Gerenciador de Coleta de Dados para Redes de Sensores sem Fio
Eduardo Porfiro Costa1 , Rodolfo Francisco de Oliveira 2
1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Hortolândia
CEP: 13183-250, Vila São Pedro, Hortolândia - SP
eduardo.porfiro.costa.1998@gmail.com, rodolfo.oliveira@ifsp.edu.br

Abstract. The concept of the Internet of Things (IoT) is based on the assumption of
the connection of "things" to the Internet, it can be clocks, houses, cars and other
devices that are present in daily life. With the number of these connected "things"
increasing, today's network infrastructure that shape the Internet needs a new
approach to the proper function of these new devices to avoid overload by the constant
exchange of data and management problems due to delays in communication between
the elements that make up the infrastructure. It is in this view that the present work
proposes an application of control and management of IoT devices to solve problems
for applications that have a high sensitivity to response time and to reduce the high
traffic related to packet exchange. Through this work, an approach that solves the
difficulty of time-sensitive applications, reducing the response time and reducing
packet traffic in the network.
Resumo. O conceito de Internet das Coisas (IoT) parte do pressuposto da conexão de
“coisas” a Internet, tais como relógios, casas, carros e diversos outros dispositivos
presentes no cotidiano. Com o número desses dispositivos conectados aumentando, a
infraestrutura de redes atual que forma a Internet necessita de uma nova abordagem
para o correto funcionamento destes dispositivos, a fim de evitar sobrecarga pela
troca constante de dados e problemas de gerenciamento devido a atrasos de
comunicação entre os elementos que compõem a infraestrutura. É nessa visão que o
presente trabalho propõe uma aplicação de controle e gerenciamento de dispositivos
IoT no intuito de solucionar problemas pra aplicações que possuem uma
sensibilidade alta ao tempo de resposta e diminuir o alto volume de tráfego referente
a troca de pacotes. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma abordagem que
consegue solucionar a dificuldade de aplicações sensíveis ao tempo, reduzindo o
tempo de resposta, e a diminuição do tráfego de pacotes na rede.

1. Introdução
O termo Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) é um conceito que teve um crescimento
enorme no número de pesquisas relacionadas no Google, como pode ser observado na Figura
1.

Figura 1 - Crescimento de Pesquisas para os termos IoT (Elaboração Própria)

O conceito básico de IoT consiste na presença de “coisas” como a lâmpada em uma rua,
caldeiras em uma indústria, eletrodomésticos, entre outras “coisas”, as quais são compostas por
hardware e software capaz de agir como sensor ou atuador, formando assim uma Rede de
Sensores sem Fio (RSSF). Uma RSSF é formada por dispositivos denominados Nó Sensores,
onde os sensores e atuadores serão instalados.
Os dispositivos relacionados ao termo sensores, atuadores, etc, tiveram um número
crescente de fabricação e utilização, com uma previsão de mais de 50 bilhões de dispositivos
conectados em 2020 (CISCO, 2015) utilizando-se da internet como infraestrutura de
comunicação. Com o crescimento destes dispositivos, o tráfego de dados Máquina a Máquina
(M2M) aumentará de 40% em 2014 para 67% em 2019 (CISCO, 2015), sobrecarregando a
infraestrutura de rede, mostrando um dos desafios da IoT que precisam de uma solução (Banafa,
2017). Um dos conceitos que podem ser usado como solução para este problema é o Fog
Computing (Computação em Névoa, em tradução livre) que consiste em trazer o processamento
de dados e decisões para mais próximo dos dispositivos que necessitam deste serviço,
diminuindo o tráfego de rede na Internet e a latência (CISCO SYSTEMS, 2016).
Assim sendo, este trabalho propõe uma infraestrutura baseada em Fog Computing,
utilizando para transferência de dados entre o servidor e os dispositivos o protocolo Message
Queuing Telemetry Transport (MQTT), colocando o servidor de processamento e resposta mais
próximos aos dispositivos. O controle deste servidor será feito através de uma aplicação web,
que traz uma lista de todos os servidores cadastrados, além do controle de ações, conforme
eventos relacionados ao recebimento de dados por um sensor. Este servidor é implementado
em Computadores de Placa Única (Single Board Computers), como o Raspberry Pi. Um Single
Board Computer se caracteriza por ser um computador de dimensões pequenas e de baixo custo.
Ao colocar o servidor de processamento próximo da WSN, ocorrerá a diminuição do tempo de
resposta (latência) entre os dois, trazendo uma solução para projetos onde o tempo de resposta
seja crucial.

