits classificados como kits de pouca utilização na robótica 

educacional. A seguir tem-se o Gráfico 4 que mostra a porcentagem de utilização dos 

kits. 

 

Gráfico 4. Kits utilizados 

 Observou-se que nem sempre é utilizado apenas um kit, e que dependendo da sua 

aplicação e/ou objetivo, torna-se mais interessante combinar com mais de um kit. Na 

seção seguinte é apresentada uma breve reflexão acerca das questões de pesquisas. 

4. Reflexão sobre o ensino da robótica 

Nota-se que a robótica já é vista como uma ferramenta educacional de fácil acesso, e que 

a mesma tem diversificado à sua maneira de ser desenvolvida. É notório também que se 

faz necessário um planejamento adequado para a sua aplicação e que tudo isso influencia 

no processo de ensino e aprendizagem. Diante das questões deste trabalho, percebe-se 

que a robótica se apresenta como uma ferramenta que está bastante diversificada no 

meio educacional.  Sobre as abordagens metodológicas, a robótica pode ser desenvolvida 

com qualquer uma, desde que seja realizado o planejamento adequado, isso é notável já 

que foi identificado várias metodologias diferentes. 

 No que diz respeito a área do conhecimento trabalhado com a robótica também 

não é diferente. Foi identificado várias áreas estudadas, ou seja, a área em estudo vai 

depender do seu objetivo a ser alcançado. É importante lembrar, que o desenvolvimento 

da área está inteiramente ligado com os conteúdos trabalhados, pois ao definir qual 

conteúdo deverá ser desenvolvido, é necessário verificar quais metodologias ou kits que 

se encaixa para o desenvolvimento de cada conteúdo. 

 Percebe-se que tudo está interligado, logo a metodologia, a área e o conteúdo 

trabalhado, influencia nos objetivos e também na investigação de qual tipo de kit se 

apresenta como o mais adequado. Em outras palavras, é necessário verificar todo o 

conjunto da abordagem de desenvolvimento para o público alvo a ser aplicado.  

5. Conclusão 

Empiricamente os trabalhos que envolvem a robótica e educação sempre estão 

interligados com mais de uma disciplina, mesmo que isso não se apresente de forma 
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clara. Mas ao trabalhar a teoria junto com a prática, é primordial que todo o 

planejamento esteja coerente com os objetivos a serem alcançados. Isso vale para a 

metodologia a ser utilizada, a área juntamente com o conteúdo especifico e também para 

o tipo de kit escolhido. 

 Possuindo como base a RSL e este artigo, observamos que a robótica sempre 

utilizou de uma metodologia educacional para o seu desenvolvimento. Com a finalidade 

de inovar e ao mesmo tempo mostrar que a robótica pode ser ensinada por meio de uma 

metodologia computacional, chegamos a uma conclusão de uma proposta para um 

trabalho futuro. Desta forma, para o trabalho a ser desenvolvido foi verificado a não 

existência de uma metodologia para o ensino de robótica. Nesse contexto, como trabalho 

futuro, propomos investigar o uso de uma Metodologia Ágil para o ensino da Robótica. 
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Abstract. This work presents a tool for Moodle that guides the creation of 
activities, using software agents that perform the recommendation of questions 
based on the content addressed and the interactions registered in Moodle, in 
addition to the MOJO module that performs management of source code 
activities . Preliminary results presented here demonstrate teachers' interest in 
solutions such as these. 
Resumo. Este trabalho apresenta uma ferramenta para o Moodle que orienta 
a criação de atividades, utilizando agentes de software que realizam a 
recomendação de questões com base no conteúdo abordado e nas interações 
registradas no Moodle, em complemento a o módulo MOJO que realiza 
gerenciamento de atividades de código fonte. Resultados preliminares aqui 
apresentados demonstram o interesse por parte dos professores em soluções 
como essa.  

1. Introdução 
Na busca por soluções que garantam melhor desempenho dos alunos nas disciplinas de 
linguagens de programação, estudos apresentam diversas estratégias como simulações 
de maratonas/olimpíadas de programação, jogos e robótica, além de abordagens que 
utilizam ferramentas destinadas a apoiar a produção de código, bem como sua correção 
e que buscam tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico [Chaves et al 
2013]. Essas ferramentas ainda podem auxiliar na redução da carga de trabalho do 
professor e possibilitar o retorno mais ágil aos alunos.  

Ao voltar-se para o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, relatos 
sobre soluções são mais limitados. Estudos mais recentes buscam explorar o uso de 
Sistemas Tutores Inteligentes (STIs), como apresenta Porfirio (2016). Para este autor, o 
uso de STIs, em ambientes como o Moodle, proporciona um ambiente favorável para o 
desenvolvimento das atividades, garantindo assim uma otimização do tempo do 
professor e, consequentemente, uma redução da sua carga de trabalho quando 
comparado ao uso de técnicas tradicionais, como a verificação manual de exercícios. 
Dessa forma, trabalhos sugerem o uso de ferramentas inteligentes, com capacidade de 
aprendizado, para auxiliar o professor em tarefas que possam ser automatizadas. 

Percebe-se então uma lacuna com relação a sistemas que ofereçam suporte a 
recomendação de atividades baseado no contexto da turma em determinada plataforma. 
Este contexto diz respeito ao ambiente da disciplina na qual a turma está inserida, ou 
seja, os objetos de aprendizagem postados pelo professor, bem como os registros dos 
alunos nos canais de comunicação. 
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 Assim, o presente trabalho tem por objetivo apresentar um sistema que utiliza 
conceitos de inteligência artificial através da implementação de multiagentes que tem 
por finalidade recomendar atividades no ambiente Moodle.  Para apresentar este sistema, 
o trabalho encontra-se organizado em 5 tópicos. Além da introdução já apresentada, o 
tópico 2 apresenta um breve referencial teórico sobre os conceitos mais relevantes 
envolvidos na proposta. O tópico 3 descreve o sistema multiagente proposto, bem como 
a metodologia. O tópico 4 apresenta os resultados obtidos até o momento da escrita 
desse artigo. E, por fim, o tópico 5 conclui o trabalho com as considerações finais. 

2. Referencial Teórico  
Nesta seção, serão apresentados alguns conceitos importantes e temas relevantes 
relacionados ao estudo proposto. 
2.1 Sistema Multiagente 
Segundo Russel e Norvig (2013), um AI é uma entidade autônoma capaz  de  interagir 
com o  ambiente, com outros agentes, cooperando ou ainda competindo entre si e com 
inteligência para tomar decisões sem a necessidade de um outro sistema ou da 
interferência de seres humanos. Como desdobramento desse conceito, temos os 
Sistemas Multiagentes (SMA) que são formados por agentes que possuem desempenho 
autônomo, porém, têm ações de caráter colaborativo. Ou seja, eles se ajudam, 
objetivando alcançar uma meta em comum.  
2.2 Sistema de Recomendação 
Sistemas de recomendação são desenvolvidos a fim de auxiliar no aumento da 
capacidade e qualidade no processo de indicação, fato já bastante utilizado nas relações 
sociais entre seres humanos [RESNICK, VARIAN 1997]. Hoje é comum um internauta 
receber indicações de conteúdos, ou produtos, semelhantes aos já pesquisados por ele 
em outro momento, mesmo que não tenha solicitado. No âmbito dessa pesquisa, a 
recomendação é realizada para identificar os conteúdos que mais geraram interações no 
AVA, através da consulta direta a base de dados da plataforma Moodle, dispensando 
assim qualquer outro tipo de interação do usuário.  
2.3 Módulo de Integração com os Juízes Online 
O Módulo de Integração com os Juízes Online (MOJO), desenvolvido por Chaves 
(2013), tem como objetivo auxiliar o docente de forma automatizada nos processos de 
elaboração (por possuir uma base de questões previamente criada), avaliação e 
feedback. Para que isso ocorra, a ferramenta faz uma integração entre os sistemas de 
Juízes Online ao Moodle. A integração Moodle-MOJO além de proporcionar a 
disponibilização de atividades através da plataforma Moodle, fornece base para um 
leque de funcionalidades que venham a automatizar o trabalho docente. Surge aí a 
possibilidade da implementação, de forma integrada, de um sistema multiagente 
sensível ao contexto que ofereça ao professor suporte para escolha das atividades.  

3. Sistema Multiagente integrado ao MOJO (SMA-MOJO) 
Para o desenvolvimento do sistema multiagente aqui descrito, a arquitetura foi projetada 
contando com agentes específicos para: (I) identificar os objetos de aprendizagem 
disponibilizados pelo professor em determinada disciplina; (II) realizar levantamento 
das mensagens enviadas pelos alunos sobre a disciplina nos canais de comunicação 
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(fóruns e chats); (III) selecionar questões do MOJO de acordo com as informações 
coletadas nos agentes citados anteriormente e (IV) recomendar essas questões ao 
professor no Moodle com base em uma lista de prioridade associada a cada turma.  
 O agente chamado Orientador é responsável por orquestrar esse sistema e possui 
a capacidade de aprendizado. Este agente é capaz de decidir qual a frequência 
necessária de atualização da prioridade das questões, para isso utiliza como base a 
frequência histórica de interações registradas no AVA. Assim, quando há aumento na 
frequência de interações dos alunos na plataforma, o sistema reavalia a prioridade das 
atividades para cada turma.  
 Para o processo de análise do contexto, utiliza-se de uma lista de keywords 
previamente cadastradas na base do Moodle pelo sistema multiagente. Essa lista é 
utilizada como parâmetro para identificar suas ocorrências nos objetos de aprendizagem 
disponibilizados pelo professor na turma.  O conjunto de keywords resultante é ordenado 
de acordo com a quantidade de ocorrências identificadas nos registros dos alunos. De 
posse dessa lista ordenada, é realizada a priorização de questões a serem sugeridas com 
base nas keywords mais recorrentes identificadas no passo anterior. 
 Tanto para o professor, quanto para o aluno, a atuação do SMA é transparente, 
de forma que esses usuários têm a percepção apenas da atividade MOJO. É durante a 
configuração da atividade do tipo MOJO que é possível visualizar a lista de questões 
ordenadas de acordo com a prioridade avaliada pelo SMA. 
3.1 Metodologia 
Para cumprir o objetivo proposto se fez necessário a instalação da plataforma Moodle, 
bem como do módulo MOJO (integrado ao Moodle). Para funcionamento do Moodle, 
foi instalado um pacote contendo o servidor Web, o banco dados MySQL. 
 O SMA foi desenvolvido utilizando o framework JADE (Java Agent 
Development Framework), que disponibiliza um conjunto de ferramentas que ajudam a 
gerenciar sistemas multiagentes. Nela, os agentes interagem entre si através de um 
protocolo de comunicação previamente estabelecido facilitando assim o 
desenvolvimento do sistema multiagente [JADE 2016].  

4. Resultados Preliminares 
A coleta dos dados iniciais para identificar interesse foi realizada em uma pesquisa com 
seis professores que atuam ministrando disciplinas de Linguagem de Programação na 
plataforma Moodle. Os resultados revelaram que:   
(i) Os professores reservam em média 2 horas/aulas por dia exclusivamente para 

selecionar e organizar atividades na plataforma Moodle; 
(ii) Para avaliação e retorno das atividades os docentes reservam um tempo maior, cerca 

de 3 horas/aulas por dia;  
(iii)Todos afirmaram que já utilizaram ferramentas externas ao Moodle para a 

realização de atividades, inclusive mais de uma ferramenta;  
(iv) Os entrevistados, sem exceção, concordam que caso tivesse auxilio para elaborar, 

avaliar e enviar retorno das atividades, teriam mais tempo para realizar atendimento 
mais próximo dos alunos, ou mesmo produzindo/selecionando outros materiais de 
apoio;  

(v) Todos os docentes se mostraram dispostos a utilizar uma ferramenta automatizada 
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integrada ao Moodle para a seleção de questões, análise e retorno das respostas 
referentes a atividades de linguagem de programação. 

 Além da entrevista realizada, foi executado um teste em laboratório, com a 
primeira versão da ferramenta, para verificar à velocidade em que o sistema é 
executado. Neste teste o tempo de resposta foi de apenas alguns segundos, mas deve-se 
frisar que o teste foi realizado em uma única turma. Para uma melhor avaliação do 
desempenho da ferramenta, esforços serão dispendidos para aplicar novos testes em 
grupos de controle, com o objetivo de verificar a aplicação prática da ferramenta e 
possíveis ajustes a serem realizados. 
 Ao iniciarem as turmas, as seguintes variáveis serão observadas: (I) tempo, pois 
espera-se que essa ferramenta otimize o tempo para outras atividades relacionadas a 
docência; (II) precisão, já que espera-se que a ferramenta indique as atividades que mais 
se relacionam com as dúvidas da turma, além de permitir uma avaliação imparcial; e 
(III) variação no nível das questões, assim a ferramenta terá a capacidade de 
reclassificar o nível das questões por meio de índice de acerto/erro dos alunos.  

5. Considerações Finais 
Como foi possível observar, o SMA-MOJO traz uma proposta de recomendação de 
atividades, sem que o professor precise concentrar esforços para identificar as principais 
dificuldades relatadas pelos alunos nos canais de comunicação da plataforma Moodle, 
permitindo assim que o docente possa se concentrar em outras atividades relativas ao 
ensino. Como consequência, espera-se também obter um melhor rendimento relativo à 
aprendizagem, uma vez que os alunos passarão a desenvolver atividades direcionadas e 
específicas, norteadas de acordo com as necessidades anteriormente identificadas.  
 Após a validação, a ferramenta será disponibilizada para a comunidade de 
usuários/desenvolvedores do Moodle.  
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Resumo. Este artigo apresenta o GRaz, um jogo idealizado a partir da
constatação que muitos alunos em diversos níveis apresentam dificuldade em
compreender o princípio por trás do ensino de frações. A proposta é
apresentar um software que possa ajudar alunos de forma lúdica e divertida.
O jogo, desenvolvido em duas dimensões, apresenta gráficos ao estilo cartum,
cenários inspirados nas paisagens potiguares e diversos personagens. A ideia
do jogo é que ao fracionar adequadamente um objeto, cujas partes serão
utilizadas para atacar e eliminar os oponentes, o usuário progrida nas fases
e, sobretudo, entenda o conceito de fração.

Abstract. This paper presents GRAz, a game idealized from the point that
many students in diferent levels have some difficulty to understand the
principle behind fractions. The proposal is to present a software that can help
students in a funny and ludical way. The game have many personages, was
developed in 2D, have cartoonish graphics and the scenes was inspired in the
landscapes from Rio Grande do Norte. The idea from the game is that dividing
a stone in equal parts to eliminate the oponents, students will understand the
fraction concept.

1. Introdução

No ensino de Matemática a dificuldade de compreensão acerca de frações é um
problema que muitos alunos carregam durante anos, alguns podendo chegar até ao nível
superior sem uma compreensão adequada dessa competência. Monteiro e Groenwald
(2014) abordam essa dificuldade observada em alunos do 7.º ano do Ensino
Fundamental. PEREIRA e ZÚÑIGA (2014) abordam o tema relacionado a alunos das
séries iniciais do Ensino Médio. OKUMA (2010) comenta sobre o receio de que alunos
cheguem ao Ensino Superior ainda com tais dificuldades.

Partindo dessa necessidade, o GRaz, enquanto jogo educativo, tem por objetivo
auxiliar na compreensão de frações por parte de alunos dos 4.º e 5.º anos do Ensino
Fundamental, anos nos quais este assunto é introduzido. O jogo não pretende abordar
tudo o que diz respeito ao tema, senão inserir-se nos conceitos iniciais de frações
procurando transmitir de forma lúdica a compreensão mais elementar da divisão de um
todo em partes iguais dentre as quais certa quantidade desejada é tomada, restando
outras que podem continuar sendo distribuídas.
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2. Metodologia

O desenvolvimento do jogo deu-se a partir de uma atividade como componente
avaliativo da disciplina Programação Multimídia do Curso de Licenciatura Plena em
Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte – Campus Natal / Zona Norte. O sistema foi concebido como jogo de plataforma
em duas dimensões e para seu desenvolvimento foi utilizada a versão gratuita do
Construct 21, plataforma de desenvolvimento de jogos criada pela empresa Scirra.

Para o GDD – Game Design Document – foi utilizado o modelo canvas,
especificamente GDC – Game Design Canvas2, que consiste em organizar o projeto do
jogo em uma página. A seguir descrevem-se alguns dos principais tópicos abordados no
GDC.

2.1. Mundo e história do jogo

O cenário do jogo tem como inspiração as paisagens do estado do Rio grande do Norte,
como as dunas, as praias, o sertão, as serras, grutas, cavernas, dentre outros. Após um
terremoto, Tampo sai com sua picareta em busca de materiais para restaurar sua casa.
Logo irá perceber que o terremoto, além de destruir sua casa, assustou e despertou
algumas criaturas que estavam escondidas. A partir disso o herói entrará em uma batalha
por sua própria vida e, tomando gosto pela aventura, resolve explorar o mundo a sua
volta. Este mundo tem como referencial o mapa do estado do Rio Grande do Norte e o
fluxo iniciar-se-á no centro do mapa seguindo em direção a outras regiões aumentando
o grau de dificuldade.

2.2. Personagens

Os personagens são inspirados em elementos que permeiam o espaço real ou
imaginário potiguar. O personagem principal e herói do jogo, nomeado Tampo (Figura
1a), é um tipo meio sertanejo, meio elfo. Controlado pelo usuário, Tampo, não tem uma
quantidade finita de vidas, mas para progredir no jogo e passar de fase precisa resolver
as questões propostas e derrotar a maior parte dos inimigos. Até o momento, os
oponentes são em número de cinco e cada um deles possui características particulares e
uma vitalidade específica que indica a quantidade de golpes necessários para ser
derrotado.

Figura 1. (a) Tampo, o herói controlado pelo usuário; (b) Oponentes que devem ser
eliminados.

1 https://www.scirra.com/construct2
2 http://abxygames.wixsite.com/gdcanvas
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Os oponentes podem aparecer em diferentes quantidades e combinações em cada
fase. Alguns deles estão relacionados a cenários específicos, como é o caso do
personagem Peba, o mineiro, que aparecem preferencialmente – mas não
exclusivamente – em cenários de minas, grutas ou cavernas. A apresentação de suas
características será feita com a utilização de cenas estáticas de introdução, transição ou
de corte ao estilo HQ (história em quadrinhos).

2.3 Plataforma

O jogo foi desenvolvido para funcionar em plataforma Web, sendo gerado pelo
Construct 2 em formato HTML5 e pode ser acessado via navegador no endereço Web:
http://www.aerodynamik.com.br/graz/ ou http://atomico.no-ip.info/graz/. A versão
gratuita do Construct 2 não permite gerar o jogo como aplicativo para dispositivos
móveis.

3. Apresentação do Software

O nome do jogo – GRaz – é a união da letra “G”, como referência à palavra game – do
inglês, jogo – e “Raz”, uma contração do termo “razão”, empregado na matemática para
significar uma divisão ou comparação entre dois números racionais. Desta forma, o
nome GRaz pode ser compreendido como jogo da razão matemática.

Figura 2. (a) Tela de abertura do jogo; (b) Exemplo de cenário do jogo.

Ao abrir o jogo, será apresentada uma tela de abertura – Figura 2, acima – a
partir da qual o jogador terá acesso às fases, à uma tela de ajuda com explicações sobre
o funcionamento geral do jogo, e à tela de créditos com informações sobre a equipe de
desenvolvimento.

