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RESUMO
Faragó. Alexandre, Jr. Sistema distribuído de gerenciamento de
energia

com

arquitetura

multicamadas

orientado

para

Internet. Trabalho Final apresentado ao Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, para obtenção do
título de Mestre Profissional em Engenharia da Computação. São
Paulo. 2002.

Este trabalho tem por objetivo sugerir uma arquitetura de software para um
sistema distribuído de gerenciamento de energia, com capacidade de tratamento de múltiplas
instalações e acesso através da Internet.

Inicialmente é feita uma análise dos sistemas existentes. A seguir são
estabelecidos os requisitos do domínio da aplicação e os requisitos computacionais
desejáveis para o sistema, e delineada uma organização geral para o mesmo. É então definida
a arquitetura do sistema, composta por dois processos independentes: um para coleta e outro
para visualização dos dados, onde cada um desses processos está baseado numa arquitetura
de três camadas. A modelagem do sistema é descrita a seguir, através da utilização do
processo de modelagem ICONIX. Em seguida é discutida a implementação de um protótipo
do sistema utilizando a plataforma J2EE ( Java 2 Enterprise Edition). O texto finaliza com a
avaliação dos resultados obtidos e com sugestões para trabalhos futuros. São anexados nos
Apêndices os diagramas de modelagem e alguns exemplos de código.

Palavras-chave: sistemas de gerenciamento de energia, automação predial, controle de
demanda, aplicações distribuídas, aplicações J2EE, Java.
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ABSTRACT
Faragó.

Alexandre, Jr.

Distributed

Internet-oriented

energy

management system with multilayer architecture. Software
Engineering Master Thesis. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT. São Paulo. 2002.

The objective of this work is to suggest a software architecture for a distributed
energy management system capable of treating multiple installations and accessible over the
Internet.

Initially, existing systems are analyzed. Then the application domain and the
computational requisites are established, and the general organization of the system is
described. Follows the system architecture definition, composed by two independent
processes, being the first one for data acquisition and the second for data visualization. Each
one of these processes is based on a three-tier architecture. The system modeling is described
next, using the ICONIX modeling process. Then comes a discussion about the system
prototype, implemented using the J2EE ( Java 2 Enterprise Edition) platform. The text
concludes with the obtained result evaluation, and with suggestions for future works. The
modeling diagrams are annexed, as well as some code examples.

Keywords: energy management systems, building automation, demand control, distributed
applications, J2EE applications, Java.
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1. INTRODUÇÃO
Diversos estudos e autores vem apontando a entrada da
sociedade na chamada era pós industrial ancorada numa economia cada
vez mais globalizada e em transformações tecnológicas profundas.

O "meio ambiente" adquire neste contexto nova dimensão:
passa de uma conotação essencialmente local para uma concepção global,
é reconhecido como bem econômico e sujeito a mecanismos de mercado,
é incorporado nas estratégias individuais e coletivas dos diferentes
agentes sociais (MAGRINI, 2001).

Diante desta perspectiva de globalização, torna-se cada vez mais importante no
mundo de hoje o gerenciamento adequado dos recursos naturais. Historicamente, o
crescimento econômico sempre foi acompanhado por um crescimento equivalente no
consumo de recursos materiais, e em particular de recursos energéticos.

Os choques do petróleo ocorridos nas décadas de 70 e 80 representaram um
impacto onde "o modelo tradicional de planejamento energético foi colocado em xeque e o
desacoplamento entre consumo de energia e crescimento econômico passou a ser tema de
numerosos estudos" (POMPERMAYER e JANUZZI, 2001) e onde se evidenciou "a
vulnerabilidade das nações frente à escassez de recursos naturais" (MAGRINI, 2001).

O Brasil já há várias décadas enfrenta problemas estruturais crônicos em suprir
a capacidade de geração energética suficiente para atender ao aumento da demanda. Já na
década de 50 as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro foram atingidas pelo racionamento de
energia, justificado na época pela concentração industrial e desenvolvimento urbano (PAUL,
2001).

Em 2001 o país voltou a enfrentar esse problema, o que resultou no
racionamento de energia elétrica imposto pelo governo no segundo semestre. O principal
motivo apontado como causador da situação foi a prolongada estiagem que baixou os níveis
de armazenamento das represas para 34% na região Sudeste em março de 2001, enquanto o
nível de segurança apontado para a região nesta época seria de 50%. Outros motivos,
entretanto, também foram apontados, como "a falta de investimento adequado na expansão
da geração e transmissão" (PEREIRA, 2001) e a exploração excessiva dos mananciais, além
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do fato de que 95% da energia elétrica gerada no país vem de fonte hídrica e apenas 5% de
fonte térmica. (CAMPANILI, 2001a, 2001b).

Todos os consumidores, residenciais ou não, tiveram que tomar algumas
medidas para se adequar às metas impostas pelo racionamento. Tais medidas, na maior parte
dos casos, foram tomadas de forma empírica, baseadas em tabelas e estimativas publicadas
nos periódicos da época, ou com a ajuda de alguns órgãos públicos, como o programa Procel
- Programa de Combate ao Desperdício de Energia, coordenado pela Eletrobrás1.

O uso da tecnologia na redução e gerenciamento do consumo de energia elétrica
vem sendo objeto de vários estudos. Por exemplo, a aquisição gradual de tecnologias
eficientes na substituição de equipamentos elétricos nos centros urbanos pode chegar a
representar uma economia da ordem de 20% ao longo de dez anos (POMPERMAYER e
JANNUZZI, 2001).

Existe uma tendência crescente de utilização de sistemas computacionais de
gerenciamento e controle de energia elétrica como uma forma de combate ao desperdício e
maximização do aproveitamento dos recursos energéticos. Esses sistemas destinam-se a
medir continuamente o consumo de energia elétrica e atuar sobre a instalação de maneira que
a energia seja aproveitada da melhor maneira possível.

Os sistemas de gerenciamento de energia podem coletar e armazenar os dados
provenientes de diversos pontos de medição de energia e de outros insumos tais como água,
gás, vapor ou óleo, disponibilizando para o usuário estas informações de maneira que este
possa conhecer com clareza a situação energética de suas instalações. Esses sistemas também
podem emitir alarmes para o usuário caso exista uma situação real ou potencial de
ultrapassagem das metas estabelecidas de consumo e demanda de energia. Os usuários
podem, analisando os dados reais extraídos de suas próprias instalações, tomar as decisões
corretas sobre quais cargas elétricas devem ser desligadas, substituídas ou remanejadas ao
longo do tempo, de maneira que as metas de demanda e consumo de energia possam ser
atingidas com o menor impacto possível em suas atividades.

Em alguns países, e também no Brasil, tem sido desenvolvidas e adotadas
normas relativas à qualidade de energia elétrica. Estas normas impõem limites quantitativos
1

Vide http://www.eletrobras.gov.br/procel/index.html.
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aos fornecedores de energia elétrica para vários distúrbios que podem ocorrer no
fornecimento de energia, tais como sobre e sub tensão. Como os equipamentos elétricos
estão sujeitos à queima ou redução de sua vida útil quando expostos a tensões inadequadas, a
adoção de normas de qualidade de energia visa garantir melhores condições de
funcionamento destes equipamentos ao longo do tempo. Os sistemas de gerenciamento de
energia podem monitorar continuamente a qualidade da energia que está sendo consumida
pela instalação, verificando a adequação da mesma em relação a uma dada norma de
qualidade de energia. Munidos destes dados, os usuários podem verificar se os seus
equipamentos elétricos estão recebendo energia de boa qualidade ou não.

Com a crescente utilização de dispositivos semicondutores de potência nas
instalações elétricas de maior porte, surge também a necessidade de medir e controlar os
harmônicos produzidos na instalação devido ao ruído elétrico produzido pela comutação
desses dispositivos. A ocorrência excessiva de harmônicos na instalação pode danificar
equipamentos elétricos, podendo provocar superaquecimento de motores ou explosão de
bancos de capacitores. Mais uma vez, os sistemas de gerenciamento de energia podem
detectar a existência de fontes geradoras de harmônicos e outros distúrbios elétricos dentro
da instalação, permitindo ao usuário a identificação da fonte do problema e conseqüente
correção, mediante a instalação de filtros de harmônicos ou outra solução que venha a ser
adotada.

Além dessas tarefas, os sistemas de gerenciamento de energia podem apresentar
para o usuário relatórios sintéticos ou detalhados sobre o perfil energético da instalação,
elaborar projeções das faturas de energia a serem pagas para as concessionárias, e efetuar a
distribuição dos custos de energia entre diversos centros de custos, caso desejado.

Atualmente existem no Brasil vários sistemas de gerenciamento de energia
disponíveis no mercado, como por exemplo os sistemas oferecidos pelas empresas ACS2,
Engecomp3 e CCK4. Em maior ou menor grau, esses sistemas são baseados numa arquitetura
conhecida como SCADA5. A Figura 1 ilustra a arquitetura típica de um sistema de
gerenciamento de energia.
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Vide http://www.acs.ind.br
Vide http://www.engecomp.com.br
4
Vide http://www.cck.com.br
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Figura 1: Arquitetura típica de um Sistema de Gerenciamento de Energia

Um sistema típico de gerenciamento de energia consiste de um ou mais
servidores SCADA responsáveis por coletar os dados de um ou mais dispositivos de campo,
tais como medidores de energia, controladores de demanda ou controladores programáveis.
Os dispositivos de campo usualmente são conectados ao servidor por intermédio de uma rede
serial de comunicação utilizando o padrão RS4856. O servidor SCADA efetua continuamente
a varredura de todos os dispositivos de campo a ele conectados, coletando as informações de
energia disponibilizadas por esses dispositivos. O servidor SCADA é também responsável
pela atualização e manutenção de duas bases de dados, chamadas de base de dados de
processo e base de dados históricos. A base de dados de processo armazena os dados atuais
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do sistema, e a base de dados históricos armazena séries históricas de uma ou mais variáveis
de processo. As informações das bases de dados históricos e de processo podem ser
visualizadas pelos usuários do sistema através de uma ou mais estações executando
aplicações clientes. Tais estações normalmente são conectadas ao servidor por intermédio de
uma rede local operando no padrão Ethernet. Usualmente, os sistemas oferecem uma
interface gráfica7 nas estações clientes para uma interação mais efetiva com os usuários. O
controle da energia consumida na instalação é usualmente feito por um controlador de
demanda conectado ao servidor. Este controlador tem a capacidade de efetuar o controle da
demanda de energia na instalação, atuando sobre uma ou mais cargas elétricas desta
instalação. Além dessa função, o controlador de demanda também pode executar outras
ações de controle, tais como o controle do fator de potência da instalação e a programação
horária semanal do horário de funcionamento das cargas elétricas. Ainda, o controlador pode
também armazenar dados de várias medições secundárias de energia além da medição
principal, que normalmente é a medição da concessionária de energia elétrica.

Grande parte dos sistemas de gerenciamento de energia disponíveis atualmente
apresenta algumas limitações oriundas de sua própria concepção inicial ou impostas pelas
características de sua implementação. Uma limitação importante presente em vários sistemas
é que o acesso ao sistema é em geral restrito à rede local onde o sistema está instalado.
Normalmente não é possível acessar o sistema pela Internet, devido ao uso limitado da
tecnologia atualmente disponível para a mesma. Este fato pode ser explicado como uma
conseqüência natural da utilização da arquitetura SCADA para a construção dos sistemas de
gerenciamento de energia, pois para que os usuários possam visualizar os dados do sistema
torna-se necessária a instalação de uma parte do software do sistema em cada uma das
estações cliente. Além disso, a comunicação entre o servidor SCADA e as estações cliente
normalmente utiliza protocolos proprietários. Essas características restringem a utilização
dos sistemas existentes no âmbito da Internet, sobretudo quando existe um firewall8 entre o
servidor e as estações cliente.

Outra limitação presente em alguns sistemas existentes é o tratamento de dados
restrito a uma única instalação elétrica, ainda que dentro desta instalação possam existir
múltiplas medições de energia. Em outras palavras, em geral não é possível cadastrar várias
6

RS485: padrão de comunicação serial que utiliza um par trançado para interligar dispositivos em
distâncias de até 1200 m, suportando taxas de transferência de até 10 MBps (BLACK, 1988).
7
Também conhecida como GUI (Graphical User Interface).
8
Mecanismo de segurança utilizado para proteção de dados em redes de computadores.
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instalações no sistema, cada qual com seu próprio conjunto de medições e usuários
autorizados, onde cada usuário somente teria acesso aos dados das instalações nas quais ele
esteja cadastrado. Essa limitação tem dois aspectos: em primeiro lugar, constata-se que
existe um problema de escalabilidade dos sistemas atuais, visto que para que o sistema possa
crescer em termos de quantidade de usuários, necessariamente deve haver suporte para
múltiplas instalações. Em segundo lugar surge um problema de segurança, pois um sistema
que suporte múltiplas instalações deve incorporar um mecanismo seguro de autenticação de
usuários, necessidade essa que se torna premente quando as informações passam a trafegar
pela Internet ao invés de estarem restritas a uma rede local.

Existe hoje uma tendência mundial de que os sistemas de gerenciamento de
energia venham a se concentrar na análise da qualidade de energia das instalações
monitoradas9. No Brasil, os sistemas atualmente disponíveis ainda não implementam essa
análise, em parte devido às limitações dos medidores de energia elétrica existentes, que na
sua maioria não fornecem as informações que permitiriam ao sistema efetuar essa análise.
Essas informações seriam basicamente a quantidade e o tipo de distúrbios elétricos ocorridos
num determinado período de tempo.

Neste trabalho será proposta uma arquitetura de software que possibilite
implementar um sistema de gerenciamento de energia com tratamento de múltiplas
instalações elétricas e acesso pela Internet. O sistema será acessível através da Internet
utilizando um simples navegador10 padrão, sem a necessidade de instalar qualquer software
adicional nas máquinas dos usuários. Essas características fazem com que o sistema se torne
público, gerando a necessidade de implementar um controle de acesso aos dados referentes a
cada instalação elétrica gerenciada pelo sistema. Para tanto, o sistema deve suportar a
autenticação de usuários por instalação, de maneira que cada usuário tenha acesso somente
aos dados das instalações nas quais ele tenha permissão de acesso.

Cada instalação elétrica a ser gerenciada pelo sistema abrange tipicamente um
edifício comercial ou uma planta industrial, sendo que uma instalação pode conter múltiplas
medições de energia. O sistema deve permitir que os dados de uma determinada instalação
elétrica sejam acessados por múltiplos usuários, assim como permitir que cada usuário
acesse múltiplas instalações elétricas. Como a autenticação de usuários será por instalação,
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Vide, por exemplo, http://www.pwrm.com .
Também conhecido como browser.
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uma vez autenticado, o usuário terá acesso aos dados de todas as medições que compõem
aquela instalação.

Os dados de cada medição de energia gerenciada pelo sistema serão lidos de
forma contínua pelo software do sistema. Esses dados podem ser provenientes de vários
tipos de dispositivos de campo, tais como medidores eletrônicos de energia elétrica ou
controladores de demanda, por sua vez conectados a um ou mais medidores de energia. O
software do sistema, portanto, não efetuará diretamente a medição da energia, e sim coletará
os dados que estão sendo medidos pelos dispositivos de campo. Como os dados de energia
elétrica podem ser provenientes de vários tipos de dispositivos de campo, o software do
sistema possibilitará a implementação modular de drivers11 de comunicação para cada tipo
de dispositivo utilizado, de forma a minimizar o impacto da implementação de um novo
driver sobre o restante do sistema.

Os dados fornecidos pela maioria dos medidores eletrônicos de energia
atualmente disponíveis abrangem as seguintes grandezas, dentre outras: potência ativa e
reativa trifásica e por fase; tensão, corrente e freqüência por fase; fator de potência trifásico e
por fase. Essas grandezas permitem fazer alguns estudos básicos sobre a energia elétrica
consumida, tais como: determinação dos limites de demanda em função da curva de carga da
instalação, correção de fator de potência, e estudo da variação de tensão e corrente. Alguns
medidores de energia fornecem também distorção harmônica total de corrente e tensão por
fase, bem como harmônicas de corrente e tensão por fase. Com essas grandezas podem ser
feitos estudos mais avançados, como determinação e correção de perturbações de
harmônicas causadas por equipamentos tais como inversores de freqüência ou retificadores
tiristorizados.

O software do sistema coletará os dados dos dispositivos de campo e
armazenará esses dados em duas bases de dados: base de dados de monitoração e base de
dados históricos. Os dados armazenados na base de dados de monitoração permitem aos
usuários obter a situação atual de cada medição. A base de dados históricos permite a
reconstrução do comportamento elétrico da medição ao longo do tempo, permitindo obter a
curva de carga e elaborar estudos como os acima mencionados.

11

Módulo de software que implementa o protocolo de comunicação utilizado para acessar um
dispositivo de campo.
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O controle da energia elétrica consumida nas instalações é feito normalmente
por dispositivos dedicados para esta finalidade, tais como controladores de demanda e de
fator de potência. O sistema de gerenciamento de energia pode interagir com esses
dispositivos, de maneira a obter o estado das cargas controladas, os valores de controle e
outras informações.

Os usuários do sistema, uma vez autenticados, visualizarão uma lista contendo
as instalações elétricas autorizadas para visualização e respectivas medições. A partir daí, o
usuário poderá selecionar uma medição e visualizar os dados referentes à mesma. O software
do sistema permitirá a visualização dos dados extraídos das bases de dados do sistema,
permitindo ao usuário a visualização do estado atual de cada medição, e a obtenção de
relatórios históricos com a periodicidade desejada, como diária, semanal, mensal ou anual.
Poderão ser oferecidos tanto relatórios tabulares, contendo valores numéricos das grandezas
elétricas coletadas, como relatórios gráficos gerados a partir desses valores. O sistema
permitirá a incorporação modular de novos relatórios, que irão sendo elaborados conforme a
necessidade.

O sistema será extensível, de maneira a permitir também a incorporação do
tratamento de outras utilidades além da energia elétrica, tais como água, gás, vapor, óleo, e
assim por diante.

O objetivo básico do sistema é, assim, possibilitar um melhor conhecimento e
controle da utilização dos recursos energéticos nas instalações de seus usuários.
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2. REQUISITOS DO SISTEMA
Sistemas de gerenciamento de energia podem ser caracterizados como sistemas
de tempo real. Sistemas de tempo real são aqueles nos quais há algum tipo de restrição de
tempo para sua execução (DOUGLASS, 1998, p.3). Os sistemas de gerenciamento de
energia coletam e armazenam informações vindas de dispositivos de campo, informações
essas que caracterizam o estado de grandezas físicas presentes no local de instalação destes
dispositivos no momento em que as informações são coletadas pelo sistema, daí a
dependência dessas informações em relação ao tempo da coleta.

Nos sistemas de gerenciamento de energia, esses dispositivos fornecem
informações que representam principalmente valores de grandezas elétricas, tais como
tensão, corrente, demanda, potência e outras. Esses valores podem ser provenientes de
medidores de energia, controladores de demanda, controladores programáveis12, ou
quaisquer outros instrumentos dotados de entradas ou saídas digitais ou analógicas, que por
sua vez estão conectadas a sensores ou atuadores de diversos tipos nas instalações elétricas
onde estão localizados (CREARE, 2002).

As informações coletadas pelo sistema podem ser visualizadas pelo usuário de
várias maneiras, sendo que as mais comuns são a monitoração dos dados que estão sendo
coletados continuamente pelos dispositivos de campo, e a emissão de relatórios contendo
análises de dados históricos coletados pelo sistema ao longo do tempo.

Para que o sistema possa cumprir a sua função, deve atender a alguns requisitos,
que serão detalhados nas Seções 2.1 e 2.2. Os requisitos são divididos em duas categorias:
requisitos de domínio e requisitos computacionais. Os requisitos de domínio representam as
características funcionais que o sistema deve atender para cumprir sua funcionalidade em
relação ao domínio da aplicação, ou seja, gerenciamento de energia. Os requisitos
computacionais representam características desejáveis do ponto de vista computacional que
contribuem para a construção de um sistema em conformidade com as boas práticas da
engenharia de software (PRESSMAN, 1995).

12

Também conhecidos como PLCs (Programmable Logic Controllers).
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2.1. Requisitos do domínio
Os sistemas de gerenciamento de energia mais simples gerenciam uma única
instalação elétrica, sendo em geral implementados num único computador conectado
diretamente com os dispositivos de campo, e executando todo o software do sistema. Nessa
configuração, o sistema realiza a coleta dos dados e também fornece as interfaces do usuário
para monitoração de dados e configuração do sistema.

Um dos requisitos essenciais desse sistema seria a sua capacidade de monitorar
continuamente diversos tipos de dados provenientes de diversos tipos de dispositivos de
campo, tais como medidores de energia, transdutores em geral, controladores programáveis,
controladores de demanda, e outros, conforme mencionado na Seção 2. Os dados mais atuais
coletados a partir destes dispositivos devem ser continuamente armazenados na base de
dados de monitoração do sistema.

Os dados coletados pelo sistema a partir dos dispositivos de campo devem ser
armazenados em intervalos de tempo programados na base de dados históricos. Isto permitirá
que relatórios sejam posteriormente gerados a partir destes dados, para análise por parte dos
usuários do sistema.

O sistema deve possuir alguma forma de apresentar para o usuário os dados de
monitoração dos dispositivos de campo extraídos da base de dados de monitoração, bem
como relatórios sintéticos ou analíticos construídos a partir da base de dados históricos do
sistema.

Outro requisito essencial do sistema é que o mesmo deve funcionar de forma
ininterrupta e não assistida, ou seja, independente da presença de um operador. As funções
desempenhadas pelo sistema deverão estar disponíveis continuamente, visto que os
processos sob a supervisão do sistema são processos contínuos.

O sistema deve permitir que a comunicação com os dispositivos de campo seja
feita utilizando quaisquer meios físicos disponíveis, tais como conexões seriais,

fibras

óticas, links de rádio, modems, ou outros. O sistema deve suportar a implementação dos
drivers adequados para estes meios e para os diversos tipos de instrumentos disponíveis.

10

Um outro requisito também importante é que o sistema deve permitir a análise
da qualidade de energia da instalação elétrica através da monitoração contínua dos
parâmetros necessários para tal, como por exemplo a intensidade dos harmônicos presentes
na instalação e o comportamento das tensões elétricas em função do tempo.

O sistema deve ainda permitir a integração de funções adicionais tais como
controle automático de demanda, consumo e fator de potência sobre a instalação elétrica,
bem como a leitura e tratamento de outras utilidades como água, gás, vapor ou óleo.

Pode-se citar como exemplo desse tipo de sistema um sistema de gerenciamento
de energia para um edifício comercial ou uma instalação industrial.