Este trabalho é organizado da seguinte forma: na Seção 2 será apresentada as referências
teóricas em que este trabalho se baseia; na seção 3 será discutido uma proposta de
implementação para solução do problema de conectividade; na seção 4 será apresentado alguns
trabalhos relacionados à implementação proposta neste artigo; na seção 5 é demonstrado uma
possível abordagem e aplicação para a proposta de implementação discutida e na seção 6 é
discutida as tecnologias usadas para realizar a aplicação da implementação; na seção 7 é
discutido quais foram os serviços e dispositivos utilizados; na seção 8 é apresentado algumas
telas de aplicação e resultados obtidos, bem como a discussão de um caso de teste; por fim, na
seção 9 é apresentado a conclusão do trabalho e perspectivas de trabalhos futuros.

2. Revisão Bibliográfica
2.1. Internet das Coisas
Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) é um termo criado por Kevin Ashton no início dos
anos 2000 enquanto pesquisava maneiras de melhorar suas transações comerciais conectando
tags RFID à Internet (IOT, 2013). Como via de regra, IoT é o modo como os objetos físicos
estão conectados e se comunicando entre si e com usuários, através de sensores inteligentes e
softwares que transmitem dados coletados por estes sensores para uma rede, geralmente a
Internet (FEKI et al., 2013).
As primeiras implementações IoT começaram na Indústria, com a necessidade de
conexão de dispositivos para controle dos maquinários. Hoje, a visão da IoT expandiu-se para
conectar tudo, desde equipamentos industriais a objetos de uso diário (WORTMANN;
FLÜCHTER, 2015). Dispositivos vestíveis (wearables), como um relógio inteligente
(smartwatch), são exemplos de IoT que possui a capacidade de se conectar a um outro
dispositivo (smartphone) ou diretamente à internet. O relógio coleta informações do usuário
através de sensores associados a ele e transmite para servidores que podem propor relatório de
saúde mensais (WEI; MOVERIO, 2014), por exemplo. Um dos pilares que implementam o
conceito de Internet das Coisas são as Redes de Sensores sem Fio (RSSF). Devido a sua
importância para este trabalho, tal tema será abordado com mais detalhes no capítulo 2.4.

2.2. Desafios IoT
De acordo com (BANAFA, 2017), são necessárias 5 coberturas de cenário para que tenhamos
um amadurecimento da tecnologia IoT. Estes cenários estão representados na Figura 2 e serão
abordados a seguir.

Figura 2 - Desafios da Tecnologia IoT. Fonte (Banafa, 2017)

A cobertura de cenário de segurança deve ser discutida em soluções onde cada amostra de
dado é de extrema importância ou, muitas vezes, está ligado a dispositivos atuadores de controle
de uma fábrica, por exemplo. Os acessos aos dispositivos estão vulneráveis a ataques externos,
possibilitando que um invasor tome controle sobre os dispositivos.
Quando analisamos a cobertura de cenário de compatibilidade e longevidade, devemos
considerar que com a tecnologia IoT tomando diferentes caminhos de crescimento, fica difícil

estabelecer um padrão de compatibilidade de conexão entre os dispositivos, além do que
algumas destas tecnologias se tornarão obsoletas conforme o passar do tempo e o surgimento
de dispositivos melhores.
Em relação a cobertura de cenário referente a padronização, a mesma é necessária para que
se possa obter uma compatibilidade e organização entre os dispositivos. A padronização deve
ser abordada em protocolos de rede, protocolos de comunicação e em acúmulo e agregação de
dados, pois são estes cenários que compõe, de maneira geral, os aspectos das tecnologias IoT.
Com o grande volume de dados, é necessário criar ferramentas que possam realizar uma
análise inteligente destes dados assim como prover ações rápidas e inteligentes conforme o
resultado obtido desta análise. As ferramentas capazes de desenvolver este cenário ainda se
encontram prematuras.
O cenário da conectividade será um dos focos deste trabalho e, por isso, o capítulo 2.2.2
trata o mesmo com mais detalhes.