As fases do jogo são semelhantes em seu aspecto geral e as principais diferenças
são os cenários, a quantidade de oponentes e a disposição de obstáculos. O princípio do
jogo é que os oponentes sejam eliminados e para isso o jogador possui uma grande
pedra que precisa ser fracionada em partes iguais. Tomando-se como exemplo uma fase
com duas instâncias da Cabralina, sabendo-se que a personagem pode ser derrotada com
apenas um golpe, serão necessárias duas pedras para vencer a fase; isso significa que o
jogador precisará dividir sua rocha em dois fragmentos e utilizar ½ para cada instância.

Na interface, o jogador utilizará os botões para definir em quantas partes a pedra
será fracionada e ao pressionar o botão “Quebrar Rocha” a pedra maior desaparecerá
dando lugar a um número de pedras menores correspondente à quantidade definida pelo
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jogador. Executado o fracionamento o jogador lançará os fragmentos em direção aos
oponentes eliminando-os na ordem que melhor lhe convier. Utilizando as setas
direcionais do teclado “para cima” ou “para baixo” define-se o ângulo de lançamento da
pedra. As teclas “direita” ou “esquerda” definem a posição do herói para frente ou para
trás. Ao pressionar a “barra de espaços” a pedra é lançada. Se acertar algum oponente,
este terá uma de suas vidas eliminada e assim repetidamente até que o oponente seja
eliminado por completo quando desaparecerá da tela.

A pontuação será maior ou menor com base na correta execução tanto do
fracionamento quanto da eliminação dos oponentes de forma que avançar para outras
fases dependerá de o usuário resolver as questões e eliminar metade ou mais dos
oponentes.

4. Considerações finais

O GRaz foi concebido com a proposta de apresentar um meio lúdico e divertido de
compreender o conceito por trás da forma como as frações são apresentadas nos livros e
nas aulas de Matemática. Espera-se que isso ocorra quando o usuário associar a
quantidade de partes que um objeto (pedra) precisa ser particionado com a quantidade
de golpes que cada oponente deve receber para ser eliminado. É pretendido acrescentar
mais recursos ao jogo a fim de torná-lo mais divertido e fazer com que o jogador queira
retornar ao jogo. Alguns desses recursos seriam no sentido de expandir o sistema de
pontuação acrescentando prêmios e troféus e salvar o progresso dos jogadores.

A fim de avaliar a efetividade do jogo como ferramenta de apoio ao ensino-
aprendizagem, pretende-se aplicar o jogo entre alunos sob a supervisão de seus
professores de Matemática. Como proposta inicial de avaliação, após uma aula sobre
frações, a turma de alunos seria dividida em dois grupos, um que utilizaria o jogo e
outro grupo não o utilizaria. Em outro momento os professores aplicariam questões de
frações aos dois grupos e os resultados seriam comparados. Os alunos seriam
questionados sobre os aspectos relacionados à jogabilidade e diversão. Os dados
obtidos, após análise, seriam apresentados em artigo específico.
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Abstract. This article describes how initiatives of the Tutorial Education Pro-
gram in Computer Science for the formulation of a methodology applied in pu-
blic and private schools for students competing in the Brazilian Olympiad of
Informatics - OBI, aiming to provide the student with a with a logic of pro-
gramming, use of easy-to-understand tools to collaborate for secondary edu-
cation, contributing to a dissemination of computational thinking that is a skill
that should be stimulated by all students not school environment, given that the
technological movement has been influencing each the way of thinking of the
individual.

Resumo. Este artigo descreve as iniciativas do Programa de Educação Tutorial
em Ciência da Computação para a formulação de uma metodologia aplicada
em escolas públicas e privadas para estudantes competirem na Olimpı́ada Bra-
sileira de Informática - OBI, com objetivo de prover ao estudante um contato
com a lógica de programação, utilizando ferramentas de fácil entendimento que
colaborem para que o ensino-aprendizado seja alcançado, contribuindo para a
disseminação do pensamento computacional que é uma habilidade que deve ser
estimulada por todos os estudantes no ambiente escolar, dado que o movimento
tecnológico vem influenciando cada vez mais na forma de pensar do indivı́duo.

1. Introdução
A tecnologia está cada vez mais presente na sociedade e o seu contato acontece prema-
turamente pelas crianças. Nesse contexto, se faz necessário que elas aprendam a utilizar
corretamente essas tecnologias para que possam desenvolver habilidades lógicas, funda-
mentais para a sua evolução como estudante, e sua inserção na sociedade como cidadão
capacitado.

Incentivar pessoas a utilizarem o computador não só como uma diversão, mas
como uma ferramenta para desenvolver habilidades cognitivas é o que caracteriza o pen-
samento computacional [Andrade et al. 2013]. Para [Wing 2006], o pensamento compu-
tacional pode ser colocado como uma das habilidades básicas para qualquer ser humano.
O estı́mulo ao pensamento computacional acontece por meio de criação de programas ou
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da lógica de resolução de problemas comuns às atividades que desempenhamos no nosso
cotidiano.

Várias iniciativas surgem ao redor do mundo com o objetivo de disseminar o pen-
samento computacional. No Brasil a principal iniciativa é a Olimpı́ada Brasileira de
Informática (OBI)1, que tem o objetivo de despertar o interesse para a computação em
alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas. Foi criada pela So-
ciedade Brasileira de Computação (SBC) e pelo Instituto de Computação da UNICAMP2.
Ela consiste em uma competição que incentiva os estudantes à prática do raciocı́nio lógico
e promover a introdução de técnicas de programação. A OBI possui três modalidades:
iniciação, programação e a universitária.

Nessa perspectiva, este artigo tem como objetivo apresentar um projeto desen-
volvido para incentivar a inserção do pensamento computacional através do treinamento
para OBI. Para isso, a próxima seção trata dos trabalhos relacionados, a terceira seção
apresenta a metodologia e a quarta a conclusão.

2. Trabalhos Relacionados
O trabalho de [Marques et al. 2011] relata as experiências obtidas numa oficina de
programação que utilizou da linguagem Python e dos seus benefı́cios para incentivar o
interesse pela área. Os 16 alunos que participaram da oficina avaliaram o curso como
satisfatório.

Outro trabalho é o de [de Barros and Oeiras 2010] que se trata de um projeto de
extensão universitária voltado para a preparação de alunos de ensino médio e fundamental
de escolas públicas para a OBI de 2010. O trabalho de [Dias and Serrão 2014] é uma
oficina com a linguagem Scratch no ensino de programação para alunos iniciantes do
curso de licenciatura em Computação com o intuito de aumentar o interesse e diminuir a
evasão do curso.

3. Metodologia Utilizada
O projeto para inserção do pensamento computacional nas escolas do municı́pio de Mos-
soró foi desenvolvido pelo Programa de Educação Tutorial em Ciência da Computação
(PETCC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O projeto con-
siste em uma parceria com algumas escolas no intuito de capacitar os alunos do ensino
fundamental e médio a participarem da OBI. A capacitação acontece através de treina-
mentos que ocorrem em quatro escolas do municı́pio, sendo três de ensino público e uma
de ensino privado. A metodologia desenvolvida para o treinamento está baseada nas mo-
dalidades da OBI: iniciação e programação.

Nestas escolas o preparatório teve dois segmentos: O treinamento na linguagem
de programação C e um treinamento de raciocı́nio lógico. Para as escolas de ensino
público, exceto uma escola municipal, o treinamento é direcionado para os alunos do en-
sino médio, em particular os alunos do primeiro ano, para participarem da modalidade
programação no nı́vel 1. Como a escola municipal é de ensino fundamental, o direcio-
namento é para a modalidade iniciação nı́vel 2. Já na escola de ensino privado, foram

1http://olimpiada.ic.unicamp.br
2http://www.unicamp.br/unicamp
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escolhidos alunos do ensino fundamental e médio para participarem das modalidades de
iniciação e programação.

Os treinamentos acontecem por meio de encontros semanais, com duração de duas
horas-aula, que privilegiam a motivação, exposição, resolução de exercı́cios e problemas
utilizando o conteúdo apresentado. Embora os treinamentos estejam baseados em aulas
expositivas e práticas de laboratório, ministradas por integrantes do PETCC, os conteúdos
trabalhados pelas modalidades iniciação e programação da OBI são distintos, para isso
foram desenvolvidos dois tipos de treinamentos, um para cada modalidade. As próximas
seções apresentam cada um dos treinamentos desenvolvidos.

3.1. Treinamento para Modalidade Iniciação
Para este segmento foi utilizado o livro Jogos de Lógica do professor Wellington Santos
Martins, e como afirma em [Martins 2011] os chamados Jogos de Lógica são apresentados
na forma de problemas do dia a dia e requerem o uso de raciocı́nio lógico analı́tico para a
sua solução. A solução do problema, geralmente, envolve a descoberta de novas regras e
a escolha correta de possı́veis combinações de relacionamento entre objetos.

Este treinamento é direcionado aos alunos do Ensino Fundamental para partici-
parem da modalidade Iniciação e, futuramente, na modalidade programação nı́vel júnior,
sendo assim, também foi utilizado como base para ensino destes alunos o curso básico de
Lógica de Programação de Paulo Sérgio de Morais, no qual afirma em [MORAES 2000]
que a lógica de programação é necessária para as pessoas que desejam trabalhar com o
desenvolvimento de sistemas e programas, ela permite definir a sequência lógica para o
desenvolvimento.

Para os alunos da modalidade de iniciação não há necessidade do estudo da lin-
guagem de programação, e sim, apenas de raciocı́nio lógico para a realização das pro-
vas. Então, para este segmento, escolheu-se utilizar algumas ferramentas para auxiliar no
aprendizado do estudante. Dentre elas destacam-se: Scratch3 e o Code.org4.

O Scratch é um software criado pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT)
como auxı́lio para o aprendizado da lógica de programação, voltado à jovens e crianças.
Este software foi escolhido como um assistente alternativo para as aulas de raciocı́nio
lógico, como forma de atrair a atenção do aluno e burlar a monotonia da sala de aula.
Segundo [Pinto 2010] algumas das potencialidades do Scratch são: liberdade de criação,
criatividade, comunicação e partilha, associada à aprendizagem.

O site code.org, como o Scratch, também utiliza a forma de programação de
movimentação de blocos. O site prevê a oportunidade para que os alunos aprendam a
ciência da computação, com a programação de arrastar e soltar. O curso é projetado
para motivar estudantes e educadores a continuar aprendendo a ciência da computação
como uma maneira de melhorar as relações, as conexões e a vida do mundo real
[Kalelioğlu 2015].

3.2. Treinamento para Modalidade Programação
Neste modelo, com a linguagem de programação C, o preparatório foi formulado para
as modalidades de programação nı́vel 1 e nı́vel júnior. Toda a estrutura do conteúdo

3https://scratch.mit.edu/
4https://code.org
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abordado foi feita com base no material de estudo disponibilizado no site da OBI, desen-
volvido pelo professor Arnaldo Moura do Instituto de Computação da Unicamp.

O conteúdo foi estruturado da melhor maneira para facilitar o ensino e aprendi-
zado do estudante. O material é composto de tarefas que contêm listas de exercı́cios
sobre o assunto visto na sala de aula para elucidar as possı́veis dúvidas e complementar
a integralização do aprendizado do aluno através de dicas das resoluções dos exercı́cios
e simulados que são compostos por questões mais atuais da OBI. O treinamento dura um
perı́odo de 28 semanas, se seguido a risca.

4. Conclusão
O propósito deste trabalho é de levar o conhecimento da lógica de programação para as
escolas públicas e privadas, com intuito de viabilizar a participação dos alunos na OBI,
permitindo capacitá-los para resolução de problemas computacionais por meio do en-
sino/aprendizado dos fundamentos básicos de lógica de programação. O trabalho permite
despertar o interesse dos jovens para a área de Computação, mostrando as possibilidades
do uso da tecnologia como ferramenta para a solução de problemas e incentivar os jovens
a seguir carreira na área.
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Abstract. This article aims to use an IEEE 802.15.4 WSN standard in the 

monitoring of temperature and luminosity variables of light sources with three 

different technologies: incandescent lamp, compact fluorescent lamp and 

LED, via an electronic mockup that reproduces a private condominium of 

houses, simulating a Smart Grid application. The results will show the 

feasibility of using WSN applied to smart grids and will help in choosing the 

most efficient lighting technology with low cost included. 

Resumo.  Este artigo objetiva utilizar uma RSSF do padrão IEEE 802.15.4 no 

monitoramento de variáveis de temperatura e luminosidade de lâmpadas 

elétricas com três diferentes tecnologias: incandescente, fluorescente 

compacta e de LED, através de uma plataforma de testes em forma de uma 

maquete que reproduz um condomínio fechado de casas, simulando uma 

aplicação Smart Grid. Os resultados apresentados mostrarão a viabilidade do 

uso de RSSF aplicados à Smart Grids e auxiliarão na escolha da tecnologia 

de iluminação mais eficiente e de menor custo. 

1. Introdução 

O crescimento da quantidade de produtos eletroeletrônicos em todo o mundo causou 

um aumento no consumo de energia mundial e este aumento tende a continuar, 

causando efeitos nocivos, especialmente para o meio ambiente [Gharavi e Hu 2011]. 

Devido ao avanço de novas tecnologias e das ferramentas dos sistemas de energia 

elétrica, surgiu o conceito de Redes de Energia Inteligentes (Smart Grids) que ajudam a 

minimizar os impactos do aumento do custo da energia elétrica e suas consequências 

para a degradação do meio ambiente [Saul-Rinaldi, Lebaron e Caracino 2013].  

A conexão com o Smart Grid geralmente é feita através de redes cabeadas que 

usam a infraestrutura da rede elétrica (uso de cabos elétricos combinados com os cabos 

de informação), ou com outras redes de informação disponíveis (telefone, TV a cabo, 

dentre outras) [Saul-Rinaldi, Lebaron e Caracino 2013]. Neste contexto, a utilização de 

redes de sensores sem fio (RSSF), especialmente àquelas que trabalham com o padrão 
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IEEE 802.15.4, torna-se uma boa alternativa devido à sua característica de baixo custo, 

baixo consumo de energia, confiabilidade e facilidade de instalação e configuração 

[Oliveira et al. 2014]. 

Oliveira e Alves (2016) analisaram, através de simulações, o uso de RSSF 

aplicada em Smart Grids em condomínios residenciais. A simulação foi baseada em 

uma área real extraída do Google Earth [Google 2016]. Os parâmetros de desempenho, 

tais como perdas de pacotes, vazão, atraso fim-a-fim, jitter e energia residual foram 

testados e demonstraram a viabilidade da utilização de RSSF naquele cenário simulado.  

O referido trabalho, porém, não realizou testes reais que pudessem comprovar a eficácia 

das RSSF aplicadas à Smart Grids. 

A principal contribuição deste trabalho é a utilização de RSSF em 

implementações práticas de monitoramento de variáveis utilizadas em Smart Grid, 

através de uma plataforma de testes em forma de uma maquete que reproduz um 

condomínio fechado de casas, permitindo realizar a análise da temperatura e 

luminosidade de lâmpadas com três diferentes tecnologias: incandescente, fluorescente 

compacta e de LED.  Desta forma será possível comprovar, na prática, a viabilidade do 

uso de RSSF aplicados à Smart Grids que auxiliarão na escolha da tecnologia de 

iluminação mais eficiente e de menor custo.  

2. Metodologia 

Todos os testes práticos desenvolvidos neste trabalho foram feitos em uma plataforma 

de testes construída em forma de uma maquete de 70cm de comprimento x 1m de 

largura, que reproduz um condomínio fechado de quatro casas, cada uma contendo um 

ponto luminoso de energia (lâmpada), dispostos da seguinte forma:   uma casa contendo 

uma lâmpada incandescente de 60W (L1); uma casa com uma lâmpada fluorescente 

compacta de 15W (L2) e; duas casas, cada uma com uma lâmpada de LED de 9W 

(LED1 e LED2).  Cada casa possui um interruptor (CH1 a CH4) e um relê independente 

(RL1 a RL4), permitindo o controle individual dos pontos de energia em cada 

habitação. A Figura 1 mostra o diagrama esquemático da plataforma de testes 

desenvolvida neste artigo.  O diagrama foi desenvolvido com a ferramenta CircuitLab 

[CircuitLab 2017] 

 

Figura 1. Diagrama esquemático da plataforma de testes. 

 Em conjunto com cada lâmpada foram acoplados sensores de temperatura e 

luminosidade (placa MDA 100) que fazem parte de nós sensores (XM 2110) do kit de 

RSSF da Crossbow [Crossbow 2007]. O objetivo é mensurar os níveis de luminosidade 

e temperatura geradas por cada lâmpada.  Os dados produzidos pelos testes indicarão 
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qual das fontes luminosas é a melhor em termos de eficiência luminosa e economia de 

energia.    A Figura 2a ilustra a maquete, onde é possível ver o posicionamento das luzes 

e dos nós sensores do kit de RSSF da Crossbow (Figura 2b).  

 

Figura 2. Plataforma de testes de temperatura e luminosidade através de RSSF: 

a) vista geral da maquete; b) detalhe do posicionamento dos sensores e das 

luzes nas casas. 

A captura dos dados da RSSF é feita através de um nó coordenador da rede, 

acoplado a porta USB de um notebook (Figura 3a), que registra os dados via 

supervisório MoteView, presente no kit da Crossbow. Na figura 3b pode-se notar a 

representação gráfica dos três nós sensores e do coordenador na análise dos dados, em 

tempo real. A configuração dos nós sensores e do supervisório foram feitas baseadas no 

manual presente no kit de desenvolvimento da Crossbow [Crossbow 2007].  

 

Figura 3. Coordenador enviando dados via USB para o notebook (a) e; detalhe 

do supervisório MoteView (b). 

A fim de melhorar a precisão dos testes, foram realizadas 10 rodadas de 1 hora 

cada. 

3. Resultados e Discussões 

Os gráficos abaixo apresentam os resultados realizados na plataforma de testes. 
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3.1. Temperatura 

A Figura 4 mostra o gráfico da temperatura, medida em graus Célsius (ºC), das 

lâmpadas incandescente de 60W, fluorescente compacta de 15W e de uma das 

lâmpadas LED de 9W, respectivamente, obtidas através da média aritmética de dez 

testes. É possível perceber a grande diferença de temperatura gerada pela lâmpada 

incandescente.  Isso reflete a sua ineficiência em converter energia em luminosidade, 

visto que o filamento que produz a luz gera muito mais calor que propriamente 

luminosidade.  Tem-se, consequentemente, maior gasto energético [Joule 2017].  A 

lâmpada fluorescente compacta de 15W produziu 46,57% menos calor que a 

incandescente; a de LED produziu 51,31% menos calor que a incandescente e 8,87% 

menos calor que a fluorescente, mostrando-se, assim, a mais eficaz em termos de 

eficiência energética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfico da temperatura média (ºC) das lâmpadas incandescente 

(60W), fluorescente compacta (15W) e de LED (9W). 

3.2. Luminosidade 

O fluxo luminoso (obtido através de dez testes), foi expresso em Lumens (lm), medida 

que indica a intensidade de luz emitida [Kelux 2017]. Observa-se que tanto a luz 

fluorescente compacta de 15W quanto a luz de LED de 9W emanaram um fluxo 

luminoso bem próximo ao da lâmpada incandescente de 60W, indicando que, tanto a 

luz fluorescente compacta quanto a de LED podem substituir com eficiência a 

incandescente de 60W (Figura 5). 
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Figura 5. Luminosidade média (Lumens) das lâmpadas incandescente (60W), 

fluorescente (15W) e de LED (9W). 

4. Conclusões 

Este artigo realizou uma análise da eficiência de lâmpadas elétricas em aplicação de 

Smart Grids utilizando Rede de Sensores sem Fio, através de uma plataforma de testes 

em forma de uma maquete que reproduziu um condomínio fechado de casas.  