Sistemas de gerenciamento de energia mais complexos podem ser construídos
agregando-se suporte para que várias instalações físicas possam ser gerenciadas a partir de
um único sistema

a partir de uma estação central. Esta estação central pode coletar,

armazenar e tratar de forma centralizada as informações de todas as instalações. Os sistemas
deste tipo devem atender a alguns requisitos adicionais, descritos a seguir.

O sistema deve ser capaz de coletar dados de várias instalações distintas, bem
como apresentar as informações coletadas destas instalações para vários usuários
simultaneamente. Os usuários devem poder utilizar outros computadores, além da própria
estação central responsável pela coleta dos dados, para para monitoração e visualização dos
dados do sistema.

As informações coletadas pelo sistema devem ser disponibilizadas para os
usuários através de uma rede local. As informações devem ser distribuídas para os diversos
usuários através de aplicações clientes instaladas nas máquinas dos usuários.

O sistema deve também permitir o custeio da energia consumida por unidade e
executar o rateio desses custos dentre as diversas unidades ou centros de custos.

Um exemplo típico dessa situação seria um sistema de gerenciamento de
energia para um campus universitário, composto por medidores de energia instalados nos
vários edifícios do campus, e uma estação central coletando e armazenando as informações
de todos eles.
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Pode ser acrescentado ainda um maior grau de complexidade nos sistemas de
gerenciamento de energia, exigindo-se que estes tenham a possibilidade de gerenciar várias
instalações elétricas de forma independente, e possam fazer uso da Internet para fornecer aos
usuários a visualização dos dados coletados pelo sistema. Como nos sistemas descritos até
aqui, uma estação central coleta, armazena e trata as informações de todas as instalações.
Novos requisitos surgem a partir daí. Esses requisitos são descritos a seguir.

O sistema deve ter capacidade de tratamento de múltiplas instalações e
múltiplos usuários de forma independente, de maneira que cada usuário interaja apenas com
os dados de sua própria instalação. Para tanto, deve existir suporte para autenticação de
usuários, de maneira a controlar e validar os acessos ao sistema.

O sistema deve permitir aos usuários a visualização dos dados de sua própria
instalação tanto por uma rede local como pela Internet. Assim, o sistema deve ser acessível
mediante a utilização dos protocolos padrões como o HTTP13, permitindo que o usuário
acesse o sistema utilizando um navegador padrão. Em particular, deve ser possível a
existência de um firewall entre os clientes e o sistema, proporcionando assim acesso seguro
ao sistema através da Internet. Assim, as informações coletadas pelo sistema devem ser
distribuídas para os diversos usuários mediante a utilização de um servidor HTTP
executando na estação central.

Além dessa visualização através de um navegador padrão, que seria o cliente
padrão do sistema, deve ser possível implementar outros tipos de clientes, tais como handheld devices, telefones celulares, ou outros dispositivos que venham a permitir o recebimento
das informações do sistema.

Como um exemplo desse tipo de sistema pode-se citar um sistema de medição
remota utilizado por uma concessionária de energia elétrica, cobrindo uma determinada área
geográfica. Os consumidores desta área poderiam ter acesso aos dados de sua própria
instalação através da Internet, enquanto que a própria concessionária teria acesso aos dados
de todas as instalações.

13

HyperText Transmission Protocol
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2.2. Requisitos Computacionais
Os requisitos descritos até aqui são essencialmente requisitos funcionais do
domínio da aplicação. Além destes requisitos, existem requisitos de ordem computacional
que seriam desejáveis que o sistema contemplasse, descritos a seguir.

O sistema deve ser baseado em uma arquitetura aberta e flexível, baseada em
padrões, capaz de ser adaptada a uma variedade de implementações diferentes, sem depender
de um conjunto específico de ferramentas de um único fornecedor. Isto permite que o
sistema seja portado mais facilmente de um ambiente para outro, além de garantir um ciclo
de vida mais longo do que se o sistema fosse implementado utilizando tecnologias
proprietárias.

Modularidade é uma característica importante, de maneira que novos recursos
possam ser implementados com o menor impacto possível sobre a estrutura existente da
aplicação, com o mínimo de retrabalho sobre os módulos já implementados. Não seria
desejável que a implementação de novos recursos exigisse a reprogramação da parte do
sistema já implementada. Para tanto o sistema deve ser baseado em componentes
independentes e reutilizáveis.

Escalabilidade é uma outra característica importante, de maneira que o sistema
possa ser configurado para qualquer tamanho desejado, em termos de número de usuários e
instalações tratadas, tamanho das bases de dados, bem como quantidade e distribuição dos
recursos de hardware utilizados pelo sistema. Mais uma vez, não seria desejável que parte do
sistema tivesse que ser rescrita para que o sistema fosse adaptado para instalações maiores.

O sistema deve ainda suportar o armazenamento das informações coletadas em
bases de dados relacionais, e permitir sua integração com outros sistemas corporativos, tais
como ERP14 ou CRM15. Isto garante que os dados do sistema possam ser acessados por
outras aplicações e não ficarem isolados sob o domínio do sistema de gerenciamento de
energia. Hoje, as bases de dados relacionais são ainda as mais utilizadas para o
armazenamento das informações corporativas.
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Portabilidade é uma característica também importante, de maneira que o sistema
não seja dependente de uma única plataforma operacional para sua execução. Num sistema
de maior porte, em geral não é possível garantir a uniformidade do ambiente operacional, e
assim sendo, uma boa maneira de se precaver contra a heterogeneidade do ambiente
operacional é tornar o sistema independente deste. Assim, o sistema deve ser portável para
vários ambientes operacionais, tais como Windows, Solaris ou Lixux.

2.3. Organização do sistema proposto
Foram caracterizadas duas categorias de requisitos que um sistema de
gerenciamento de energia deve atender: requisitos de domínio e requisitos computacionais.
Dentre os requisitos de domínio apontados, destacam-se a sua capacidade de coletar e
armazenar continuamente dados provenientes de vários tipos de dispositivos de campo, o
funcionamento ininterrupto e não assistido do sistema e a capacidade de apresentar dados de
monitoração e relatórios históricos para vários tipos de usuários. Dentre os requisitos
computacionais destacam-se a adoção de uma arquitetura flexível, baseada em padrões
abertos, bem como portabilidade, modularidade e escalabilidade como características
desejáveis do sistema.

Os requisitos de domínio podem ser enquadrados em dois grandes grupos: os
que se referem à coleta e armazenamento das informações lidas a partir dos dispositivos de
campo, e os que se referem ao processamento para visualização destas informações pelo
usuário. Este fato sugere que o sistema seja organizado em dois grandes processos
independentes:
•

Processo de coleta de dados: que trata do atendimento ao primeiro grupo de requisitos,
ou seja, varredura e coleta dos dados provenientes dos dispositivos de campo, e
tratamento e armazenamento desses dados nas bases de dados do sistema.

•

Processo de visualização: que trata do atendimento ao segundo grupo, ou seja,
formatação e visualização dos dados armazenados nas bases de dados do sistema, de
maneira que esses dados possam ser propriamente exibidos para os usuários do sistema.

O elemento de ligação entre estes dois processos seria o acesso comum às
mesmas bases de dados. O processo de coleta é essencialmente responsável pela gravação
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dos dados coletados nestas bases de dados e o processo de visualização é responsável pela
recuperação e apresentação dos mesmos dados.

2.4. Resumo
Foram apresentados neste capítulo os requisitos do domínio do problema e os
requisitos computacionais desejáveis para a implementação de um sistema de gerenciamento
de energia. Foi também delineada uma forma genérica de organização desse sistema,
consistindo de dois processos independentes: o processo de coleta e o processo de
visualização.

Este trabalho objetiva o desenvolvimento de uma arquitetura de sistema de
gerenciamento de energia capaz de atender aos requisitos colocados. O sistema ora proposto
está organizado da forma acima descrita, com dois processos independentes realizando as
funções de coleta e visualização dos dados, respectivamente.

No Capítulo 3 será apresentada a solução conceitual adotada para a construção
do sistema, de maneira a que os requisitos expostos possam ser atendidos de forma simples e
eficiente.

15

3. SOLUÇÃO CONCEITUAL
Nota-se cada vez mais a tendência dos sistemas distribuídos modernos estarem
organizados numa arquitetura de três camadas, a qual se diferencia da tradicional arquitetura
cliente-servidor de duas camadas pela introdução de uma camada intermediária que abriga a
execução da lógica de negócios. Esta terceira camada tem também a função de isolar a
camada cliente da camada servidor, permitindo a aplicação de políticas de segurança mais
adequadas para a distribuição da aplicação via Internet.

A camada cliente é significativamente simplificada em relação à arquitetura
cliente-servidor de duas camadas, passando a abrigar apenas a interface com o usuário e
deixando a complexidade do tratamento da lógica de negócios e os detalhes de acesso à base
de dados por conta da camada intermediária.

Os sistemas distribuídos baseados em arquitetura de três camadas são
organizados da seguinte forma:
•

Camada Superior: abriga os clientes do sistema, executando a interface do usuário e
toda interação com o mesmo.

•

Camada Intermediária: provê suporte para a comunicação com os clientes, executa a
lógica de negócios e as transações com as bases de dados.

•

Camada Inferior: provê os serviços de infra-estrutura necessários à execução da
aplicação, como, por exemplo, as bases de dados acessadas pela aplicação.

O sistema de gerenciamento de energia proposto neste trabalho foi desenvolvido
com base na arquitetura acima delineada. O sistema é composto por dois processos
independentes, denominados processo de coleta e processo de visualização, conforme
descrito na Seção 2.3. Tanto o processo de coleta como o processo de visualização são
estruturados conforme uma arquitetura de três camadas, sendo que a camada inferior, que
contém as bases de dados do sistema, é comum aos dois processos, conforme pode ser visto
na Figura 2.
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Figura 2: Arquitetura do sistema proposto

O processo de coleta é o processo através do qual o sistema coleta os dados
lidos a partir dos dispositivos de campo, processa estes dados de maneira a obter
informações relevantes para o sistema, e armazena estes dados nas bases de dados para
utilização futura ou imediata.

O processo de visualização é o processo que interage com os usuários do
sistema. Obtém as informações armazenadas nas bases de dados, formata estas informações
e apresenta para o usuário as informações que a este interessam no momento.

Na seqüência cada um destes processos é descrito em detalhes.

3.1. Processo de Coleta
Este processo exibe uma configuração diferente da usual, no sentido de que os
dispositivos de campo constituem a camada superior do processo, correspondente à camada
dos clientes do modelo de três camadas. De fato, esses dispositivos constituem a origem dos
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dados que serão tratados pelo sistema e também o destino dos comandos enviados pelo
sistema para execução de controles automáticos eventualmente existentes.

Conforme descrito no Capítulo 2, os dispositivos de campo podem ser dos mais
variados tipos, tais como medidores de energia elétrica, medidores de água ou outras
variáveis, controladores programáveis, controladores de demanda ou quaisquer outros
dispositivos dotados de entradas ou saídas digitais ou analógicas e que possam trocar
informações com o sistema.
Na Figura 2, o fieldbus16 é o meio através do qual os dispositivos são
conectados ao servidor de coleta. O fieldbus, ou barramento de campo, é uma denominação
genérica para designar o hardware e o software utilizados para conectar dispositivos de chão
de fábrica entre si e com sistemas computacionais de nível mais elevado (MARTE, 1995,
p.57).

Existem vários padrões propostos para os barramentos de campo, sendo que os
principais candidatos para padronização internacional são o ISP17 e WorldFIP18 (MARTE,
1995, p.67). Alguns padrões de barramentos de campo são aceitos e normalizados
internacionalmente, tais como Profibus (CAPELLI, 2000), LONWorks (ECHELON, 1999),
CAN19 (BAGSCHIK, 2000). Outros, inicialmente proprietários das empresas que os
desenvolveram, foram depois padronizados e disponibilizados para o mercado. Dentre estes
estão o Interbus (INTERBUS, 2000), inicialmente desenvolvido pela Phoenix Contact e o
DeviceNet (ODVA, 1998) inicialmente desenvolvido pela Allen Bradley. Entretanto, a maior
parte desses padrões de barramentos de campo envolvem o emprego de hardware e software
de alto custo, limitando sua aplicação a processos mais críticos ou que exijam alta
performance.

Para as redes mais simples e de baixo custo, as alternativas existentes envolvem
a utilização de conexões seriais sobre as quais executam os mais diversos protocolos,
proprietários ou padronizados. Dentre estes protocolos destaca-se a grande aceitação do
protocolo Modbus (MODICON, 1996) que, embora não sendo normalizado oficialmente,
tem sido adotado por muitos fabricantes de instrumentos no mundo todo, tornando-se um
16
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padrão de fato para a interconexão de dispositivos de campo. Estas redes são em geral
construídas sobre conexões seriais utilizando os padrões físicos RS232 e RS485 (BLACK,
1988).

Atualmente, nota-se uma tendência de crescimento na utilização de soluções
baseadas em Ethernet como barramentos de campo (CAPELLI, 2000), devido ao baixo custo
do hardware envolvido, e à ampla disponibilidade de software devido à utilização dos
protocolos TCP/IP largamente utilizados na Internet.

Os barramentos de campo podem utilizar diversos meios físicos, sendo que os
mais comuns são cabos de cobre trançados ou blindados. A fibra ótica também vem
ganhando espaço pela alta imunidade a ruídos que apresenta, o que justifica sua utilização
em ambientes eletricamente ruidosos ou quando distâncias maiores estão envolvidas. Outra
alternativa de conexão, especialmente atraente para sistemas de gerenciamento de energia
em que as instalações geradoras de informações estão distribuídas numa uma região
geográfica muito grande (um município ou estado, por exemplo), é a conexão telefônica, em
que os dispositivos de campo conectam-se com o sistema executando uma chamada
telefônica a intervalos programados.

A camada central do processo de coleta contém o servidor de coleta, que
executa a lógica através da qual os dados são coletados dos dispositivos de campo. Estes
dados podem ser filtrados, consolidados, ou sofrer qualquer outro processamento por parte
do servidor de coleta. Por exemplo, o servidor de coleta pode ler os valores de potência ativa
e reativa provenientes de um medidor de energia elétrica, e calcular as demandas ativa e
reativa mediante a integração num período de 15 minutos20 dos valores de potência lidos.

A camada inferior contém as bases de dados utilizadas pelo sistema, as quais
constituem a infra-estrutura de dados do mesmo. Nesta camada são gravados os valores
gerados pelo servidor de coleta. Como exemplos de informações a serem gravadas na base
de dados de monitoração pode-se citar os valores de potência, tensão e corrente lidos de um
medidor de energia elétrica, a cada ciclo de varredura do servidor de coleta. Por outro lado, o
servidor de coleta pode também estar programado para gravar esses dados a intervalos de
tempo programados na base de dados históricos do sistema, o que permitiria ao usuário obter
posteriormente o perfil diário de potência, corrente e tensão da instalação.
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As bases de dados constituem o elo comum de ligação entre os processos de
coleta e visualização dos dados, pois o processo de visualização obterá os dados do sistema a
partir dessas bases de dados, sem portanto interagir diretamente com o processo de coleta.

3.2. Processo de Visualização
Na camada superior deste processo estão os clientes do sistema, que
normalmente utilizarão um navegador para acessar o servidor de aplicação. Para tanto, o
servidor de aplicação pode dispor de um servidor HTTP embutido ou estar conectado a um
servidor HTTP externo. Isto permite que o servidor de aplicação esteja atrás de um firewall,
permitindo o acesso seguro do sistema através da Internet.

Os usuários poderão, através de um navegador padrão, acessar informações do
estado atual do sistema, como, por exemplo, valores de potência, corrente e tensão de uma
instalação. Tais valores são lidos pelo servidor de aplicação a partir da base de dados de
monitoração do sistema, e atualizados periodicamente pelo servidor de coleta. Os usuários
poderão também obter relatórios diários dessas mesmas grandezas, utilizando os dados
armazenados na base de dados históricos do sistema.

O sistema também admite a existência de clientes privilegiados, localizados na
rede interna do servidor de aplicação. Tais clientes podem ser aplicações completas,
desempenhando, por exemplo, funções de administração e configuração do sistema.

O servidor de aplicação situa-se na camada intermediária, tendo a finalidade de
atender às requisições dos clientes, acessar as bases de dados para recuperação das
informações solicitadas, formatar os resultados e apresentá-los aos clientes.

A camada inferior deste processo contém as bases de dados, as quais, conforme
mencionado na Seção 3.1, constituem o elo comum de ligação entre os processos de coleta e
visualização dos dados. A seguir será descrita a estrutura das bases de dados do sistema.

3.3. Bases de dados
As bases de dados do sistema constituem a camada inferior comum aos
processos de coleta e visualização. As bases de dados podem ser instaladas num servidor
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independente sob a supervisão de um DBMS21. Alternativamente, em sistemas menores,
podem estar na mesma estação utilizada para os servidores de coleta e de aplicação. As bases
de dados utilizadas no sistema dividem-se em: base de dados de monitoração, base de dados
históricos e base de dados de configuração.

A base de dados de monitoração armazena as grandezas referentes ao estado
mais recente conhecido do sistema, sendo que essas grandezas correspondem aos dados
coletados de um ou mais dispositivos configurado no sistema. Essa base de dados é
continuamente atualizada pelo servidor de coleta, à medida em que este for executando a
varredura dos dispositivos de campo e o processamento das grandezas lidas. São gravados
nessa base de dados tanto os valores diretamente lidos dos dispositivos de campo como
valores calculados pelo servidor de coleta a partir dos valores lidos.

A base de dados históricos consiste de informações armazenadas de estados
anteriores do sistema, contendo conjuntos de valores gravados pelo servidor de coleta a
intervalos de tempo programados, por exemplo a cada 15 minutos. Cada registro gravado é
acompanhado da respectiva data e hora de gravação, de maneira a permitir a reconstrução de
uma série histórica de valores a partir desses registros. As informações gravadas nessa base
de dados podem ser posteriormente recuperadas para a geração de diversos tipos de
relatórios.

Nem todas as grandezas contidas na base de dados de monitoração necessitam
ser registradas historicamente, justificando assim a sua independência em relação à base de
dados históricos. Os medidores de grandezas elétricas típicos podem fornecer dezenas de
grandezas elétricas, sendo que não seria prático armazená-las todas numa série histórica,
embora haja interesse na monitoração do estado atual dessas grandezas. Um exemplo típico
seriam as séries harmônicas de tensão e corrente, as quais, caso armazenadas na base de
dados históricos gerariam uma massa de dados considerável, mas com pouca carga de
informação. Entretanto, existe interesse em monitorar essas séries harmônicas e
eventualmente emitir um aviso caso uma distorção harmônica fora do padrão seja detectada
pelo sistema.

A base de dados de configuração contém os dados de configuração do sistema,
como a quantidade e tipo de medidores configurados e os dados dos usuários do sistema. O
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servidor de coleta consulta esses dados para determinar a seqüência de varredura dos
dispositivos de campo, e o servidor de aplicação consulta essa base de dados para validar as
requisições dos usuários do sistema.

3.4. Exemplo de configuração dos processos de coleta e visualização
A seguir será dado um exemplo de configuração dos processos de coleta e
visualização, procurando detalhar as interfaces entre as camadas de cada processo. Serão
exemplificados que tipos de informações serão processados em cada camada e como estas
informações serão passadas para a camada seguinte.

Como exemplo de dispositivo de campo pertencente à camada superior do
processo de coleta será considerado um medidor eletrônico de grandezas elétricas com saída
serial padrão RS485. Tais dispositivos normalmente implementam o protocolo Modbus,
conforme mencionado na Seção 3.1. Um medidor trifásico típico fornece no mínimo as
seguintes informações: tensão de cada fase, corrente de cada fase, potência ativa trifásica e
potência reativa trifásica. Várias outras grandezas elétricas além dessas podem ainda ser
fornecidas pelos medidores.

O servidor de coleta, que constitui a camada intermediária do processo de
coleta, executará um processo que deve ler as grandezas elétricas fornecidas pelo medidor
através de uma porta serial do computador onde esse servidor está sendo executado. Para ler
as grandezas fornecidas pelo medidor acima exemplificado, o servidor de coleta deve
implementar o lado mestre do protocolo Modbus, e conhecer os endereços de cada grandeza
a ser lida. Esses endereços são dependentes do tipo de medidor utilizado. Portanto, para cada
tipo de medidor a ser utilizado no sistema, deve ser implementada uma tabela contendo os
registros a serem lidos daquele particular tipo de medidor.

Uma vez que as grandezas foram lidas pelo servidor de coleta, este deve tratálas e armazená-las nas bases de dados do sistema. Isto pode ser feito de diversas maneiras.
Uma primeira maneira de tratar as grandezas lidas é armazená-las na base de dados de
monitoração, que representa o último estado conhecido do sistema, de maneira que estas
possam ser visualizadas imediatamente. A partir das grandezas lidas o servidor de coleta
pode calcular outras grandezas elétricas derivadas das primeiras. Por exemplo, a demanda de
energia ativa é calculada pela integração da potência ativa trifásica no tempo. O intervalo de
integração utilizado neste caso é de 15 minutos, conforme a legislação brasileira. Um outro
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exemplo seria o cálculo do fator de potência, executado a partir da potência ativa trifásica e
da potência reativa trifásica. A demanda de energia ativa e o fator de potência também
podem ser armazenados na base de dados de monitoração para visualização imediata. O
servidor de coleta pode ainda ser programado para gravar as grandezas lidas e as calculadas
na base de dados históricos a intervalos de tempo previamente programados, por exemplo, a
cada 15 minutos.

Os usuários do sistema, que interagem com a camada superior do processo de
visualização, acessam o sistema utilizando um navegador padrão. As requisições dos
usuários são processadas pelo servidor de aplicação, que constitui a camada intermediária do
processo de visualização. Essas requisições contém tipicamente uma solicitação de
visualização dos dados armazenados nas bases de dados do sistema. O servidor de aplicação
deve identificar que dados estão sendo solicitados pelo usuário, obter estes dados a partir das
bases de dados do sistema, e finalmente formatar e enviar uma página de resposta para o
usuário contendo os dados solicitados.