2.2.2. Conectividade
Uma infraestrutura Cliente/Servidor consiste de máquinas poderosas, denominadas Servidores,
que são usadas, por exemplo, para disponibilizar o serviço de Banco de Dados e máquinas mais
simples, denominadas Clientes, que irão requisitar um serviço a um ou mais servidores. Estas
máquinas são conectadas através de uma rede de computadores (TANENBAUM;
WETHERALL, 2011). No âmbito de IoT, a conexão de diversos dispositivos (sejam eles
cliente ou servidores) utilizando-se da atual infraestrutura de telecomunicações da Internet será
um grande desafio. Atualmente, temos lidado com dezenas, centenas ou milhares de dispositivo
conectados. Porém, com o advento da IoT, teremos potencialmente bilhões de dispositivos
conectados e trocando dados entre si, gerando congestionamento na infraestrutura da Internet,
o que poderia ser sanado com investimentos massivos em novos equipamentos e em
manutenção preventiva e corretiva. Como solução para tal problema, a proposta é utilizar de
tecnologias que descentralizam a rede IoT, dividindo a tarefa de análise e coleta de dados e a
tarefa de lidar com operações críticas, como diz (BANAFA, 2017):
“O futuro da IoT dependerá muito da descentralização das redes de IoT. Parte disso
pode se tornar possível movendo algumas das tarefas para a borda, como o uso de
Fog Computing nos quais dispositivos inteligentes, como hubs de IoT, assumem
operações críticas e servidores de nuvem assumem responsabilidades analíticas e de
coleta de dados.”
2.4 Rede de Sensores sem Fio (RSSF)
Um sensor é um dispositivo capaz de transformar fenômenos físicos em energia elétrica, a qual
pode ser interpretada por um dispositivo de controle computacional (DARGIE;
POELLABAUER, 2011). Como exemplo, o Light Dependent Resistor (LDR) é um sensor que
varia a sua resistência elétrica conforme a intensidade de luz aplicado sobre ele (LUÍS, 2006).
Uma RSSF pode ser descrita como uma rede de dispositivos denominados Nó Sensores. Um
Nó Sensor realiza atividades de sensoriamento (através dos sensores), processamento,
armazenamento e comunicação com outros Nó Sensores ou com uma rede externa (através de
um dispositivo chamado Gateway). Um Nó Sensor também pode exercer a função de atuador
(através de elementos denominados atuadores, como um motor ou uma lâmpada). Tudo isto é
realizado com uma quantidade limitada de energia (a qual pode ser fornecido por uma bateria
ou fonte de energia externa, como uma placa fotovoltaica), requerendo a consideração conjunta

de processamento de sinal/dados distribuídos, controle de acesso ao meio (MAC) e protocolos
de comunicação. (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION et al., 2014).
Na Figura 4, podemos observar um exemplo de uma RSSF.

Figura 4 - Rede De Sensores Sem Fio Fonte: (International Electrotechnical
Commission Et Al., 2014)

Os termos IoT e RSSF foram desenvolvidos em paralelo. Os conceitos do IoT parte de
um pressuposto onde todo o objeto teria uma representação virtual como um dispositivo
conectado à Internet. Para se chegar a tal representação, pode-se utilizar das RSSFs
(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION et al., 2014). Um ponto
importante a ser destacado é o uso de um Gateway para fazer a tradução dos protocolos
utilizados pelas RSSFs para os protocolos utilizados na Internet (como por exemplo a Pilha
TCP/IP).
2.5 Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)
O protocolo Message Queue Telemetry Transport (MQTT) é baseado em TCP/IP, desenvolvido
inicialmente pela IBM no final dos anos 90 com o objetivo de conectar sensores em pipelines
de petróleo a satélites (YUAN, 2017). Este protocolo se caracteriza pelo modelo publish /
subscriber (publicador / assinante). Neste modelo, quando um elemento deseja receber um
determinado dado, ele a assina (assinante) em um servidor denominado Broker. O Broker pode
ser entendido como um intermediário no processo de comunicação. O Broker é responsável por
rotear os dados gerados pelo publicador para o assinante, quando este assina um determinado
tópico. Um tópico pode ser entendido como um fluxo de dados gerados pelo publicador, da qual
um ou mais assinantes irão ter acesso. Cada tópico precisa receber uma identificação única no
Broker. A estrutura da comunicação pelo MQTT é apresentada na Figura 4.

Figura 5 - Exemplificação MQTT (Autoria Própria)

Como exemplo prático do uso de tópicos no protocolo MQTT, segue um exemplo
envolvendo um serviço de alerta de preços para produtos: uma aplicação realiza a verificação
de preços de um produto específico e publica os valores caso os mesmos sejam alterados. Os
dados são publicados em um determinado tópico (por exemplo, denominado ‘produtoABC’)
em um Broker. Os assinantes serão as aplicações clientes que desejam receber o alerta de
mudança de preço.

3. Trabalhos Correlatos
Existem no mercado ferramentas que são capazes de realizar a coleta e o gerenciamento dos
dados coletados em RSSFs, bem como tomadas de decisões de acordo com a necessidade do
cliente. Como exemplo destas ferramentas, o “Friendly One-IoT Management Platform” é uma
plataforma que realiza o controle e gerenciamento de Nó Sensores, utilizando-se de protocolos
de comunicação M2M, como o MQTT e o LwM2M (TECHNOLOGIES, 2019). Como pode
ser observado na Figura 7, este serviço realiza o envio dos dados direto a um serviço hospedados
em Cloud, o qual possui toda a infraestrutura de banco de dados e gerenciamento necessários
para a aplicação. Em cenários onde existem muitos dispositivos conectados ao serviço e onde
a carga de dados gerados é alta, pode-se prever uma sobrecarga na infraestrutura de rede da
Internet, visto que possivelmente o serviço está hospedado fisicamente longe da RSSF.