Os resultados apresentados mostraram que a lâmpada de LED é a mais eficiente, 

visto que produz uma luminosidade equivalente às lâmpadas incandescente de 60W 

com menor consumo energético (9W), gerando menos calor, em comparação às 

lâmpadas incandescente e fluorescente compacta utilizadas nos testes. 

Como trabalho futuro, pretende-se mensurar o consumo energético de fontes 

luminosas e de eletroeletrônicos de usos comuns em uma residência, através de RSSF 

baseadas em Arduino, via plataforma de testes desenvolvida neste artigo. 
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Abstract. In robotic mapping and navigation, simultaneous localization and
mapping (SLAM) is the computational problem of mapping an unknown environ-
ment while simultaneously estimating the robot position. Several problems are
faced when SLAM approach is used at unstructured scenario, such as tracking
problems and occlusions. To solve this problems, a number of SLAM algorithms
from different classes are available. Since there is often a need to choose the
best algorithm in any real-world application, this work presents an experimen-
tal evaluation of three SLAM techniques, namely, ORB SLAM, ORB SLAM2
(RGB-D) and RTAB-Map, when facing the mentioned issues. The algorithms
are assessed on data depicting the “kidnapped robot problem” and occlusions
situations where moving dynamic objects are passing through the visible scene.
The analysis reported in this work should provide insight for who is seeking a
SLAM solution for unprepared indoor applications.

1. Introduction

Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) [Grisettiyz et al. 2005], is a vastly re-
searched topic in Computer vision. It is applied in an unknown environment when a
sensor is constructing or updating a map while keeping tracking of its own location.

SLAM approach is a big step towards enabling autonomous robot, in gen-
eral, the algorithms relay in a theoretical probabilist approach[Thrun et al. 2005a],
which model how to compute the best pose of a robot by one or more sensor
[Durrant-Whyte and Bailey 2006], [Bailey and Durrant-Whyte 2006]. Several problems
are faced in unprepared environments, as in a disaster scenario, where may have vari-
ety of geometrical and visual features, large scenarios, large trajectory, very poor con-
trol conditions, and so one. In our work, we focus in two known important problems,
the “kidnapped robot problem” in which a robot is moved to another position without
being told, and the “visual occlusion problem” in which something goes through a sce-
nario(as a human walking) when an robot is operating. Due the particularity of each
sensor type, SLAM can be performed by different algorithms classes, such as SLAM
for ranger sensors [Grisetti et al. 2007] [Kohlbrecher et al. 2011] and SLAM for visual
sensors [Mur-Artal et al. 2015] [Labbé and Michaud 2014], SLAM for visual sensors can
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be subdivided by the number of cameras or sensors, SLAM Monocular for one camera,
Stereo for two cameras, and RGB-D for one camera and one depth sensor. Considering
a large number of algorithms with a different approach, there is often a need to evaluate
and choose an appropriate solution aiming a particular application.

In light of this, our work aims to experimentally evaluate a selected number of
SLAM algorithms in an unprepared(uncontrolled) environment, to provide a preliminary
guidance for beginners in SLAM area on the selection of a SLAM solution for an indoor
application. Because of the large availability and low cost of RGB-D sensors (e.g Mi-
crosoft Kinect), we choose to use datasets with this type of sensor. Nevertheless, RGB-D
sensors are versatile and can be used as a common RGB camera, stereo camera or as a
RGB-D camera.

A total of three SLAM algorithms compatible with RGB-D sensors
is selected: ORB SLAM [Mur-Artal et al. 2015], from the monocular SLAM
class; and ORB SLAM2(RGB-D) [Mur-Artal and Tardós 2017] and RTAB-Map
[Labbé and Michaud 2014], from the RGB-D and Stereo class. Our interest is in the
behavior of algorithms facing real problems, from which we establish the criteria to carry
out the experimental evaluation. The algorithms are assessed using datasets collected
at one author’s house and also from the literature [Sturm et al. 2012] depicting realistic
operations scenarios and situation for autonomous robots.

2. Related Work
Despite being a well studied problem with its theoretical background published on tu-
torials papers [Durrant-Whyte and Bailey 2006] and books [Thrun et al. 2005b], SLAM
still has various open issues. SLAM is considered a complex problem and consequently
many related questions are study by the scientific community as the task of choos-
ing and evaluating a SLAM algorithm for a particular scenario or situation for unpre-
pared applications, kidnapped robot problem [Fox et al. 2001] and the occlusion problem
[Gabriel et al. 2003] are examples of these situations.

SLAM algorithms are discussed on the work of Huletski [Huletski et al. 2015].
In contrast to our work, Kuletski evaluates those algorithms on the measurable charac-
teristics such as data processing time, CPU usage and Frames per Second(FPS). SLAM
algorithms are also discussed on the work of Santos et al. [Santos et al. 2013a]. In con-
trast to our work, Santos et al. evaluate those algorithms using the Robot Operating
System(ROS)[Quigley et al. 2009]for 2D SLAM solutions for laser based sensors only
and thus, do not take low cost and sensor availability into consideration. Our analysis
contributes to the literature with practical use experiences providing insight for who is
seeking a SLAM solution for the kidnapped robot problem and the occlusion problem in
unprepared indoor scenarios.

3. Evaluated SLAM Algorithms
The SLAM is an open topic in computer vision area, that is why there is a large number
of SLAM algorithms with different classes and approaches, the data used in SLAM al-
gorithms can be gathered with different types of sensors, such as IMUs, Cameras RGB
and RGB-D and laser. Due the variety of sensor there are different ways to solve SLAM
problem [Nüchter et al. 2007], [Kohlbrecher et al. 2011], [Santos et al. 2013b].
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This section presents a brief description of the selected SLAM for visual sensors
algorithms: ORB-SLAM2(Monocular) [Mur-Artal et al. 2015], ORB-SLAM2(RGB-D)
[Mur-Artal and Tardós 2017] and RTAB-Map [Labbé and Michaud 2014].

3.1. ORB SLAM and ORB SLAM2(RGB-D)

ORB-SLAM2 is an image-based approach that works with RGB(Monocular), RGB-D
and Stereo sensors and operates with 6DoF(Degrees of Freedom) motion. The algorithm
works with three main parallel treads: Tracking, local mapping, and loop closing.

To estimate the sensor pose, features are extracted and compared between image,
this process gives features matches in a local map, the result of those matches are used to
extract 3D information from the 2D projection by equations from the projective geometry
theory. The tracking uses the 3D information to localize the camera with every frame and
deciding when inserting a new keyframe in the map.

The local mapping processes new keyframes and performs BA(Bundle
adjustment)[Triggs et al. 1999] to get a reconstruction of the camera pose surrounds. The
local mapping is also in charge of removing redundant keyframes.

Loop closing searches for larges loops in every new keyframe, a large loop is
detected if a previously visited place is recognized. An pose-graph optimization is applied
and correct the accumulated drift during the system process.

One of the major difference between ORB SLAM2(RGB-D) and ORB-SLAM
is how the keypoints are extracted. RGB-D and Stereo sensors uses Stereo Keypoints,
which are defined by three coordinates, Xs = (uL, vL, uR) being (uL, vL) the coordina-
tions on the left image, and uR the horizontal coordination of the right image. For every
left features, it is search a match in the right image, thereafter the stereo keypoints is
generated with the coordinates of the left features and horizontal coordinate of the right
match. Since the RGB-D sensor has just one camera and one depth sensors, the features
are extracted from RGB image, and for each feature of coordinate uL, vL it is depth value
d is transformed into a virtual right coordinate. Monocular Keypoints are defined by two
coordinates, Xs = (uL, vL) and it is features are all those features that has no correspon-
dence in Stereo, or an invalid depth value d in RGB-D. Those points can contribute with
rotation and translation pose estimation, but does not provide any scale information.

3.2. RTAB-Map

RTAB-Map is an approach that can use any sensor capable to obtain visualization in-
formation (e.g laser scans, RGB images, depth images). The algorithm is a graph based
SLAM with global loop closure detections to compute the camera position and the map of
her environment.The map structure is a graph with nodes and links. Nodes are added for
each location in the map, and is responsible for saving odometry and visual information,
while links are added between two nodes in a row and when a loop closure detection is
found. Links store information about geometrical transformations between nodes.

Since these methods are computationally expensive as the map grows in size, the
algorithm has a graph optimization through a memory management process that limits
the number of nodes available as input in loop closure detection and graph optimization,
achieving thus operation with online requirements. For our experiments we use the RGB-
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D version of the algorithm, the maps computed are in the form of textured (RGB) dense
point clouds.

4. Evaluation Criteria

In order to evaluate SLAM Algorithms in unprepared environments, we analyze two im-
portant problems in SLAM area. The first problem is known as “kidnapped robot prob-
lem”, in which a well-localized robot is teleported to some other position without being
told. The second problem is the occlusion test and it happens when a human(or anything
with features) is walking through a scenario when an autonomous robot is operating.
Since we are examining the algorithms in the two problems described above, we estab-
lished some criteria for them, which can be posed as intuitive questions, listed as follows:

• Does the camera was capable to recover his position after tracking problems?
• Does the camera recognize moving dynamic objects in order to ignore them as

part of the map scene?
• Does the computed trajectory resemble the actual trajectory performed by the

camera?
• Does the computed map resemble the actual map of the environment?

Our methodology relies on a careful inspection of each system in operation, in
which a human operator visually examines the algorithm in action in order to search for
any undesired behaviors.

5. Experiments & Results

5.1. Datasets

Our evaluation is conducted by running the selected algorithms in three datasets con-
taining RGB-D data, one of the datasets was gathered at one of the author’s house,
while the other two were selected from a standard benchmark on RGB-D SLAM
[Sturm et al. 2012]. By a hand-held Kinect sensor, we collected one dataset called
”home kidnapped robot”. The RGB-D data were collected along some rooms with a lot of
visual features, furniture, and home appliances. Our goal with “home kidnapped robot”
to test the kidnapped robot problem, the Kinect was moved around the house and one time
we covered the cameras of the Kinect while we pointed the Kinect to a different location.

The use of publicly available datasets allows us to analyze different environ-
ment from that on our data. Specifically, in data “freiburg2 360 kidnap” where a hu-
man operator moved a Kinect camera through a large environment similar to a ware-
house, this sequence help us to evaluate the behavior in large scenarios and with a
varying amount of visual and geometric features. Furthermore, we choose to use of
rgbd dataset freiburg3 walking static dataset in order to test the occlusion problem.

5.2. System Configuration

We conducted the experiments using a workstation PC with an Intel Core i3 2120 3.3
Ghz processor and 8 GB of RAM running Ubuntu 14.04. For collect the images we used
a laptop PC with a Intel Celeron Dual Core 2.16 Ghz processor and 4 GB of RAM to
collect the datasets.
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5.3. Results

In this section, we discuss the results of the three evaluated SLAM algorithms after com-
puting a map on each dataset. Each dataset has a table with three moments of the mapping,
for the kidnap test, the first moment is just before to get lost, the second moment is when
the robot is lost and trying to relocalize, and the last moment is the final map processing.
On occlusion test, the first moment is when two people began to walk, the second moment
when they sit back on their chairs, and the last moment is the final map processing. For
ORB SLAM and ORB SLAM2(RGB-D), the resulting are shown as point clouds map
with sensor trajectory in the left window, and the right windows show the detection of
features in RGB(gray-scale). For RTAB-Map, the left windows show the loop closure
detection(above) and the odometry with features detection in RGB image(below), the
right window shows the textured point clouds with sensor trajectory. Additionally make
publicly available all video sessions.1

5.3.1. Results on kidnap robot problem home data

On home kidnapped robot, a human operator is moving a Kinect sensor around an envi-
ronment, and in one moment the Kinect is covered and the camera is moved to another
place. As we can see on table 5.3.1, none of the tree algorithms were able to relocalize af-
ter the camera has been occluded, furthermore, ORB SLAM was not able to compute the
map on the first moments, just getting the enough features to began the map on the right
before the camera has been moved to another place, this behavior may have been due
the illumination. The final map computed by ORB SLAM2(RGB-D) and RTAB-Map
assemble to the real scenario.

Table 1. Results of the three evaluated SLAM algorithms on
home kidnapped robot data

before occlude the
camera

Trying to relocalize
Final map(from

above)

ORB SLAM

ORB SLAM(RGB-D)

RTAB-Map

1 https://www.youtube.com/watch?v=xofXkf5h4C0
&list=PL3-5cPiG5GkydSLbYQaCdQqAJcBICNbYG
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5.3.2. Results on kidnap robot problem TUM data

On rgbd dataset freiburg2 360 kidnap dataset, a human operator is moving a Kinect
sensor around an environment, and in one moment the Kinect is covered and the
camera is moved to another place. As we can see on table 5.3.2, ORB SLAM and
ORB SLAM2(RGB-D) were able to relocalize and thereafter ending the SLAM process-
ing, RTAB-Map was not able to relocalize as we can see in the images on columns two and
three on table 5.3.2 , the red at background indicates that the robot is lost. It is also remark-
able that the trajectory computed by ORB SLAM it is different from ORB SLAM(RGB-
D) and RTAB-Map, this happens because ORB SLAM does not have the scale informa-
tion about features, making a “more closed” map. Furthermore, the Final map computed
for all of them are similar and resemble the actual environment.

Table 2. Results of the three evaluated SLAM algorithms on
rgbd dataset freiburg2 360 kidnap dataset

before occlude the
camera

Trying to relocalize
Final map(from

above)

ORB SLAM

ORB SLAM(RGB-D)

RTAB-Map

5.3.3. Results on occlusion problem TUM data

On rgbd dataset freiburg3 walking static dataset, the Asus Xtion sensor has been kept in
place manually and two people that are initially sitting on their chair began to walk on
the environment. ORB SLAM2(RGB-D) and RTAB-Map treat the two people as visual
features on the scenario as we can see on table 5.3.3, so the final map of both does not
resemble the real environment. Furthermore, since the algorithms threated the people as
a fixed part of the scenario, the algorithms considered not the person walking, but the
camera moving, resulting in a camera trajectory as we can see in the second column on
table 5.3.3. ORB SLAM does not consider the two people as visual features, so they were
not considered in the map and there was no camera trajectory as expected. All results are
easily understood on the last column with the view from above.
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Table 3. Results of the three evaluated SLAM algorithms on
rgbd dataset freiburg3 walking static dataset

began to walk sitting after walk
Final map(from

above)

ORB SLAM

ORB SLAM2(RGB-D)

RTAB-Map

6. Conclusion

This work presents an experimental evaluation of SLAM algorithms. The assessment is
set up by executing three RGB-D datasets on three SLAM algorithms from monocular
and RGB-D classes. In each experiment, we evaluate the algorithms in kidnapped robot
problem and occlusion problem according to an established number of criteria enumer-
ated to emphasize practical aspects of the system on realistic operation scenarios. From
the results and discussions, we conclude that those problems are hard to solve, RTAB-
Map was not able to solve any of the problems in all datasets, whereas ORB SLAM and
ORB SLAM2(RGB-D) were able to relocalize in one of the two datasets of kidnapped
robot problem, but ORB SLAM was the only one to that does not consider the two peo-
ple as visual features of the map scene. We believe that the experiences reported on this
should provide insight for who is seeking a SLAM solution for unprepared indoor ap-
plications for low cost RGB-D sensors. We believe that the experiences reported on this
work should provide a preliminary guidance for who is seeking a SLAM solution for
unprepared indoor applications.
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Abstract. An architecture and an implementation of a system for vehicle mo-
nitoring in establishments based on automatic license plate recognition from
camera images placed in parking access paths is proposed. The presented soft-
ware architecture is adjustable to different sources of images and vehicle data
to provide real time visualization and generation of reports about quantity, ave-
rage cost, legal situation and frequency of a vehicle in an establishment. The
collection of this data and the real time exhibition can reveal important infor-
mation about the profile of the frequenters and inspire institutional and financial
decision takings in organizations.

Resumo. Uma arquitetura e uma implementação de um sistema para monitora-
mento de veı́culos em estabelecimentos com base no reconhecimento automático
de placas de licenciamento a partir de imagens de câmeras posicionadas em
vias de acesso de estacionamentos é apresentado. Projetou-se uma arquitetura
flexı́vel passı́vel de ser ajustada a diferentes fontes de imagens e de dados veicu-
lares para fornecer visualizações de dados e geração de relatórios sobre quan-
tidade, custo médio, situação legal e frequência de determinado veı́culo em um
estabelecimento. A coleta e exibição desses dados em tempo real pode revelar
importantes informações sobre o perfil dos frequentadores e inspirar tomadas
de decisão de cunho institucional e financeiro em organizações.

1. Introdução
Aspectos qualitativos e quantitativos do fluxo de veı́culos em um estacionamento, como
valor de mercado de cada automóvel, frequência semanal e situação legal, são dados im-
portantes por revelarem informações sobre os usuários e a relação deles com o respectivo
estabelecimento. Saber, por exemplo, que uma determinada marca de automóvel é pre-
ferência da maioria dos clientes mais fiéis de um comércio pode estimular a criação de
parcerias publicitárias com fabricantes. Inferir informações sobre os clientes mais fiéis
pode também embasar a criação de promoções personalizadas ou de planos de negócio
especı́ficos para clientes com maior ou menor poder de compra. Ademais, monitorar a
situação legal dos veı́culos pode prevenir ações criminosas dentro dos estabelecimentos.

Identificar os veı́culos, porém, não é uma tarefa trivial, e existem diver-
sas estratégias propostas na literatura, entre as quais estão a tecnologia RFID
[Pala and Inanc 2008, Zhou and Li 2016] e o Reconhecimento Automático de Placas
(RAP), um ramo de pesquisa da área de Visão Computacional muito visado atualmente,
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não apenas devido aos desafios tecnológicos envolvidos, mas também pela vasta gama de
aplicações que viabiliza.

Tamanha aplicabilidade se deve ao fato de, a partir do conteúdo da placa, ser
possı́vel não apenas identificar os veı́culos de forma pouco custosa em termos de hard-
ware e software, mas também acessar bancos de dados veiculares e obter diversos dados,
como a marca, o modelo, o ano, a cor e o preço, inclusive, o que possibilita a análise
dos frequentadores dos estabelecimentos. Os sistemas propostos no estado da arte, entre-
tanto, não exploram essa possibilidade de coleta massiva de dados a partir dos veı́culos
reconhecidos para fins de caracterização de frequentadores.

Por exemplo, [Tian et al. 2014] propõe um sistema para estacionamentos inteli-
gentes que inclui um módulo de detecção de veı́culos, outro de controle de acesso e
um software de gerenciamento. [Aalsalem et al. 2015], por sua vez, apresenta a pro-
posta de um sistema para monitoramento de estacionamentos baseado em RAP ob-
jetivando principalmente facilitar a identificação de causadores de danos em carros e
de bloqueios, além de ajudar os usuários a localizarem seus carros. [Neto et al. 2015,
Sneineh and Salah 2017] apresentam sistemas simples para controle de acesso de veı́culos
cadastrados em estacionamentos utilizando apenas câmeras e técnicas de RAP. Já
[Yimyam and Ketcham 2017] utilizam câmeras, RAP e o registro dos instantes de entrada
e saı́da dos carros para o cálculo automático de taxas de estacionamento.

Este trabalho apresenta uma arquitetura e uma implementação de um sistema que
utiliza câmeras e RAP para monitorar as vias de acesso de estacionamentos com o ob-
jetivo principal de coletar dados quantitativos e qualitativos acerca dos veı́culos. Com
eles, é possı́vel inferir informações acerca dos frequentadores dos estabelecimentos, e,
consequentemente, embasar tomadas de decisão por parte de gestores e empresários.