Os usuários podem solicitar vários tipos de informações, como quantos
medidores estão configurados no sistema, que tipos de medidores são estes, e assim por
diante. O usuário pode selecionar um destes medidores e solicitar a exibição dos dados de
monitoração. Neste caso, o sistema retorna para o usuário os dados contidos na base de
dados de monitoração, que representam o último estado conhecido do medidor. A página
retornada para o usuário pode ser automaticamente reenviada a intervalos programados,
permitindo ao usuário monitorar continuamente a evolução das grandezas exibidas. O
usuário pode também requisitar os dados históricos de um determinado medidor. Neste caso,
a página retornada mostraria, por exemplo, os valores diários de tensão, corrente, demanda
ativa, reativa e fator de potência do medidor selecionado. A forma de apresentação desses
dados pode ser gráfica ou tabular. Adicionalmente, podem ser solicitados relatórios
consolidados das bases de dados contendo os valores totalizados, médios, máximos e
mínimos de um período de tempo especificado, como uma semana ou um mês, por exemplo.
O usuário poderia também imprimir estes relatórios caso desejado.

O sistema admite a existência de usuários administrativos, aos quais são
permitidas operações não disponíveis para os usuários comuns, como a configuração do
sistema e cadastro dos usuários do sistema. Da mesma maneira que os usuários comuns, as
requisições dos usuários administrativos são processadas pelo servidor de aplicação, que
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acessa a base de dados de configuração do sistema para atender a essas requisições. Os
usuários administrativos podem adicionar ou excluir medidores, modificar os parâmetros de
medidores existentes, cadastrar ou excluir usuários, e consultar a configuração do sistema.

3.5. Resumo
O sistema de gerenciamento de energia proposto neste trabalho é baseado numa
arquitetura de três camadas, cujos conceitos básicos foram delineados neste capítulo. O
sistema proposto é composto por dois processos independentes, denominados processo de
coleta, responsável pela coleta dos dados provenientes dos dispositivos de campo, e processo
de visualização, responsável pela apresentação destes dados sob diversas formas para os
usuários do sistema. Cada um destes processos se organiza segundo uma arquitetura de três
camadas, sendo que a camada inferior, que contém as bases de dados do sistema, é comum
aos dois processos. Foi descrita a estrutura das bases de dados do sistema, e finalmente foi
dado um exemplo de configuração dos processos de coleta e visualização, detalhando a
interface entre as camadas componentes destes processos.

No Capítulo 4 será discutido o processo de análise e modelagem do sistema,
processo este que procura identificar, a partir dos requisitos conhecidos do sistema, os
elementos básicos para a implementação do mesmo.

No Capítulo 5 será discutida a implementação do sistema a partir dos modelos
de análise.
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4. MODELAGEM DO SISTEMA
A modelagem do sistema proposto foi elaborada a partir da solução conceitual
apresentada no Capítulo 3. Uma primeira decisão tomada foi a utilização de uma
metodologia de desenvolvimento orientado a objetos para o desenvolvimento do sistema
(PRESSMAN, 1995). Como vantagens oriundas da utilização desse tipo de metodologia em
relação a outras metodologias de desenvolvimento podem ser apontados os seguintes pontos:
melhor consistência entre os modelos do sistema, melhor abstração do domínio do problema,
maior facilidade para reutilização do sistema, melhor escalabilidade, melhor suporte para
processos concorrentes (DOUGLASS, 1998).
A modelagem do sistema foi elaborada utilizando a linguagem UML22,
linguagem essa que vem se tornando um padrão cada vez mais difundido para a modelagem
de sistemas, podendo também ser aplicada com sucesso em sistemas que apresentem
características de sistemas de tempo real (DOUGLASS, 1998).

A linguagem UML surgiu como uma proposta de padronização para
desenvolvimento orientado a objetos. A UML é mais completa que outras linguagens de
modelagem disponíveis, oferecendo suporte para os seguintes tipos de diagramas: modelos
de classes e objetos, casos de uso e cenários, modelos de comportamento dinâmico de
objetos, empacotamento de vários tipos de componentes, representação de processos e
sincronização entre eles, e ainda modelos de topologia física.

Entretanto, a UML não estabelece um processo padrão de desenvolvimento,
comparável, por exemplo, ao método Fusion (COLEMAN et. al., 1994), que era bastante
difundido até o surgimento da UML. Um processo, neste contexto,

constitui-se numa

seqüência de passos que guiam o desenvolvedor desde o contato inicial com o domínio do
problema ao resultado final, que consiste dos modelos de análise e projeto do sistema.

Para os fins deste trabalho, foi adotado o processo ICONIX (ROSENBERG &
SCOTT, 2000, 2001) para a etapa de modelagem do sistema. O ICONIX pode ser
considerado um processo menos complexo quando comparado ao RUP23, da Rational24.
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Unified Modeling Language
Rational Unified Process
24
Vide http://www.rational.com
23
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O ICONIX é um processo que, através da utilização de alguns dos diagramas da
linguagem UML, leva à obtenção de um modelo estático (composto por diagramas de
classes) e um modelo dinâmico (composto por diagramas de seqüência) do sistema que está
sendo modelado. Esses diagramas devem ser suficientes para permitir com relativa
naturalidade a implementação do sistema utilizando uma linguagem de programação
orientada à objetos.

O processo ICONIX utiliza somente quatro tipos de diagramas em seu processo
de desenvolvimento: para modelagem do comportamento estático do sistema, o ICONIX
utiliza diagramas de classes. Para modelagem do comportamento dinâmico são utilizados
diagramas de casos de uso25, análise de robustez e de seqüência. Os diagramas de análise de
robustez, embora não tendo participado da especificação final da linguagem UML, são
utilizados no ICONIX para ajudar a vencer a distância existente entre a elaboração os
diagramas de casos de uso e os diagramas de seqüência. Assim, os diagramas de análise de
robustez não são considerados como um produto final da análise, e sim como uma etapa
intermediária para a elaboração dos diagramas de seqüência.
Foi utilizada uma ferramenta CASE26 para o processo de modelagem, o
Poseidon for UML Comunity Edition 1.427, disponível livremente na Internet.

4.1. Modelo do Domínio
O ponto de partida do ICONIX é a elaboração de um modelo do domínio. Este
modelo serve como base para a elaboração subsequente dos diagramas de casos de uso,
permitindo que estes sejam elaborados a partir do contexto do modelo do domínio ao invés
de um ponto de vista mais abstrato baseado somente nos requisitos gerais.

A elaboração do modelo do domínio consiste em identificar, nos requisitos do
sistema, os principais objetos que irão compor os sistema, bem como as relações entre eles.
Não deve haver preocupação, nesse momento, em definir os atributos e métodos dos objetos
descobertos, pois esses irão aparecendo naturalmente no decorrer do processo, e na medida
em que forem aparecendo novos atributos, métodos e novas classes, o modelo do domínio
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Também conhecidos como use cases.
Computer Aided Software Engineering
27
Vide http://www.gentleware.com
26
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vai sendo refinado, refletindo esses novos elementos. A Figura 3 mostra o modelo do
domínio elaborado para o sistema objeto deste trabalho.

Figura 3: Modelo do Domínio

O modelo exibido na Figura 3 reflete as classes obtidas depois do processo de
análise, e não a sua forma inicial, que era muito mais simples. De fato, o processo de análise
é um processo iterativo, em que os diagramas vão sendo sucessivamente refinados até que se
obtenha um conjunto satisfatório de modelos que permitam iniciar a etapa de implementação
do sistema.

O sistema de gerenciamento de energia proposto está centrado na classe
Instalacao, que é a unidade de tratamento de dados do sistema, do ponto de vista do
usuário, por sua vez representado pela classe Usuario. Cada usuário do tem acesso a uma
ou mais instalações, e cada instalação pode estar associada a um ou mais usuários, conforme
reflete o relacionamento muitos para muitos entre essas duas classes.

Cada Instalacao é composta por uma ou mais medições, representadas pela
classe Medicao. As medições representam as principais entidades associadas aos dados do
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sistema, sendo constituídas tipicamente por medições de energia elétrica, embora o sistema
admita quaisquer outro tipo de medições.

As classes representadas em itálico são classes abstratas, devendo ser estendidas
por classes concretas em tempo de implementação. Isto permite que o sistema seja
configurado de uma forma modular, pois é possível implementar várias especializações de
uma mesma classe abstrata. Assim, é possível, por exemplo, construir as classes concretas
MedicaoEnergia e MedicaoAgua, ambas derivadas da classe Medicao, para
representar medições de energia elétrica e água, respectivamente. São fornecidos exemplos
deste tipo de especialização nos diagramas do Apêndice A.

Os dados de cada Medicao são provenientes de um dispositivos de campo,
representado no modelo pela classe Dispositivo. Como a classe Medicao, a classe
Dispositivo é uma classe abstrata, de maneira que o sistema possa implementar vários
tipos de dispositivos mediante a extensão dessa classe. Cada Dispositivo pode fornecer
dados a uma ou mais medições. Entretanto, cada Medicao recebe dados de um único
Dispositivo, conforme pode ser visto no relacionamento entre essas classes.

As classes Usuario, Instalacao, Medicao e Dispositivo constituem
o núcleo do sistema, sendo que as demais classes que aparecem no modelo do domínio são
classes auxiliares, complementares ou coadjuvantes de uma maneira geral.

Assim, a classe Administrador representa um administrador do sistema,
que é um usuário com permissão de alterar a configuração do sistema, acrescentando,
editando ou excluindo usuários, instalações medições e dispositivos.

As classes DadosMedicao e DadosHistoricos representam os dados
coletados das medições, e armazenados na base de dados de monitoração e na base de dados
históricos, respectivamente. Esses dados podem ser recuperados, formatados e apresentados
para o usuário de várias maneiras, a partir de um objeto da classe Relatorio, que também
é uma classe abstrata.
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4.2. Casos de Uso
A segunda etapa do processo ICONIX consiste na elaboração dos casos de uso
do sistema a partir do modelo do domínio elaborado na primeira etapa. Esta etapa engloba a
construção dos diagramas de casos de uso conforme a notação da UML, e a produção de um
texto descritivo para cada caso de uso, contendo uma descrição clara e concisa do caso de
uso, as alternativas ao curso básico da ação, as pré condições necessárias para a execução do
caso de uso e as pós condições resultantes da sua execução.

Para o sistema proposto foram elaborados 35 casos de uso a partir dos requisitos
do sistema. Os casos de uso foram agrupados em várias categorias de acordo com a sua
funcionalidade, a saber: casos de uso de interação com os usuários do sistema, casos de uso
de interação com os administradores do sistema, casos de uso de coleta, cálculos e
armazenamento dos dados das medições manipuladas pelo sistema. Procurou-se manter a
máxima simplicidade nos diagramas para não comprometer o desenvolvimento das próximas
etapas do processo, e a descoberta de novas classes encontradas durante o desenvolvimento
das descrições dos casos de uso foram refletidas de volta para o modelo estático do sistema.

A Figura 4 apresenta um diagrama de caso de uso típico.
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Figura 4: Diagrama de caso de uso

A Figura 4 mostra os casos de uso relacionados com a interação dos usuários
com o sistema. O ator principal, no caso o próprio Usuário, é representado ao lado esquerdo
do diagrama. O sistema é representado como um retângulo ao centro do diagrama e os casos
de uso são numerados e representados por ovais dentro do sistema.

Cada diagrama de caso de uso representa um conjunto de casos de uso
relacionados entre si. Os diagramas de caso de uso do sistema encontram-se no Apêndice B.

Cada caso de uso é acompanhado por um texto explicativo contendo a sua
descrição. A Figura 5 apresenta a descrição de um caso de uso típico.
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Figura 5: Descrição típica de um caso de uso

A descrição apresentada na Figura 5 corresponde ao caso de uso 3 da Figura 4,
Seleciona Medição do Usuário. Neste caso, a pré condição para execução é que haja uma
instalação previamente selecionada, seleção esta que é feita no caso de uso 2, Seleciona
Instalação do Usuário. O cenário principal descreve a linha principal de ação do caso de uso,
procurando operacionalizar a execução do caso de uso em termos de sentenças simples. Os
cenários alternativos descrevem cursos de ação alternativos ao cenário principal, mas que
podem ocorrer durante a execução do caso de uso. Finalmente, a pós condição descreve as
condições tornadas verdadeiras em decorrência da execução do cenário principal de caso de
uso.

A descrição de todos os casos de uso do sistema encontra-se no Apêndice C.

4.3. Análise de Robustez
A terceira etapa do processo ICONIX consiste na consolidação dos casos de uso
desenvolvidos na etapa anterior, mediante a construção de diagramas de análise de robustez.
Esses diagramas permitem verificar se os casos de uso estão corretos, completos e se não foi
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especificado nenhum comportamento impossível ou irracional dos objetos envolvidos na
ação. Deve ser elaborado um diagrama de análise de robustez para cada caso de uso do
sistema. Os diagramas de robustez são construídos utilizando três estereótipos aplicados aos
objetos que aparecem no decorrer da ação do caso de uso, conforme ilustrado na Figura 6.

Interface

Entidade

Controle

Figura 6: Tipos de objetos para Análise de Robustez

Objetos de interface são os objetos que os atores usam para comunicar-se com o
sistema. Esses objetos incluem telas, janelas, menus e diálogos. Objetos do tipo entidade são
objetos que contêm dados manipulados pelo sistema, sendo freqüentemente mapeados para
tabelas em bases de dados relacionais. Objetos de controle são objetos associados à execução
da lógica de negócios do caso de uso, sendo que na sua maior parte esses objetos serão
posteriormente transformados em métodos e alocados às classes do sistema. Em alguns
casos, os objetos de controle podem ser transformados em novos objetos.

A análise de robustez é feita de forma iterativa, refinando-se o texto dos casos
de uso conforme o processo de análise evolui. À medida em que novos objetos vão sendo
descobertos, o diagrama de classes também vai sendo expandido. Esta etapa não constitui um
produto da análise em si, mas contribui para que as etapas seguintes sejam completadas de
forma mais rápida e consistente.

A Figura 7 ilustra o diagrama de análise de robustez do caso de uso
exemplificado anteriormente na Figura 5.
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Figura 7: Diagrama Típico de Análise de Robustez

A ação inicia com o controle “Obtém Instalação Selecionada”, que recupera do
objeto “Sessão” a identificação da instalação previamente selecionada (pré condição). A
seguir, o controle “Obtém Lista de Medições da Instalação” consulta a instalação selecionada
para obter a lista de medições associadas com essa instalação. Caso a operação anterior
tenha tido sucesso (cenário principal), o controle “Mostra Lista de Medições” apresenta esta
lista para o usuário através da interface “Página Seleção de Medições”. Caso tenha havido
algum problema no acesso aos dados, o controle “Mostra Mensagem de Erro” informa a
situação ao usuário (cenário alternativo). O usuário efetua a seleção da medição que deseja
visualizar e o controle “Armazena Medição Selecionada” armazena a seleção feita pelo
usuário no objeto “Sessão”.

Note-se que os objetos “Sessão” e “Página Seleção de Medições” são objetos
revelados pela análise de robustez e que não aparecem no modelo do domínio, pois não
fazem parte do domínio do problema, e sim do espaço da solução. Os diagramas de análise
de robustez para todos os casos de uso encontram-se no Apêndice D.
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4.4. Diagramas de Seqüência
Os diagramas de seqüência constituem o principal produto da modelagem no
processo ICONIX. São construídos a partir das descrições dos casos de uso e do modelo de
objetos, devendo ser elaborado um diagrama de seqüência para cada caso de uso. Esses
diagramas capturam em detalhes o comportamento dinâmico do sistema, mostrando a
seqüência de operações efetuada no curso de ação de um caso de uso, e relacionando os
objetos que participam da ação. Nesta etapa do processo são atribuídos métodos para os
objetos participantes, e o diagrama de classes é atualizado e expandido concomitantemente.

A Figura 8 ilustra o diagrama de seqüência obtido para o caso de uso
exemplificado nas Figuras 5 e 7.

Figura 8: Diagrama de Seqüência Típico

A construção do diagrama de seqüência é feita tomando-se por um lado o texto
da descrição do caso de uso e por outro lado os objetos do diagrama de análise de robustez, e
inserindo esses elementos no diagrama. O cenário principal da descrição dos casos de uso é
neste trabalho representado pelos retângulos com fundo branco, e os cenários alternativos
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pelos retângulos com fundo amarelo. A seguir, as operações definidas na análise de robustez
são convertidas em métodos e distribuídas entre os objetos participantes, de tal maneira que
cada objeto venha a ter um conjunto coerente de responsabilidades.

Assim, na Figura 8, a ação é iniciada pelo objeto de interface
PaginaSelecaoDeMedicoes, que obtém a instalação previamente selecionada (pré
condição) chamando o método getInstalacao() do objeto Sessao. A seguir, a lista
de medições é obtida chamando o método getMedicoes() do objeto Instalacao, e
apresentada

ao

usuário

utilizando

o

método

mostraMedicoes()

de

PaginaSelecaoDeMedicoes, constituindo o cenário principal do curso de ação do caso
de uso. Os cenários alternativos são modelados como exceções produzidas pelo método
getMedicoes(), que são tratadas pelo método mostraMensagemErro() de
PaginaSelecaoDeMedicoes.

Quando o usuário efetua a seleção da medição desejada, o método
selecionaMedicao() de PaginaSelecaoDeMedicoes é acionado, e a seleção
efetuada é armazenada no objeto Sessao através da chamada do método setMedicao()
desse objeto, o que finaliza o caso de uso.

Os diagramas de seqüência outros casos de uso foram modelados de forma
similar, encontrando-se os diagramas de seqüência completos no Apêndice E.

4.5. Modelos de Análise
Uma vez completada a etapa de construção dos diagramas de seqüência, o
diagrama de classes deve agora conter as novas classes descobertas durante o processo de
modelagem, bem como a distribuição dos métodos atribuídos a cada objeto do sistema para
que estes possam cumprir a sua funcionalidade. Resta então organizar os diagramas de
classes detalhados de maneira a produzir um conjunto de modelos de análise, cada um
representando um subconjunto da funcionalidade global do sistema. Esses modelos, que em
seu conjunto representam o modelo estático do sistema, e os diagramas de seqüência, que
representam o modelo dinâmico, constituem a base a ser utilizada para a codificação e
implementação do sistema.
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Para o sistema proposto neste trabalho foram elaborados os seguintes modelos
de análise detalhados, que se encontram no Apêndice F:
•

Modelo de Análise do Domínio: consiste das mesmas classes do Modelo do Domínio,
acrescidas dos métodos atribuídos às mesmas.

•

Modelo de Análise para Interface com o Usuário: consiste das classes que participam
da interação do usuário com o sistema.

•

Modelo de Análise para Relatórios Administrativos: consiste das classes que
participam da interação do administrador com o sistema.

•

Modelo de Análise para Cadastro de Usuários: consiste das classes que participam da
manipulação do cadastro de usuários do sistema.

•

Modelo de Análise para Cadastro de Administradores: consiste das classes que
participam da manipulação do cadastro de administradores do sistema.

•

Modelo de Análise para Cadastro de Instalações: consiste das classes que participam
da manipulação do cadastro de instalações do sistema.

•

Modelo de Análise para Cadastro de Medições: consiste das classes que participam da
manipulação do cadastro de medições do sistema.

•

Modelo de Análise para Cadastro de Dispositivos: consiste das classes que participam
da manipulação do cadastro de dispositivos do sistema.

•

Modelo de Análise para Coleta de Dados: contém as classes que participam do
processo de coleta de dados do sistema.

•

Modelo de Análise para Cálculo de Medições: contém as classes que participam do
processo de cálculo de valores de medições e atualização dos dados históricos.

•

Modelo de Análise para Emissão de Alarmes: contém as classes que participam do
processo de determinação e emissão de alarmes do sistema.
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A Figura 9 apresenta um desses diagramas, contendo o modelo de análise para
interface com o usuário, abrangendo os casos de uso 1 a 6 da Figura 4..

No presente trabalho, as classes representadas com fundo azul correspondem às
classes do modelo do domínio e as classes representadas com fundo verde são classes
descobertas durante o processo de modelagem, e que fazem parte do espaço da solução do
problema.

Figura 9: Modelo de Análise
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Conforme pode ser visto na Figura 9, a principal classe introduzida pelo
processo de modelagem e relacionada com a interação do usuário é a classe Sessao. Esta
classe representa uma sessão aberta por um usuário do sistema, armazenando informações
relativas à mesma, tais como as seleções feitas pelo usuário, listas de medições e instalações
às quais o usuário tem acesso, e assim por diante. Embora não seja visível na modelagem, o
escopo do objeto Sessao deve ser exatamente a duração da sessão do usuário, já que
nenhuma das informações armazenadas nesse objeto deve ser persistida além desse escopo.

Outras classes introduzidas durante o processo de modelagem são as classes de
interface, que neste caso são as interfaces com o usuário do sistema, e que consistem das
diversas páginas acessíveis por este usuário: PaginaSelecaoDeInstalacoes,
PaginaDadosDaMedicao,

PaginaSelecaoDeMedicoes,

PaginaDeLogon,

PaginaSelecaoDeRelatorio e PaginaDadosDoRelatorio. Os objetos dessas
classes controlam a interação do usuário com o sistema, atendendo às requisições do usuário
e apresentando as informações solicitadas pelo mesmo.

Foram ainda introduzidas pelo processo de modelagem diversas classes
representando coleções de objetos do domínio do sistema. Na Figura 9 pode ser observada a
classe ListaDeUsuarios, que representa uma coleção de usuários do sistema. Da mesma
forma, nos diagramas do Apêndice F podem ser encontradas outras classes similares
representando coleções de outros objetos do domínio do sistema.

Os objetos do domínio da aplicação, bem como os objetos introduzidos pela
modelagem, são representados nos modelos de análise exibindo os métodos a eles atribuídos
durante o processo. Optou-se por não definir atributos para os objetos do sistema durante a
modelagem. Esta abordagem permite maior flexibilidade na fase de implementação, pois
torna independente da modelagem o tipo e a quantidade de atributos a serem definidos para
cada classe, desde que implementados os métodos definidos na modelagem.

4.6. Resumo
Foi introduzido neste capítulo o processo ICONIX utilizado para a modelagem
do sistema proposto e como as diversas etapas desse processo foram aplicadas para produzir
os modelos do sistema utilizados posteriormente para a implementação.
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No Capítulo 5 serão apresentadas as decisões tomadas quanto às alternativas de
implementação do sistema, bem como os detalhes de implementação do sistema a partir dos
modelos de análise e dos diagramas de seqüência elaborados durante o processo de
modelagem.
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5. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA
Uma vez definidos os requisitos que o sistema de gerenciamento de energia
proposto neste trabalho deve atender, conforme exposto no Capítulo 2, definida a arquitetura
do sistema, conforme discutido no Capítulo 3, e efetuada a modelagem do sistema, conforme
o Capítulo 4, resta definir a estrutura de implementação do sistema. A implementação do
sistema de gerenciamento de energia proposto requer a utilização de uma plataforma que
suporte o desenvolvimento de aplicações distribuídas com arquitetura multicamadas.
Existem hoje diversas plataformas, tanto proprietárias como de software aberto, capazes de
suportar este tipo de aplicações (PRASAD, 2001).