Figura 7 - Friendly One-IoT™ Management Server (Fonte: https://www.friendlytech.com/products/internet-of-things-management-server)

Outra plataforma a ser mencionada é o ThingsBoard, uma plataforma para
gerenciamento de Nó Sensores de código aberto que permite o desenvolvimento,
gerenciamento e dimensionamento de projetos IoT, fornecendo uma solução em nuvem ou
local, através de uma infraestrutura server-side para aplicações IoT (ThingsBoard, 2018). Esta
plataforma possui uma aplicação chamada ThingsBoard Gateway, a qual pode ser inserida em
uma rede local e atua como um gerenciador para transmissão de dados para a plataforma
localizado na nuvem. Como pode ser observado na Figura 8, esta plataforma pode receber dados
de dispositivos através dos protocolos MQTT, SIGFOX e OPC-UA. Observando as
funcionalidades propostas pelo ThingsBoard, a mesma fornece um controle dos dispositivos
cadastrados na plataforma, promovendo uma análise dos dados coletados e um suporte à criação
de tarefas que são executadas a cada publicação pelo sensor ao serviço. Apesar de apresentar
um serviço que pode ser alocado em uma SingleBoard Computer, denominado ThingsBoard
IoT Gateway, ele ainda depende de uma conexão com o serviço central para realizar o
gerenciamento de uma RSSF.

Figura 8 - IoT Gateway (Fonte: https://thingsboard.io/docs/iot-gateway/what-is-iotgateway/)

4. Proposta
A proposta deste artigo é apresentar uma plataforma denominada Gerenciador de Coleta de
Dados para Rede de Sensores Sem Fio (Gerenciador de Coleta de Dados para RSSF) capaz de
realizar o armazenamento e tratamento dos dados coletados por uma Rede de Sensores sem Fio,
conforme as regras definidas dinamicamente pelo usuário que faz a solicitação. A plataforma é
dividida em dois elementos, denominados Proxy Manager Server (PMS) e Proxy Manager Web
(PMW).
O PMS é o elemento de gerência que está localizado próximo a RSSF. O mesmo é
encarregado de receber os dados transmitidos pelos Nó Sensores, analisar e, caso uma tarefa de
processamento e ação esteja vinculado ao sensor, iniciar a ação. Caso seja necessário realizar a
comunicação com algum atuador cadastrado, essa comunicação é feita diretamente pelo PMS.
Este módulo possui uma API REST onde é possível realizar a manutenção de todos os serviços
prestados pelo mesmo.
O PMW é um elemento de gerência localizado na Internet (potencialmente fisicamente
longe da RSSF), responsável pela manutenção das ações presentes no PMS. Este módulo
trabalha como uma camada visual para controle dos PMS assim como a visualização dos dados
coletados pelos Nó Sensores. A Figura 6 apresenta a arquitetura do sistema proposto. Cada
PMS é responsável por uma RSSF que se utiliza do protocolo MQTT como meio de
comunicação com os Nós Sensores.
O PMW realiza o gerenciamento de todos os PMS e realiza a atualização das
informações dos mesmos através da comunicação REST, validando todos os modelos de
negócio implementado. O PMW possui uma camada de visualização onde é possível realizar a
análise dos dados coletados pelos dispositivos em cada PMS, através de gráficos ou exportação
dos dados.

Figura 6 – Arquitetura Do Sistema Proposto (Autoria Própria)

5. Arquitetura do Sistema e Implementação
Neste capítulo, serão apresentadas as funcionalidades de cada módulo do sistema, tanto do PMS
quanto do PMW. Em cada módulo existe serviços que executam tarefas distintas, mas que são
necessárias para a aplicação principal.

Figura 9 - Framework De Controle (Autoria Própria)

A Figura 9 demonstra como tais serviços se comunicam, bem como a comunicação entre
o PMW e o PMS. É importante destacar que a Figura 9 demonstra a comunicação do PMW
com apenas um PMS, porém o PMW tem a possibilidade de se comunicar com diversos PMS
diferentes.

5.1 Proxy Manager Server
O PMS fica alocado próximo a RSSF, realizando a execução das tarefas vinculadas a cada
dispositivo (sensor ou atuador) cadastrado através da API. Em um banco de dados, são
registrados todos os dados gerados pelos sensores, fornecendo os mesmos para o modulo
Gerenciador de Tarefas. A cada execução das tarefas executadas pelo Gerenciador de Tarefas,
é registrado um log para acompanhamento. O PMS também é responsável por receber
informações relacionadas a configuração do PMW e aplica-las. Abaixo uma breve descrição
das responsabilidades de cada serviço que compõe o PMS.
O PMS foi instalado em um Raspberry Pi 3 Model B, uma Single board Computer com
um processador Quad Core 1.2GHz da Broadcom modelo BCM2837 e 1GB RAM(PI, [s.d.]).
Foi utilizado o sistema operacional Raspbian, um sistema operacional baseado em GNU/Linux
com a distribuição Debian e mantido pela Raspberry Pi Foundation(杨柳 et al., 2015). O PMS
foi conectado a uma Local Area Network (LAN), através do padrão Ethernet (IEEE 802.3) tipo
1000Base-T.