2. O sistema proposto
O sistema proposto foi arquitetado para flexibilizar a integração de quatro componen-
tes principais: um conjunto de fontes de imagens, um módulo de Reconhecimento Au-
tomático de Placas, um conjunto de fontes de dados e um conjunto de interfaces gráficas.
O propósito principal é permitir a alteração de qualquer um desses elementos sem afe-
tar o funcionamento dos demais, garantindo a adaptação do sistema a diversos contextos.
A fim de se alcançar a integração entre os principais elementos, adotou-se uma clássica
disposição em três camadas (Figura 1), descrita na próxima seção, cujo propósito é prover
independência entre os módulos.

2.1. Arquitetura

A primeira camada, denominada View, agrupa o conjunto de interfaces gráficas que exi-
birão os dados gerados pelas camadas inferiores. A principal motivação para isso é per-
mitir o desenvolvimento de diversas visões dos dados, adaptadas a diferentes usuários.
Para que haja a sincronização com os demais módulos, as classes dessas camadas devem
ser implementadas como observadoras da camada abaixo. Assim, sempre que novos da-
dos surgem, as visões são notificadas e podem escolher como lidar com eles. A camada
seguinte, Business, agrupa elementos de acesso às fontes de imagens, através da subca-
mada Capture; de reconhecimento da placa, pela subcamada Detection; e de captação,
geralmente por meio de threads, e sincronização dos dados com a camada superior, na
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Figura 1. Arquitetura do sistema. Figura 2. Painel em tempo real.

subcamada Control. Finalmente, a camada Data access é responsável por lidar com ban-
cos de dados e fontes de dados externas.

2.2. Implementação e resultados preliminares

A implementação projetada como prova de conceito para a arquitetura acima consiste em
um dashboard para Desktop, desenvolvido na linguagem Java, para exibir informações
como caracterı́sticas e legalidade dos veı́culos que circulam dentro do estabelecimento,
preços baseados na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e
gráficos contendo preços médios e quantidade dos veı́culos por hora.

A interface gráfica, membro da camada View, foi construı́da com o auxı́lio da
biblioteca gráfica JavaFX, sendo responsável por mostrar ao usuário os resultados do
processamento de dados. A camada de Business, por sua vez, foi implementada para
acessar imagens de câmeras posicionadas nos acessos do estabelecimento, realizar o RAP
através do método apresentado em [Greati et al. 2017] e integrar os novos dados com
aqueles na camada Data Access. Esta, por fim, possui três principais funcionalidades
neste sistema: obter dados qualitativos dos veı́culos por acesso a dados do Sistema Naci-
onal de Informações de Segurança Pública (Sinesp); acessar preços dos veı́culos na tabela
FIPE; e sincronizar os dados obtidos do Sinesp, da tabela FIPE e do próprio sistema,
armazenando-as em um banco de dados relacional PostgreSQL para posterior mineração
de dados.

A Figura 2 apresenta o dashboard proposto, com quatro subpainéis: entrada de
veı́culos, saı́da de veı́culos, área de gráficos e lista de notificações. O subpainel de entrada
informa para o usuário as caracterı́sticas dos veı́culos que entraram no estabelecimento e
quantidade de vezes que o veı́culo compareceu a esse local para cada dia da semana. Essas
caracterı́sticas foram obtidas através da base de dados do Sinesp e da tabela FIPE a partir
do conteúdo da placa reconhecida pelo módulo de RAP. De forma semelhante, o subpainel
de saı́da também mostra as caracterı́sticas dos veı́culos, além do horário de entrada e
saı́da. A região de gráficos, no lado inferior esquerdo, informa a quantidade e o preço
médio dos veı́culos por hora, o número atual de veı́culos e a situação dos últimos veı́culos
que entraram no estabelecimento, sendo coloridos com a cor vermelha caso o veı́culo
seja roubado e com a cor verde caso contrário. A última área, a do canto inferior direito,
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ainda não implementada, será a região de notificações, onde se deverão mostrar alertas de
possı́veis inconsistência de dados, alertas de veı́culos roubados e metas alcançadas pelo
estabelecimento.

3. Conclusões
Este artigo apresenta uma arquitetura para sistemas de monitoramento de vias de acesso
de estacionamentos utilizando algoritmos de reconhecimento automático de placas, obje-
tivando a inferência de informações sobre os frequentadores e a relação deles com os es-
tabelecimentos. Como prova de conceito, sugeriu-se, seguindo a arquitetura proposta, um
painel de visualização em tempo real integrando captação de imagens, reconhecimento
de placas, consulta de dados e visualização de informações em módulos independentes e
bem integrados.

Os passos seguintes desta pesquisa se concentrarão em aprimorar a arquitetura,
concluir a implementação sugerida e utilizar simulações para validar a possibilidade de
aplicação em situações reais. Se necessário, alguns módulos poderão ser substituı́dos vi-
sando aumentar a acurácia e eficiência do sistema. Além disso, aplicar-se-ão técnicas
de mineração de dados, como clusterização, associação e classificação, para inferir
informações importantes e auxiliar nas tomadas de decisões acerca do fluxo de veı́culos e
caracterização dos frequentadores.
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Abstract. Actually there are many options of platforms available to choose
when developing IoT applications and FIWARE platform is one of them. How-
ever, when choosing a specific platform, besides learning specific IoT protocols
details you must also learn specific configurations and APIs usage of the cho-
sen platform. So this work presents a library developed in Python in order to
facilitate the creation of applications using IoT and Context components from
FIWARE, showing how it facilitates the development and also presenting a use
case that helps to validate and measure its utility.

1. Introduction
Nowadays the Internet of Things (IoT) topic is in a great ascending and its more common
to see many IoT applications being developed every day, with the most distinct objectives
and using different devices, protocols and programming languages. As many factors are
involved and must be considered when developing this kind of applications (like protocol
to be used, storage, programming language etc.), the use of support platforms becomes
essential to ease this development. The FIWARE platform is actually one of these plat-
forms that can be chosen, presenting characteristics that meet most of the needs for this
kind of applications.

Although this platform bring many facilities for developers and users of appli-
cations, its necessary some time to be familiar with the large number of APIs provided
by different components that the platform presents, since there are many settings and
parameters configuration that must be known before starting developing from IoT with
FIWARE. Moreover, the use of these provided interfaces by applications is not so natural,
since you must make calls for provided REST APIs inside your code, being necessary
to set many parameters that configure the request, while the developer should be focused
only on specific details from the developed application.

So this work aims to present the programming library created to ease the develop-
ment of IoT applications using the FIWARE platform components, through explanations
and a example of usage, that can exemplifies the usage of the solution and can be later
used to evaluate this way of development.

First a overview about FIWARE platform and the required environment composed
by its components is shown. After that it’s presented the programming library created and
shown a case study of a simple application that applies the developed tool and exemplifies
its usage. Later its shown the next steps and the plan to evaluate the utility of the solution.
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2. The FIWARE Platform
The FIWARE 1 platform presents an environment based on cloud-computing platform
OpenStack 2 with some modifications and additions of new components. It presents a set
of standardized APIs that, among other things, make it easier to communicate with the IoT
components and the context data manipulation. It also facilitates analysis of large volumes
of data and the provision of real-time metrics, providing facilities for manipulating context
information, real-time event analysis, information gathering from sensors and action over
actuators, access control, among many other features.

These sets of functionalities are grouped in the platform in the form of chap-
ters, each of them consisting of a set of GEs (Generic Enablers) – nomenclature given to
components within the platform. Regarding IoT applications, it provides GEs that allow
”things” to become available, searchable, accessible and usable context resources, en-
abling the interaction of FIWARE Apps with real-world objects and helping in abstracting
the complexity and high fragmentation of IoT technologies and deployment scenarios.

Each GE has a specific purpose and some of them that are part of IoT and data
context chapters were selected to create the architecture shown on Figure 1.

Figure 1. Deployed FIWARE architecture

To deploy this proposed architecture the platform Docker 3 was used, with its tool
docker-compose to create a docker-compose.yml file that describes how these components
communicate with each other and sets necessary parameters to run this environment used
to develop the library. This file and instructions on how to deploy this environment are
available on tutorial repository 4.

2.1. FIoT-Client-Python
The FIoT-Client-Python 5 is a library created for connecting applications and APIs from
FIWARE IoT and Context components in an easier way, through an implementation in

1https://www.fiware.org
2https://www.openstack.org
3https://www.docker.com
4https://github.com/FIoT-Client/fiot-client-tutorial
5https://github.com/FIoT-Client/fiot-client-python
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Python language. As shown in the Figure 2, it acts as an connector between client appli-
cations and these APIs, making the development easier and faster, since the programming
style to consume this APIs will be the same used in typical applications developed in the
language.

Figure 2. FIoT-Client Overview

Some functionalities presented by the library are the service creation, device reg-
istering, measurements and commands sending, entity and devices querying, subscribe to
attribute changes, among others. The complete list of methods currently implemented by
the library is shown on Figure 3.

Figure 3. List of methods from FIoT-Client-Python

3. Case Study: Raspberry Pi Application
To validate the usage of the library in a real example, an sample application using a
Raspberry Pi 6 device was developed. This application was composed by a presence
sensor (PIR) and a Fan, so that it can verify whether with the usage of the library the two
main functions of IoT applications are possible and eased: sensors reading and triggering
actuators. The structure of the sample can be verified on Figure 4.

On client controller, it is possible to use the library to define the device schema
(composed by the PIR sensor and the Fan actuator) and register it on FIWARE platform
(with the usage of command register device), also creating an entity representation on
data context component. Making calls to the library it’s possible also to register listeners

6www.raspberrypi.org
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Figure 4. Structure of FIoT-Client-Python example using Raspberry Pi

to specific attributes value changes, persisting its data on desired databases (with the call
to subscribe cygnus).

It is also possible to send commands to turn on/off the Fan through a client con-
troller (using the command send command). On device side, it is possible to use the
library to send measurements from the PIR sensor (with the send observation call) to FI-
WARE APIs and also receive commands sent to Fan from clients, sending a response to
them.

Detailed usage of these calls on this sample application and code examples can
also be verified on tutorial repository of the library.

4. Results Evaluation
Currently the solution is constantly being improved with suggestions of users and de-
velopers that are applying it to create their applications and its evaluation process is just
starting. Until now the feedbacks received were very good, showing that the tool really
can be very useful on the development of this kind of applications.

In addition, specifically for IoT applications, the FIWARE platform doesn’t pro-
vide components for doing tasks common in applications that control devices or context
information through a graphical interface, that is a factor usually present in other plat-
forms to ease the management through a non programming interface and to keep up with
data changes on a more visual way. Therefore, a WEB GUI interface is also being devel-
oped using the proposed library to ease the development of IoT and Context applications
using FIWARE platform even more.

5. Conclusion
With the developed work was possible to implement the library that can be successfully
used to accomplish most of the required steps while developing IoT applications on FI-
WARE platform, from creating device representation to sending readings from devices
and commands to them and although its evaluation is just starting, its usefulness and fa-
cilitation for development can already be verified.
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Abstract. In the Car Renter Salesman Problem, a set of cities should be visited,
beginning and ending in the same city, using vehicles rented for transport. Has
the goal to minimize the cost to perform the route. Several vehicles are availa-
ble for rental, each one with its characteristics and operating costs. These costs
include besides the amount paid for the rent of vehicles, the fuel consumption
and toll. Additionally, there is a fee to return the vehicle to the city in which it
was rented, if it went returned in a different city. This paper presents a litera-
ture review of the mentioned problem and the presentation of an evolutionary
algorithm of the memetic type for him.

Resumo. No Problema do Caixeiro Alugador, um conjunto de cidades devem
ser visitadas, começando e terminando na mesma cidade, usando veı́culos alu-
gados para transporte. Possui como objetivo minimizar o custo para realizar
o percurso. Diversos veı́culos estão disponı́veis para aluguel, cada qual com
suas próprias caracterı́sticas e custos operacionais. Esses custos incluem além
do valor pago pelo aluguel dos veı́culos, o consumo de combustı́vel e pedágios.
Adicionalmente, existe uma taxa para retornar um veı́culo para a cidade em que
ele foi alugado, se ele for entregue em uma cidade diferente. Este trabalho se
propõe a realizar uma revisão da literatura do referido problema e apresentar
um algoritmo evolucionário do tipo memético para o mesmo.

1. Introdução
O problema do Caixeiro Viajante - PCV (do inglês Traveling Salesman Problem - TSP)
é um dos problemas clássicos da otimização Combinatória, consistindo em determinar
em um grafo ponderado G = (N,M) em que N = {1, ..., n} representa o conjunto de
vértices do grafo e M = {1, ...,m} o conjunto de arestas, um ciclo hamiltoniano de me-
nor custo. O PCV é NP-Difı́cil [Garey and Johnson 1979], sendo um dos problemas de
otimização combinatória mais pesquisados na literatura. O PCV possui várias e importan-
tes aplicações práticas e diversas variantes [Gutin and Punnen 2002]. Uma das variantes
do PCV é o Problema do Caixeiro Alugador (do inglês Car Renter Salesman Problem
- CaRS), recentemente descrita na literatura em [Goldbarg et al. 2011a]. Esse modelo
tanto pode representar importantes aplicações na área do aluguel de transporte para tu-
rismo quanto em manufatura flexı́vel [Goldbarg et al. 2012]. Por admitir o PCV como
um subcaso elementar, o modelo representa uma variante de complexidade seguramente
desafiadora [Goldbarg et al. 2011b].

Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão do estado da arte para o
problema do Caixeiro Alugador, descrever uma nova versão de algoritmo evolucionário
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do tipo memético [Moscato 1989] para o CaRS e realizar uma comparação entre o algo-
ritmo descrito neste trabalho e os melhores algoritmos presentes na literatura. Tal técnica
metaheurı́stica foi escolhido em virtude de pertencer a classe de algoritmos que possuem
reconhecido desempenho na solução de problemas envolvendo roteamento Hamiltoniano
em grafos, o tipo de problema objeto da pesquisa.

2. Caixeiro Alugador
Nos dias atuais existem mais de 90 companhias de aluguel de veı́culos com porte
significativo no mercado mundial [Car 2014]. A importância do negócio de aluguel
de veı́culos pode ser avaliada pelo faturamento do setor como pelo porte das compa-
nhias prestadoras de serviço. Algumas dessas, chegam a faturar bilhões de dólares
[Conrad and Perlut 2006]. Contudo, o aluguel de veı́culos é apenas uma fração dos cus-
tos de transporte, sobre esse custo adiciona-se pelo menos as despesas com combustı́vel,
seguros e pedágios [Goldbarg et al. 2011b]. Apesar de alguns trabalhos serem dedicados
a área de otimização combinatória para a indústria de aluguel de carros, tais como os re-
visados por [Yang et al. 2008], o ponto de vista do cliente não foi objeto de estudo nessas
publicações. A abordagem do ponto de vista do usuário de carros alugados é introduzida
no trabalho [Goldbarg et al. 2011b], a partir do Problema do Caixeiro Alugador.

Considerando um grafo G = (N,M) ponderado em arestas, com r carros dis-
ponı́veis para alugar. Uma matriz de custos Cr = [crij] indica o custo total de aluguel pela
distância percorrida, combustı́vel e possı́veis pedágios entre quaisquer duas cidades i e j
com o veı́culo r. A matriz Dr = [drij] indica o custo total do carro r alugado na cidade i
ser devolvido na cidade j, tal que i 6= j. A função objetivo é minimizar o custo total do
percurso mais o custo de retorno dos veı́culos alugados. Neste trabalho, é considerada a
variante do Caixeiro Alugador em que cada veı́culo pode ser alugado apenas uma única
vez.

3. Estado da arte dos algoritmos na solução do CaRS
No trabalho de [Goldbarg et al. 2011a], é realizado um estudo algorı́tmico a partir de
diversas metaheurı́sticas consolidadas com o objetivo de solucionar o problema do Cai-
xeiro Alugador. As metaheurı́sticas abordadas são Greedy Randomized Adaptive Search
Procedures (GRASP) [Feo and Resende 1995], Variable Neighborhood Search (VNS)
[Mladenović and Hansen 1997], algoritmos hı́bridos do GRASP com o VNS e um algo-
ritmo memético. Nesse trabalho os autores desenvolvem um experimento computacional,
concluindo que o algoritmo memético é estatisticamente superior aos demais, tanto no
consumo de tempo de processamento, quanto na qualidade da solução alcançada.

No trabalho [Goldbarg et al. 2011b], é apresentado um algoritmo memético e um
algoritmo transgenético [Goldbarg and Goldbarg 2009]. Nesse estudo os autores con-
cluem que os algoritmos propostos apontam para uma possibilidade de melhoria quali-
tativa das soluções alcançadas em [Goldbarg et al. 2011a], desde que seja admissı́vel um
maior consumo de tempo de processamento computacional.

No trabalho [Asconavieta et al. 2011], os autores introduzem uma biblioteca de
instâncias denominada de CaRSLIB com o objetivo de realizar os experimentos dos al-
goritmos para o CaRS, além de descrever um algoritmo transgenético. Nesse trabalho
o autor compara o algoritmo proposto com o algoritmo memético proposto no trabalho
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[Goldbarg et al. 2011a], chegando a conclusão que o algoritmo transgenético foi mais
efetivo do que o algoritmo memético no conjunto de instâncias testadas.

O trabalho [Asconavieta et al. 2012] realiza um estudo experimental a partir de
algoritmos de Colônia de Formigas [Dorigo 1992]. Chegando a conclusão que os algorit-
mos de Colônia de Formigas que usam a abordagem de multiferomônio foram superiores
estatisticamente aos algoritmos clássicos de Colônia de Formiga. Concluindo assim que
essa abordagem é bastante promissora em comparação com a abordagem clássica.

O trabalho de [Goldbarg et al. 2012] apresenta dois algoritmos para o Problema do
Caixeiro Alugador. O primeiro é um GRASP hibridizado com um Variable Neighborhood
Descent (VND) na fase de busca local. A segunda heurı́stica é um algoritmo memético.
Após realização de experimentos, os autores concluem que o algoritmo memético se saiu
melhor nos experimentos realizados.

O trabalho de [Goldbarg et al. 2013] apresenta uma nova versão de algoritmo
transgenético. Esse algoritmo é comparado com os algoritmos meméticos proposto no
trabalho [Goldbarg et al. 2012] a partir do banco de instâncias CaRSLIB, concluindo que
o algoritmos transgenético é estatisticamente superior.

O trabalho de [Felipe et al. 2014] se propõe a abordar o CaRS a partir de Al-
goritmo Cientı́fico, sendo uma nova metaheurı́stica inspirada no processo da pesquisa
cientı́fica. Nesse trabalho os autores realizam experimentos computacionais com outros
algoritmos da literatura, sendo esse superior estatisticamente aos trabalhos comparados.

O trabalho [da Silva and Ochi 2016] apresenta um novo algoritmo para solucionar
o problema do Caixeiro Alugador, para tal eles propõe um Algoritmo Evolutivo (EA) e
um método hı́brido chamado Adaptive Local Search Procedure (ALSP). Os autores reali-
zam experimentos computacionais dos seus algoritmos com o algoritmo transgenético do
trabalho [Goldbarg et al. 2012], chegando a conclusão que o algoritmo proposto foi mais
efetivo que o transgenético no conjunto de instâncias testadas.