A seguir serão apresentadas opções de plataformas que seriam adequadas ao
desenvolvimento de sistemas desse tipo, e serão detalhadas as estruturas de implementação
dos processos de coleta e visualização, cuja arquitetura foi detalhada na Seções 3.1 e 3.2.

5.1. Plataformas para aplicações distribuídas
Dentre as plataformas existentes para o desenvolvimento de sistemas
distribuídos com arquitetura multicamadas, duas se destacam devido ao fato de
proporcionarem um ambiente adequado para o desenvolvimento de aplicações de larga
escala e alta disponibilidade (WAMPLER, 2001), bem como devido ao alcance mundial,
peso e influência de seus proponentes. Estas plataformas são:
•

Plataforma .NET, proposta pela Microsoft Corporation

•

Plataforma J2EE28 proposta pela Sun Microsystems.

Ambas as plataformas foram desenhadas para suportar aplicações escaláveis e
distribuídas pela Web, e ambas são baseadas em padrões abertos para a implementação de
serviços Web, tais como UDDI29, WSDL30 e SOAP31 (KRAFT, 2002a, 2002b). Além disso,
ambas as plataformas oferecem ferramentas de desenvolvimento e APIs32 para o
desenvolvimento rápido de aplicações (KRAFT, 2002a, 2002b).
28

Java 2 Enterprise Edition
Universal Description, Discovery and Integration
30
Web Services Description Language
31
Simple Object Access Protocol
32
Application Programming Interfaces
29
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Uma diferença básica entre as plataformas é o suporte a linguagens de
programação: enquanto a plataforma J2EE utiliza a linguagem Java como linguagem
primária, a plataforma .NET pode utilizar C++, VB33 .NET ou C# (C-sharp) como
linguagens primárias, já que todas elas compilam para a camada CLR34 dessa plataforma, o
que proporciona independência em relação à linguagem de programação (KRAFT, 2002a,
2002b). Dessas linguagens, somente C++ é independente da plataforma Microsoft, embora
seja teoricamente possível implementar um interpretador CLR em outros ambientes, o qual
converteria o código CLR em código nativo das máquinas desses ambientes, de maneira
análoga ao funcionamento de uma JVM35 em relação à linguagem Java.

Outra diferença fundamental é que, enquanto a plataforma a plataforma .NET
está atualmente limitada ao sistema operacional Windows e aos servidores da Microsoft, a
plataforma J2EE suporta múltiplas combinações de hardware, sistemas operacionais e
bancos de dados (WAMPLER, 2001).

A plataforma J2EE é formada por um conjunto de componentes e serviços
projetados para oferecer suporte tanto do lado servidor como do lado cliente para o
desenvolvimento de aplicações distribuídas e multicamadas (KASSEM et. al., 2000). Esses
componentes podem ser utilizados de várias maneiras por uma aplicação. Uma aplicação não
precisa utilizar necessariamente todos os componentes e serviços oferecidos pela plataforma.

Existem várias implementações comerciais da plataforma J2EE. É possível,
entretanto, implementar um ambiente J2EE completo utilizando somente componentes de
software aberto, o que possibilita que aplicações de classe empresarial sejam acessíveis a
organizações de qualquer tipo e orçamento (PRASAD, 2001). Como exemplo de um
servidor de aplicações de código aberto para executar componentes da camada intermediária
da plataforma J2EE pode-se citar o Jboss36. Um servidor HTTP de código aberto compatível
com a plataforma J2EE é o Apache Tomcat37 e um gerenciador de bancos de dados de
código aberto integrável na plataforma J2EE é o PostgreSQL38.

33

Visual Basic
Common Language Runtime
35
Java Virtual Machine
36
Vide http://www.jboss.org
37
Vide http://jakarta.apache.org/tomcat
38
Vide http://www.postgresql.org
34
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Dentre as várias implementações comerciais da plataforma J2EE pode-se citar,
por exemplo, os servidores de aplicações WebSphere da IBM (IBM, 2001) e Oracle9iAS da
Oracle (ORACLE, 2002), capazes de atender a uma vasta gama de requisitos de
performance, escalabilidade e segurança das aplicações.

A Figura 10 mostra o modelo de aplicações implementado pela plataforma
J2EE. Conforme pode ser visto, as aplicações construídas na plataforma J2EE são
estruturadas em três camadas, sendo que a camada intermediária pode ainda ser subdividida
em duas ou mais subcamadas.

Fonte: Sun Microsystems

Figura 10: Modelo de aplicações da plataforma J2EE

A plataforma J2EE utiliza um modelo de desenvolvimento baseado em
componentes, em que uma aplicação é composta por um conjunto de componentes
distribuídos e reutilizáveis. A noção de container é fundamental nesse contexto. Um
container é um ambiente padronizado de execução, que fornece serviços específicos para
componentes executando sob a sua supervisão ambiente (KASSEM et. al., 2000). Por
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exemplo, a plataforma J2EE fornece dois containers na sua camada intermediária, o EJB39
Container e o Web Container, conforme pode ser visto na Figura 10.

A camada superior (Client Tier) contém os clientes do sistema, que podem ser
de diversos tipos. Nota-se que pode existir um firewall entre os clientes do sistema e o
servidor de aplicações, localizado na camada intermediária. Isto permite que o sistema seja
configurado de forma segura para permitir acesso via Internet. Vários tipos de clientes
podem acessar o sistema através do firewall, tais como navegadores, hand-held devices ou
telefones celulares. Estes clientes acessam o sistema comunicando-se com o servidor de
conteúdo Web localizado na camada intermediária.

Clientes atrás do firewall também podem acessar o sistema através de um
navegador, mas clientes mais complexos podem ser constituídos por uma aplicação completa
escrita em Java, acessando diretamente componentes da lógica de negócios localizados na
camada intermediária.

A camada intermediária (Middle Tier) aloja os componentes que tratam a lógica
de negócios da aplicação. Esta camada pode conter várias subcamadas, conforme mostrado
na Figura 10. Tipicamente as requisições de clientes são atendidas pelo servidor de conteúdo
Web (Web Container). Este servidor integra várias tecnologias Java que permitem executar
aplicações Web, em geral constituídas por um conjunto de páginas HTML40 e componentes
Web tais como servlets Java e JSPs41 executando neste ambiente (KASSEM et. al., 2000,
p.26-27).

A lógica de negócios de uma aplicação Web pode ser inteiramente construída
utilizando os serviços fornecidos pelo servidor de conteúdo Web aliados a outros
componentes tais como JavaBeans (DESOTO, 1997), também executando sob a supervisão
daquele servidor. JavaBeans é uma tecnologia que permite o desenvolvimento de
componentes reutilizáveis, portáveis e independentes de plataforma, escritos em Java.

Entretanto, a plataforma J2EE define uma outra especificação de componentes
para conter a lógica de negócios da aplicação. Os componentes definidos por esta
especificação são chamados de enterprise beans, ou EJB, e executam em um servidor
39
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próprio para esta finalidade, o EJB Container, constituindo uma subcamada independente
dentro da camada intermediária. As vantagens oferecidas por esta tecnologia são controle
automático de transações com a base de dados e segurança de acesso para múltiplos usuários
simultâneos (KASSEM et. al., 2000, p. 28).
A camada inferior (EIS42 Tier) contém a infra-estrutura de dados da aplicação.
Tipicamente consiste de um RDMBS43, acessada pelos componentes da aplicação através
drivers JDBC44 (KASSEM et. al., 2000, p.146).

5.2. Plataforma adotada
A plataforma de desenvolvimento adotada para o sistema de gerenciamento de
energia objeto deste trabalho é a plataforma J2EE por apresentar maior flexibilidade na
escolha do ambiente operacional da aplicação, bem como do ambiente de testes. A
implementação J2EE de referência da Sun Microsystems já vem com um servidor HTTP e
com um banco de dados incorporados, facilitando o desenvolvimento e teste local das
aplicações. Isto não acontece com o Visual Studio .NET, que é a ferramenta de
desenvolvimento da plataforma .NET, que exige uma instalação separada do IIS45 para o
desenvolvimento de aplicações Web.

O sistema de gerenciamento de energia proposto neste trabalho utiliza algumas
das tecnologias acima delineadas. A seguir descreve-se como estas tecnologias foram
empregadas, de acordo com os processos definidos pela arquitetura do sistema, conforme
discutido no Capítulo 3.

5.3. Estrutura do processo de coleta
A camada cliente deste processo é constituída pelos diversos dispositivos de
campo que fornecem dados para o sistema. Cada um desses instrumentos possui um
protocolo de comunicação definido pelo fabricante do mesmo.

41

Java Server Pages
Enterprise Information Systems
43
Relational Data Base Management System
44
Java Data Base Connectivity
45
Internet Information Server
42

44

Os instrumentos de campo são integrados ao sistema mediante a implementação
desses protocolos em uma aplicação cliente J2EE, a qual constitui o servidor de coleta da
camada intermediária deste processo. Este servidor deve fazer continuamente a coleta dos
dados dos instrumentos e gravá-los, após o devido tratamento, nas bases de dados do
sistema. O servidor de coleta também deve fazer a leitura e armazenamento dos dados
históricos, ou seja, a transferência dos dados armazenados ao longo do tempo na memória de
massa dos instrumentos para a base de dados históricos do sistema.

Os limites de aquisição do servidor de coleta são dependentes dos tipos de
instrumentos de campo, da quantidade de dados a serem lidos de cada instrumento e do meio
físico e protocolo que conectam os instrumentos ao servidor de coleta. Por exemplo, a
capacidade de coleta de um servidor destinado a ler as grandezas elétricas de medidores
eletrônicos de energia disponíveis atualmente no mercado é de aproximadamente uma
dezena de instrumentos por segundo, considerando que os instrumentos sejam conectados ao
servidor de coleta por intermédio de uma conexão serial padrão.

A configuração do sistema, no que diz respeito a quantos e quais instrumentos
serão lidos, é obtida a partir da base de dados de configuração do sistema, a qual é mantida
por uma aplicação do processo de visualização de dados.

O acesso às bases de dados do sistema utiliza componentes padrão, tais como
componentes EJB, para possibilitar maior grau de modularidade ao sistema. O mesmo vale
para os drivers de acesso aos dispositivos de campo. Isto permite desacoplar essas funções
em relação à lógica de execução do servidor de coleta, o que facilita a extensão e
manutenção do sistema.

Além disso, o acesso às bases de dados utiliza drivers padrão JDBC, o que
permite construir uma interface mais simples para esta funcionalidade.

O sistema pode ser programado para emitir mensagens de aviso ou de
ocorrência de determinados eventos para os usuários. Como exemplos de eventos a serem
sinalizados

podem ser citados os eventos de ultrapassagem da demanda de energia

contratada com a concessionária ou baixo fator de potência. A plataforma J2EE fornece duas
APIs para o envio e a recepção de mensagens de forma assíncrona, que são: a API JMS46 e a
46
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API JavaMailTM (SINGH et. al., 2002). A API JMS permite que as aplicações J2EE acessem
serviços de mensagens empresariais, tais como o IBM MQ Series, fornecendo a infraestrutura necessária para a conexão com esses serviços. A API JMS suporta o
desenvolvimento de aplicações tanto no estilo de comunicação ponto a ponto, como no estilo
de publicação e subscrição de assinaturas. Já a API API JavaMailTM fornece um conjunto de
classes e interfaces abstratas que compreendem um sistema de correio eletrônico. Essas
classes podem ser estendidas visando a implementação de novos protocolos e
funcionalidades. A API API JavaMailTM fornece classes prontas implementando os
protocolos de correio eletrônico mais utilizados como o POP347 e o SMTP48. Assim, o
sistema dispõe de uma variedade de formas para implementar um serviço de mensagens para
o usuário. As mensagens de eventos de alarme podem ser implementadas utilizando uma
forma de notificação expressa baseada na API JMS. Já os eventos que não requerem
urgência podem ser enviados por e-mail, suportado pela API JavaMailTM.

A camada inferior do sistema, constituída pelas bases de dados, é gerenciada
por um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, de acordo com a
implementação utilizada da plataforma J2EE.

5.4. Estrutura do processo de visualização
A camada cliente deste processo contempla dois tipos de usuários: usuários
normais e usuários administrativos.

Os usuários normais do sistema utilizam um navegador padrão para visualizar
os dados e obter relatórios dos dados coletados pelo sistema. Para tanto, esta aplicação do
sistema deve ser implementada sob a forma de um módulo Web.

Os usuários administrativos utilizam uma aplicação especial de configuração e
administração do sistema, que permite executar estas tarefas, as quais não serão acessíveis
aos usuários normais. Esta aplicação pode tanto ser implementada através de um módulo
Web como por uma aplicação cliente Java.

A camada intermediária do processo de visualização recebe as requisições dos
clientes e as processa, retornando o resultado sob a forma de páginas HTML. Para isto, esta
47
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camada realiza as consultas, inclusões e alterações necessárias nas bases de dados do
sistema.

São utilizados servlets ou JSPs (Java Server Pages) para o processamento das
requisições dos clientes. Estes, por sua vez, utilizam JavaBeans ou componentes EJB para
acesso aos dados contidos nas bases de dados do sistema e controle das sessões dos usuários.
O acesso às bases de dados é feito utilizando drivers JDBC, assim como no processo de
coleta.

Os resultados das requisições dos usuários serão formatados utilizando JSP
(Java Server Pages), gerando o código HTML final a ser transmitido para o usuário em
atendimento à sua solicitação.

Assim como no processo de coleta, o sistema pode enviar mensagens para os
usuários contendo, por exemplo, relatórios diários formatados contendo os perfis de
utilização de energia de interesse para estes usuários. Estas mensagens são enviadas
utilizando o suporte da API JavaMailTM.

5.5. Desenvolvimento do protótipo
O sistema implementado para as finalidades deste trabalho é um protótipo do
sistema de gerenciamento de energia proposto, seguindo a modelagem do sistema
apresentada no Capítulo 3 e utilizando a estrutura de implementação baseada na plataforma
J2EE acima descrita.

O protótipo foi denominado de SAGE – Sistema de Apoio ao Gerenciamento de
Energia.

Não foram implementadas no protótipo todas as funcionalidades de um sistema
completo, mas apenas os componentes necessários para permitir a compreensão do
funcionamento do sistema como um todo. O protótipo contém pelo menos um embrião de
cada funcionalidade, apenas o suficiente para permitir uma visualização das potencialidades
do sistema.
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O protótipo do sistema foi desenvolvido utilizando a implementação de
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referência da plataforma J2EE da Sun Microsystems V1.3.1, executando sobre a máquina
virtual Java da Sun Microsystems V1.4.1.

O ambiente de desenvolvimento utilizado para o desenvolvimento do protótipo
foi o ambiente integrado de desenvolvimento50 Sun ONE Studio 4, Enterprise Edition for
Java (SUN, 2001). Existem outros ambientes integrados de desenvolvimento disponíveis
para a plataforma J2EE, como o VisualAge for Java da IBM (WAHLI et. al., 2000) ou o
JDeveloper da Oracle (ORACLE, 2001). Entretanto, cada um desses ambientes introduz
elementos proprietários do fornecedor, visando melhorar o desempenho, fornecer recursos
adicionais, ou otimizar o ambiente para os gerenciadores de banco de dados utilizados.
Como o foco deste trabalho não engloba essas questões, optou-se por utilizar a
implementação de referência da plataforma J2EE na sua forma mais pura.

É importante ressaltar que o Sun ONE Studio 4 foi utilizado somente por uma
questão de produtividade, uma vez que ele automatiza várias tarefas que de outra maneira
teriam que ser feitas manualmente. De fato, para o desenvolvimento de aplicações voltadas
para a plataforma J2EE nada mais é necessário do que um editor de textos comum,
disponível como parte integrante de todos os sistemas operacionais modernos. Assim, os
desenvolvedores não são dependentes de ferramentas proprietárias para o desenvolvimento
de aplicações J2EE.

O servidor Web utilizado foi o Tomcat 4.0, e o gerenciador de banco de dados
foi o Pointbase 4.2, ambos distribuídos como parte integrante do Sun ONE Studio 4.

Também é importante ressaltar que os servidores utilizados podem ser
utilizados livremente para fins de desenvolvimento e prototipação. Para sua utilização em
ambiente de produção é requerida uma licença. Entretanto, existem alternativas de software
aberto desses servidores, as quais permitem também a sua utilização livremente mesmo em
ambientes de produção, conforme mencionado na Seção 5.1.

Assim, o custo de propriedade para o desenvolvimento e implantação de
aplicações baseadas na plataforma J2EE pode ser mantido extremamente baixo, quando
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comparada a outras plataformas. Além disso, utilizando soluções de código aberto baseadas
em Java para os servidores de aplicações, servidores Web e servidores de bases de dados, as
aplicações J2EE podem ser facilmente portadas para qualquer sistema operacional onde
exista uma máquina virtual Java operacional.

5.6. Estrutura do protótipo SAGE
O primeiro passo para a implementação do protótipo do sistema, SAGE, após a
definição da plataforma JEE e das ferramentas a serem utilizadas para a implementação, foi a
definição da estrutura do protótipo, caracterizada pela divisão das funcionalidades do sistema
em vários módulos, sendo que cada módulo é voltado para uma determinada funcionalidade
e inclui os componentes do sistema necessários para a implementação dessa funcionalidade.

Uma aplicação J2EE é composta por um ou mais módulos, onde cada módulo é
composto por um ou mais componentes. Dentre os tipos de módulos suportados pela
plataforma J2EE, foram utilizados os seguintes:
•

Módulos EJB: compostos por um ou mais EJBs e um descritor, empacotados num
arquivo JAR51 com extensão .jar.

•

Módulos Web: compostos por um ou mais JSPs, servlets52, arquivos HTML, figuras e
um descritor, empacotados num arquivo JAR com extensão .war.

•

Módulos Cliente: compostos por arquivos de classes e um descritor, empacotados num
arquivo JAR com extensão .jar.

Os módulos componentes da aplicação J2EE são por sua vez empacotados num
arquivo JAR com extensão .ear juntamente com um descritor, e instalados em um servidor
J2EE através de um processo chamado deployment. A partir daí, a aplicação J2EE está
funcional, pronta para atender às requisições dos clientes da aplicação.

Nota-se na descrição acima várias menções a descritores, que são empacotados
juntamente com os módulos e a aplicação. Descritores são arquivos em formato XML53, que
51
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acompanham cada componente, módulo ou aplicação J2EE, e que contém uma descrição
padronizada desses elementos, de maneira que o servidor J2EE possa determinar as
características, configurações e recursos utilizados por cada um daqueles elementos. Uma
boa parte da flexibilidade de uma aplicação J2EE está contida na configuração desses
descritores, permitindo que um mesmo componente seja reutilizado em vários contextos
diferentes pela simples configuração de seu descritor, sem haver a necessidade de alterar o
código fonte e recompilar o componente.

A Figura 11 ilustra a estrutura do protótipo do sistema ora proposto.

Figura 11: Estrutura do protótipo do sistema

O protótipo do sistema proposto, SAGE, contém os seguintes módulos:
•

SageEJB: módulo EJB contendo os componentes do domínio da aplicação responsáveis
pela persistência dos dados manipulados pela aplicação.

•

SageWeb: módulo Web contendo os componentes responsáveis pela interação com os
usuários do sistema.
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•

SageAdmin: módulo Web contendo os componentes responsáveis pela interação com os
administradores do sistema.

•

SageColeta: modulo cliente contendo o agente de coleta responsável pela coleta dos
dados dos dispositivos de campo e armazenamento desses nas bases de dados do sistema.
A seguir são detalhados os módulos acima descritos.
5.7. Estrutura do módulo SageEJB
O módulo SageEJB contém os componentes do domínio da aplicação

responsáveis pela persistência dos dados manipulados pela aplicação. É portanto responsável
pela interação com as bases de dados do sistema, realizando as operações de adicionar,
alterar e excluir registros das mesmas. Este módulo constitui a base da aplicação, fornecendo
acesso às bases de dados para os demais módulos do sistema.

Conforme pode ser visto na Figura 3, as classes do modelo do domínio
relacionadas com as funções de persistência de dados são: Usuario, Administrador,
Instalacao, Medicao, Dispositivo, DadosMedicao e DadosHistoricos.

As classes Medicao, Dispositivo e DadosMedicao, que são classes
abstratas, foram especializadas no protótipo através das classes MedicaoEnergia,
Medidor2480D54 e DadosMedicaoEnergia, as quais são classes concretas derivadas
daquelas. Estas classes implementam, respectivamente, um tipo particular de medição e de
dispositivo utilizados no protótipo. O sistema, porém, no caso geral, deve admitir a
implementação de um número arbitrário de tipos de medições e dispositivos de campo.

Na presente especificação de componentes EJB (2.0), não são tratadas heranças
entre classes. Assim, a implementação deste tipo de relacionamento deve ser feita
programaticamente na implementação dessas classes.

Além dessas classes especializadas, foram implementadas no protótipo as
classes Usuario e Instalacao, que são classes concretas no modelo do domínio. As
demais classes não foram implementadas.
54
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Cada uma das classes acima descritas foi encapsulada num componente EJB
com persistência CMP55, ou seja, gerenciada pelo EJB container. A alternativa seria
persistência BMP56, ou seja, gerenciada pelo componente. A principal vantagem da
persistência CMP é que não é necessário escrever nenhum código no componente para obter
acesso à base de dados. O EJB container se encarrega de todos os acessos, desde a criação da
tabela da base de dados associada ao componente até a criação, alteração, busca e exclusão
de registros da tabela. Basta definir no descritor do componente quais são as características
dos campos a serem persistidos. Uma segunda vantagem da persistência CMP é que, como a
base de dados utilizada é definida em tempo de deployment, os componentes que utilizam
persistência CMP são independentes da base de dados utilizada. Em contraste, a persistência
BMP exige que os acessos à base de dados sejam codificados nos métodos do componente
como expressões SQL. Este método, embora proporcione maior controle sobre as transações
efetuadas pelo componente sobre a base dados, deve ser utilizado somente em casos
especiais, uma vez que a implementação das expressões SQL para realização de uma
determinada função podem variar de acordo com a base de dados utilizada. Assim, alterando
a base de dados pode ser necessário alterar também a codificação do componente.

Além de gerenciar os acessos à base de dados para os componentes CMP, o EJB
container também pode gerenciar o relacionamento entre os componentes EJB, caso o
relacionamento seja definido no descritor do módulo EJB do qual os componentes fazem
parte. Este tipo de relacionamento é chamado de relacionamento gerenciado pelo container –
CMR57.