5.1.1 Módulo MQTT
Este serviço é responsável por se inscrever nos tópicos registados através da API. Para cada
dado recebido através do Broker, este módulo determina qual dispositivo realizou o envio do
mesmo e verifica se existe alguma tarefa vinculada que deva ser executada. Em caso positivo,
realiza a solicitação de uma tarefa ao Módulo Gerenciador de Tarefas. Este módulo também é
responsável por registrar dados em tópicos nos casos em que seja necessário a ação de algum
atuador.
Como escolha de Broker local, foi utilizado a implementação do Eclipse Mosquitto, um
broker de código aberto que implementa a versão 5.0, 3.1.1 e 3.1 do protocolo MQTT
(FUNDATION, 2019a). Para a utilização do protocolo na implementação em Python, foi
utilizado a biblioteca “Paho-MQTT”. Esta biblioteca foi criada e está sendo mantida pela
Eclipse Fundation e possui a implementação das versões 3.1 e 3.1.1 do protocolo
(FUNDATION, 2019b). Um serviço executado em Python realiza as inscrições aos tópicos
configurados pelo usuário e a cada publicação de informação sobre o tópico, um outro serviço

é executado em paralelo afim de enviar dos dados para o Módulo Gerenciador de Tarefas.
Quando é necessário realizar a publicação de informação em um tópico, o Módulo Gerenciador
de Tarefas solicita o envio para o Módulo MQTT que realiza a publicação.

5.1.2 Módulo Gerenciador de Tarefas
O Módulo Gerenciador de Tarefas tem como função realizar ações vinculada a um determinado
sensor, iniciando a sequência de instruções registradas em banco de dados afim de cumprir a
solicitação. Caso uma destas instruções seja ativar um atuador, é requisitado ao módulo MQTT
que realize a transmissão da solicitação para o Nó Sensor onde o atuador está localizado. Este
módulo gerencia quais tarefas estão sendo executadas, assim como o tratamento de erros
quando necessário.
Para a implementação deste módulo, fui utilizado a ferramenta Celery. Para cada nova
requisição é aberto uma nova tarefa a ser executada de forma assíncrona, garantindo ao módulo
a continuação de execução de suas outras tarefas. A Celery é uma ferramenta de gerenciamento
de fila de tarefas assíncrona, escrita em Python baseada na passagem de mensagens distribuídas.
Ela é focada na operação em tempo real, mas também oferece suporte ao agendamento de
tarefas. As tarefas são executadas simultaneamente em um ou mais servidores, usando multiprocessamento. As tarefas podem ser executadas de forma assíncrona (em segundo plano) ou
sincronicamente (aguardando até que estejam prontas) (CELERY, 2018).

5.1.3 Módulo Web Server
O Módulo Web Server é executado em paralelo aos outros serviços, sendo sua responsabilidade
retornar requisições REST para cada necessidade solicitada pelo PMW. É possível realizar o
retorno dos dados coletados pelos sensores assim como atualizar as informações
correspondentes as automações incorporadas a cada dispositivo. Através de uma interface bem
definida, este módulo recebe as informações de configuração do PMW como tópicos a serem
utilizados, Broker a ser conectado (geralmente local), dispositivos criados, bem como tarefas
que foram criadas e vinculadas ao dispositivo.
Para o desenvolvimento deste módulo foi utilizado o framework web Django. O Django
oferece suporte de inserção de aplicações de forma prática e rápida, buscando sempre evitar
repetição de soluções através da filosofia “Don’t repeat yourself” (Não Repita Você Mesmo).
Ele também é gratuito e de código aberto (DJANGO, 2018a). O Django possui uma ORM
(Object Relational Mapper) madura e eficiente, sendo possível armazenar, de forma rápida e
precisa, os dados coletados pelos dispositivos IoT.
Para gerenciamento de requisições REST, foi utilizado o REST Framework que consiste
em uma aplicação acoplada ao Django que gerencia requisições web API, realizando a
serialização de dados assim como gerenciando autenticações e permissões de acesso
(DJANGO, 2018b). Foi utilizado o REST como uma interface para a manutenção dos dados de
forma a alterar os dados utilizados pelos módulos MQTT e do Gerenciador de Tarefas.