O trabalho [Goldbarg et al. 2017] apresenta três formulações de programação in-
teira para o problema do CaRS. As formulações são linearizadas e implementadas em dois
solucionadores. Nesse trabalho os autores realizam experimentos computacionais com 50
instâncias divididas em duas classes (euclidianas e não-euclidianas) e concluem que para
as instâncias euclidianas o modelo baseado na formulação Gavish and Graves imple-
mentado no Gurobi e o modelo baseado na formulação Dantzig–Fulkerson–Johnson’s
implementado no CPLEX foram os melhores, para as instâncias não-euclidianas o melhor
foi o modelo baseado na formulação Dantzig–Fulkerson–Johnson’s implementado tanto
no CPLEX quanto no Gurobi.

O trabalho [Marques 2017] se propõe a atacar o CaRS a partir de um algoritmo
exato por meio da técnica Branch-and-Bound. O autor realiza experimentos computaci-
onais e compara com um algoritmo que utiliza busca por força bruta, concluindo que o
algoritmo Branch-and-Bound obteve uma redução expressiva do consumo de tempo.

4. Algoritmo Memético

O algoritmo que combinam o algoritmo Genético com a estratégia de busca local, foi pos-
posto no trabalho [Moscato 1989] e inicialmente denominado de algoritmo memético. O
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termo memético vem de memes, que simboliza uma informação cultural cuja transmissão
e reprodução se dá de pai para filho por meio do paradigma de evolução Lamarckiana.

Nesse paradigma uma informação cultural resultante de uma melhoria na
adequação do indivı́duo é imediatamente herdada por seu filho. Na metáfora com-
putacional dos algoritmos meméticos a dimensão cultural é representada por pro-
cedimentos de busca local nos indivı́duos, ou também denominados cromossomos
[Radcliffe and Surry 1994].

Em trabalhos presentes na literatura, existem diversas aplicações de algoritmo
memético para a solução em problemas de roteamento [Liu et al. 2010]. Devido a
existência de vizinhanças e algoritmos de busca local bastante eficientes. Por isso esse
trabalho propõe um algoritmo memético para a solução do Caixeiro Viajante Alugador.

5. Algoritmo Proposto
O algoritmo memético proposto (ver Algoritmo 1) possui como parâmetro de entrada o
tamanho da população (tamPop) igual a 20, o número de gerações (nGeracao) igual a 20,
a taxa de recombinação (txRecombinacao) igual a (0,8), a taxa de mutação (txMutacao)
igual a (0,4) e a taxa de renovação da população (txRenovacao) igual a (0,15).

Entrada: tamPop, nGeracao, txRecombinacao, txMultacao, txRenovacao
Saı́da: Melhor solução encontrada
inı́cio

percurso = geraPopInicial(tamPop)
percurso = faseBuscaLocalVND(percurso)
para i = 0; i < nGeracao; i++ faca

para j = 0; j < btamPop∗txRecombinacao c; j ++ faca
pai, mae← selecaoPais(percurso)
percursoFilhos← fazRecombinacao(pai, mae)
filho1← fazMutacao(PercursoFilhos[0], txMultacao)
filho2← fazMutacao(PercursoFilhos[1], txMultacao)
percursoFilhos.clear()
percursoFilhos.add(filho1)
percursoFilhos.add(filho2)
PercursoFilhos← faseBuscaLocalVND(PercursoFilhos)
percursoFilhos.add(pai)
percursoFilhos.add(mae)
ordena(percursoFilhos)
percurso[pai]← PercursoFilhos[0]
percurso[mae]← PercursoFilhos[1]

fim
percurso← geraPopulacao(percurso, b(tamPop∗txRenovacao)c)

fim
fim
retorna getSolucao(percurso)

Algoritmo 1: MEMÉTICO

A solução inicial do algoritmo é gerada pelo método (geraPopInicial) o qual im-
plementa a heurı́stica do vizinho mais próximo [Bellmore and Nemhauser 1968], sendo
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as cidades em que ocorrerão as trocas dos carros alugados definidas aleatoriamente, de
forma equiprovável e a partir da definição o algoritmo preenche os carros usados e poste-
riormente as cidades visitadas, como podemos ver no Algoritmo 2.

O Algoritmo 2, inicialmente sorteia a quantidade de carros que serão usados no
percurso, o método (preencheCarros) retorna o percurso recebido por parâmetro com os
carros devidamente selecionados de forma uniforme e o método (vizinhoMaixProximo)
preenche o caminho das cidades visitadas pela heurı́stica do vizinho mais próximo a partir
dos carros anteriormente definidos.

Entrada: tamPop
Saı́da: A população
inı́cio

para i = 0; i < tamPop; i++ faca
qCar← sorteiaNumeroCarros(this− > numeroCarros)
percursoAux← preencheCarros(percursoAux,qCar)
percursoAux← vizinhoMaisProximo(percursoAux)
percursos.add(percursoAux)
percursoAux.resetaDados()

fim
fim
retorna percursos

Algoritmo 2: GERAPOPINICIAL

Após gerar a população inicial a mesma é submetida ao procedimento de busca
local VND, a qual pode ser visualizada no Algoritmo 3. Nesse caso é explorado quatro
diferentes vizinhanças, sendo elas: inverteSolucao, insertSaving, 2-Shift e Swap.

A técnica InvertSolucao tem como objetivo inverter o sentido do percurso da rota,
preservando o sentido de menor custo.

A técnica InsertSaving escolhe aleatoriamente um carro não utilizado na rota e
examina a possibilidade de inseri-lo em cada uma das cidades da rota, substituindo um
carro já existente, ou ocupando um trecho da rota entre dois carros já usados. Se uma des-
sas novas configurações produzir uma rota de menor custo, então a solução é modificada
para essa nova solução encontrada. Ela só para quando não existir mais carros a serem
considerados para a inserção.

O procedimento 2-Shift examina os caminhos de cada carro, dentro do percurso,
realizando os deslocamentos (shifts) entre uma cidade da rota e sua vizinha, para todas as
cidades da rota que ainda não foram visitadas. Os caminhos dos carros são examinados
em sequência. Cada vez que uma melhoria é alcançada, a solução é atualizada e o pro-
cedimento 2-Shift é executado novamente na nova configuração. Sendo a melhor solução
encontrada a solução retornada.

O procedimento Swap, percorre o vetor das cidades, realizando a troca da cidade
em visita que possui uma posição inicial (x) com a próxima cidade do percurso, até a
cidade em visita ser a ultima cidade do percurso, posteriormente incrementa (x) em uma
unidade e repete o mesmo procedimento até quando a posição inicial (x) for igual a
posição final do vetor das cidades. Cada vez que uma melhoria é alcançada, a solução é
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atualizada e o procedimento Swap é executado novamente na nova configuração. Sendo
a melhor solução encontrada a solução retornada.

Entrada: aux
Saı́da: A população
inı́cio

para i = 0; i < aux.size; i++ faca
aux[i]← inverteSolucao(aux[i])
aux[i]← insertSaving(aux[i])
if sorteia(2) == 0 then

aux[i]← aplicar2Shift(aux[i])
aux[i]← aplicarSwap(aux[i])

else
aux[i]← aplicarSwap(aux[i])
aux[i]← aplicar2Shift(aux[i])

end
fim

fim
retorna percursos

Algoritmo 3: FASEBUSCALOCALVND

Dentro dos laços do Algoritmo 1 é realizado o processo de evolução da população,
em que a cada iteração uma porcentagem da população participa da experiência evolu-
cionária.

O procedimento de selecaoPais escolhe aleatoriamente dois indivı́duos, inicial-
mente o de menor custo é o pai e novamente o método é executado, sendo agora o de
menor custo a mãe. Posteriormente eles são submetidos ao processo de recombinação na
qual aplicamos o crossover sendo o número de pontos escolhido de forma aleatório no
intervalo de [1,4].

Após o processo de recombinação é realizado o processo de mutação pelo método
(fazMutacao), esse método escolhe aleatoriamente dois pontos da solução e nesses pon-
tos são trocados as cidades do percurso, a fim de realizar uma pequena pertubação na
população.

Após as operações de recombinação e mutação os filhos e os pais são submetidos
à etapa da Evolução Lamarckiana representada pela busca local VND apresentada ante-
riormente. As duas melhores soluções geradas irão sobreviver, ou seja, será o novo pai e
mãe.

A cada nova geração, parte da população é substituı́da por novos indivı́duos
no procedimento (geraPopulacao). Os novos cromossomos são gerados com o mesmo
método construtivo utilizado para criar a população inicial de indivı́duos. A variável tx-
Renov define a porcentagem da população que será substituı́da por novos indivı́duos, os
indivı́duos removidos da população são os piores cromossomos ali presentes, ou seja os
de maior custo.
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6. Experimentos Computacionais
Os experimentos foram executados em uma plataforma Intel Core I5 3,20
GHz, 8GB RAM em Linux com C++, cuja implementação pode ser acessada
em: https://github.com/vitorgodeiro/CaixeiroViajanteAlugador. São relatados re-
sultados para 20 instâncias não-euclidianas que se encontram disponı́veis em:
http://dimap.ufrn.br/lae/projetos/CaRS.php . O número de cidades visitadas variam entre
10 e 300 e o número de veı́culos disponı́veis para alugar varia entre 2 e 5.

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos pelo algoritmo descrito nesse trabalho.
A coluna T(s) apresenta o tempo médio em segundos das execuções, #OptM representa
o resultado médio de todas as execuções e #Opt representa a melhor solução encontrada
entre todas as execuções. A partir da referida tabela é possı́vel observar que o algoritmo
chegou a demorar bastante na execução das maiores instâncias.

Tabela 1. Resultados do Algoritmo Proposto.
Instância T(s) #OptM #Opt

Mauritania10n 0,054 571 571
Colombia11n 0,077 639 639

Angola12n 0,103 656 656
Peru13n 0,135 693 693
Libia14n 0,193 761,5 760
Congo15n 0,211 886 886

Argentina16n 0,330 894 894
BrasilRJ14n 0,215 167 167
BrasilRN16n 0,430 188 188
BrasilPR25n 3,252 230,433 226
BrasilAM26n 2,857 203,767 202
BrasilMG30n 8,936 281 275
BrasilSP32n 13,260 266,667 254
BrasilRS32n 14,135 278,367 269
BrasilCO40n 43,040 597,1 574
BrasilNO45n 75,743 572 551
BrasilNE50n 116,972 644,867 621

Londrina100n 1578 1180,03 1165
Osasco100n 1947,770 1003 977
Aracaju200n 25485,200 1904,54 1889
Teresina200n 32168,900 1427,329 1405
Curitiba300n 134715 2200,66 2166
berlin52nA 118,018 1332,13 1309

ch130n 7292 1725,250 1690
d198n 34997,100 3169 3140

kroB150n 11092 2946 2925
rd100nB 2422,650 1426,300 1397

6.1. Resultados Comparativo Memético e Literatura
O presente tópico tem o objetivo de validar o algoritmo proposto, e o faz por intermédio
de uma comparação de desempenho com os resultados dos melhores algoritmos da li-
teratura, ou seja o algoritmo transgenético apresentado em [Goldbarg et al. 2013], al-
goritmo cientı́fico proposto por [Felipe et al. 2014] e o algoritmo hı́brido proposto por
[da Silva and Ochi 2016].
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Para a comparação não será considerado o tempo gasto nas execuções, pois o
trabalho [da Silva and Ochi 2016] não informa o tempo gasto na execução dos seus expe-
rimentos. Porém vale ressaltar que o algoritmo cientı́fico proposto por [Felipe et al. 2014]
foi o algoritmo descrito na literatura que menos tempo consumiu em suas execuções.

A comparação realizada é apresentada na Tabela 2 a qual possui os mesmos
parâmetros descritos anteriormente com a adição dos parâmetros (TA) indicando que é
o algoritmo transgenético, (Cien.) indicando que é o algoritmo cientı́fico, (Mem.) indi-
cando que é o algoritmo memético e (EA + ALSP) indicando que é o algortimo hı́brido.

Para as primeiras dez (10) instâncias que vão de BrasilRJ14n até BrasilNE50n,
observa-se que quase todos os algoritmos conseguem convergir para a melhor solução
porém o algoritmo cientı́fico se destaca em relação aos demais por fornecer as melhores
soluções e em sua maioria apresenta as melhores médias. Em seguida o algoritmo hı́brido
consegue encontrar as melhores soluções em relação aos restantes, apesar de não conse-
guir as melhores médias, seguido dele temos o transgenético e o memético aqui proposto.

Para as dez ultimas (10) instâncias que vão de Londrina100n até rd100nB,
constata-se a vitória do algoritmo hı́brido apesar de todos os algoritmos possuı́rem re-
sultados próximos, em seguida o algoritmo cientı́fico consegue convergir para melhores
soluções que os demais restantes, em sequência temos o algoritmo memético aqui apre-
sentado e por fim o algoritmo transgenético.

Tabela 2. Resultados comparativo do Memético com a Literatura

Instância TA TA Cien. Cien. Mem. Mem. EA + ALSP EA + ALSP
Nome #OptM #Opt #OptM #Opt #OptM #Opt #OptM #Opt

BrasilRJ14n 167 167 167 167 167 167 167,7 167
BrasilRN16n 189 188 188 188 188 188 190,2 188
BrasilPR25n 227 226 226 226 230,433 226 227,6 226
BrasilAM26n 202 202 202,8 202 203,767 202 202,9 202
BrasilMG30n 277 271 272,5 271 281 275 277,9 271
BrasilSP32n 259 254 257,1 254 266,667 254 261 254
BrasilRS32n 271 269 269,3 269 278,367 269 273,1 269
BrasilCO40n 583 576 576,87 574 597,1 574 585 576
BrasilNO45n 561 551 550,97 543 572 551 559,2 548
BrasilNE50n 629 618 614,73 609 644,867 621 625 ,7 611

Londrina100n 1201 1186 1176,13 1166 1180,03 1165 1149,7 1146
Osasco100n 1005 993 982,93 975 1003 977 967,9 964
Aracaju200n 1984 1942 1918,40 1910 1904,54 1889 1844,5 1839
Teresina200n 1467 1410 1389,40 1381 1427,329 1405 1353,4 1343
Curitiba300n 2272 2222 2159,63 2150 2200,66 2166 2111,8 2100
berlin52nA 1350 1326 1322,20 1308 1332,13 1309 1315 1303

ch130n 1737 1696 1682,83 1671 1725,25 1690 1641 1632
d198n 3264 3188 3159,57 3140 3169 3140 3043,9 3036

kroB150n 3018 2966 2948,37 2931 2946 2925 2856,3 2845
rd100nB 1442 1412 1390,83 1377 1426,3 1397 1368 1357

Apesar dos resultados mostrarem que o algoritmo hı́brido se saiu melhor na mai-
oria das instâncias, seguido dos algoritmos cientı́fico, memético e transgenético. É ne-
cessário destacar que o algoritmo cientifico tem grandes chances de ser o mais eficiente
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da literatura pois, ele chega a ser processado de 10 a 100 vezes mais rápido que o trans-
genético e o memético, encontrando soluções iguais ou melhores. Essa comparação não
pode ser realizada com o hı́brido pois, no trabalho [da Silva and Ochi 2016] o tempo de
processamento não foi informado.

7. Conclusão

Este trabalho apresenta uma nova versão de algoritmo memético para o CaRS e realiza
uma revisão do estado da arte dos algoritmos propostos na literatura para a resolução do
Problema do Caixeiro Alugador.

O algoritmo proposto nesse trabalho é comparado com os melhores algoritmos da
literatura, obtendo que o algoritmo memético proposto consegue ser mais eficiente para
as maiores instâncias que o algoritmo transgenético proposto por [Goldbarg et al. 2013].

Adicionalmente, conclui-se que o algoritmo cientı́fico e o algoritmo hı́brido são os
melhores algoritmos presentes na literatura em termo de qualidade da solução alcançada,
sendo o algoritmo cientifico o melhor algoritmo descrito na literatura referente ao con-
sumo de tempo de processamento.

Como trabalho futuro será desenvolvido um estudo empı́rico entre o algoritmo
cientı́fico e o algoritmo hı́brido para comparar e destacar qual dos dois é superior estatis-
ticamente no consumo de tempo de processamento e na qualidade da solução alcançada.
Além do desenvolvimento de algoritmos segundo outras classes de metaheurı́sticas para
a solução do CaRS.

Referências

Asconavieta, P., Goldbarg, M. C., and Goldbarg, E. F. G. (2012). Algoritmo em colônia
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Abstract. The software migration to a service-oriented architecture (SOA) is as-
sociated to factors like demand for interoperability and the needs to provide a
high availability service robust interface. However, an implementation of SOA
may consider the use of different techniques, as well as requiring a modern-
ization of legacy systems with high technical debt and high maintenance costs.
Therefore, it is necessary a process that works with abstractions of SOA pro-
cess; which minimize risks and give support to a proper selection of moderniza-
tion techniques of legacy systems; and foment agile deliveries of evolutionary
systems. To achieve this guidance and the benefits of adopting good engineer-
ing practices of software, this work presents a process of systems reengineering
legacy to support an SOA project implementation and describes a general view
of its elements and phases. As a case study, the process is being applied for the
evolution the SET / RN’ legacy systems.

Resumo. A migração de sistemas para uma arquitetura orientada a serviços
(SOA) está associada a fatores como demanda por interoperabilidade e a ne-
cessidade de prover uma robusta interface de serviços de alta disponibilidade.
Contudo, a implantação de SOA pode considerar o uso de diferentes técnicas,
bem como demandar a modernização de sistemas legados com alta dı́vida
técnica e alto custo de manutenção. Para isso, se faz necessário um processo
que lide com as abstrações dos processos de SOA; que minimize os riscos e dê
suporte a seleção apropriada de técnicas de modernização de sistemas legados;
e favoreça a entrega ágil de sistemas evolutivos. No intuito de alcançar essa
orientação e os benefı́cios pela adoção de boas práticas de engenharia de
software, este trabalho apresenta um processo de reengenharia de sistemas
legados para apoiar a implantação de projetos SOA, descrevendo desde uma
visão geral até seus elementos e fases. Como estudo de caso, o processo está
sendo aplicado para evolução dos sistemas legados da SET/RN.

Palavras-chave: SOA. Reengenharia de Software. DevOps. Reuso de Software.
Evolução e Manutenção de Software. Engenharia reversa e manutenção. Ar-
quitetura de Software.
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1. Introdução

O advento tecnológico vem moldando as Administrações Tributárias no que diz respeito
a gestão das informações sobre as transações fiscais dos contribuintes. Para auxiliar as
administração pública a detectar e prevenir a evasão tributária, a Secretaria de Estado da
Tributação do Rio Grande do Norte (SET/RN) delega a Coordenadoria de Informática
da SET/RN (CODIN-SET/RN) a construção e manutenção de plataformas de governo
eletrônico (e-Government) para auxiliar auditores na realização de suas atividades, bem
como flexibilizar a interface entre cidadãos e operações tributárias. Um dos sistemas que
compõem a infraestrutura de governo eletrônico da SET/RN é o sistema UVT (Unidade
Virtual de Tributação). Esse sistema foi desenvolvido entre 2009 e 2010 com a final-
idade de disponibilizar em um único sı́tio Web, serviços para o cidadão, contribuinte,
contabilistas, transportadores, além de uma visão especı́fica para Auditores. O sistema
UVT é a principal interface de comunicação entre o contribuinte e a SET/RN. Com o pas-
sar dos anos e a ausências de boas práticas de engenharia de software, o sistema UVT vem
acumulando uma série de dividas técnicas1, o que tem motivado a SET/RN a reeestrutu-
rar esse importante sistema. Na perspectiva dos gestores da SET/RN, o objetivo dessa
reestruturação é dar uma nova vida útil à UVT, tornando-a uma central de serviços mais
eficiente, segura e simples de usar. Além disso, é desejo da SET/RN, modernizar o con-
ceito visual, a experiência de uso e a inclusão de serviços em dispositivos móveis.