Cada componente EJB do protótipo implementa, portanto, uma classe do
modelo do domínio. De acordo com as especificações EJB, cada componente EJB pode ser
composto por três a cinco classes de implementação (BODOFF et al, 2002). A quantidade de
classes de implementação presente depende do tipo de acesso a ser utilizado para o
componente. Os acessos ao componente podem ser locais, ou seja, a partir de um outro
componente executando na mesma JVM, ou remotos, a partir de um componente executando
em uma outra JVM. Cada tipo de acesso utiliza duas classes de implementação, além da
classe de implementação do próprio componente. Assim, para cada tipo de acesso são
necessárias três classes de implementação, e para permitir simultaneamente os acessos local
55
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e remoto, são necessárias cinco classes de implementação por componente. Os componentes
utilizados no protótipo necessitam implementar ambos os tipos de acesso, pois implementam
relacionamentos gerenciados pelo EJB container, e componentes EJB com relacionamento
gerenciado pelo EJB container devem possuir acesso local. Além disso, os componentes EJB
do protótipo devem implementar acesso remoto, para que seus métodos sejam acessíveis dos
módulos Web da aplicação. Portanto, cada componente do protótipo implementa ambos os
tipos de acesso, sendo assim composto por cinco classes de implementação. Essas classes
foram reunidas em um package separado para cada um dos componentes implementados,
para melhor organização do código fonte.

Para detalhar a função de cada uma dessas classes, tomar-se-á como exemplo a
implementação da classe Usuario do modelo do domínio, conforme ilustrado na Figura 12.

Figura 12: Implementação de um componente EJB
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O componente EJB correspondente à implementação da classe Usuario é
denominado UsuarioEJB. As classes de implementação que compõem o componente são
as seguintes:
•

Usuario.java: é a interface remota do componente, que contém os métodos de
negócio58 acessíveis remotamente, ou seja, os métodos que implementam a lógica de
negócios particular do componente.

•

UsuarioHome.java: é a interface que define os métodos de criação, busca e
exclusão do componente acessíveis remotamente.

•

UsuarioBean.java: é a classe principal de implementação do componente, na qual
são codificados os métodos declarados nas diversas interfaces.

•

LocalUsuario.java: é a interface local do componente, que contém os métodos de
negócio acessíveis localmente.

•

LocalUsuarioHome.java: é a interface que define os métodos de criação, busca e
exclusão do componente acessíveis localmente.

Seguem os detalhes dessas classes.

5.7.1. Codificação da interface Usuario.java
Nesta interface são definidos os métodos de negócio acessíveis para clientes
executando remotamente, ou seja, em outra JVM que não a do EJB container.

O

trecho

de

código

setDetalhesUsuario()

e

abaixo

mostra

as

declarações

getDetalhesUsuario(),

que

dos

métodos

respectivamente

atualizam e recuperam os campos persistentes de UsuarioEJB, utilizando uma classe
auxiliar DetalhesUsuario:

public sage.util.DetalhesUsuario getDetalhesUsuario() throws
java.rmi.RemoteException;
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public void setDetalhesUsuario(sage.util.DetalhesUsuario
detalhes) throws java.rmi.RemoteException;

O método getInstalacoesUsuario() retorna um ArrayList contendo
a lista de instalações associadas ao usuário, conforme declaração abaixo:

public java.util.ArrayList getInstalacoesUsuario() throws
java.rmi.RemoteException;

Finalmente, os métodos addInstalacao() e removeInstalacao()
respectivamente adicionam e removem uma instalação da lista de instalações associadas ao
usuário:

public void addInstalacao(java.lang.String instalacaoId) throws
java.rmi.RemoteException;
public void removeInstalacao(java.lang.String instalacaoId)
throws java.rmi.RemoteException;

O código fonte completo dessa interface está no Apêndice G.

5.7.2. Codificação da interface UsuarioHome.java
Nesta interface são definidos os métodos de criação e recuperação de usuários
acessíveis para clientes executando remotamente, ou seja, em outra JVM que não a do EJB
container.

O método create() cria uma nova instância de UsuarioEJB a partir de
seus atributos, inserindo uma linha na tabela correspondente da base de dados. A declaração
deste método é a seguinte:

public Usuario create(java.lang.String username, java.lang.String
password, java.lang.String nomeCompleto) throws
java.rmi.RemoteException, javax.ejb.CreateException;

O método findByPrimaryKey() recupera um usuário da base de dados
dada a sua chave primária, que é o username:

public sage.ejb.usuario.Usuario findByPrimaryKey(java.lang.String
aKey) throws javax.ejb.FinderException,
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java.rmi.RemoteException;

O método findAll() retorna uma coleção contendo todos os usuários
cadastrados no sistema, conforme declaração abaixo:

public java.util.Collection findAll() throws
java.rmi.RemoteException, javax.ejb.FinderException;

O código fonte completo dessa interface está no Apêndice G.

5.7.3. Codificação da classe UsuarioBean.java
Esta classe contém a implementação dos métodos expostos nas diversas
interfaces do componente, bem como os métodos padrão utilizados pelo EJB container para
manipulação do componente. Os métodos da forma ejb...() são acessíveis apenas pelo
EJB container. Por exemplo, o método ejbCreate() é chamado pelo container sempre
que uma nova instância do componente é criada, o que acontece quando um cliente executa
um método create() exposto na interface local ou remota. Segue abaixo o código fonte
do método ejbCreate():

public java.lang.String ejbCreate(java.lang.String username,
java.lang.String password, java.lang.String nomeCompleto) throws
javax.ejb.CreateException {
setUsername(username);
setPassword(password);
setNomeCompleto(nomeCompleto);
try {
instalacaoHome = lookupInstalacao();
} catch (NamingException ex) {
throw new CreateException(ex.getMessage());
}
return username;
}

Em componentes com persistência CMP, os campos persistidos não são
codificados como atributos da classe, e sim como métodos de acesso59 abstratos. Por
exemplo, o acesso à chave primária do componente, username, é manipulada pelo EJB
container através dos métodos de acesso getUsername() e setUsername(),
declarados pelo trecho de código abaixo:
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public abstract java.lang.String getUsername();
public abstract void setUsername(java.lang.String username);

Da mesma forma, os relacionamentos CMR são definidos na forma de métodos
de acesso e não como atributos da classe. Para o componente UsuarioEJB foi definido um
relacionamento CMR da forma muitos para muitos com o componente InstalacaoEJB.
Esse relacionamento é acessível através dos métodos de acesso getInstalacoes() e
setInstalacoes(), conforme o trecho de código a seguir:

public abstract java.util.Collection getInstalacoes();
public abstract void setInstalacoes(java.util.Collection
instalacoes);

Os métodos de negócio addInstalacao() e removeInstalacao(),
para realizar suas funções, têm a necessidade de obter uma referência a um outro
componente, InstalacaoEJB.

O trecho de código a seguir mostra o método

addInstalacao():

public void addInstalacao(java.lang.String instalacaoId) {
LocalInstalacao instalacao = null;
// Obtém referência da instalação
try {
instalacao =
instalacaoHome.findByPrimaryKey(instalacaoId);
} catch (FinderException ex) {
throw new EJBException(ex.getMessage());
}
// Obtém lista de instalações associadas ao usuário
Collection col = getInstalacoes();
// Adiciona instalação à lista
col.add(instalacao);
}

Para obter uma referência a InstalacaoEJB é necessário obter acesso à sua
interface

local,

o

que

por

sua

vez

é

feito

através

do

método

privado

lookupInstalacao(). Este método utiliza uma API da plataforma J2EE denominada
JNDI60 para obter essa referência, conforme o código abaixo:

private LocalInstalacaoHome lookupInstalacao() throws
NamingException {
60
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Context initial = new InitialContext();
Object objref =
initial.lookup("java:comp/env/ejb/Instalacao");
return (LocalInstalacaoHome) objref;
}

O código fonte completo dessa classe está no Apêndice G.

5.7.4. Codificação da interface LocalUsuario.java
Nesta interface são definidos os métodos de negócio acessíveis para clientes
locais, ou seja, executando no mesmo EJB container. Essa interface declara os mesmos
métodos da interface Usuario.java.

O código fonte completo dessa interface está no Apêndice G.

5.7.5. Codificação da interface LocalUsuarioHome.java
Nesta interface são definidos os métodos de criação e recuperação de usuários
acessíveis para clientes locais, ou seja, executando no mesmo EJB container. Essa interface
declara os mesmos métodos da interface UsuarioHome.java.

O código fonte completo dessa interface está no Apêndice G.

5.7.6. Descritor do componente UsuarioEJB
O descritor de um componente EJB é um arquivo texto em formato XML, que
descreve as características de deployment do componente. O descritor contém as
informações necessárias para que o EJB container instale corretamente o componente.

No trecho abaixo exemplificado, o campo <ejb-name> contém o nome JNDI
do componente, Usuario, através do qual o componente pode ser localizado por outros
componentes da aplicação.

<ejb-name>Usuario</ejb-name>
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Os campos <home>, <remote>, <local-home>, <local> e <ejbclass> do descritor definem as interfaces implementadas e o nome da classe de

implementação do componente, conforme pode ser visto abaixo:

<home>sage.ejb.usuario.UsuarioHome</home>
<remote>sage.ejb.usuario.Usuario</remote>
<local-home>sage.ejb.usuario.LocalUsuarioHome</local-home>
<local>sage.ejb.usuario.LocalUsuario</local>
<ejb-class>sage.ejb.usuario.UsuarioBean</ejb-class>

O tipo de persistência é especificado no campo <persistence-type>, no
exemplo, CMP, conforme o trecho abaixo:

<persistence-type>Container</persistence-type>

Os campos persistentes são declarados nas entradas <cmp-field>, conforme
o exemplo abaixo:

<cmp-field>
<field-name>username</field-name>

</cmp-field>

A tabela da base de dados responsável pela persistência dos dados do
componente é especificada no campo <abstract-schema-name>:

<abstract-schema-name>Usuario</abstract-schema-name>

O tipo e o nome da chave primária são especificados nos campos <primkey-class> e <primkey-field>, conforme mostrado abaixo:

<prim-key-class>java.lang.String</prim-key-class>
<primkey-field>username</primkey-field>

A seção <ejb-local-ref> informa o EJB container que o componente faz
referência a um outro componente local. Dentro da seção são detalhados o nome, o tipo e as
interfaces do componente referenciado, conforme o trecho abaixo:

<ejb-local-ref>
<ejb-ref-name>ejb/Instalacao</ejb-ref-name>
<ejb-ref-type>Entity</ejb-ref-type>
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<local-home>sage.ejb.instalacao.LocalInstalacaoHome</localhome>
<local>sage.ejb.instalacao.LocalInstalacao</local>
<ejb-link>Instalacao</ejb-link>
</ejb-local-ref>

Finalmente, a seção <query> detalha os métodos de busca definidos para o
componente. No exemplo abaixo, o único método de busca definido é o método
findAll(), que retorna todos os usuários cadastrados no sistema:

<query>
<description>Retorna todos os Usuarios</description>
<query-method>
<method-name>findAll</method-name>
<method-params/>
</query-method>
<ejb-ql>SELECT OBJECT(p) FROM Usuario p</ejb-ql>
</query>

A entrada <ejb-ql> do trecho acima define o comando a ser utilizado para a
recuperação das informações desejadas. Esse comando deve ser escrito numa linguagem
definida pela plataforma J2EE para esta finalidade. Esta linguagem é chamada EJB QL61, e é
baseada na sintaxe da linguagem SQL. Entretanto, os comandos EJB QL são independentes
da base de dados utilizada, sendo interpretados pelo EJB container em tempo de deployment,
quando é gerado o comando SQL equivalente para a base de dados utilizada.

O texto completo desse descritor está no Apêndice G.

5.8. Estrutura do módulo SageWeb
O módulo SageWeb contém a interface com os usuários do sistema,
implementando os casos de uso 1 a 6, conforme mostrado nas Figuras 4 e 9. O módulo é
executado no Web container de servidor J2EE, e é composto por um conjunto de páginas
JSP, que implementam a lógica de navegação e apresentação dos dados para o usuário.

As páginas JSP do módulo SageWeb implementam as classes de análise
constantes da Figura 9, com exceção da classe Sessao. Para suprir a funcionalidade desta
classe foi utilizado um objeto implícito definido no ambiente de execução do Web container,
o objeto session do tipo javax.servlet.http.HttpSession, que é construído
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automaticamente pelo Web container quando um usuário estabelece uma sessão. Os métodos
definidos na classe Sessao da Figura 9 foram substituídos por atributos do objeto
session nas páginas JSP.

As principais páginas implementadas no protótipo são as seguintes:
•

logon.jsp: solicita do usuário os dados para entrada no sistema.

•

logoff.jsp: encerra a sessão atual do usuário.

•

pagSelecaoDeInstalacao.jsp: apresenta para o usuário a lista de instalações às
quais o usuário tem acesso.

•

pagSelecaoDeMedicao.jsp: apresenta para o usuário a lista de medições da
instalação selecionada.

•

pagDadosDaMedicao.jsp: apresenta para o usuário os dados da medição
selecionada.

Além dessas páginas, foram implementadas várias outras páginas auxiliares. As
páginas selecionaInstalacao.jsp e selecionaMedicao.jsp executam a
lógica

de

seleção

de

instalações

e

medições,

respectivamente.

A

página

autenticaUsuario.jsp executa a autenticação do usuário no sistema. A página
errorpage.jsp é responsável pela captura e tratamento de erros de execução do módulo.
Finalmente,

as

páginas

header1.jsp,

header2.jsp,

header3.jsp

e

header4.jsp são incluídas pelas demais páginas e fornecem a formatação geral da página
vista pelo usuário.

Uma página JSP é um documento texto que pode conter dois tipos de
elementos: primeiro, texto estático, que pode ser expresso num formato tal como HTML,
XML ou outros, e segundo, elementos JSP, os quais constróem os elementos dinâmicos da
página (BODOFF et al, 2002).

Como ilustração dos tipos de elementos JSP utilizados nas páginas
implementadas no protótipo, serão apresentados a seguir trechos extraídos da página
61

pagDadosDaMedicao.jsp, cuja listagem completa encontra-se no Apêndice G. Esta
página apresenta para o usuário os dados de monitoração da medição selecionada.

Um dos tipos de elementos JSP utilizados é a diretiva, elemento este delimitado
pelos símbolos <%@ ... %>. No exemplo abaixo, a diretiva importa as classes utilizadas
pela página na qual se acha inserida:

<%@page import="sage.ejb.instalacao.*,sage.ejb.medicao.energia.*,
sage.ejb.dados.medicao.energia.*,sage.util.*,java.text.*,
java.util.*,javax.ejb.*,javax.naming.*,javax.rmi.PortableRemoteObjec
t,java.rmi.RemoteException" %>

Um outro tipo de elemento JSP utilizado é o scriptlet, delimitado pelos
símbolos <% ... %>. Este elemento contém trechos de código Java executados no Web
container quando a página é requisitada pelo usuário. No exemplo abaixo, o scriptlet obtém
os detalhes da instalação selecionada:

<%
// Obtém instalação selecionada
String instalacaoId =
(String)session.getAttribute("instalacaoSelecionada");
// Obtém detalhes da instalação selecionada
InitialContext ic = new InitialContext();
Object objRefInstalacao =
ic.lookup("java:comp/env/ejb/Instalacao");
InstalacaoHome homeInstalacao =
(InstalacaoHome)PortableRemoteObject.narrow(
objRefInstalacao, InstalacaoHome.class);
Instalacao instalacao =
homeInstalacao.findByPrimaryKey(instalacaoId);
DetalhesInstalacao detalhesInstalacao =
instalacao.getDetalhesInstalacao();

%>

São utilizados também elementos JSP do tipo expressões, delimitadas pelos
símbolos <%= ... %>. Esses elementos inserem dinamicamente o valor de variáveis e
expressões na página. O exemplo abaixo insere o nome da instalação selecionada na página:

<%=detalhesInstalacao.getNome()%>

A Figura 13 mostra o aspecto da página conforme vista pelo usuário.
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Figura 13: Página Dados de Medição

5.9. Estrutura do módulo SageAdmin
O módulo SageAdmin contém a interface com os administradores do sistema,
implementando os casos de uso 7 a 30, conforme Diagramas 7 a 12 e 88 a 93, nos Apêndices
B e F. Como o módulo SageWeb, o módulo SageAdmin também é executado no Web
container de servidor J2EE, sendo composto por um conjunto de páginas JSP que
implementam a lógica de configuração do sistema, responsável pela manutenção dos
cadastros de usuários, administradores, instalações, medições e dispositivos.

Como no módulo SageWeb, as páginas JSP do módulo SageAdmin
implementam as classes de análise constantes dos Diagramas 88 a 93, com exceção da classe
Sessao, para a qual foi utilizado um objeto session, como no módulo SageWeb.

No protótipo foram implementadas as páginas para tratamento dos cadastros de
usuário, instalações, medições e dispositivos. Para cada um desses cadastros foram incluídas
páginas para inclusão, exclusão e alteração dos dados cadastrais. Também foram incluídos
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recursos para tratamento das diversas associações existentes entre as classes. Por exemplo,
na página Cadastro de Usuário existem recursos para adicionar e remover instalações da lista
de instalações às quais o usuário tem acesso.

Para o tratamento do cadastro de usuários, foram construídas as seguintes
páginas:
•

pagListaDeUsuarios.jsp: apresenta para o administrador a lista dos usuários
cadastrados no sistema.

•

pagCadastroDoUsuario.jsp: apresenta para o administrador os dados cadastrais
do usuário selecionado.

•

pagNovoUsuario.jsp: apresenta para o administrador um formulário contendo os
dados cadastrais a serem preenchidos para inclusão de um novo usuário no sistema.

•

pagExclusaoDeUsuario.jsp: apresenta para o administrador os dados cadastrais
do usuário selecionado para confirmação de exclusão deste.

•

alteraUsuario.jsp: executa a alteração dos dados cadastrais do usuário
selecionado.

•

excluiUsuario.jsp: executa a exclusão do usuário selecionado.

•

incluiUsuario.jsp: executa a inclusão de um novo usuário.

•

adicionaIstalacaoUsuario.jsp: adiciona a instalação selecionada na lista de
instalações acessíveis pelo usuário.

•

removeInstalacaoUsuario.jsp: remove a instalação selecionada da lista de
instalações acessíveis pelo usuário.

De maneira similar, existem páginas análogas para os outros cadastros. Além
disso, foram implementadas algumas outras páginas auxiliares, como a página home.jsp,
que é o ponto de entrada para o administrador do sistema, apresentando um resumo da
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configuração deste. As páginas header1.jsp, header2.jsp, header3.jsp e
header4.jsp são incluídas pelas demais páginas e fornecem a formatação geral da página
vista pelo administrador. Finalmente, a página errorpage.jsp é responsável pela captura
e tratamento de erros de execução do módulo.

Como exemplo, encontra-se no Apêndice G a listagem da página
pagCadastroDoUsuario.jsp, que apresenta para o administrador os dados cadastrais
do usuário selecionado.

A página contém um scriptlet que obtém o usuário selecionado a partir do
atributo usuarioSelecionado do objeto implícito request. O atributo mencionado
deve

ter

sido

previamente

escrito

pela

página

anterior

a

esta,

no

caso

pagListaDeUsuarios.jsp. A seguir, o scriptlet obtém os dados cadastrais do usuário
selecionado utilizando a mesma técnica de acesso via JNDI descrita na Seção 5.7.3, e
apresenta esses dados para o administrador. Segue abaixo o código deste sriptlet:

<%
// Obtém detalhes do usuário selecionado
String username = request.getParameter("username");
InitialContext ic = new InitialContext();
Object objRef = ic.lookup("java:comp/env/ejb/Usuario");
UsuarioHome home =
(UsuarioHome)PortableRemoteObject.narrow(objRef, UsuarioHome.class);
Usuario usuario = home.findByPrimaryKey(username);
DetalhesUsuario detalhes = usuario.getDetalhesUsuario();
// Associa usuário selecionado com a sessão atual
session.setAttribute("usuarioSelecionado", username);
%>

Da mesma forma, outros dois scriptlets são responsáveis pela obtenção e
exibição da lista de instalações associadas com o usuário selecionado, e a lista de instalações
cadastradas no sistema, respectivamente.

A Figura 14 mostra o aspecto da página conforme vista pelo administrador.
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Figura 14: Página Cadastro de Usuários

5.10.

Estrutura do módulo SageColeta
O módulo SageColeta contém o agente de coleta responsável pela coleta dos

dados dos dispositivos de campo e armazenamento desses nas bases de dados do sistema.
Este módulo é executado num Application Client Container, que é um container que
gerencia a execução de uma aplicação cliente na plataforma J2EE. Pode ser executado na
mesma máquina que executa o servidor J2EE ou em outra máquina da rede.

O agente de coleta implementa os casos de uso 31 a 33, conforme os Diagramas
13 e 94, nos Apêndices B e F.