5.2 Proxy Manager Web
O PMW é um gerenciador web onde é possível realizar a gestão de vários PMS vinculado a um
mesmo usuário. Ele conta com uma interface gráfica para visualização e manutenção dos dados
e das configurações de todos os PMS. Através de uma solicitação para a API do PMS, é
realizado configuração dos tópicos a serem conectados, dispositivos que forem cadastrados e

as tarefas a serem executadas. A seguir, será apresentada uma descrição das funcionalidades de
cada módulo.
Para implementação do PMW também foi utilizado o framework Django e a instalação
do servidor web foi feita através do CloudatCost, uma plataforma de disponibilidade de
aplicação em nuvem com servidores localizados fisicamente no Canadá (CLOUDATCOST,
2019). Neste servidor, a aplicação foi disponibilizada utilizando o servidor HTTP Gunicorn
juntamente com o Nginx.

5.2.1 Block
Este módulo é responsável por criar a sequência de ações necessárias no momento em que um
sensor realiza a publicação de um dado. Estas ações podem realizar o envio de informação para
outro dispositivo ou um filtro das informações antes de serem registrado no banco de dados.
Através de uma interface gráfica, a sequência de ações é realizada através de programação em
blocos, possibilitando a realização da configuração das tarefas vinculadas ao sensor.
Para implementação deste módulo foi utilizado a ferramenta de construção de tarefas o
Blockly, uma biblioteca feita em JavaScript que adiciona um editor de código visual a
aplicativos web e móveis. O editor Blockly usa blocos gráficos para representar conceitos de
código como variáveis, expressões lógicas, etc. É uma ferramenta de fácil customização,
permitindo a criação de blocos próprios para a sua aplicação (GOOGLE, 2018). Através desta
ferramenta foi possível apresentar ao usuário opções de automações para quando um dispositivo
realiza a publicação de um dado. Com o uso de blocos de funções personalizadas, o usuário
pode realizar pequenas automações com o dado recebido assim como acionar outros
dispositivos conforme a lógica estabelecida, sem ter necessariamente, conhecimentos
avançados em lógica de programação.
5.2.2 API
Este módulo é responsável por verificar se o PMS está respondendo as requisições e se está
funcionando correntemente. Ele também é responsável por coletar os dados de configuração
sobre tópicos, dispositivos e tarefas cadastrados no PMS, assim como se atualizar com as
informações já inseridas anteriormente.
Para a realização de sua tarefa, este módulo realiza requisições das informações ao PMS
através do endereço fornecido. O retorno destas informações é feito através do formato JSON
e através deste formato, é feito uma análise das informações e gerado os gráficos e tabelas para
visualização das informações.

5.2.3 Visualização dos Dados e Usuário
O módulo de visualização de dados é responsável por retornar, em tela, os dados que foram
coletados pelo PMS através de gráficos e tabelas. A ferramenta utilizada para demonstração
dos dados através de gráficos foi o Chart.Js, uma biblioteca em JavaScript capaz de gerar
gráficos através de um conjunto de dados informados via JSON (CHART.JS, 2018). Esta
ferramenta auxilia na demonstração dos valores obtidos em formato de gráfico.
Os cadastros de usuário são feitos através da interface web e pode ser utilizado uma
conta do Google para realizar a inscrição e acesso aos dados. Para cada usuário cadastrado, será
apresentado as informações sobre o PMS referentes aquele usuário. Caso haja o cadastro do
mesmo PMS, mas em diferentes contas de usuário, os dados serão apresentados para os dois
usuários de forma independente.

Para a garantia da atualização de informações ao PMW, foi implementado uma tarefa
que é executada em períodos definidos e de forma paralela. Esta tarefa possui a
responsabilidade de verificar se o acesso ao PMS permanece válido e atualizar as informações
de dados do PMS, coletando os novos dados armazenados e, caso necessário, atualizando as
informações de tarefas e configurações do PMS. Para a implementação desta tarefa foi utilizado
o Celery que tem a possibilidade de criar rotinas de tarefas.
5.3 Diagrama de Classe
Para o desenvolvimento da proposta, foi elaborado um Diagrama de Classe para representar os
objetos que serão utilizados por toda a ferramenta. As classes demonstradas pela Figura 10
representam a estrutura do PMS, além de demonstrar as ligações existentes entre as classes.

Figura 10 - Diagrama De Classe (Autoria Própria)