No entanto, a modernização do sistema UVT não se resume apenas a construção
de novas interfaces consumidoras: ela exige a revisão da arquitetura de sistemas,
adequação da infraestrutura, redesign direcionado ao reúso, bem como pela otimização
da construção e entrega de soluções de software. Para isso, é necessário um pro-
cesso de software que favoreça a seleção apropriada de técnicas de modernização de
sistemas legados [Baghdadi and Al-Bulushi 2015] e satisfaça a necessidade de melho-
rias em suas capacidades, funcionalidades e performance; além disso, priorize a agili-
dade, preservação do investimento, alinhamento entre TI e negócio. Nesse sentido, a
adoção de SOA (Service Oriented Architecture) apresenta-se como paradigma mais ade-
quado e aceito para alcançar o alinhamento entre TI e negócio, uma vez que um de seus
objetivos é a preservação de investimentos através de reúso de aplicações de software
[Henrique and Kechi 2012]. Um modelo de referência para implantação de SOA está es-
tabelecido como parte de uma metodologia conhecida como MSOAM (Mainstream SOA
Methodology) [Erl et al. 2014], que se dá através de um ciclo de vida representado por
fases. No entanto, a implantação de SOA pode considerar diferentes metodologias, de-
pendendo da natureza e do alcance do projeto. Por exemplo, um projeto de implantação
de SOA pode demandar a migração de sistemas legados de larga-escala que não podem
mais ser mantidos mas que são essenciais para uma organização.

Uma vez que implantação de SOA é única em cada empresa [SOA 2017], o ob-
jetivo deste artigo é relatar a experiência de migração de sistemas legados para uma
plataforma de computação orientada a serviços, o que resultou na identificação de um
processo de software que suporta a Reengenharia de Software tendo como paradigma
alvo SOA. Como estudo de caso, o processo está sendo aplicado num contexto de um

1A dı́vida técnica é uma metáfora para representar o momento em que uma equipe de desenvolvimento
escolhe um design ou abordagem de rápida implementação mas com grande impacto negativo no longo
prazo [Avgeriou et al. 2016]
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projeto de migração do sistema UVT da SET/RN.

Afim de apresentar esse estudo de caso, este artigo está organizado da seguinte
maneira: a seção 2 apresenta o estudo de caso pela contextualização e desafios associados
a migração do sistema UVT; por sua vez, a seção 3 apresentar uma descrição geral do
processo identificado durante a aplicação do estudo de caso, cuja descrição está definida
na seção 4; no seção 5 são apresentados os resultados preliminares obtidos até o presente
momento; por fim, na seção 6 e 7 apresenta respectivamente os trabalhos relacionados e
o uma visão geral sobre o trabalho.

2. Estudo de caso: migração do sistema UVT

Em 2015 A SET/RN manifestou, através do PROJETO DE INTEGRAÇÃO DA
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL DO RIO GRANDE DO
NORTE (PROFISCO-RN), o desejo por reestruturação do sistema UVT. Dado que a
modernização do sistema UVT envolve a construção de um conjunto de serviços e de
novas interfaces consumidoras (um novo portal Web, um aplicativo móvel para o auditor
e um aplicativo móvel para o contribuinte), a reutilização de aplicações, bem como as
práticas e técnicas de programação adotadas pela equipe de desenvolvimento da SET/RN
apresentam limitações no que diz respeito ao alcance de importantes metas para essa
modernização. São exemplos dessas limitações os seguintes pontos:

Dı́vida Técnica A ação de dimensionar a dı́vida técnica visa extrair métricas que in-
diquem uma situação geral da qualidade do sistema legado e aponte requisitos que mere-
cem a atenção num processo de reengenharia. Para suporte dessa atividade foi utilizada a
ferramenta SonarQube, que apresentas métricas para avaliar quantitativamente a dı́vida
técnica do produto em termos de atributos. O SonarQube utiliza a unidade de medida em
dias para quantificar a dı́vida técnica, bem como totaliza o número de ocorrências geradas
por ela. Sobre a análise da divida técnica do sistema UVT, constatou-se que a ausência
de boas práticas de engenharia de software, comprometeu sua qualidade. A constatação
desse impacto negativo fica evidente mediante aos resultados da análise de código.

Figure 1. Indicadores da dı́vida técnica do UVT pelo SonarQube

Análise de código revelou pontos crı́ticos, no tocante a complexidade de código,
dı́vida arquitetural, ausência de testes, dı́vida documental, violação de padrões e códigos
com problemas de escrita (Code smells), o que afetou importantes atributos de qualidade
do sistema. É possı́vel perceber na Figura 1 que o sistema apresenta uma dı́vida técnica
estimada em 237 dias e 17.245 ocorrências de melhoria de código.
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Arquitetura Monolı́tica e Manutenção de Estado O forte acoplamento provocado
pela estrutura monolı́tica do sistema UVT é um fator limitante para se alcançar uma mel-
hor organização das áreas de negócio: sua arquitetura indecomponı́vel o torna uma caixa
preta, na qual não há distinção clara dos componentes, o que torna inviável a separação
de funcionalidades e um ciclo de vida independente de uma determinada área de negócio,
comprometendo assim o reúso. Outro aspecto negativo dessa estrutura arquitetural, é
o fato dos serviços e outros componentes serem todos agrupados em um único pacote
monolı́tico, como ilustrado na Figura 2. A implantação de uma nova versão de um serviço
que faz parte da solução pode exigir a redistribuição de toda a solução. Além disso, há
menos flexibilidade na configuração, o que pode comprometer a escalabilidade, disponi-
bilidade, monitoramento e lógica de segurança especı́ficas do serviço.

Figure 2. Representação de arquitetura monolı́tica

3. Definição do processo

De modo a atender as demandas do projeto de modernização do sistema UVT, a equipe
de desenvolvimento da SET/RN conduziu um processo de Reengenharia de Soft-
ware tendo como meta SOA. Desta experiência foi definido um processo com obje-
tivo de replicar boas práticas adotadas durante a migração do sistema UVT em futuras
migrações. Um processo de software é um espaço estratégico no qual abordagens tec-
nológicas distintas são reunidas para atender com qualidade a construção de sistemas
[Pressman and Maxim 2016]. Esse conceito pemeou a definição de um processo durante
a migração do sistema UVT, ao passo que a cada nova iteração se constatava a neces-
sidade de manter a coesão entre as abordagens tecnológicas de SOA, Reengenharia de
Software e DevOps. Na Figura 3 é possı́vel observar essa relação com SOA sendo guia
e meta da Reengenharia de Software; e a entrega contı́nua de software pelo DevOps.
Também é possı́vel observar que para cada uma dessas camadas tecnológicas se pretende
alcançar metas de qualidade especı́ficas: para SOA, Standardized Service Contract, Ser-
vice Loose Coupling, Service Reusability, Service Composability, Service Discoverabil-
ity, Service Statelessness, Service Abstraction, Service Autonomy [Erl et al. 2014]; para
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Reengenharia de Software, Functional suitability, Performance Efficiency, Compatibil-
ity, Usability, Portability, Maintainability e Security [ISO/IEC-25010 2011]; para De-
vOps, Reliability e Security [ISO/IEC-25010 2011].

Figure 3. Visão geral do processo

Diante da necessidade de estabelecer um processo de software que absorvesse
as fases de um projeto de implantação de SOA, foi adotado o modelo de processo de-
scrito por [Pressman and Maxim 2016], que serviu como base para organização das fases
do MSOAM. Mas especificamente, as atividades do processo de software previstas por
[Pressman and Maxim 2016] são: Comunicação (Communication) aplicada para en-
tender os objetivos para o projeto e reunir requisitos que auxiliem na definição dos
recursos e funções do software; Planejamento (Planning) para definição do trabalho
de engenharia de software, descrevendo as tarefas técnicas, os riscos prováveis, o re-
cursos necessários, os produtos resultantes e o cronograma de trabalho; Modelagem
(Modeling) para gerar modelos que auxiliem no entendimento das necessidades do soft-
ware e o projeto que vai atender a essas necessidades; Construção (Construction) que
combina geração de código (codificação) e testes; Entrega (Deployment) para realizar
a entrega de software (como entidade completa ou parcialmente concluı́do) e prover
mecanismos de avaliação do software publicado e coletar feedbacks. Isso possibilitou
a identificação mais contundentes das fases do MSOAM, representada na Figura 4 como
as atividades da raia horizontal MSOAM, dentro de um processo de software mais formal
[Pressman and Maxim 2016], representado pelas atividades e atividades de apoio da raia
horizontal SOFTWARE PROCESS.

Figure 4. Estabelecendo a relação entre Processo de Software e MSOAM
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Com base na relação entre processo de software e MSOAM, foram acrescentadas
atividades pertinentes a Reengenharia de Software, bem como as relacionadas a DevOps.
Isso possibilitou alcançar uma abstração mais próxima da instanciação de um processo de
software que contemplasse a relação entre SOA, Reengenharia e DevOps. Esta instância
denominamos de SPReaD (SOA Process, Reengineering and DevOps). Como ilustrado
na Figura 5, assim como especificadas no MSOAM [serviceorientation.com 2017], o
SPReaD destina um conjunto correspondente de funções e responsabilidades paras as
fases do projeto. Essas funções são: Domian Expert, Analyst, Architect, Developer, Ser-
vice Custodian e Service Administrator, ilustradas na raia ROLES.

Figure 5. SPReaD SOA Process, Reengineering and DevOps

Ao estabelecer um processo de software para atender as demandas do projeto de
modernização do sistema UVT, foi possı́vel o desenvolvimento de software de forma
racional e passı́vel de replicação.

4. Aplicação do processo

Devido ao tamanho do escopo da aplicação do processo, nessa sessão serão apresentados
os aspectos abrangentes da atividade de Modelagem do SPReaD durante a migração do
sistema UVT, com a qual foram aplicadas a Análise e Design do sistemas.

4.1. Análise

Um dos pontos de fragilidade do sistema legado UVT é a arquitetura monolı́tica sobre a
qual ele foi construı́do e implantado, o que provocou um forte acoplamento, comprom-
eteu a escalabilidade, o reúso de aplicações, a separação de funcionalidades e um ciclo
de vida idependente de áreas de negócio da SET/RN. Nesse sentido, a Análise tem por
objetivo expressar a diversidade das áreas de negócio da SET/RN. Para isso, o padrão
de design SOA adotado para essa análise foi o Domain Inventory [SOA 2017], que visa
o agrupamento de serviços em inventários especı́ficos para cada contexto de domı́nio.
Como resultado dessa análise, os inventários de serviços foram represtentados por um
mapa mental (ver Figura 6.) no qual estão ilustrados os contextos delimitados de negócio
cada inventário.

Uma vez que os inventários de serviços foram conceitualmente definidos, foi
possı́vel realizar a análise orientada a serviços. O intúito dessa análise foi a identificação
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Figure 6. Service inventory blueprint da SET/RN

dos serviços candidatos de cada inventário, bem como obtenção de informações rele-
vantes para sua modelagem e construção. Para a coleta dessas informações, foi necessário
a aplicação de um processo de engenharia reversa sobre o sistema legado UVT para
extração de abstrações de alto nı́vel que representassem os modelos de domı́nio acoplados
no sistema legado bem como a identificação de casos de uso.

4.2. Design

Para expressar as caracterı́sticas de design foi necessário definir uma visão abrangente
da solução, como ilustrado na Figura 7. Nessa visão são representados os componentes
de serviço da plataforma cliente-servidor, suas relações e respectivos princı́pios asso-
ciados a Orientação à Serviço (Service-Orientation) e SOA. Como solução alternativa
a arquitetura monolı́tica e em resposta ao escopo do projeto de inventários de serviços
a arquitetura adotada e mais adequada para construção de serviços foi a arquitetura de
Microserviços(Microservices), uma vez que ela visa potencializar a autonomia na en-
trega de serviços, quebrando a estrutura monolı́tica como a identificada no sistema legado
UVT. Uma das estratégias para uniformização dos contratos de serviços foi modelar as
APIs com base nas entidades do modelos de domı́nio, identificadas no processo de análise
orientada a serviço. Para cada entidade de negócio, foram projetados os serviços de Enti-
dade (Entity), serviços de Tarefa (Task) e serviços de Utilitários (Utitlity), como ilustrado
na Figura 8. Em relação ao protocolo de comunicação, os serviços foram modelados com
base na arquitetura HTTP/REST [Fielding 2000], utilizando como objeto de transporte e
troca de dados a notação JSON.

5. Resultados preliminares

Nesta sessão serão relatados os resultados preliminares obtidos pela análise de artefatos
coletados durante a aplicação do estudo de caso como os benefı́cios provenientes da
aplicação da Reengenharia de software e adoção de SOA na migração do sistema UVT.
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Figure 7. Arquitetura de visão

5.1. Resultados da Reengenharia de Software aplicada ao Sistema UVT

Como resultado das aplicação da Reengenharia de Software, as aplicações que
antes estavam acopladas no sistema legado UVT, agora apresentam uma melhor
componentização, favorecendo assim o isolamento das camadas de negócio das inter-
faces consumidoras. Isso representou uma maior portabilidade, reuso e uma significativa
melhora na manutenibilidade de software, como revela os ı́ndices ilustrados na Figura
9. Esses ı́ndices revelam que a dı́vida técnica atual dos componentes migrados está esti-
mada em 11 dias, contra os 237 dias, inicialmente contabilizados no sistema UVT antes
da migração.

5.2. Resultados da adoção de SOA

A adoção de SOA no ciclo de vida de desenvolvimento de software da SET/RN tem pos-
sibilitado uma maior alinhamento entre os agentes de negócio (Auditores Fiscais) e os
agentes de tecnologia da informação (Arquitetos, Analistas e Desenvolvedores de soft-
ware). Como resultado direto das atividades de Modelagem e Construção de serviços,
foram gerados Metadados que auxiliaram na formalização de contratos dos inventários
de serviços e a descoberta das coleções de capacidades associadas a eles, influenciando
diretamente a construção de soluções de baixo acoplamento, com baixa manutenção de
estado de sessão, que possibilitam seu reúso através de composição. Além disso, a neces-
sidade de monitoramento do estado dos serviços proporcionou uma mudança na operação
de suporte: antes da migração, a equipe de TI trabalhava numa abordagem reativa aos
incidentes gerados pelos sistemas. Com a adoção desse monitoramento, a equipe assumiu
uma postura mais preventiva, uma vez que o acesso às informações de de operação e falhas
dos serviços são acompanhadas a partir de um Dashboard em tempo real. Como resultado
desse monitoramento, tem sido possı́vel entender a dinâmica do consumo dos recursos por
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Figure 8. Contratos de serviços

Figure 9. Métricas de código das APIs de serviço

parte do contribuinte, bem como dimensionar o impacto na infraestrutura computacional
da SET/RN. Isso tem motivado os gestores e analistas de negócio da SET/RN a solicitar
novas demandas de migração ou desenvolvimento de novos serviços utilizando a mesma
arquitetura de solução aplicada na migração do sistema UVT.

6. Trabalhos relacionados
A enfase cada vez maior na reengenharia de software foi gerada pelos problemas de
manutenção de quase meio século [Pressman and Maxim 2016]. Alinhados com essa re-
alidade, trabalhos relacionados a este como [Tripathy and Naik 2014] e [Wagner 2014]
têm se debruçado sobre as estratégias e problemáticas envolvidas na modernização
de aplicações legadas. Questões relacionadas a Reengenharia de software associ-
adas a temática SOA foram abordadas pelos pesquisadores [Yan and Guo 2010] e
[Baghdadi and Al-Bulushi 2015], que evidenciaram os desafios de organizações enquanto
estão migrando para o paradigma SOA. Essas pesquisas, de certo modo, avalisam a
relevância desta temática, uma vez que apontam para processos e técnicas que, pelo viés
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da Reengenharia de software e SOA, procuram trazer uma melhor qualidade aos sistemas
e ao avanço da Engenharia de Software em si.

7. Considerações Finais
Este artigou apresentou um breve relato da migração do sistema UVT da SET/RN. Como
resultado dessa experiência foi identificado um processo de Reengenharia de Software
cujo paradigma alvo é SOA. O compartilhamento contı́nuo dessa experiência com o
publico interno da SET/RN, bem como em eventos da indústria tem indicado o quanto
as temáticas Reengenharia de sistemas legados e SOA são relevantes; e o quanto re-
latos como este apresentado neste estudos de caso são uma fonte de interesse para
indústria. Nesse sentido, o compartilhamento desse estudo de caso durante sua concepção
e aplicação foi essencial para se obter crı́ticas que possibilitassem o avanço da pesquisa e
maturação do projeto de migração da UVT.
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Abstract. This article describes an application for flow monitoring in Software 

Defined Netwoking. In this context, two REST APIs have been developed: one 

of them is offered by the controller to allow the application to install flow 

monitors to specific application-layer protocols; the other is offered by the 

application to allow the controller to indicate the beginning and the ending of 

a monitored flow. A strategy was also developed to allow the controller to 

receive packets related to the monitored flows, for further investigation. 

Resumo. Este artigo descreve uma ferramenta para monitoração de fluxos em 

Redes Definidas por Software. Neste contexto, foram desenvolvidas duas APIs 

REST: uma delas é disponibilizada pelo controlador para que a ferramenta 

instale monitores de fluxo relacionados a determinados protocolos do nível de 

aplicação; a outra é disponibilizada pela ferramenta para que o controlador 

possa sinalizar o início e o fim de um fluxo monitorado. Uma estratégia 

também foi desenvolvida para que o controlador passasse a receber pacotes 

que correspondam os fluxos monitorados, para investigação posterior. 

1. Introdução 

Redes Definidas por Software (SDN – Software Defined Networking) é uma nova 

estratégia desenvolvida para a operação e gerência de redes de computadores. Ela é 

baseada no desacoplamento espacial dos planos de controle e de dados em 

equipamentos de comutação, conforme ilustrado pela Figura 1. O plano de controle é 

representado por um artefato de software denominado controlador que se comunica com 

os switches para preencher suas respectivas tabelas de fluxo de acordo com políticas de 

gerência estabelecidas por aplicações localizadas no plano de aplicações.  

 Há várias opções para se estabelecer a comunicação entre o controlador e os 

switches – que é genericamente denominada de API Southbound. O representante mais 

popular daquela API é o protocolo OpenFlow [Open Networking Foundation, 2012]. 

Similarmente, há também várias formas de estabelecer a comunicação entre as 

aplicações de gerência e o controlador – que é genericamente denominada de API 

Northbound. Neste caso, porém, não há consenso a respeito de qual é o representante 

mais popular daquela API. É possível, por exemplo, desenvolver uma API especializada 

baseada na estratégia REST, a ser abordada na próxima seção. 
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Figura 1: Separação dos planos de controle e de dados na arquitetura SDN 

 A adoção do paradigma SDN promete diminuir os custos de equipamentos de 

comutação, haja vista que eles necessitariam apenas comportar a API Southbound. Além 

disso, a separação entre os planos de controle e de dados permite a adoção de políticas 

de gerência que são impossíveis de serem adotadas hoje com os protocolos de 

roteamento existentes.  

2. REST 

REST (Representational State Transfer) é um estilo arquitetônico definido em 

[Fielding, R., 2000] para o projeto de sistemas distribuídos. Ele consiste na verdade em 

um conjunto de requisitos. Dentre eles está a adoção do paradigma cliente-servidor em 

que servidores mantêm recursos identificados por URIs (Uniform Resource Identifiers). 

Conforme ilustrado pela Figura 2, a especificação de uma API REST na prática baseia-

se na utilização de URLs (Uniform Resource Locators, um tipo específico de URI) para 

definição de recursos e do protocolo HTTP [Fielding, R. et al, 1999] para realização de 

operações CRUD (Creation, Read, Update, Delete) naqueles recursos em um servidor. 