Para o protótipo, foi definido um agente de coleta simples contendo uma única
classe que implementa o processo de varredura contínua do caso de uso 31.
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O programa principal consiste na execução do método main(), que
simplesmente cria uma instância da aplicação cliente e executa um laço infinito. Dentro
desse laço existe uma chamada ao método varreMedicoes() e uma temporização para
início da próxima varredura. O método main() é ilustrado abaixo:

public static void main(String[] args) {
// Cria instância da aplicação
AgenteColeta app = new AgenteColeta();
// Loop principal
while (true) {
// Executa varredura das medições
try {
app.varreMedicoes();
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
// Aguarda o tempo para nova coleta
try {
Thread.sleep(TEMPO_COLETA);
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
}

O método varreMedicoes() inicialmente obtém a lista de todas as
medições configuradas no sistema, e executa um laço para varredura de cada uma delas. A
varredura é feita determinando inicialmente o dispositivo associado à medição e lendo os
dados correspondentes utilizando o driver desse dispositivo. No protótipo, foi definido um
driver de simulação com a finalidade de gerar dados aleatórios para exercitar a dinâmica do
sistema. Segue abaixo um trecho do método varreMedicoes(), mostrando o laço de
leitura das medições:

// Loop de varredura das medições
Iterator i = medicoes.iterator();
while (i.hasNext()) {
// Obtém detalhes da medição
MedicaoEnergia medicao = (MedicaoEnergia)i.next();
// Obtém dispositivo associado à medição
DetalhesMedidor2480D detalhesMedidor =
medicao.getDispositivoMedicao();
// Se dispositivo associado à medição não é nulo
if (detalhesMedidor.getId() != null) {
// Obtém dados da medição
DetalhesMedicaoEnergia detalhes =
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(DetalhesMedicaoEnergia)medicao.getDetalhes();
DadosMedicaoEnergia dadosMedicao =
homeDados.findByPrimaryKey(detalhes.getId());
DetalhesDadosMedicaoEnergia detalhesDadosMedicao =
dadosMedicao.getDetalhes();
// Simula coleta de dados
detalhesDadosMedicao = simulaColeta(detalhesDadosMedicao);
// Atualiza dados da medição
dadosMedicao.setDetalhes(detalhesDadosMedicao);
}

O driver de simulação é implementado pelo método simulaColeta(), que
atualiza os dados de monitoração da medição sob varredura utilizando um gerador de
números aleatórios. Segue abaixo a listagem desse método:

private DetalhesDadosMedicaoEnergia
simulaColeta(DetalhesDadosMedicaoEnergia detalhes) {
// Gera grandezas básicas
detalhes.setFp(geraValor(0.95, 0.02));
detalhes.setHz(geraValor(60.0, 0.2));
detalhes.setV1(geraValor(117.0, 2.0));
detalhes.setV2(geraValor(117.0, 2.0));
detalhes.setV3(geraValor(117.0, 2.0));
detalhes.setI1(geraValor(3.0, 1.0));
detalhes.setI2(geraValor(3.0, 1.0));
detalhes.setI3(geraValor(3.0, 1.0));
// calcula potencia ativa
double w = detalhes.getV1()*detalhes.getI1() +
detalhes.getV2()*detalhes.getI2() +
detalhes.getV3()*detalhes.getI3();
detalhes.setW(w);
// calcula potencia reativa
double var = w * Math.sin(Math.acos(detalhes.getFp()));
detalhes.setVar(var);
// calcula consumo ativo
double whp = detalhes.getWhp() + w * TEMPO_COLETA / 3600000.0;
detalhes.setWhp(whp);
// calcula consumo reativo
double varhp = detalhes.getVarhp() + var * TEMPO_COLETA /
3600000.0;
detalhes.setVarhp(varhp);
// zera grandezas não utilizadas
detalhes.setWhn(0.0);
detalhes.setVarhn(0.0);
return detalhes;
}

68

5.11.

Resumo
Foram discutidas neste capítulo as características principais das plataformas

disponíveis para implementação de sistemas distribuídos com arquitetura multicamadas. Foi
apresentado o modelo de aplicações utilizado pela plataforma J2EE, escolhida como base de
implementação do sistema de gerenciamento de energia proposto neste trabalho. Foram
também discutidos quais componentes da plataforma J2EE são utilizados pelos processos de
coleta e visualização do sistema, bem como o papel de cada componente dentro da
arquitetura do sistema proposto.

Finalmente, foi descrito o processo de implementação do protótipo do sistema
elaborado para a finalidade deste trabalho.

No Capítulo 6 serão apresentadas a avaliação e conclusões relativas ao presente
trabalho, bem como sugestões para trabalhos futuros que porventura possam se basear no
presente trabalho.
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A implementação do protótipo do sistema proposto de gerenciamento de
energia, embora com funcionalidade limitada em relação à proposta geral, permitiu avaliar a
adequação da solução em relação aos requisitos do sistema definidos no Capítulo 2. Os
resultados alcançados com a implementação do protótipo estão descritos a seguir.

6.1. Atendimento aos requisitos do domínio
Esta seção descreve como os requisitos do domínio da aplicação foram
atendidos mediante a implementação do protótipo do sistema.
•

Capacidade de monitoração contínua de dispositivos de campo: o sistema
implementado demonstrou que foi capaz de cumprir com sucesso este requisito,
fundamental para sistemas de gerenciamento de energia.

•

Capacidade de monitoração de vários tipos de dispositivos e medições: o protótipo
desenvolvido admite um único tipo de medição e de dispositivo de campo. Entretanto,
conforme exposto na Seção 5.7, a arquitetura geral do sistema já prevê essa generalidade
de tipos. Para implementar uma solução que admita múltiplos tipos de medições e
múltiplos tipos de dispositivos, devem ser implementadas as classes concretas
correspondentes, as quais devem estender as classes Medicao e Dispositivo da
Figura 3. O driver para o dispositivo deve também ser implementado, conforme exposto
na Seção 5.10, podendo utilizar vários tipos de meios físicos, conforme a necessidade.
Além disso, deve ser criado na implementação um mecanismo de seleção de tipos de
medição e dispositivo. As páginas de apresentação de dados para o usuário também
teriam que ser especializadas, visto que cada tipo de medição pode fornecer um conjunto
de dados diferente. Poderiam ser implementadas dessa forma medições de água, gás,
óleo ou outras utilidades. Entretanto, devido à modularidade conseguida com a
plataforma adotada, as adições teriam pouco impacto sobre a parte do sistema já
implementada.

•

Capacidade de armazenar dados na base de dados históricos: este recurso não foi
implementado no protótipo.
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•

Apresentação dos dados ao usuário: o protótipo implementado demonstrou ser capaz
de apresentar para o usuário os dados das medições selecionadas pelo mesmo. A
atualização dos dados é feita de forma automática no protótipo pela página que mostra os
dados da medição. Isto é feito utilizando o atributo REFRESH dentro de um elemento
META inserido na página, o que faz com que essa página seja recarregada
periodicamente pelo navegador do usuário. Se comparada a outras soluções de
apresentação de elementos dinâmicos em páginas HTML, como por exemplo CGI62, a
tecnologia JSP tende a ser mais rápida, pois uma vez que a página tenha sido compilada
e instanciada no servidor (o que ocorre somente na primeira vez em que a página é
requisitada), as referências subseqüentes não precisam criar novos objetos ou processos,
como é o caso do CGI, que cria um novo processo a cada chamada.

•

Apresentação de relatórios históricos para o usuário: não foi implementado no
protótipo.

•

Funcionamento ininterrupto e não assistido: como o protótipo implementado executa
em um servidor J2EE, a aplicação está disponível enquanto o servidor estiver, o que
significa que a disponibilidade conseguida é essencialmente a mesma do servidor, a qual
tende a ser bastante alta, particularmente em produtos comerciais, que podem ser
utilizados em aplicações de missão crítica.

•

Análise da qualidade de energia: não foi implementada no protótipo. Basta estender os
atributos das classes MedicaoEnergia e DadosMedicaoEnergia e criar um
agente de cálculo da qualidade de energia similar ao agente de coleta da Seção 5.10,
além de uma tela de dados de qualidade de energia.

•

Capacidade de integração de funções adicionais: a arquitetura adotada torna simples a
adição de funções adicionais. Por exemplo, para adicionar uma função de controle
automático de demanda, deve ser incorporado ao sistema um agente de controle, similar
ao agente de coleta da Seção 5.10, adição essa que causa pouco impacto sobre o sistema
já implantado.

•

Capacidade de tratar várias instalações distintas: o protótipo implementado tem
capacidade para tratar várias instalações independentes e apresentar dados para vários
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usuários simultaneamente, onde cada usuário tem acesso aos dados das instalações às
quais ele tem permissão de acesso.
•

Capacidade de executar custeio de energia: o protótipo implementado não contempla
essa função.

•

Acesso remoto ao sistema via Internet: o protótipo implementado permite tanto o
acesso via Internet ou por uma rede local, tanto pelos usuários como pelos
administradores do sistema.

•

Capacidade de incorporar outros tipos de clientes: a arquitetura utilizada na
implementação torna essa tarefa bastante simples, bastando criar um novo módulo dentro
da aplicação J2EE. Por exemplo, para fornecer acesso a telefones celulares, poderia ser
criado um módulo Web contendo um serviço Web acessível pelo celular. O celular
carregaria, via Internet, uma aplicação desenvolvida para essa finalidade e acessaria o
serviço Web.

6.2. Atendimento aos requisitos computacionais:
A seguir descreve-se como os requisitos computacionais foram atendidos
mediante a implementação do protótipo do sistema.
•

Aderência a padrões abertos: a plataforma J2EE utilizada para implementar o sistema
atende a esse requisito, pois utiliza padrões abertos para todas as interfaces, APIs e
especificações, permitindo que vários fornecedores possam desenvolver ferramentas e
servidores J2EE, o que beneficia as aplicações desenvolvidas para a plataforma.

•

Modularidade: a plataforma J2EE é uma plataforma intrinsecamente modular, pois as
aplicações são compostas por módulos e os módulos são compostos por componentes
reutilizáveis, o que garante um alto grau de modularidade para as aplicações
desenvolvidas nesta plataforma.

•

Escalabilidade: a plataforma J2EE garante uma boa escalabilidade, pois os sistemas,
sendo modulares, podem executar em um único servidor J2EE, ou cada módulo pode
executar em um servidor J2EE independente. Podem ser utilizadas máquinas
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multiprocessadas de forma transparente para a aplicação. As aplicações clientes podem
executar em máquinas independentes dos servidores J2EE. Da mesma forma, as bases de
dados utilizadas podem estar distribuídas entre várias máquinas, na medida das
necessidades. Assim, uma mesma aplicação pode tanto estar concentrada numa única
máquina como estar distribuída entre dezenas delas, suportando assim, no sistema
proposto, uma grande expansão em termos de quantidade de usuários e instalações
atendidas.
•

Suporte a bases de dados: a plataforma J2EE utiliza drivers JDBC para suporte a bases
de dados relacionais, o que permite que qualquer base de dados que disponha de um
driver JDBC possa ser integrada ao sistema. Isto significa que praticamente qualquer
base de dados moderna pode ser integrada a uma aplicação J2EE. Para acesso a
aplicações legadas e outros sistemas de informação, existem outras duas formas de
integração, a saber: primeiro, integração através da API JMS, um padrão para troca de
mensagens entre aplicações e, segundo, através da arquitetura J2EE Connector, que é
uma arquitetura padrão para integração de aplicações J2EE com sistemas existentes e
aplicações legadas (SINGH et. al., 2002).

•

Portabilidade: como a plataforma J2EE utiliza essencialmente o ambiente Java, os
servidores J2EE podem executar em qualquer sistema operacional onde exista uma
máquina virtual Java operacional, o que inclui praticamente todos os sistemas
operacionais modernos. Isto garante a portabilidade das aplicações escritas para a
plataforma.

•

Segurança: nas aplicações J2EE, a segurança é totalmente configurável tanto para os
módulos da aplicação, como para os componentes individuais dentro de um módulo e até
para os métodos individuais dentro de um componente. A segurança pode ser declarativa
ou programática. Os níveis de segurança variam desde uma autenticação básica até
certificados de autenticação. Além disso, as transações feitas pela Web podem utilizar
uma conexão segura HTTPS63. No protótipo, foi implementada apenas uma segurança
básica programática para autenticação de usuários no módulo Web.

63

HTTP sobre SSL
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6.3. Desenvolvimento do protótipo
O desenvolvimento do protótipo foi executado partindo dos modelos de análise
obtidos no Capítulo 4 e implementando os modelos na plataforma J2EE adotada para o
sistema, componente por componente.

Embora a ferramenta utilizada na modelagem suporte a geração de código fonte
a partir dos modelos, este recurso não foi utilizado, pois essa ferramenta não oferece suporte
a ambientes mais complexos de runtime, como é o caso da plataforma J2EE. Foi observado
que a geração de código diretamente a partir da ferramenta de modelagem é mais adequada
para um sistema de pequenas proporções. Para o sistema proposto neste trabalho, uma vez
adotada a plataforma J2EE, e também pela dimensão do sistema, a ferramenta não foi capaz
de gerar o código adequado, pois a mesma desconhece totalmente as regras de formação de
componentes J2EE, e assim não consegue gerar o código adequado. Por exemplo, uma única
classe na modelagem, quando implementada como um componente EJB, requer até cinco
classes de implementação formatadas segundo padrões específicos de empacotamento desses
componentes. Uma solução seria modelar o sistema desde o início já levando em conta as
classes de implementação, mas essa solução coloca desnecessariamente restrições de
implementação do sistema na fase de modelagem, o que não seria uma boa prática.

Assim, para que não haja ruptura entre o processo de modelagem e o processo
de implementação, as ferramentas utilizadas em ambos os processos devem necessariamente
estar integradas sintática e semanticamente. Uma ferramenta de desenvolvimento J2EE que
implementa essa integração é o JDeveloper, da Oracle. A sua desvantagem é que o código
gerado utiliza bibliotecas proprietárias do fornecedor, limitando a portabilidade do sistema.

Os módulos Web do protótipo foram implementados utilizando apenas
componentes JSP, sendo que a lógica de negócios foi implementada diretamente nos
próprios componentes. Esta não é uma prática recomendável para sistemas reais, pois
mistura num mesmo componente lógica de negócios com lógica de apresentação, que são
coisas totalmente distintas. Uma solução melhor seria segregar a lógica de negócios,
encapsulando-a em um ou mais componentes JavaBeans, que então seriam chamados dentro
de páginas JSP, as quais conteriam somente a lógica de apresentação.

A utilização de design patterns nos módulos Web é uma outra prática
recomendável, não utilizada na implementação do protótipo. Em particular, a arquitetura
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MVC64 é bastante utilizada em sistemas reais, pois fornece um maior controle para a
apresentação dos dados, navegação no sistema, uniformidade visual e fluxo de controle.
Essencialmente, consiste em um servlet que recebe as requisições dos clientes Web
(controller), aciona os componentes EJB ou JavaBeans necessários para recuperação dos
dados solicitados (model) e direciona os resultados para uma página JSP (view), que é
exibida para o cliente. Existem frameworks que fornecem suporte para desenvolvimento de
aplicações baseadas nessa arquitetura, como por exemplo o Apache Struts65.

64
65

Model-View-Controller
Vide http://jakarta.apache.org
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7. CONCLUSÃO
Este trabalho propõe uma arquitetura de software para um sistema distribuído
de gerenciamento de energia, com capacidade de tratamento de múltiplas instalações e
acesso através da Internet por múltiplos usuários.

Inicialmente foi feita uma análise dos sistemas existentes, apontando seus
recursos e limitações. A seguir foram estabelecidos os requisitos do domínio da aplicação e
os requisitos computacionais desejáveis para o sistema, e delineada uma organização geral
para o mesmo.

O sistema proposto está organizado em dois processos independentes, a saber: o
processo de coleta, responsável pela coleta e armazenamento dos dados provenientes dos
diversos dispositivos de campo, e o processo de visualização, responsável pela formatação e
apresentação dos dados armazenados para os usuários do sistema.

Cada um desses processos está baseado numa arquitetura de três camadas, que
são: a camada superior, que abriga os clientes do sistema, a camada intermediária,
responsável pela implementação da lógica de negócios do sistema, e a camada inferior,
consistindo das bases de dados utilizadas pelo sistema.

A modelagem do sistema foi elaborada utilizando a linguagem UML e o
processo de modelagem ICONIX. Foram produzidos os modelos de análise necessários para
uma implementação geral do sistema.

Para a implementação do sistema, foi adotada a plataforma J2EE ( Java 2
Enterprise Edition), uma plataforma robusta para desenvolvimento de aplicações
distribuídas, capaz de suportar a implementação dos requisitos funcionais e computacionais
estabelecidos.

Um protótipo do sistema com funcionalidade limitada foi implementado,
baseado na plataforma J2EE adotada. Finalmente, foram avaliados os resultados obtidos com
a implementação do protótipo, em contraposição com os requisitos anteriormente
estabelecidos.
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No protótipo foi implementado apenas um tipo de medição e um tipo de
dispositivo de campo. Num sistema genérico, poderiam ser implementados vários tipos de
medições e dispositivos. Da mesma forma, não foram tratados no protótipo itens relativos à
qualidade de energia e integração de novas funções, como por exemplo controle de demanda.
Essas extensões ficam como sugestões para trabalhos futuros.

Um tópico particularmente interessante é a possibilidade de incorporação ao
sistema de novos tipos de clientes, como telefones celulares, por exemplo. Na arquitetura de
sistema definida neste trabalho esta adição é bastante simples, bastando desenvolver um
novo módulo dentro da aplicação. Este módulo poderia ser integrado de forma transparente
com o sistema existente, proporcionando um novo serviço sem afetar os serviços existentes.
Este ponto também fica como uma sugestão para um trabalho futuro.

Com a implementação do sistema de gerenciamento de energia ora proposto
espera-se validar o conceito de aplicações distribuídas utilizando arquitetura multicamadas
para esse domínio de aplicação, que apresenta características de tempo real que normalmente
não estão presentes nas aplicações corporativas.

O framework obtido através do desenvolvimento deste trabalho poderá servir de
base para implementações mais completas deste tipo de sistema.

Com estes resultados, espera-se contribuir para que mais e melhores sistemas
venham a ser construídos no futuro, proporcionando um melhor conhecimento e controle
sobre a utilização dos nossos recursos energéticos, que são a cada dia mais valiosos.
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APÊNDICE A – Modelo do Domínio

Diagrama 1: Modelo do Domínio

83

Diagrama 2: Subclasses de Dispositivos (exemplo)

Diagrama 3: Subclasses de Drivers (exemplo)
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Diagrama 4: Subclasses de Medições (exemplo)

Diagrama 5: Subclasses de Relatórios (exemplo)
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APÊNDICE B – Casos de Uso

Diagrama 6: Interface com Usuário
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Diagrama 7: Controle de Sessão e Relatórios Administrativos

Diagrama 8: Cadastro de Usuários
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Diagrama 9: Cadastro de Administradores

Diagrama 10: Cadastro de Instalações
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Diagrama 11: Cadastro de Medições

Diagrama 12: Cadastro de Dispositivos
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Diagrama 13: Coleta de Dados

Diagrama 14: Cálculos das Medições
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Diagrama 15: Emissão de Alarmes
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APÊNDICE C – Descrição dos Casos de Uso

C.1

ABRE SESSÃO

Cenário Principal: O Usuário preenche os campos Nome de Usuário e Senha na página de
Logon e pressiona o botão OK. O sistema consulta a Lista de Usuários para verificar a
existência do Usuário. O sistema autentica o Usuário. O sistema abre uma Sessão para o
Usuário autenticado.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que o Usuário não existe, apresenta uma
mensagem informando o fato.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que a Senha fornecida pelo Usuário não é
válida, apresenta uma mensagem informando o fato.

Cenário Alternativo: Se a Lista de Usuários não estiver disponível, o sistema apresenta
uma mensagem informando o fato.

Pós Condição: Usuário autenticado.

C.2

SELECIONA INSTALAÇÃO DO USUÁRIO

Pré Condição: Usuário autenticado.

Cenário Principal: O sistema mostra a lista das instalações às quais o Usuário tem
permissão de acesso na página Seleção de Instalações. O Usuário seleciona a instalação
desejada e pressiona o botão OK. O sistema armazena a seleção efetuada.

Cenário Alternativo: Se a lista de instalações às quais o Usuário tem permissão de acesso
estiver vazia, o sistema apresenta uma mensagem informando esse fato.

Cenário Alternativo: Se a lista de instalações às quais o Usuário tem permissão de acesso
não estiver disponível, o sistema apresenta uma mensagem informando esse fato.

Pós Condição: Instalação selecionada.
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C.3

SELECIONA MEDIÇÃO DO USUÁRIO

Pré Condição: Instalação selecionada.

Cenário Principal: O sistema obtém a lista de medições associadas com a instalação
selecionada, e apresenta esta lista na página Seleção de Medições. O Usuário seleciona a
medição desejada e pressiona o botão OK. O sistema armazena a seleção efetuada.

Cenário Alternativo: Se a lista de medições associadas à instalação selecionada estiver
vazia, o sistema apresenta uma mensagem informando esse fato.

Cenário Alternativo: Se a lista de medições associadas à instalação selecionada não estiver
disponível, o sistema apresenta uma mensagem informando esse fato.

Pós Condição: Medição selecionada.

C.4

MONITORA DADOS

Pré Condição: Medição selecionada.

Cenário Principal: O sistema consulta a medição selecionada para obter os dados de
monitoração. O sistema apresenta esses dados na página Dados da Medição.

Cenário Alternativo: Se os dados de monitoração da medição selecionada não estiverem
disponíveis, o sistema apresenta uma mensagem informando o fato.

C.5

SELECIONA RELATÓRIO

Pré Condição: Medição selecionada.

Cenário Principal: O sistema apresenta na página Seleção de Relatório a lista de Relatórios
disponíveis para a medição selecionada. O Usuário seleciona um Relatório e pressiona o
botão OK. O sistema armazena a seleção efetuada.
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Cenário Alternativo: Se a Lista de Relatórios não estiver disponível, o sistema apresenta
uma mensagem informando o fato.

Pós Condição: Relatório selecionado.

C.6

OBTÉM RELATÓRIO

Pré Condição: Relatório selecionado.

Cenário Principal: O sistema consulta o Relatório selecionado para obter os dados. O
sistema apresenta esses dados página Dados do Relatório.

Cenário Alternativo: Se os dados do relatório selecionado não estiverem disponíveis, o
sistema apresenta uma mensagem informando o fato.

C.7

ABRE SESSÃO ADMINISTRATIVA

Cenário Principal: O Administrador preenche os campos Nome de Usuário e Senha na
página de Logon e pressiona o botão OK. O sistema consulta a Lista de Administradores
para autenticar o Administrador. O sistema autentica o Administrador. O sistema abre uma
Sessão para o Administrador autenticado.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que o Administrador não existe, apresenta uma
mensagem informando o fato.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que a Senha fornecida pelo Administrador não é
válida, apresenta uma mensagem informando o fato.

Cenário Alternativo: Se a Lista de Administradores não estiver disponível, o sistema
apresenta uma mensagem informando o fato.

Pós Condição: Administrador autenticado.
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C.8

OBTÉM INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS

Pré Condição: Administrador autenticado.

Cenário Principal: O sistema obtém as Informações Estatísticas do sistema e apresenta
essas informações na página Informações Estatísticas.

Cenário Alternativo: Se as Informações Estatísticas não estiverem disponíveis, o sistema
apresenta uma mensagem informando o fato.

C.9

SELECIONA USUÁRIO

Pré Condição: Administrador autenticado.

Cenário Principal: O sistema consulta a Lista de Usuários para obter os Usuários
cadastrados no sistema, apresentando esta lista na página Lista de Usuários. O sistema
aguarda o Administrador selecionar um Usuário da lista e pressionar o botão OK. O sistema
armazena o Usuário selecionado.

Cenário Alternativo: Se a Lista de Usuários não estiver disponível, o sistema apresenta
uma mensagem informando o fato.

Pós Condição: Usuário selecionado.

C.10 ATUALIZA CADASTRO DO USUÁRIO

Pré Condição: Usuário selecionado.

Cenário Principal: O sistema apresenta os dados do Usuário selecionado na página
Cadastro do Usuário. O Administrador altera os dados cadastrais do Usuário, e pressiona o
botão OK. O sistema verifica e atualiza os dados cadastrais do Usuário.