A classe Proxy é responsável por informar os dados de acesso ao módulo PMS local,
com os dados de usuário e senha para acesso. Também está presente os dados do Broker. A
classe MQTT representa as informações de tópicos que serão utilizados pelos dispositivos
enviar ou receber informações. O módulo MQTT fará a interpretação dos dados conforme o
que for registrado.
A classe Dispositivo representa os dispositivos IoT que são relacionados a um tópico
MQTT e são classificados em dois tipos: sensores e atuadores com representação do tipo inteiro
tendo os valores 0 e 1 respectivamente. Nesta classe, é determinado qual o tipo de dado que
será coletado, podendo ser eles do tipo inteiro ou do tipo texto.
A classe Job é responsável por conter as informações das diretrizes gerais das tarefas,
assim como determinar qual será a primeira tarefa a ser executada. Esta classe só existe para
dispositivos do tipo sensor.
As classes do tipo Task realizam uma tarefa pré-configurada, como salvar os dados no
banco de dados ou mesmo realizar a troca de estado de um atuador. A tarefa é executada através
do método iniciar_tarefa(). Esta classe também demonstra qual será a próxima tarefa a ser
executada, utilizado pelo Gerenciador de Tarefas.
5.4 Prova de Conceito
Neste tópico será apresentado um exemplo de uso da arquitetura apresentada anteriormente.
Um determinado cliente realiza a inserção dos dados no ambiente do PMW. Este, por sua vez,
é responsável por atualizar os dados no PMS. Supondo-se que o usuário cadastre um sensor de
temperatura e um atuador (como, por exemplo, um sistema de refrigeração) e vincule uma tarefa
ao sensor para que, quando ocorrer uma leitura maior que 30 º C, ele deve ativar o atuador e

salvar a leitura do sensor. Os dados de configuração são enviados do PMW ao PMS e quando
o sensor publicar um valor maior que 30 º C ao Broker presente no PMS, o módulo MQTT
receberá este dado, acionará a tarefa correspondente e o gerenciador de tarefa realizará a
sequência de instruções registrada.

6. Aplicação de Prova de Conceito
Para a realização dos testes na plataforma, foi implementado um único PMW e um único PMS.
Este, por sua vez, realizou o gerenciamento de um único Nó Sensor físico, mas dois Nó sensores
virtuais.
Para a implementação do Nó Sensor, foi utilizado o módulo ESP32, o qual possui um
processador Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6. A conexão com o PMS foi realizado utilizandose do padrão Wi-Fi 802.11N(SYSTEMS, 2018). Conectado ao ESP32 foi conectado um sensor
de pressão e temperatura o BMP180, que funciona com alimentação de 1,8 a 3.6V e usa
comunicação I2C (BOSCH SENSORTECH, 2013). A Figura 11 mostra as conexões dos
dispositivos.

Figura 11 - Circuito Esquemático Usado (Autoria Própria)

O módulo ESP32 foi utilizado como um Nó Sensor por possuir portas de entrada e saída
(GPIO), possibilitando a leitura de sensores e a configuração e gestão de atuadores, além de
possuir uma conexão sem fio Wi-Fi (IEEE 802.11n) e possibilidade de programação do
dispositivo utilizando-se da linguagem Python 3, através do firmware MicroPython (LIMITED,
[s.d.]).

7. Resultados
Abaixo é mostrado algumas telas do PMW, demonstrando os resultados da aplicação.

7.1 DashBoard
Depois de adicionado um PMS, o módulo Web realiza as atualizações de valores e cria um
dashboard com as informações de Sensores, tópicos e dados cadastrados. A Figura 12 apresenta
alguns tópicos e o Nó Sensor apresentado na seção 7. Os dados mostrados no gráfico se referem
as temperaturas e pressões registrados e salvos no PMS, dispondo estes dados de forma
cronológica.

Figura 12 - Dashboard (Autoria Própria)

7.2 Tela de Tarefas
A Figura 13 ilustra a configuração de uma tarefa a ser vinculado a um sensor, utilizando da
ferramenta Blockly. Foi construído blocos com tarefas relacionadas a aplicação de teste
exemplificada na seção 7.

Figura 13 - Tarefas Do Dispositivo (Autoria Própria)

7.3 Painel
A Figura 14 ilustra o Painel do PMW onde é possível editar e excluir elementos do PMS, assim
como realizar a visualização de dados. Ao realiza alguma tarefa, o PMW realiza a solicitação a
mudança das informações ao PMS de forma assíncrona.

Figura 14 - Painel De Ajustes (Autoria Própria)

7.4 Tabela de Visualização de dados
A Figura 15 ilustra a interface Web onde é possível realizar visualização/extração dos dados
conformes alguns filtros pré-definidos. A exportação destes dados pode ser feita em JSON,
CSV e XLS.

Figura 15 - Visualização e Exportação De Dados (Autoria Própria)

7.5 API do PMS
O PMS pode ser acessado através do módulo PMW ou através de API Rest, trazendo uma
flexibilidade para desenvolvimento de aplicação terceiras que possa estar se utilizando das
informações do PMS. A Figura 16 ilustra uma das telas de API Rest disponível no PMS, sendo
possível realizar a criação e visualização dos dados através desta interface.

Figura 16 - Tela Web API (Autoria Própria)

7.6 Teste de Latência
Para a realização de um teste com relação ao tempo de resposta (latência) para ativação de um
atuador através do dado de um sensor, foi utilizado o Nó Sensor destacado na seção 7 com a
capacidade de se conectar ao servidor MQTT. Este dispositivo realizava a leitura de um sensor
de temperatura e registrava seu valor em intervalos de 1 segundo. Foi vinculado no PMS uma
tarefa onde a cada novo valor de sensor registrado era realizado a troca de estado de um atuador
(ligado para desligado e vice-versa). Este atuador estava localizado no mesmo Nó Sensor em
um segundo subprocesso, pois este dispositivo instancia duas threads, sendo possível obter,
com precisão, o tempo entre o envio e resposta de cada interação.