 

Figura 2: aspectos práticos de uma API REST 

 Outra restrição definida para sistemas REST é a natureza stateless nas interações 

entre clientes e servidores. Na prática, isto significa que a solicitação HTTP enviada por 

um cliente deve conter todas as informações de estado necessárias para a criação, 

leitura, atualização ou remoção de um recurso em um servidor. Na prática, as 

informações de estado estão contidas no corpo de mensagens HTTP e expressas em 
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JSON (JavaScript Object Notation) [Bray, T., 2014] ou XML [Bray, T. et al, 2008] – 

sugere-se o primeiro em detrimento do segundo pela sua simplicidade.  

 Há várias fontes que fornecem linhas mestre para a construção de APIs REST, 

tais como [Allamaraju, S., 2010], [Webber, J. et al, 2010] e [Massé, M., 2012]. 

Unânimes em todas elas estão as recomendações de que recursos sejam nomeados de 

forma que façam sentido para o consumidor da API (os clientes), e que uma ação a ser 

realizada com base em um recurso seja definida pelo método HTTP utilizado na 

solicitação correspondente. Neste contexto, recomenda-se a utilização do método POST 

para a criação de um recurso, a utilização do método GET para obtenção das 

informações de estado daquele recurso, a utilização do método PUT para atualização 

daquelas informações de estado e a utilização do método DELETE para a remoção do 

recurso. Redes sociais populares, tais como Twitter, Facebook e LinkedIn, oferecem 

APIs REST para que desenvolvedores possam criar aplicações que as utilizem. A 

própria Google disponibiliza sua API REST para acesso aos seus serviços.  

3. Visão Geral da Arquitetura 

A ferramenta de monitoração de fluxos é ilustrada pela Figura 3. Seus principais 

componentes são uma aplicação e um controlador personalizados. A aplicação 

disponibiliza ao usuário uma interface gráfica que lhe permite inicializar e encerrar a 

monitoração de fluxos. O controlador, além da sua atribuição normal de preencher as 

tabelas de fluxos dos switches para que eles realizem a comutação de pacotes 

corretamente, é capaz de alterar aquelas tabelas para que os switches realizem também a 

monitoração de fluxos que são solicitados pela aplicação. As APIs REST 

disponibilizadas pelo controlador e pela aplicação, bem como os procedimentos 

executados pelo controlador para realizar a monitoração de fluxo, são descritos pelas 

seções seguintes. 

 

Figura 3: Visão geral da arquitetura 
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4. A API REST disponibilizada pelo Controlador 

Um monitor de fluxo é modelado como um recurso armazenado pelo controlador. Neste 

contexto, a Figura 4 ilustra a API disponibilizada pelo controlador para a criação (Figura 

4a) e a remoção (Figura 4b) do monitor. O parâmetro protocol especifica o protocolo de 

aplicação cujo fluxo se deseja monitorar.  

 

Figura 4: API disponibilizada pelo controlador  

 Para um determinado protocolo, há apenas um monitor de fluxo mantido pelo 

controlador. Assim, a tentativa de criação de um monitor de fluxo quando ele já existe 

deve retornar uma mensagem de erro. 

5. A API REST disponibilizada pela Aplicação 

Cada fluxo monitorado é modelado como um recurso na aplicação. Neste contexto, a 

Figura 5 ilustra a API disponibilizada pela aplicação. Uma vez que um fluxo associado a 

um protocolo de aplicação é percebido pelo seu respectivo monitor, o controlador envia 

uma solicitação HTTP. Utilizando o método POST, a solicitação ilustrada pela Figura 

5a caracteriza o fluxo em termos dos endereços IP e portas de origem e destino, além de 

um identificador único para cada fluxo, representados em JSON pelos parâmetros 

ip_src, port_src, ip_dst, port_dst e id, respectivamente.  

 Na Figura 5b, a remoção do recurso que representa um fluxo na aplicação é feito 

utilizando uma solicitação HTTP possuindo o método DELETE e contendo os 

parâmetros que caracterizam o fluxo expressos em JSON.  A Figura 5c ilustra também a 

inclusão de detalhes relativos aos fluxos monitorados através de uma solicitação HTTP 

utilizando o método POST. A solicitação caracteriza o fluxo através de seu 

identificador, e inclui neste caso também um espaço destinado ao armazenamento de 

informações úteis (expressas em JSON) para a análise do fluxo, como URL para fluxos 

HTTP, endereços de e-mail de origem e destinatário para mensagens enviadas através 

do protocolo SMTP, além de nome de sentido de movimentação (envio ou recebimento) 

de arquivo para operações FTP. 
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Figura 5: API REST disponibilizada pela aplicação 

6. Procedimentos para Monitoração de Fluxo 

Para monitoração do fluxo, cada switch manipula duas tabelas de fluxo. Ambas são 

ilustradas pela Figura 6. A Tabela 0 contém inicialmente a entrada padrão e3, que não 

possui nenhum campo para match de pacotes e cuja instrução aponta para o exame da 

Tabela 1. Trata-se de uma entrada do tipo Table Miss – ou seja, ela é examinada apenas 

quando não ocorre nenhum match nas demais entradas da Tabela. Quando o controlador 

é instruído pela aplicação a iniciar a monitoração de fluxos relativos a um determinado 

protocolo de aplicação, novas entradas são adicionadas à Tabela 0. Elas possuem 

campos ajustados para match de pacotes que correspondam àqueles fluxos – isto é, 

datagramas que encapsulam segmentos TCP ou UDP cujas portas de origem e destino 

possuam valores específicos. A Figura 6 exemplifica a forma destas entradas 

(representadas por e1 e e2) para monitoração de fluxos relacionados ao protocolo HTTP.  
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Figura 6: manipulação das tabelas de fluxo para monitoração de fluxos HTTP 

 As entradas recém-inseridas possuem um conjunto de duas instruções, que são 

executadas quando ocorre um match: a primeira delas corresponde ao envio do pacote 

para o controlador; a segunda instrução corresponde ao direcionamento do 

processamento para a Tabela 1, onde são armazenadas as entradas de fluxo ordinárias 

que fazem com que o switch se comporte como um switch convencional. Neste 

contexto, a entrada eN representa uma entrada Table Miss a partir da qual um pacote que 

não obteve nenhum match nas entradas anteriores é encaminhado para o controlador.  

7. Aspectos de Implementação 

Dentre os vários controladores disponíveis, o controlador escolhido para a ferramenta 

foi o Ryu [Ryu SDN Framework Community, 2017]. Trata-se de um controlador 

inteiramente gratuito, que comporta as mais recentes versões do OpenFlow e que possui 

uma comunidade ativa de desenvolvedores e usuários. O Ryu é executado com base em 

um ou mais módulos Python fornecidos em tempo de execução. 

 O código-fonte do Ryu traz consigo vários módulos. Um destes módulos faz 

com que os switches gerenciados aprendam a encaminhar quadros da mesma forma que 

switches ordinários. Sua lógica inclui a instalação de entradas de fluxo ordinárias na 

Tabela 0. Para o desenvolvimento da ferramenta, foi utilizada uma pequena variação 

deste módulo na qual as entradas de fluxo passam a ser adicionadas na Tabela 1, 

conforme ilustrado pela  Figura 6.  

 Nesta primeira versão da ferramenta, um módulo foi desenvolvido 

especificamente para monitorar fluxos relativos aos protocolos HTTP, FTP e SMTP em 

um ambiente emulado pela ferramenta mininet [Mininet Team, 2017]. Em particular, 

todos estes protocolos utilizam os serviços prestados pelo TCP, e o início do fluxo é 

detectado pela presença de segmentos com as flags SYN e ACK levantadas 

simultaneamente – o que ocorre durante o processo de abertura de conexão TCP, 

conhecido como three-way handshake. A partir daí, os parâmetros adicionais, que 

variam para cada protocolo, são monitorados. O final do fluxo é detectado pela presença 

de segmentos com as flags FIN e ACK levantadas simultaneamente, o que ocorre 

durante o processo de encerramento de conexão TCP. 

 Para teste de monitoração de fluxo HTTP, foi utilizado a implementação nativa 

de um servidor HTTP escrito em Python denominada SimpleHTTPServer, e o aplicativo 

wget como cliente. Para teste de monitoração de fluxo FTP, foi utilizado o inetd 
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(internet service daemon), um superservidor capaz de emular serviços FTP; o cliente 

utilizado para este protocolo foi o aplicativo homônimo, ftp. Por fim, para teste de 

monitoramento de fluxo SMTP, foi utilizado a implementação nativa de um servidor 

SMTP escrito em Python, denominada DebuggingServer; o aplicativo telnet foi 

utilizado como cliente SMTP através da abertura de conexão TCP com a porta 25 do 

servidor supracitado.  

 

Figura 7: Captura de tela da ferramenta desenvolvida 

 A Figura 7 ilustra uma captura de tela da aplicação desenvolvida para 

comunicação com o controlador. Ela inclui recursos para instalação e remoção de 

monitores de fluxo. Na figura, uma lista sinalizando o inicio e fim de três fluxos pode 

ser visualizada – pelo exame das portas utilizadas, percebe-se facilmente que se trata de 

fluxos HTTP, FTP e SMTP, respectivamente. Além disso, a aplicação permite a 

visualização de parâmetros adicionais na seleção de um determinado fluxo. Por 

exemplo, na figura, é possível visualizar que um arquivo denominado rede.txt foi 

descarregado durante a sessão FTP monitorada. 

8. Conclusões 

Este artigo descreveu uma ferramenta desenvolvida para a monitoração de fluxos em um 

ambiente de Redes Definidas por Software. Este desenvolvimento incluiu, além da 

lógica de monitoração em si, o projeto de uma API REST que é utilizada para 

comunicação entre um controlador SDN e uma aplicação executada em um nível de 

abstração conceitual mais elevado. Nesta versão inicial, a ferramenta é capaz de 

monitorar fluxos relativos a apenas três protocolos de aplicação. Nas versões 

posteriores, pretende-se ampliar este conjunto – incluindo-se nele protocolos baseados 

em UDP. Outra melhoria é a sinalização assíncrona dos parâmetros adicionais relativos 

a cada fluxo – na versão atual, estes parâmetros só podem ser visualizados mediante a 
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seleção prévia do fluxo. Em um futuro próximo, estes parâmetros serão informados na 

medida em que eles são transmitidos através da rede.  
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Abstract. Reinforcement Learning (RL) has proven to be a very efficient 

method for solving problems where it is necessary to learn a behavior from an 

unknown environment, being commonly applied to problems of autonomous 

navigation. In this work was analyzed the capacity of convergence and 

performance of RL algorithms, Q-learning and Sarsa, according to changes in 

the step-size parameter (α) and the exploration method, common to both 

algorithms. For the simulation of the environment was used the Matlab 

software and the analysis of the results showed that small variations in the 

parameters can directly affect the learning performance. 

Resumo. A Aprendizagem por Reforço (AR) tem se mostrado um método 

bastante eficiente quando se trata da resolução de problemas onde é 

necessário aprender um comportamento de atuação a partir de um ambiente 

desconhecido, sendo comumente aplicada a problemas de navegação 

autônoma. Neste trabalho foi analisada a capacidade de convergência e 

desempenho dos algoritmos de AR, Q-learning e Sarsa, de acordo com as 

mudanças na taxa de aprendizado (α) e no método de exploração, comuns a 

ambos os algoritmos. Para simulação do ambiente foi utilizado o software 

Matlab e a análise dos resultados mostrou que pequenas variações nos 

parâmetros podem afetar diretamente o desempenho de aprendizado.

Anais da X Escola Potiguar de Computação e suas Aplicações (EPOCA 2017)

ISBN 978-85-7669-419-9 © 2017 SBC 145



  

1. Introdução 

A Aprendizagem por Reforço (AR) é um método de programação que permite com que 

agentes possam aprender comportamentos de atuação em um ambiente por meio de 

recompensas ou punições recebidas, sem a necessidade de informar como a tarefa deve 

ser realizada [Sutton & Barto 1998]. Assim, o objetivo da aprendizagem por reforço é 

fazer com que um agente possa aprender a tomar decisões a partir da sua experiência, de 

sucesso ou insucesso diante de sua atuação em um ambiente. 

 A aplicação da AR é indicada principalmente em situações onde não existe 

muita informação sobre o ambiente em que o agente irá atuar, assim ele deve aprender 

através de sua interação com um ambiente desconhecido a partir das recompensas 

recebidas por suas ações realizadas [Schneider 2010]. Os algoritmos de aprendizagem 

por reforço descrevem como ocorre esse aprendizado, sendo necessária a definição das 

ações corretas a se executar, ou seja, aquelas que geram as maiores recompensas. 

 A navegação autônoma se tornou um dos assuntos mais pesquisados nos últimos 

tempos dentro da área de computação [Almeida et al. 2012]. A ideia de fazer com que 

um robô (agente) possa realizar ações as quais são atribuídas a um ser humano é o que 

gera esse interesse por pesquisas relacionadas a desenvolver máquinas com capacidade 

de “pensar” e agir de forma semelhante a nós. Nesse contexto de desenvolvimento de 

agentes autônomos existem várias situações onde o seu uso prático pode ser aplicado, 

como por exemplo: no problema da coleta de lixo [Prauchner, Martins & Padoin 2014], 

desenvolvimento de acessórios que visam garantir a acessibilidade de deficientes 

[Alves, Neumann & Gouvêa Junior 2014], antenas inteligentes [Almeida 2015], 

situações perigosas como o controle de incêndio, limpeza de tubulações e 

vasculhamento de grandes áreas [Almeida et al. 2012], dentre outras aplicações.  

Para a utilização dos algoritmos de AR é necessário definir parâmetros que são 

intrínsecos a eles, que são a taxa de aprendizagem (α) e o fator de desconto (γ), assim 

como o método de exploração. Muitas pesquisas se dedicam a avaliação desses 

parâmetros em diferentes aplicações envolvendo aprendizagem por reforço, como 

mostra [Ottoni et al. 2015], o valor assumido pode influenciar diretamente no 

desempenho dos algoritmos. 

 Os algoritmos de AR, Q-learning e Sarsa, foram utilizados neste trabalho com o 

objetivo de desenvolver a autonomia de um agente, o qual deve aprender a atuar em um 

ambiente desconhecido, evitando a colisão com obstáculos e buscando durante sua 

exploração um objetivo específico, que é encontrar um estado final que determina o fim 

de sua exploração. Foram escolhidos diferentes valores para os parâmetros de 

aprendizado a fim de analisar a influência desses na capacidade de convergência dos 

algoritmos a uma atuação ótima assim como no desempenho. 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Aprendizagem por Reforço 

A Aprendizagem por Reforço (do inglês Reinforcement Learning - RL) é um dos 

métodos do aprendizado de máquina que consiste em fazer com que um agente inserido 

em um ambiente desconhecido possa maximizar o seu desempenho de acordo com os 
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reforços recebidos. Esse processo de aprendizagem do agente se dá a partir da 

experimentação direta, ou seja, não existe a figura de um professor para informar sobre 

qual deveria ter sido a ação correta a se tomar em um determinado estado [Lima Junior 

2009]. Logo, é necessário definir qual seria uma decisão boa, quando o agente recebe 

uma recompensa, e qual seria uma decisão ruim, recebendo uma punição por isso.  

 Segundo Busoniu [Busoniu et al. 2010], a Aprendizagem por Reforço consiste 

em métodos algorítmicos para resolução de problemas nos quais a escolha de ações 

(decisões) são aplicadas em um determinado sistema durante um período de tempo, 

onde variável tempo é discreta e as ações são escolhidas a cada instante de decisão, 

levando a um problema de decisão sequencial. Para modelar essas situações na AR é 

utilizado o formalismo matemático conhecido como Processo de Decisão de Markov 

(PDM). Um PDM é um processo de decisão sequencial que modela processos onde as 

transições entre os estados são dadas de forma probabilística, as decisões são tomadas a 

cada período de tempo, sendo possível observar o estado em que o processo se encontra, 

consistindo em conjunto de cinco elementos (T, S, A, R, P), onde, T é o conjunto de 

instantes de decisões, S é o conjunto de estados do ambiente, A é o conjunto de ações 

possíveis, R é a função de recompense ou retorno e P a função probabilidade de 

transição [Puterman 2005]. 

2.2 Algoritmo Q-learning 

O algoritmo Q-learning é bastante conhecido e considerado uma das mais importantes 

contribuições para a AR. Proposto por Watkins [Watkins 1989], o algoritmo consiste 

em obter uma política ótima de atuação a partir da atualização de todos os pares estado-

ação S x A, assim o algoritmo saberá qual ação escolher dada uma situação particular 

conforme sua função Q aprendida. 

 A sua função Q(s,a) representa a recompensa esperada pelo agente ao executar 

uma ação a em um estado s, obtida a cada ação executada no ambiente descrita em (1): 

 𝑄(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) ←  𝑄(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) +  𝛼 [𝑟𝑡 +  𝛾 max
𝑎

𝑄(𝑠𝑡+1, 𝑎) −  𝑄(𝑠𝑡, 𝑎𝑡)] (1) 

 Onde α é a taxa de aprendizado, γ o fator de desconto, 𝑟𝑡 a recompensa e 

max𝑎 𝑄(𝑠𝑡+1, 𝑎) a máxima utilidade no estado s. O Q-learning é apresentado no 

Algoritmo 1. 

Para todo s,a, Q(s,a)= 0 

Repita 

 Observe o estado s 

 Repita 

 Selecione a de acordo com a política ε-greedy 

 Execute a ação a, receba a recompensa r e 𝑠𝑡+1 = 𝑠’  

 Atualize Q(s,a) de acordo com (1) e s ← 𝑠′ 
 Enquanto não encontrar o estado objetivo 

Enquanto o número de episódios não for atingido 

Algoritmo 1: Q-learning 

2.2 Algoritmo Sarsa 
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O algoritmo Sarsa é uma modificação do Q-learning [Rummery & Niranjan 1994]. A 

principal diferença está na forma de atualização da função Q onde o Sarsa utiliza a ação 

proposto pelo método de exploração ao invés da máxima utilidade, como descrito em 

(2): 

𝑄(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) ←  𝑄(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) +  𝛼[𝑟𝑡 +   𝛾 𝑄(𝑠𝑡+1, 𝑎𝑡+1) −  𝑄(𝑠𝑡, 𝑎𝑡)] (2) 

 O Sarsa é apresentado no Algoritmo 2. 

 

Para todo s,a, Q(s,a)= 0 

Repita 

 Observe o estado s 

Selecione a de acordo com a política ε-greedy 

 Repita 

Execute a ação a, receba a recompensa r e observe 𝑠’ 
 Escolha a’ do estado s’ de acordo com a política ε-greedy 

 Atualize Q(s,a) de acordo com (2) 

𝑠 ← 𝑠′; 𝑎 ← 𝑎′ 
 Enquanto não encontrar o estado objetivo 

Enquanto o número de episódios não for atingido 

Algoritmo 2: Sarsa 

2.3 Taxa de Aprendizado 

No algoritmo Q-learning e da mesma maneira no algoritmo Sarsa, o parâmetro 𝛼 

representa a capacidade de aprendizado do agente, sendo definido no intervalo [0,1], se 

𝛼 = 0 não haverá aprendizado já que a equações dos dois algoritmos (1) e (2) se 

reduzem a 𝑄(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) =  𝑄(𝑠𝑡, 𝑎𝑡). Além de [Watkins 1989], [Mitchell 1997] estabelece 

uma condição para garantir a convergência do algoritmo Q-learning, que é a de que 

cada par estado-ação seja visitado infinitas vezes, onde 0 ≤ 𝛼 ≤ 1, satisfazendo (3) e 

(4): 

∑ 𝑎𝑛(𝑠, 𝑎) =  ∞

∞

𝑛=1

 (3) 

∑[𝑎𝑛(𝑠, 𝑎)]2 < ∞

∞

𝑛=1

 (4) 

Para satisfazer essas condições é necessário fazer com que o valor da taxa de 

aprendizado decaia de acordo com o número de visita a cada par (𝑠, 𝑎). Para isso deve 

seguir a equação (5), sendo n o número de visitas ao par estado-ação (𝑠, 𝑎). 