Cenário Alternativo: Se os dados do Usuário não estiverem disponíveis, o sistema
apresenta uma mensagem informando o fato.
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Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que algum campo foi atualizado com um valor
inválido, exibe uma mensagem informando o fato.

Cenário Alternativo: Se ocorreu erro na atualização do Usuário, o sistema apresenta uma
mensagem informando o fato.

C.11 EXCLUI USUÁRIO

Pré Condição: Usuário selecionado.

Cenário Principal: O sistema obtém os dados do Usuário selecionado e apresenta estes
dados na página Exclusão de Usuário. O Administrador pressiona o botão OK. O sistema
exclui o Usuário selecionado.

Cenário Alternativo: Se ocorreu erro no acesso aos dados do Usuário, o sistema apresenta
uma mensagem informando o fato.

C.12 INCLUI NOVO USUÁRIO

Pré Condição: Administrador autenticado.

Cenário Principal: O sistema cria um novo Usuário, e mostra os dados cadastrais a serem
preenchidos na página Novo Usuário. O Administrador preenche os campos da página e
pressiona o botão OK. O sistema verifica e atualiza os dados cadastrais do novo Usuário.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que algum campo foi atualizado com um valor
inválido, exibe uma mensagem informando o fato.

Cenário Alternativo: Se ocorreu erro na inclusão do Usuário, o sistema apresenta uma
mensagem informando o fato.

C.13 SELECIONA ADMINISTRADOR

Pré Condição: Administrador autenticado.
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Cenário Principal: O sistema consulta a Lista de Administradores para obter os
Administradores cadastrados no sistema, apresentando esta lista na página Lista de
Administradores. O sistema aguarda o Administrador selecionar um item da lista e
pressionar o botão OK. O sistema armazena o Administrador selecionado.

Cenário Alternativo: Se a Lista de Administradores não estiver disponível, o sistema
apresenta uma mensagem informando o fato.

Pós Condição: Administrador selecionado.

C.14 ATUALIZA CADASTRO DO ADMINISTRADOR

Pré Condição: Administrador selecionado.

Cenário Principal: O sistema apresenta os dados do Administrador selecionado na página
Cadastro do Administrador. O Administrador altera os dados cadastrais do Administrador
selecionado, e pressiona o botão OK. O sistema verifica e atualiza os dados cadastrais do
Administrador selecionado.

Cenário Alternativo: Se os dados do Administrador não estiverem disponíveis, o sistema
apresenta uma mensagem informando o fato.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que algum campo foi atualizado com um valor
inválido, exibe uma mensagem informativa.

Cenário Alternativo: Se ocorreu erro na atualização do Administrador, o sistema apresenta
uma mensagem informando o fato.

C.15 EXCLUI ADMINISTRADOR

Pré Condição: Administrador selecionado.

Cenário Principal: O sistema obtém os dados do Administrador selecionado e apresenta
estes dados na página Exclusão de Administrador. O Administrador pressiona o botão OK.
O sistema exclui o Administrador selecionado.
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Cenário Alternativo: Se ocorreu erro no acesso aos dados do Administrador, o sistema
apresenta uma mensagem informando o fato.

C.16 INCLUI NOVO ADMINISTRADOR

Pré Condição: Administrador autenticado.

Cenário Principal: O sistema cria um novo Administrador, e mostra os dados cadastrais a
serem preenchidos na página Novo Administrador. O Administrador preenche os campos da
página e pressiona o botão OK. O sistema verifica e atualiza os dados cadastrais do novo
Administrador.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que algum campo foi atualizado com um valor
inválido, exibe uma mensagem informando o fato.

Cenário Alternativo: Se ocorreu erro na inclusão do Administrador, o sistema apresenta
uma mensagem informando o fato.

C.17 SELECIONA INSTALAÇÃO

Pré Condição: Administrador autenticado.

Cenário Principal: O sistema consulta a Lista de Instalações para obter as instalações
cadastradas no sistema, apresentando essa lista na página Lista de Instalações. O sistema
aguarda o Administrador selecionar uma Instalação da lista e pressionar o botão OK. O
sistema armazena a Instalação selecionada.

Cenário Alternativo: Se a Lista de Instalações não estiver disponível, o sistema apresenta
uma mensagem informando o fato.

Pós Condição: Instalação selecionada.
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C.18 ATUALIZA CADASTRO DA INSTALAÇÃO

Pré Condição: Instalação selecionada.

Cenário Principal: O sistema apresenta os dados de configuração da Instalação selecionada
na página Cadastro da Instalação. O Administrador altera os dados de configuração da
Instalação, e pressiona o botão OK. O sistema verifica e atualiza os dados de configuração da
Instalação.

Cenário Alternativo: Se os dados da Instalação não estiverem disponíveis, o sistema
apresenta uma mensagem informando o fato.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que algum campo foi atualizado com um valor
inválido, exibe uma mensagem informando o fato.

Cenário Alternativo: Se ocorreu erro na atualização da Instalação, o sistema apresenta uma
mensagem informando o fato.

C.19 EXCLUI INSTALAÇÃO

Pré Condição: Instalação selecionada.

Cenário Principal: O sistema obtém os dados da Instalação selecionada e apresenta estes
dados na página Exclusão de Instalação. O Administrador pressiona o botão OK. O sistema
exclui a Instalação selecionada.

Cenário Alternativo: Se ocorreu erro no acesso aos dados da Instalação, o sistema
apresenta uma mensagem informando o fato.

C.20 INCLUI NOVA INSTALAÇÃO

Pré Condição: Administrador autenticado.

Cenário Principal: O sistema cria uma nova Instalação, e mostra os dados cadastrais a
serem preenchidos na página Nova Instalação. O Administrador preenche os campos da
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página e pressiona o botão OK. O sistema verifica e atualiza os dados cadastrais da nova
Instalação.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que algum campo foi atualizado com um valor
inválido, exibe uma mensagem informando o fato.

Cenário Alternativo: Se ocorreu erro na inclusão da Instalação, o sistema apresenta uma
mensagem informando o fato.

C.21 SELECIONA MEDIÇÃO

Pré Condição: Instalação selecionada.

Cenário Principal: O sistema obtém a Lista de Medições da Instalação selecionada,
apresentando essa lista na página Lista de Medições. O sistema aguarda o Administrador
selecionar uma Medição da lista e pressionar o botão OK. O sistema armazena a Medição
selecionada.

Cenário Alternativo: Se a Lista de Medições não estiver disponível, o sistema apresenta
uma mensagem informando o fato.

Pós Condição: Medição selecionada.

C.22 ATUALIZA CADASTRO DA MEDIÇÃO

Pré Condição: Medição selecionada.

Cenário Principal: O sistema apresenta os dados de configuração da Medição selecionada
na página Cadastro da Medição. O Administrador altera os dados cadastrais da Medição, e
pressiona o botão OK. O sistema verifica e atualiza os dados de configuração da Medição.

Cenário Alternativo: Se os dados da Medição não estiverem disponíveis, o sistema
apresenta uma mensagem informando o fato.
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Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que algum campo foi atualizado com um valor
inválido, exibe uma mensagem informativa.

Cenário Alternativo: Se ocorreu erro na atualização da Medição, o sistema apresenta uma
mensagem informando o fato.

C.23 EXCLUI MEDIÇÃO

Pré Condição: Medição selecionada.

Cenário Principal: O sistema obtém os dados da Medição selecionada e apresenta estes
dados na página Exclusão de Medição. O Administrador pressiona o botão OK. O sistema
exclui a Medição selecionada.

Cenário Alternativo: Se ocorreu erro no acesso aos dados da Medição, o sistema apresenta
uma mensagem informando o fato.

C.24 INCLUI NOVA MEDIÇÃO

Pré Condição: Instalação selecionada.

Cenário Principal: O sistema cria uma nova Medição, e mostra os dados cadastrais a serem
preenchidos na página Nova Medição. O Administrador preenche os campos da página e
pressiona o botão OK. O sistema verifica e atualiza os dados cadastrais da nova Medição.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que algum campo foi atualizado com um valor
inválido, exibe uma mensagem informando o fato.

Cenário Alternativo: Se ocorreu erro na inclusão da Medição, o sistema apresenta uma
mensagem informando o fato.

C.25 SELECIONA DISPOSITIVO

Pré Condição: Administrador autenticado.
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Cenário Principal: O sistema consulta a Lista de Dispositivos para obter os Dispositivos
cadastrados no sistema, apresentando esta lista na página Lista de Dispositivos. O sistema
aguarda o Administrador selecionar um Dispositivo da lista e pressionar o botão OK. O
sistema armazena o Dispositivo selecionado.

Cenário Alternativo: Se a Lista de Dispositivos não estiver disponível, o sistema apresenta
uma mensagem informando o fato.

Pós Condição: Dispositivo selecionado.

C.26 ATUALIZA CADASTRO DO DISPOSITIVO

Pré Condição: Dispositivo selecionado.

Cenário Principal: O sistema apresenta os dados de configuração do Dispositivo
selecionado na página Cadastro do Dispositivo. O Administrador altera os dados de
configuração do Dispositivo, e pressiona o botão OK. O sistema verifica e atualiza os dados
de configuração do Dispositivo.

Cenário Alternativo: Se os dados do Dispositivo não estiverem disponíveis, o sistema
apresenta uma mensagem informando o fato.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que algum campo foi atualizado com um valor
inválido, exibe uma mensagem informando o fato.

Cenário Alternativo: Se ocorreu erro na atualização do Dispositivo, o sistema apresenta
uma mensagem informando o fato.

C.27 EXCLUI DISPOSITIVO

Pré Condição: Dispositivo selecionado.

Cenário Principal: O sistema obtém os dados do Dispositivo selecionado e apresenta estes
dados na página Exclusão de Dispositivo. O Administrador pressiona o botão OK.
sistema exclui o Dispositivo selecionado.
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Cenário Alternativo: Se ocorreu erro no acesso aos dados do Dispositivo, o sistema
apresenta uma mensagem informando o fato.

C.28 INCLUI NOVO DISPOSITIVO

Pré Condição: Administrador autenticado.

Cenário Principal: O sistema cria um novo Dispositivo, e mostra os dados de configuração
a serem preenchidos na página Novo Dispositivo. O Administrador preenche os campos da
página e pressiona o botão OK. O sistema verifica e atualiza os dados de configuração do
novo Dispositivo.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que algum campo foi atualizado com um valor
inválido, exibe uma mensagem informando o fato.

Cenário Alternativo: Se ocorreu erro na inclusão do Dispositivo, o sistema apresenta uma
mensagem informando o fato.

C.29 SELECIONA RELATÓRIO ADMINISTRATIVO

Pré Condição: Administrador autenticado.

Cenário Principal: O sistema apresenta na página Seleção de Relatório Administrativo a
lista de Relatórios Administrativos disponíveis no sistema. O Administrador seleciona um
Relatório Administrativo e pressiona o botão OK. O sistema armazena o relatório
selecionado.

Cenário Alternativo: Se a Lista de Relatórios Administrativos não estiver disponível, o
sistema apresenta uma mensagem informando o fato.

Pós Condição: Relatório Administrativo selecionado.
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C.30 OBTÉM RELATÓRIO ADMINISTRATIVO

Pré Condição: Relatório Administrativo selecionado.

Cenário Principal: O sistema consulta o Relatório Administrativo selecionado para obter os
dados. O sistema apresenta os dados na página Dados do Relatório Administrativo.

Cenário Alternativo: Se os dados do Relatório Administrativo selecionado não estiverem
disponíveis, o sistema apresenta uma mensagem informando o fato.

C.31 SOLICITA ARMAZENAMENTO

Cenário Principal: O Dispositivo de Campo Ativo envia uma mensagem para a página de
Recepção de Dados solicitando o armazenamento de um bloco de dados. O sistema cria um
novo Bloco de Dados e obtém a identificação do dispositivo de origem. O sistema consulta a
Lista de Dispositivos para autenticar o dispositivo de origem. O sistema obtém a
identificação da Medição à qual pertencem os dados recebidos. O sistema atualiza os Dados
de Medição extraídos do bloco de dados recebido. O sistema armazena os Dado Históricos
extraídos do bloco de dados recebidos.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que o Dispositivo de Campo não é válido,
retorna uma mensagem de erro para o Dispositivo.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que a Medição associada aos dados não é
válida, retorna uma mensagem de erro para o Dispositivo.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que Os Dados de Medição são inválidos,
retorna uma mensagem de erro para o Dispositivo.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que Os Dados Históricos são inválidos, retorna
uma mensagem de erro para o Dispositivo.
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C.32 REALIZA COLETA CONTÍNUA

Cenário Principal: O Agente de Coleta solicita para a página de Coleta de Dados a
execução da leitura do próximo Dispositivo de Campo Passivo. O sistema consulta a Lista de
Dispositivos para selecionar o próximo dispositivo a ser lido. O sistema verifica se o
Dispositivo está em regime de varredura contínua. O sistema efetua a leitura dos dados do
Dispositivo através do Driver. O sistema obtém a identificação da Medição à qual pertencem
os dados de cada bloco de dados recebido. O sistema atualiza os Dados de Medição extraídos
de cada bloco de dados recebido.

Cenário Alternativo: Se a Lista de Dispositivos não estiver disponível, o sistema retorna
uma mensagem de erro para o Agente de Coleta.

Cenário Alternativo: Se ocorrer falha na leitura dos dados do dispositivo, o sistema envia
uma mensagem de erro para o Agente de Coleta.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que a Medição associada ao bloco de dados não
é válida, retorna uma mensagem de erro para o Agente de Coleta.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que os dados do bloco de dados são inválidos,
envia uma mensagem de erro para o Agente de Coleta.

C.33 REALIZA COLETA PROGRAMADA

Cenário Principal: O Agente de Coleta solicita para a página Coleta Programada a
execução da leitura do próximo Dispositivo de Campo Passivo. O sistema consulta a Lista de
Dispositivos para selecionar o próximo dispositivo a ser lido. O sistema verifica se o
Dispositivo está em regime de coleta programada. O sistema efetua a leitura dos dados do
Dispositivo através do Driver. O sistema obtém a identificação da Medição à qual pertencem
os dados de cada bloco de dados recebido. O sistema atualiza os Dados de Medição extraídos
de cada bloco de dados recebido. O sistema armazena os Dado Históricos extraídos de cada
bloco de dados recebido.

Cenário Alternativo: Se a Lista de Dispositivos não estiver disponível, o sistema retorna
uma mensagem de erro para o Agente de Coleta.
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Cenário Alternativo: Se ocorrer falha na leitura dos dados do dispositivo, o sistema envia
uma mensagem de erro para o Agente de Coleta.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que a Medição associada ao bloco de dados não
é válida, retorna uma mensagem de erro para o Agente de Coleta.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que os Dados de Medição do bloco de dados
são inválidos, envia uma mensagem de erro para o Agente de Coleta.

Cenário Alternativo: Se o sistema verificar que os Dados Históricos do bloco de dados são
inválidos, envia uma mensagem de erro para o Agente de Coleta.

C.34 EXECUTA CÁLCULOS DA MEDIÇÃO

Cenário Principal: O Agente Historiador solicita para a página Cálculos da Medição a
atualização dos valores calculados da próxima medição. O sistema consulta a Lista de
Medições para obter a próxima medição a ser atualizada. O sistema atualiza os valores
calculados da medição selecionada. O sistema atualiza os dados históricos da medição
selecionada.

Cenário Alternativo: Se ocorrer erro no acesso à Lista de Medições, o sistema retorna uma
mensagem de erro.

Cenário Alternativo: Se ocorrer erro na atualização dos valores calculados, o sistema
retorna uma mensagem de erro.

Cenário Alternativo: Se ocorrer erro na atualização dos dados históricos, o sistema retorna
uma mensagem de erro.

C.35 EMITE ALARMES

Cenário Principal: O Agente de Alarmes solicita para a página de Emissão de Alarmes a
emissão dos novos alarmes da próxima medição. O sistema consulta a Lista de Medições
para obter a próxima medição a ser verificada. O sistema verifica as condições de alarme e
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cria novos alarmes. O sistema obtém as mensagens a serem enviadas para os usuários. O
sistema obtém a lista de usuários da medição. O sistema emite os novos alarmes para os
usuários.

Cenário Alternativo: Se ocorrer erro no acesso à Lista de Medições, o sistema retorna uma
mensagem de erro.

Cenário Alternativo: Se o sistema não puder obter a lista de usuários da medição, retorna
uma mensagem de erro.
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APÊNDICE D – Análise de Robustez

Diagrama 16: Caso de Uso 1: Abre Sessão

Diagrama 17: Caso de Uso 2: Seleciona Instalação do Usuário
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Diagrama 18: Caso de Uso 3: Seleciona Medição do Usuário

Diagrama 19: Caso de Uso 4: Monitora Dados
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Diagrama 20: Caso de Uso 5: Seleciona Relatório

Diagrama 21: Caso de Uso 6: Obtém Relatório
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Diagrama 22: Caso de Uso 7: Abre Sessão Administrativa

Diagrama 23: Caso de Uso 8: Obtém Informações Estatísticas
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Diagrama 24: Caso de Uso 9: Seleciona Usuário

Diagrama 25: Caso de Uso 10: Atualiza Cadastro do Usuário
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Diagrama 26: Caso de Uso 11: Exclui Usuário

Diagrama 27: Caso de Uso 12: Inclui Novo Usuário
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Diagrama 28: Caso de Uso 13: Seleciona Administrador

Diagrama 29: Caso de Uso 14: Atualiza Cadastro do Administrador
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Diagrama 30: Caso de Uso 15: Exclui Administrador

Diagrama 31: Caso de Uso 16: Inclui Novo Administrador
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Diagrama 32: Caso de Uso 17: Seleciona Instalação

Diagrama 33: Caso de Uso 18: Atualiza Cadastro da Instalação
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Diagrama 34: Caso de Uso 19: Exclui Instalação

Diagrama 35: Caso de Uso 20: Inclui Nova Instalação
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Diagrama 36: Caso de Uso 21: Seleciona Medição

Diagrama 37: Caso de Uso 22: Atualiza Cadastro da Medição
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Diagrama 38: Caso de Uso 23: Exclui Medição

Diagrama 39: Caso de Uso 24: Inclui Nova Medição
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Diagrama 40: Caso de Uso 25: Seleciona Dispositivo

Diagrama 41: Caso de Uso 26: Atualiza Cadastro do Dispositivo
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Diagrama 42: Caso de Uso 27: Exclui Dispositivo

Diagrama 43: Caso de Uso 28: Inclui Novo Dispositivo
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Diagrama 44: Caso de Uso 29: Seleciona Relatório Administrativo

Diagrama 45: Caso de Uso 30: Obtém Relatório Administrativo
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Diagrama 46: Caso de Uso 31: Solicita Armazenamento

Diagrama 47: Caso de Uso 32: Realiza Coleta Contínua
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Diagrama 48: Caso de Uso 33: Realiza Coleta Programada

Diagrama 49: Caso de Uso 34: Executa Cálculos da Medição
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Diagrama 50: Caso de Uso 35: Emite Alarmes
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APÊNDICE E - Diagramas de Seqüência

Diagrama 51: Diagrama de Seqüência 01: Abre Sessão

Diagrama 52: Diagrama de Seqüência 02: Seleciona Instalação
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Diagrama 53: Diagrama de Seqüência 03: Seleciona Medição

Diagrama 54: Diagrama de Seqüência 04: Monitora Dados
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Diagrama 55: Diagrama de Seqüência 05: Seleciona Relatório

Diagrama 56: Diagrama de Seqüência 06: Obtém Relatório
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Diagrama 57: Diagrama de Seqüência 07: Abre Sessão Administrativa

Diagrama 58: Diagrama de Seqüência 08: Obtém Estatísticas
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Diagrama 59: Diagrama de Seqüência 09: Seleciona Usuário

Diagrama 60: Diagrama de Seqüência 10: Atualiza Cadastro do Usuário
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Diagrama 61: Diagrama de Seqüência 11: Exclui Usuário

Diagrama 62: Diagrama de Seqüência 12: Inclui Novo Usuário
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Diagrama 63: Diagrama de Seqüência 13: Seleciona Administrador

Diagrama 64: Diagrama de Seqüência 14: Atualiza Cadastro do
Administrador

136

Diagrama 65: Diagrama de Seqüência 15: Exclui Administrador

Diagrama 66: Diagrama de Seqüência 16: Inclui Novo Administrador
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Diagrama 67: Diagrama de Seqüência 17: Seleciona Instalação

Diagrama 68: Diagrama de Seqüência 18: Atualiza Cadastro da Instalação

138

Diagrama 69: Diagrama de Seqüência 19: Exclui Instalação

Diagrama 70: Diagrama de Seqüência 20: Inclui Nova Instalação
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Diagrama 71: Diagrama de Seqüência 21: Seleciona Medição

Diagrama 72: Diagrama de Seqüência 22: Atualiza Cadastro da Medição
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Diagrama 73: Diagrama de Seqüência 23: Exclui Medição

Diagrama 74: Diagrama de Seqüência 24: Inclui Nova Medição
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Diagrama 75: Diagrama de Seqüência 25: Seleciona Dispositivo

Diagrama 76: Diagrama de Seqüência 26: Atualiza Cadastro do Dispositivo
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Diagrama 77: Diagrama de Seqüência 27: Exclui Dispositivo

Diagrama 78: Diagrama de Seqüência 28: Inclui Novo Dispositivo
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Diagrama 79: Diagrama de Seqüência 29: Seleciona Relatório
Administrativo

Diagrama 80: Diagrama de Seqüência 30: Obtém Relatório Administrativo
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Diagrama 81: Diagrama de Seqüência 31: Solicita Armazenamento
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Diagrama 82: Diagrama de Seqüência 32: Realiza Coleta Contínua
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Diagrama 83: Diagrama de Seqüência 33: Realiza Coleta Programada
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Diagrama 84: Diagrama de Seqüência 34: Executa Cálculos da Medição
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Diagrama 85: Diagrama de Seqüência 35: Emite Alarmes
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APÊNDICE F - Modelos de Análise

Diagrama 86: Modelo de Análise do Domínio
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Diagrama 87: Modelo de Análise: Interface com Usuário
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Diagrama 88: Modelo de Análise: Relatórios Administrativos

Diagrama 89: Modelo de Análise: Cadastro de Usuários
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Diagrama 90: Modelo de Análise: Cadastro de Administradores

Diagrama 91: Modelo de Análise: Cadastro de Instalações
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Diagrama 92: Modelo de Análise: Cadastro de Medições

Diagrama 93: Modelo de Análise: Cadastro de Dispositivos
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Diagrama 94: Modelo de Análise: Coleta de Dados
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Diagrama 95: Modelo de Análise: Cálculo das Medições
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Diagrama 96: Modelo de Análise: Emissão de Alarmes
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APÊNDICE G - Listagens