Figura 17 Representação do Teste. Fonte: Elaboração Própria

Foi realizado uma bateria de coleta de dados por quatro horas. Nas primeiras duas horas
foi realizado o teste utilizando o Broker local (presente no PMS) e nas duas últimas horas foi
realizado o teste utilizando um servidor Broker público Mosquitto mantido pela Eclipse
Fundation(FUNDATION, 2019a), como pode ser observado na Figura 17. Dentro de cada hora,
foram coletadas 86 medições, tendo então 86 medições para cada Broker testado. A Figura 18
apresenta um gráfico de comparação entre os dois Brokers:
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Figura 18 - Amostra De Tempo Entre Coletas (Autoria Própria)

Analisando a Figura 18, é possível observar que o tempo de resposta relacionado ao
servidor Broker instalado na rede local (representado pela linha vermelha) é significativamente
menor, apresentando uma média de 0,272 milissegundos, se comparado ao servidor broker
localizado na Internet, que teve o valor médio de 162,158 milissegundos. A diferença de tempo
médio é de 161,886 milissegundos.
Partindo dos dados coletados e analisados, é possível determinar que realizar uma
separação de serviços e trazer o servidor de controle da aplicação para mais próximo das RSSF,
resulta numa possibilidade maior de sucesso em aplicações onde existe uma sensibilidade ao
tempo de resposta, além de diminuir o tráfego de pacotes na Internet, solucionando o problema
de sobrecarga da infraestrutura de rede apresentado no capítulo 2.2.2.
Para uma avaliação mais detalhada de toda a estrutura criada a demonstrada neste
trabalho, outros testes seriam necessários afim de coletar mais dados sobre proposta e direcionar
melhorias para toda a estrutura. Alguns cenários de testes que podem ser pensados e executados
como a medição do desempenho e da resposta do PMS em situações quando há um grande
número de publicação de informações por parte dos Nó Sensores ou analisar qual seria as
medidas tomadas pelo PMS quando houver uma perda de conexão repentina do PMW no
momento de uma comunicação de dados assim como outros cenários.

8. Conclusão
Para a crescente tecnologia IoT, tendo o número de “coisas” aumentado de forma exponencial,
ainda existem desafios a serem vencidos para que essa tecnologia possa alcançar um grau de
maturidade aceitável. A infraestrutura de rede para aplicações onde temos uma alta
sensibilidade ao tempo é um dos desafios que foi discutido neste artigo e, analisando este
cenário, temos uma dificuldade em ter uma rápida resposta utilizando-se da infraestrutura de
cloud computing atual. Como solução para o problema apresentado, este artigo propõe uma
descentralização de serviço, colocando os servidores de aplicação mais próximo aos
dispositivos IoT e proporcionando um controle externo a estes servidores.
O serviço próximo aos dispositivos é chamado de Proxy Manager Server (PMS). Este
serviço é responsável por armazenar os dados coletados pelos sensores e realizar a execução de
tarefas atreladas aos sensores. Estas tarefas têm como objetivo executar pequenas ações como
acionar um atuador, coletar o dado de outro sensor, entre outras tarefas, dentro da WSN.
O serviço de controle em nuvem é chamado de Proxy Manager Web (PMW) com o
objetivo de controlar diversos servidores Proxy Manager Server, promovendo uma interface

para o usuário realizar a análise dos dados, alterações nas tarefas vinculados aos sensores,
criação de tópicos MQTT e alteração de cadastro.
Através de um estudo de caso, foi realizado uma simulação de coleta de dados de um
sensor e uma resposta para um servidor utilizando esta plataforma. O teste fez o uso de um
Broker público e um Broker localizado na mesma rede da RSSF, sendo que este último obteve
resultados de tempo de resposta significativamente menores frente do a uma solicitação de um
Nó Sensor local, se comparado ao Broker público.
Como possibilidade de trabalhos futuros, pode ser inserida ferramentas de análise dados
e inteligência artificial que realiza a criação ou modificação, de forma automática, das tarefas
vinculadas aos sensores ou promover estratégias de acionamento de atuadores com base nos
dados que estão sendo coletados. Também é possível criar uma interface gráfica web no próprio
PMS, eliminando a necessidade de se utilizar um outro servidor para gerenciamento dos PMS.
Outras abordagens podem ser usadas ou novas implementações à abordagem sugerida podem
ser acopladas para conseguir alcançar a solução do problema apresentado assim como a solução
de outros citados como a segurança dos dados transmitidos pelos Nó Sensores.
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