 
𝑎𝑛(𝑠, 𝑎) =  

1

1 + 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠𝑛(𝑠, 𝑎)
 (5) 

 Porém, normalmente é definido um valor constante para a taxa de aprendizado 

[Ottoni et al. 2016]. 
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2.4 Fator de Desconto 

O fator de desconto 𝛾, determina o quanto o agente vai priorizar as ações que geram 

recompensas atuais ou as ações que maximizam as recompensas esperadas no futuro 

[Russel & Norvig 2013]. Sendo descrita pela equação (6) que representa o retorno 

descontado, onde 𝛾 ∈ [0,1]. Para este trabalho o valor de 𝛾 foi fixado em 0.9, baseado 

na pesquisa da análise funcional dos algoritmos de AR [Pessoa 2011]. 

𝑅𝑡 = 𝑟𝑡+1 + 𝛾. 𝑟𝑡+2 + 𝛾2. 𝑟𝑡+3 + ⋯ =  ∑ 𝛾𝑘. 𝑟𝑡+𝑘+1

∞

𝑘=0

 (6) 

2.4 Política 𝜺-greedy 

A política 𝜀-greedy é uma adaptação da política gulosa (greedy). Na política greedy, a 

ação escolhida é aquela mais bem avaliada até o momento, porém esta abordagem pode 

fazer com que o agente fique preso a uma solução local que não é a solução ótima, 

devido ao fato de escolher somente a melhor ação avaliada. A política 𝜀-greedy surge 

como uma alternativa, ao garantir a escolha de ações aleatórias com uma probabilidade 

𝜀. 

3. Aplicação da aprendizagem por Reforço na Navegação autônoma 

Neste problema o agente deve aprender um comportamento de atuação quando está 

inserido em um ambiente desconhecido (Figura 1), onde o objetivo é alcançar um estado 

final pré-determinado e evitar colisões com obstáculos durante toda sua exploração. 

Para o desenvolvimento dessa aplicação é necessário definir as características de um 

problema de aprendizagem por reforço como os valores de recompensas para cada par 

estado-ação, ações possíveis, valores para os parâmetros de aprendizagem, restrições e 

então implementar os algoritmos utilizando o software Matlab. 

 

 

 

 

 

 

 Para cada episódio o agente é inserido no ambiente de forma aleatória, podendo 

ocupar qualquer estado disponível e executar uma ação dentre as possíveis: mover-se 

para cima, para baixo, para esquerda ou para direita. Diante da definição do ambiente a 

escolha de uma determinada ação pode levar o agente para um estado não disponível 

como, por exemplo, fora das delimitações do ambiente ou em direção a um obstáculo, 

logo o agente deve receber uma punição e permanecer no estado em a ação foi 

executada, sendo a maior punição por colidir com um obstáculo, para que assim possa 

evitá-los. O agente recebe a recompensa somente ao encontrar o estado objetivo, 

fazendo assim com que ele busque esse estado durante toda sua exploração. A Tabela 1 

descreve a função recompensa para o agente de acordo com o resultado de cada ação no 

ambiente. 

Figura 1: Ambiente de Testes 
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Tabela 1: Função Recompensa. 

Resultado da ação Recompensa 

Alcançar o estado final 10.00 

Deslocamento/Fora das delimitações -0.01 

Colisão com obstáculo -10.00 

3. Resultados e Discussões  

3.1 Testes Realizados 

Os testes realizados no problema de navegação autônoma proposto tiveram como 

objetivo analisar quais os valores dos parâmetros, dentre os escolhidos, obtiveram o 

melhor resultado para o problema, analisando o desempenho e a capacidade de 

convergência dos algoritmos a uma política de atuação ótima dos algoritmos Q-learning 

e Sarsa. 

 Os testes foram realizados mediante três valores distintos para ε e α. Para 

política 𝜀-greedy: 0.01, 0.1 e 0.2, O que significa dizer que o sistema é 99% guloso para 

𝜀 = 0.01, 90% guloso para 𝜀 = 0.1 e 80% guloso para 𝜀 = 0.2, onde se buscou evitar 

percentuais pequenos, que acarretaria na escolha de mais ações aleatórias dificultando 

assim a escolha das ações corretas, e para taxa de aprendizado α: 0.05, 0.1 e 0.2. Cada 

teste foi fixado com 10 execuções para cada episódio em um total de 100 episódios, 

onde cada episódio teve como resultado a média da quantidade de passos executados 

pelo agente até atingir o estado objetivo. 

3.2 Análise dos Resultados Obtidos 

As Figuras 2 e 3 ilustram o desempenho dos algoritmos nesse problema de navegação 

autônoma. Os gráficos apresentam a média de passos necessários para alcançar o 

objetivo nas nove combinações possíveis dos parâmetros, a média de passos foi 

calculada com os dados de 10 simulações para cada combinação. 

 Pode-se observar na Figura 2 que o algoritmo Q-learning apresenta pouca 

variação em seu desempenho resultante das combinações dos parâmetros, convergindo 

para uma politica ótima em torno de 25 episódios executados, porém é importante 

destacar a influência da taxa de exploração. Para todas as combinações dos valores de 𝛼 

com a taxa de exploração 𝜀 = 0.2, a média de passos para atingir o objetivo é maior em 

relação às outras combinações com um ε menor. 

 Os melhores resultados para o desempenho do Q-learning são obtidos ao se 

utilizar uma taxa de exploração com maior probabilidade de escolhas gulosas, ou seja, 

com 𝜀 = 0.01, sendo obtido seu melhor resultado para essa aplicação ao adotar 𝛼 = 0.1 

e 𝜀 = 0.01. A Tabela 2 apresenta as médias de passos obtidas para cada combinação. 

Tabela 2 - Média de passos para as combinações dos valores de 𝜺 e 𝜶 (Q-learning) 

  Alfa (𝛼)  

𝜀-greedy (𝜀) 𝛼 = 0.05 𝛼 = 0.1 𝛼 = 0.2 

0.01 5.01 4.788 4.914 

0.1 5.216 5.306 5.062 

0.2 6.233 5.814 5.581 
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 O algoritmo Sarsa, ao contrário do Q-learning, demonstra uma grande variação 

em seu desempenho de acordo com as diferentes combinações dos parâmetros (Figura 

3), apresentando uma maior quantidade de passos executadas e necessitando de um 

maior número de episódios até convergi para a politica ótima, evidenciando assim a 

necessidade do algoritmo de explorar melhor o ambiente. Também se pode destacar a 

influência da taxa de exploração no desempenho do Sarsa, que se mostrou bastante 

sensível quanto a mudanças na taxa de exploração, como pode ser observado na Figura 

3. 

 Para um 𝜀 = 0.2 a média de passos necessários aumenta significativamente 

assim como para 𝜀 = 0.1, os melhores desempenhos também são obtidos ao ser adotado 

a escolha das ações com a maior probabilidade gulosa 𝜀 = 0.01, a Tabela 3 apresenta os 

Figura 2: Média de passos necessários para alcançar o objetivo – Q-learning; (a)  
α=0.05 e variação da taxa de exploração ε; (b)  α=0.1 e variação da taxa de 
exploração ε; (c)  α=0.2 e variação da taxa de exploração ε. 
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as médias de passos obtidas pelo Sarsa. A taxa de aprendizado também influenciou no 

desempenho do algoritmo, como pode ser visto na Figura 3 (a). 

 Para um valor de 𝛼 = 0.05 e as variações da taxa de exploração, o Sarsa 

apresentou um pior desempenho. Ao adotar 𝛼 = 0.2 e 𝜀 = 0.01 o algoritmo obteve o 

melhor desempenho como pode ser observado na Figura 3 (c). 

Tabela 3 - Média de passos para as combinações dos valores de 𝜺 e 𝜶 (Sarsa) 

  Alfa (𝛼)  

𝜀-greedy (𝜀) 𝛼 = 0.05 𝛼 = 01 𝛼 = 0.2 

0.01 6.025 5.805 5.358 

0.1 6.832 7.368 6.534 

0.2 10.278 8.945 7.084 

                               

                               (a)                                                             (b) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   (c) 

     

Figura 3: Média de passos necessários para alcançar o objetivo – Sarsa; (a)  
α=0.05 e variação da taxa de exploração ε; (b)  α=0.1 e variação da taxa de 
exploração ε; (c)  α=0.2 e variação da taxa de exploração ε. 

Anais da X Escola Potiguar de Computação e suas Aplicações (EPOCA 2017)

ISBN 978-85-7669-419-9 © 2017 SBC 152



  

4. Conclusão  

Este trabalho se propôs a realizar uma comparação dos algoritmos de Aprendizagem por 

Reforço, Q-learning e Sarsa, aplicados a um problema de navegação autônoma. Para 

isso, foi realizado um estudo sobre o tema e analisadas as principais questões que 

envolvem essa problemática.  

 Para obtenção dos dados e análise dos resultados foi proposta uma metodologia que 

buscou analisar quais os melhores valores para os parâmetros 𝛼 e 𝜀, dentre os 

escolhidos para esse problema de navegação autônoma, assim como analisar as 

condições de convergência para uma política ótima de atuação no ambiente proposto. 

Apesar das semelhanças nos códigos dos algoritmos Q-learning e Sarsa, as variações 

dos parâmetros adotados indicam resultados distintos para cada um deles. Ambos os 

algoritmos apresentam uma variabilidade em seus desempenhos de acordo com a taxa 

de exploração 𝜀, porém o algoritmo Sarsa mostrou-se bastante sensível com relação às 

mudanças na taxa de exploração. A taxa de aprendizado 𝛼 obtida que gerou o melhor 

desempenho no aprendizado diferiu entre os algoritmos, sendo 𝛼 = 0.1 (Q-learning) e 

𝛼 = 0.2 (Sarsa), entretanto a taxa de exploração de 0.01 apresentou melhor resultado 

para ambos. 

 As análises dos resultados obtidos indicam que o desempenho do aprendizado 

do agente em uma determinada tarefa para um mesmo ambiente, depende tanto do 

algoritmo de aprendizagem por reforço utilizado: Q-learning ou Sarsa, como do valor 

dos parâmetros da taxa de aprendizado (𝛼) e a taxa de exploração (𝜀). O algoritmo Q-

learning demonstrou ser melhor que o Sarsa na aplicação proposta, porém, para 

diferentes tipos de aplicações de AR, a influência dos parâmetros para obtenção dos 

melhores resultados pode mudar de acordo com o que se propõe analisar. 

 Em trabalhos futuros, pretende-se aplicar os algoritmos aqui estudados em 

problemas de navegação em um ambiente real, bem como analisar a influência do fator 

de desconto (𝛾) em estudo de casos semelhantes. 
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Usuários na Plataforma Fiware

Gabriela Cavalcante da Silva1, Irene Ginani Costa Pinheiro1, Carlos Eduardo da Silva1
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Abstract. The FIWARE platform offers a set of reusable components that sim-
plify the development of Smart City applications. Among these components, we
can find the mechanism for authentication, Identity Management GE, and its
reference implementation, Keyrock. However, provided interface doesn’t meet
completly the user management needs. This paper presents a graphical inter-
face proposal for the administration of users. As a case study, we have devel-
oped a Django Web application that consumes the SCIM 2.0 API provided by
IdM.

Resumo. A plataforma FIWARE oferece um conjunto de componentes reuti-
lizáveis que facilita o desenvolvimento de aplicações para Cidades Inteligentes.
Dentre estes componentes, temos os mecanismos para autenticação Identity
Management GE, e sua implementação de referência, o Keyrock. Entretanto,
a interface provida por está GE não vem atendendo por completo as necessi-
dades de gerência de usuários. Este artigo apresenta uma proposta de interface
gráfica para a administração de usuários. Como estudo de caso, foi desen-
volvida uma aplicação Web Django que consome a API fornecida pelo IdM,
SCIM 2.0.

1. Introdução
O desenvolvimento de aplicações para cidades inteligentes [Caragliu et al. 2009] envolve
um número de tecnologias, tais como Internet das Coisas (IoT) [Minerva et al. 2015],
Computação em Nuvem [Vogels 2008] e Big Data [Townsend 2013], que necessitam de
uma infraestrutura de suporte que sirva de base para o desenvolvimento de tais aplicações.
Nesse contexto, a plataforma FIWARE1 surge como uma candidata a infraestrutura de
apoio ao desenvolvimento de aplicações e serviços de Cidades Inteligentes, oferecendo
uma gama de serviços comuns para o desenvolvimento de soluções para Cidades In-
teligentes, tratando diversos aspectos, como por exemplo, mecanismos de Computação
em nuvem, IoT, segurança, entre outros.

Sabemos que é altamente desejado que informações, aplicativos, ou softwares
sejam acessados somente por aqueles autorizados para tal. Para isso, existem vários
mecanismos que lidam com diferentes aspectos de segurança da informação, tais como
autenticação, polı́ticas de segurança, entre outros. A plataforma Fiware foi projetada
para considerar estes aspectos em uma abordagem secure by design, onde mecanismos

1https://www.fiware.org
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de segurança são fornecidos através de componentes, também chamados de Generic
Enablers (GEs), que podem ser utilizados por aplicações ou outros componentes da
plataforma [Fiware 2014].

No contexto do projeto Smart Metrópolis2, onde trabalhamos com as GEs FI-
WARE de autenticação e autorização, identificamos a necessidade de uma interface para
o gerenciamento de usuários. Desse modo, este trabalho apresenta uma proposta de in-
terface gráfica para a gerência de usuários no Identity Management GE (IdM). Para tal,
desenvolvemos uma GUI Web Python que consome as APIs fornecidas pelo IdM (SCIM
2.0, user registration, etc) e traz funcionalidades ainda não cobertas pela interface atual
do Keyrock.

2. FIWARE Security GEs
A arquitetura de segurança do FIWARE é composta por cinco GEs que juntas fornecem
um conjunto abrangente de serviços para aplicações com o intuito de cumprir com os req-
uisitos mais importantes de segurança, como autenticação, autorização e confiabilidade.
São estes Identity Management GE, Authorization PDP GE, e PEP Proxy GE.

O Identity Management GE (IdM) é responsável pelo gerenciamento de identi-
dades de usuários, organizações e aplicações, assim como de suas respectivas credenciais,
e da autenticação dessas entidades. A gestão de identidades engloba aspectos ligados ao
acesso de usuários a redes, serviços e aplicações, incluindo autenticação segura e privada
de usuários para dispositivos, redes e serviços [Jøsang and Pope 2005]. Nesse contexto,
a plataforma Fiware oferece o componente Keyrock como sistema para gestão de iden-
tidades. Este GE considera requisitos para a gestão de identidades de “coisas” (IoT), e
atende às especificações para o gerenciamento de identidades sobre diferentes domı́nios,
permitindo ainda a gestão de autorização, com suporte a definição de papéis e permissões
especı́ficas de uma organização ou de uma aplicação.

A Figura 1 apresenta a arquitetura em alto nı́vel do Keyrock. Desenvolvedores
interagem com este componente através de um Portal de Desenvolvedor de Aplicações
(Application Developer Portal) para registrarem suas aplicações no IdM. Usuários fi-
nais usam um Portal de Usuário Final (End User Portal) para se registrarem, e gerenciar
seus respectivos perfis e suas organizações, enquanto que todas as entidades clientes de
aplicações utilizam o IdM para fins de autenticação [Fiware 2014].

O Keyrock oferece três APIs voltadas para o gerenciamento de usuários,
aplicações e polı́ticas de controle de acesso, e uma API para fins de autenticação e
autorização. A API que será o foco do nosso estudo, é a API de Gerência de Usuário
(User Management), pois ela será a API consumida por nossa GUI. Essa API de
Gerência de Usuário fornecida pelo Keyrock segue o padrão SCIM (System for Cross-
domain Identity Management)3 em sua versão 2.0. Esta API é disponibilizada so-
mente para administradores e pode ser usada para a gerência de dados de usuários e
organizações. É importante destacar que assim como as extensões do Keystone, esta
API é exposta pelo back-end e não pelo front-end [Keyrock 2015].

Com o que o Keyrock fornece atualmente, é possı́vel criar aplicações e cadastrá-

2http://smartmetropolis.imd.ufrn.br
3http://www.simplecloud.info/
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Figure 1. Identity Management GE - Arquitetura em alto-nı́vel [Fiware 2016].

las fazendo a gerência de papéis, permissões e organizações, porém a parte que realiza
a administração de usuários é limitada. Então apesar de fornecer uma GUI para registro
de usuário, essa GUI não é completa e exige a configuração de um servidor de e-mail
para que a conta do usuário seja ativada. Além de não permitir realizar a ativação da
conta do usuário, também não é possı́vel cadastrar e editar suas informações. Assim,
temos que o principal problema é uma falta de uma interface completa para realizar essa
gerência e ativação de contas. E é exatamente esse problema que nossa interface se propõe
solucionar.

3. Proposta de GUI

Nossa proposta envolve uma interface gráfica Web para a gestão de usuários, junto com
um backend que permite abstrair o protocolo de acesso REST a API SCIM oferecida
pelo Keyrock. A Figura 2 apresenta uma visão geral de nossa arquitetura proposta. Com
isso, nossa interface Web pode ser utilizada para gerenciar qualquer serviço de identidade
compatı́vel com a API SCIM.

Figure 2. Arquitetura da Aplicação

A aplicação dashboard é feita em Python usando o framework Django, enquanto
que o backend consome a API REST SCIM fornecida pelo Keyrock, como vemos no
trecho do código abaixo:

1 d e f c r e a t e u s e r ( k e y s t o n e u r l , token , userName , displayName , password ,
e m a i l ) :

2 j s o n p a y l o a d = {
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3 ” userName ” : userName ,
4 ” disp layName ” : displayName ,
5 ” password ” : password ,
6 ” e m a i l s ” : [
7 {
8 ” v a l u e ” : password
9 }

10 ]
11 }
12 h e a d e r s = { ’X−Auth−t o k e n ’ : token ,
13 ’ Conten t−Type ’ : ’ a p p l i c a t i o n / j s o n ’}
14 r e s p o n s e = r e q u e s t s . p o s t ( u r l = k e y s t o n e u r l + ’ / v3 / OS−SCIM / v2 / Use r s / ’ ,
15 d a t a = j s o n . dumps ( j s o n p a y l o a d ) ,
16 h e a d e r s = h e a d e r s )

No código apresentado, requisitamos a criação de um usuário passando o seu user-
name, display name, password, e email, assim como o token necessário para que haja a
autorização para se realizar a ação solicitada.

4. Conclusão
Neste trabalho apresentamos a GE de Autenticação da plataforma FIWARE, o Keyrock,
e a nossa proposta para solucionar a necessidade de termos uma interface mais completa
para a gerência de usuários. Em seu estado atual, o backend está completamente imple-
mentado, enquanto que a interface Web Django está em fase final de desenvolvimento.

Adicionalmente, pretendemos transformar nossos componentes em um plugin
para o dashboard OpenStack, permitindo assim que nossa interface possa ser facilmente
utilizada em qualquer instalação da plataforma Fiware. Além disso, iremos adicionar
suporte para definição de polı́ticas de controle de acesso.
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