G.1

LISTAGEM DA INTERFACE USUARIO.JAVA

package sage.ejb.usuario;
import javax.ejb.*;
import java.util.*;
/**
* Created 25/11/2002 18:32:39
* Code generated by the Sun ONE Studio EJB Builder
* @author farago
*/
public interface Usuario extends javax.ejb.EJBObject {
public sage.util.DetalhesUsuario getDetalhesUsuario() throws
java.rmi.RemoteException;
public void setDetalhesUsuario(sage.util.DetalhesUsuario
detalhes) throws java.rmi.RemoteException;
public java.util.ArrayList getInstalacoesUsuario() throws
java.rmi.RemoteException;
public void addInstalacao(java.lang.String instalacaoId) throws
java.rmi.RemoteException;
public void removeInstalacao(java.lang.String instalacaoId)
throws java.rmi.RemoteException;
}
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G.2

LISTAGEM DA INTERFACE USUARIOHOME.JAVA

package sage.ejb.usuario;
import javax.ejb.*;
/**
* Created 25/11/2002 18:32:39
* Code generated by the Sun ONE Studio EJB Builder
* @author farago
*/
public interface UsuarioHome extends javax.ejb.EJBHome {
public sage.ejb.usuario.Usuario
findByPrimaryKey(java.lang.String aKey)
throws javax.ejb.FinderException, java.rmi.RemoteException;
public Usuario create(java.lang.String username,
java.lang.String password, java.lang.String nomeCompleto) throws
java.rmi.RemoteException, javax.ejb.CreateException;
public java.util.Collection findAll() throws
java.rmi.RemoteException, javax.ejb.FinderException;
}
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G.3

LISTAGEM DA CLASSE USUARIOBEAN.JAVA

package sage.ejb.usuario;
import
import
import
import
import
import

javax.ejb.*;
java.util.*;
sage.ejb.instalacao.*;
sage.util.DetalhesUsuario;
sage.util.DetalhesInstalacao;
javax.naming.*;

/**
* Created 25/11/2002 18:32:39
* Code generated by the Sun ONE Studio EJB Builder
* @author farago
*/

public abstract class UsuarioBean implements javax.ejb.EntityBean {
private javax.ejb.EntityContext context;
private LocalInstalacaoHome instalacaoHome = null;
/**
* @see
javax.ejb.EntityBean#setEntityContext(javax.ejb.EntityContext)
*/
public void setEntityContext(javax.ejb.EntityContext aContext) {
context=aContext;
}

/**
* @see javax.ejb.EntityBean#ejbActivate()
*/
public void ejbActivate() {
try {
instalacaoHome = lookupInstalacao();
} catch (NamingException ex) {
throw new EJBException(ex.getMessage());
}
}

/**
* @see javax.ejb.EntityBean#ejbPassivate()
*/
public void ejbPassivate() {
instalacaoHome = null;
}

/**
* @see javax.ejb.EntityBean#ejbRemove()
*/
public void ejbRemove() {
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}

/**
* @see javax.ejb.EntityBean#unsetEntityContext()
*/
public void unsetEntityContext() {
context=null;
}

/**
* @see javax.ejb.EntityBean#ejbLoad()
*/
public void ejbLoad() {
}

/**
* @see javax.ejb.EntityBean#ejbStore()
*/
public void ejbStore() {
}
public abstract java.lang.String getUsername();
public abstract void setUsername(java.lang.String username);
public abstract void setPassword(java.lang.String password);
public abstract java.lang.String getPassword();
public abstract java.lang.String getNomeCompleto();
public abstract void setNomeCompleto(java.lang.String
nomeCompleto);

public java.lang.String ejbCreate(java.lang.String username,
java.lang.String password, java.lang.String nomeCompleto) throws
javax.ejb.CreateException {
setUsername(username);
setPassword(password);
setNomeCompleto(nomeCompleto);
try {
instalacaoHome = lookupInstalacao();
} catch (NamingException ex) {
throw new CreateException(ex.getMessage());
}
return username;
}
public void ejbPostCreate(java.lang.String username,
java.lang.String password, java.lang.String nomeCompleto) throws
javax.ejb.CreateException {
}
public abstract java.util.Collection getInstalacoes();
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public abstract void setInstalacoes(java.util.Collection
instalacoes);
public DetalhesUsuario getDetalhesUsuario() {
DetalhesUsuario detalhes = new
DetalhesUsuario(getUsername(), getPassword(), getNomeCompleto());
return detalhes;
}
public void setDetalhesUsuario(sage.util.DetalhesUsuario
detalhes) {
setPassword(detalhes.getPassword());
setNomeCompleto(detalhes.getNomeCompleto());
}
public java.util.ArrayList getInstalacoesUsuario() {
ArrayList lista = new ArrayList();
Collection col = getInstalacoes();
Iterator i =col.iterator();
while (i.hasNext()) {
LocalInstalacao instalacao = (LocalInstalacao)i.next();
DetalhesInstalacao detalhes =
instalacao.getDetalhesInstalacao();
lista.add(detalhes);
}
return lista;
}
public void addInstalacao(java.lang.String instalacaoId) {
LocalInstalacao instalacao = null;
// Obtém referência da instalação
try {
instalacao =
instalacaoHome.findByPrimaryKey(instalacaoId);
} catch (FinderException ex) {
throw new EJBException(ex.getMessage());
}
// Obtém lista de instalações associadas ao usuário
Collection col = getInstalacoes();
// Adiciona instalação à lista
col.add(instalacao);
}
private LocalInstalacaoHome lookupInstalacao() throws
NamingException {
Context initial = new InitialContext();
Object objref =
initial.lookup("java:comp/env/ejb/Instalacao");
return (LocalInstalacaoHome) objref;
}
public void removeInstalacao(java.lang.String instalacaoId) {
LocalInstalacao instalacao = null;
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// Obtém referência da instalação
try {
instalacao =
instalacaoHome.findByPrimaryKey(instalacaoId);
} catch (FinderException ex) {
throw new EJBException(ex.getMessage());
}
// Obtém lista de instalações associadas ao usuário
Collection col = getInstalacoes();
// Remove instalação da lista
col.remove(instalacao);
}
}
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G.4

LISTAGEM DA INTERFACE LOCALUSUARIO.JAVA

package sage.ejb.usuario;
import javax.ejb.*;
import java.util.*;
/**
* Created 25/11/2002 18:32:39
* Code generated by the Sun ONE Studio EJB Builder
* @author farago
*/
public interface LocalUsuario extends javax.ejb.EJBLocalObject {
public sage.util.DetalhesUsuario getDetalhesUsuario();
public void setDetalhesUsuario(sage.util.DetalhesUsuario
detalhes);
public java.util.ArrayList getInstalacoesUsuario();
public void addInstalacao(java.lang.String instalacaoId);
public void removeInstalacao(java.lang.String instalacaoId);
}
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G.5

LISTAGEM DA INTERFACE LOCALUSUARIOHOME.JAVA

package sage.ejb.usuario;
import javax.ejb.*;
/**
* Created 25/11/2002 18:32:39
* Code generated by the Sun ONE Studio EJB Builder
* @author farago
*/
public interface LocalUsuarioHome extends javax.ejb.EJBLocalHome {
public sage.ejb.usuario.LocalUsuario
findByPrimaryKey(java.lang.String aKey)
throws javax.ejb.FinderException;
public LocalUsuario create(java.lang.String username,
java.lang.String password, java.lang.String nomeCompleto) throws
javax.ejb.CreateException;
public java.util.Collection findAll() throws
javax.ejb.FinderException;
}
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G.6

DESCRITOR DO COMPONENTE USUARIO.EJB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ejb-jar>
<ejb-jar>
<enterprise-beans>
<entity>
<display-name>Usuario</display-name>
<ejb-name>Usuario</ejb-name>
<home>sage.ejb.usuario.UsuarioHome</home>
<remote>sage.ejb.usuario.Usuario</remote>
<local-home>sage.ejb.usuario.LocalUsuarioHome</local-home>
<local>sage.ejb.usuario.LocalUsuario</local>
<ejb-class>sage.ejb.usuario.UsuarioBean</ejb-class>
<persistence-type>Container</persistence-type>
<prim-key-class>java.lang.String</prim-key-class>
<reentrant>False</reentrant>
<abstract-schema-name>Usuario</abstract-schema-name>
<cmp-field>
<field-name>username</field-name>
</cmp-field>
<cmp-field>
<field-name>password</field-name>
</cmp-field>
<cmp-field>
<field-name>nomeCompleto</field-name>
</cmp-field>
<primkey-field>username</primkey-field>
<ejb-local-ref>
<ejb-ref-name>ejb/Instalacao</ejb-ref-name>
<ejb-ref-type>Entity</ejb-ref-type>
<local-home>sage.ejb.instalacao.LocalInstalacaoHome</localhome>
<local>sage.ejb.instalacao.LocalInstalacao</local>
<ejb-link>Instalacao</ejb-link>
</ejb-local-ref>
<query>
<description>Retorna todos os Usuarios</description>
<query-method>
<method-name>findAll</method-name>
<method-params/>
</query-method>
<ejb-ql>SELECT OBJECT(p) FROM Usuario p</ejb-ql>
</query>
</entity>
</enterprise-beans>
</ejb-jar>
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G.7

LISTAGEM DA PÁGINA PAGDADOSDAMEDICAO.JSP

<html>
<head><title>pagDadosDaMedicao.jsp</title>
<META http-equiv='REFRESH' content='5'>
</head>
<body>
<%@ include file="header4.jsp" %>
<%@page import="sage.ejb.instalacao.*,sage.ejb.medicao.energia.*,
sage.ejb.dados.medicao.energia.*,sage.util.*,java.text.*,
java.util.*,javax.ejb.*,javax.naming.*,javax.rmi.PortableRemoteObjec
t,java.rmi.RemoteException" %>

<H1><CENTER>Dados da Medição</CENTER></H1>
<%
// Obtém instalação selecionada
String instalacaoId =
(String)session.getAttribute("instalacaoSelecionada");
// Obtém detalhes da instalação selecionada
InitialContext ic = new InitialContext();
Object objRefInstalacao =
ic.lookup("java:comp/env/ejb/Instalacao");
InstalacaoHome homeInstalacao =
(InstalacaoHome)PortableRemoteObject.narrow(objRefInstalacao,
InstalacaoHome.class);
Instalacao instalacao =
homeInstalacao.findByPrimaryKey(instalacaoId);
DetalhesInstalacao detalhesInstalacao =
instalacao.getDetalhesInstalacao();
// Obtém medição selecionada
String medicaoId =
(String)session.getAttribute("medicaoSelecionada");
// Obtém detalhes da medição selecionada
Object objRef = ic.lookup("java:comp/env/ejb/MedicaoEnergia");
MedicaoEnergiaHome home =
(MedicaoEnergiaHome)PortableRemoteObject.narrow(objRef,
MedicaoEnergiaHome.class);
MedicaoEnergia medicao = home.findByPrimaryKey(medicaoId);
DetalhesMedicaoEnergia detalhes = medicao.getDetalhes();
// Obtém dados da medição selecionada
Object objRefDados =
ic.lookup("java:comp/env/ejb/DadosMedicaoEnergia");
DadosMedicaoEnergiaHome homeDados =
(DadosMedicaoEnergiaHome)PortableRemoteObject.narrow(objRefDados,
DadosMedicaoEnergiaHome.class);
DadosMedicaoEnergia dadosMedicao =
homeDados.findByPrimaryKey(medicaoId);
DetalhesDadosMedicaoEnergia detalhesDados =
dadosMedicao.getDetalhes();
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// Configura formatos dos dados
DecimalFormat fmt1 = new DecimalFormat();
fmt1.setMaximumFractionDigits(1);
DecimalFormat fmt2 = new DecimalFormat();
fmt2.setMaximumFractionDigits(2);
%>
<table border="0" width="100%">
<tr>
<td width="50%"><p align="left"><strong>Instalação Selecionada:
</strong><%=detalhesInstalacao.getNome()%></td>
<td width="50%"><p align="right"><strong>Medição Selecionada:
</strong><%=detalhes.getNome()%></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2"><form method="get"
action="pagDadosDaMedicao.jsp">
<div align="center"><center><p><input type="submit"
value="Atualizar" name="B1"></p>
</center></div>
</form>
</td>
</tr>
</table>
<div align="center"><center>
<table border="1" width="530" height="1">
<tr>
<td width="155" height="1" colspan="3"
align="center"><strong>Potência</strong></td>
<td width="171" height="1" colspan="3"
align="center"><strong>Energia Consumida</strong></td>
<td width="174" height="1" colspan="3"
align="center"><strong>Energia Fornecida</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="56" height="13">Ativa</td>
<td width="54"
height="13"><%=fmt1.format(detalhesDados.getW())%></td>
<td width="39"
height="13"><%=detalhes.getUnidadePotenciaAtiva()%></td>
<td width="54" height="19">Ativa</td>
<td width="74"
height="19"><%=fmt1.format(detalhesDados.getWhp())%></td>
<td width="37"
height="19"><%=detalhes.getUnidadeConsumoAtivo()%></td>
<td width="47" height="19">Ativa</td>
<td width="77"
height="19"><%=fmt1.format(detalhesDados.getWhn())%></td>
<td width="38"
height="19"><%=detalhes.getUnidadeConsumoAtivo()%></td>
</tr>
<tr>
<td width="56" height="1">Reativa</td>
<td width="54"
height="1"><%=fmt1.format(detalhesDados.getVar())%></td>
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<td width="39"
height="1"><%=detalhes.getUnidadePotenciaReativa()%></td>
<td width="54" height="19">Reativa</td>
<td width="74"
height="19"><%=fmt1.format(detalhesDados.getVarhp())%></td>
<td width="37"
height="19"><%=detalhes.getUnidadeConsumoReativo()%></td>
<td width="47" height="19">Reativa</td>
<td width="77"
height="19"><%=fmt1.format(detalhesDados.getVarhn())%></td>
<td width="38"
height="19"><%=detalhes.getUnidadeConsumoReativo()%></td>
</tr>
<tr>
<td width="149" height="26" colspan="3"
align="center"><strong>Tensão</strong></td>
<td width="165" height="26" colspan="3"
align="center"><strong>Corrente</strong></td>
<td width="168" height="26" colspan="3"
align="center"><strong>Frequência</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="56" height="1">V1</td>
<td width="54"
height="1"><%=fmt1.format(detalhesDados.getV1())%></td>
<td width="39" height="1"><%=detalhes.getUnidadeTensao()%></td>
<td width="54" height="1">I1</td>
<td width="74"
height="1"><%=fmt2.format(detalhesDados.getI1())%></td>
<td width="37"
height="1"><%=detalhes.getUnidadeCorrente()%></td>
<td width="131" height="1"
colspan="2"><center><%=fmt2.format(detalhesDados.getHz())%></center>
</td>
<td width="37" height="1">Hz</td>
</tr>
<tr>
<td width="56" height="1">V2</td>
<td width="54"
height="1"><%=fmt1.format(detalhesDados.getV2())%></td>
<td width="39" height="1"><%=detalhes.getUnidadeTensao()%></td>
<td width="54" height="1">I2</td>
<td width="74"
height="1"><%=fmt2.format(detalhesDados.getI2())%></td>
<td width="37"
height="1"><%=detalhes.getUnidadeCorrente()%></td>
<td width="168" height="1" colspan="3"><p
align="center"><strong>Fator de Potência</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="56" height="1">V3</td>
<td width="54"
height="1"><%=fmt1.format(detalhesDados.getV3())%></td>
<td width="39" height="1"><%=detalhes.getUnidadeTensao()%></td>
<td width="54" height="1">I3</td>
<td width="74"
height="1"><%=fmt2.format(detalhesDados.getI3())%></td>
<td width="37"
height="1"><%=detalhes.getUnidadeCorrente()%></td>
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<td width="168" height="1"
colspan="3"><center><%=fmt2.format(detalhesDados.getFp())%></center>
</td>
</tr>
</table>
</center></div>
</body>
</html>
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G.8

LISTAGEM DA PÁGINA PAGCADASTRODOUSUARIO.JSP

<html>
<head><title>pagCadastroDoUsuario.jsp</title></head>
<body>
<%@ include file="header2.jsp" %>
<%@page
import="sage.ejb.usuario.*,sage.ejb.instalacao.*,sage.util.DetalhesU
suario,
sage.util.DetalhesInstalacao,
java.util.*,javax.ejb.*,javax.naming.*,javax.rmi.PortableRemoteObjec
t,java.rmi.RemoteException" %>
<H1><CENTER>Cadastro do Usuário</CENTER></H1>
<%
// Obtém detalhes do usuário selecionado
String username = request.getParameter("username");
InitialContext ic = new InitialContext();
Object objRef = ic.lookup("java:comp/env/ejb/Usuario");
UsuarioHome home =
(UsuarioHome)PortableRemoteObject.narrow(objRef, UsuarioHome.class);
Usuario usuario = home.findByPrimaryKey(username);
DetalhesUsuario detalhes = usuario.getDetalhesUsuario();
// Associa usuário selecionado com a sessão atual
session.setAttribute("usuarioSelecionado", username);
%>
<p align="center"><strong>Username:
<%=detalhes.getUsername()%></strong> </p>
<form method=get action="alteraUsuario.jsp">
<div align="center"><center><table border="0" width="535"
height="1">
<tr>
<td width="135" height="1"><div
align="left"><p><strong>Password</strong></td>
<td width="192" height="1"><%=detalhes.getPassword()%></td>
<td width="190" height="1"><input type="text" name="password"
size="20"></td>
</tr>
<tr>
<td width="135" height="1"><div align="left"><p><strong>Nome
Completo</strong></td>
<td width="192"
height="1"><%=detalhes.getNomeCompleto()%></td>
<td width="190" height="1"><input type="text"
name="nomeCompleto" size="20"></td>
</tr>
</table>
</center></div><div align="center"><center><p><input type="submit"
value="Alterar"></p>
</center></div>
</form>
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<p align="center"><strong>Instalações Associadas com o
Usuário:</strong></p>
<div align="center"><center>
<table border="1" width="350" height="1">
<tr>
<td width="835" height="1"><strong>Nome da
Instalação</strong></td>
<td width="136" height="1"></td>
</tr>
<%
// Obtém instalações associadas com o usuário selecionado
ArrayList instalacoes = usuario.getInstalacoesUsuario();
Iterator i = instalacoes.iterator();
while (i.hasNext()) {
DetalhesInstalacao detalhesInst =
(DetalhesInstalacao)i.next();
%>
<tr>
<td width="835" height="1"><%=detalhesInst.getNome()%></td>
<td width="136" height="1"><form method="get"
action="removeInstalacaoUsuario.jsp">
<input TYPE="hidden" NAME="instalacao"
VALUE="<%=detalhesInst.getId()%>">
<p><input type="submit" value="Remover"></p>
</form>
</td>
</tr>
<%
}
%>
</table>
</center></div>
<p align="center"><strong>Instalações Cadastradas:</strong></p>
<form method="get" action="adicionaInstalacaoUsuario.jsp">
<div align="center"><center><p><select name="opcao" size="1">
<%
// Obtém lista de instalações
InitialContext icInst = new InitialContext();
Object objRefInst =
icInst.lookup("java:comp/env/ejb/Instalacao");
InstalacaoHome homeInst =
(InstalacaoHome)PortableRemoteObject.narrow(objRefInst,
InstalacaoHome.class);
Collection inst = homeInst.findAll();
Iterator j = inst.iterator();
while (j.hasNext()) {
Instalacao instalacao = (Instalacao)j.next();
DetalhesInstalacao detInst =
(DetalhesInstalacao)instalacao.getDetalhesInstalacao();
%>
<option
value="<%=detInst.getId()%>"><%=detInst.getNome()%></option>
<%
}
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%>
</select><input type="submit" value="Adicionar"></p>
</center></div>
</form>
</body>
</html>
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G.9

LISTAGEM DA CLASSE AGENTECOLETA.JAVA

/*
* AgenteColeta.java
*
* Created on 9 de Dezembro de 2002, 15:10
*/
package sage.coleta;
import
import
import
import
import
import
import
import

sage.ejb.medicao.energia.*;
sage.ejb.dados.medicao.energia.*;
sage.util.*;
java.util.*;
javax.ejb.*;
javax.naming.*;
javax.rmi.PortableRemoteObject;
java.rmi.RemoteException;

/**
*
* @author farago
*/
public class AgenteColeta {
private Random random;
private static final int TEMPO_COLETA = 2000;
/** Creates a new instance of AgenteColeta */
public AgenteColeta() {
// Inicializa gerador de números aleatórios
random = new Random();
}
/**
* @param args the command line arguments
*/
public static void main(String[] args) {
int cont = 0;
// Cria instância da aplicação
AgenteColeta app = new AgenteColeta();
// Loop principal
while (true) {
// Executa varredura das medições
try {
app.varreMedicoes();
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
// Sinaliza término de varredura
System.out.println("AgenteColeta: término de varredura "
+ (++cont) + ".");
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// Aguarda o tempo para nova coleta
try {
Thread.sleep(TEMPO_COLETA);
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
// Sinaliza término de execução
//System.out.println("AgenteColeta: fim de execução.");
}
private void varreMedicoes() throws
javax.naming.NamingException, java.rmi.RemoteException,
javax.ejb.FinderException {
// Obtém lista das medições
InitialContext ic = new InitialContext();
Object objRef =
ic.lookup("java:comp/env/ejb/MedicaoEnergia");
MedicaoEnergiaHome home =
(MedicaoEnergiaHome)PortableRemoteObject.narrow(objRef,
MedicaoEnergiaHome.class);
Collection medicoes = home.findAll();
// Obtém referência para os dados das medições
Object objRefDados =
ic.lookup("java:comp/env/ejb/DadosMedicaoEnergia");
DadosMedicaoEnergiaHome homeDados =
(DadosMedicaoEnergiaHome)PortableRemoteObject.narrow(objRefDados,
DadosMedicaoEnergiaHome.class);
// Loop de varredura das medições
Iterator i = medicoes.iterator();
while (i.hasNext()) {
// Obtém detalhes da medição
MedicaoEnergia medicao = (MedicaoEnergia)i.next();
// Obtém dispositivo associado à medição
DetalhesMedidor2480D detalhesMedidor =
medicao.getDispositivoMedicao();
// Se dispositivo associado à medição não é nulo
if (detalhesMedidor.getId() != null) {
// Obtém dados da medição
DetalhesMedicaoEnergia detalhes =
(DetalhesMedicaoEnergia)medicao.getDetalhes();
DadosMedicaoEnergia dadosMedicao =
homeDados.findByPrimaryKey(detalhes.getId());
DetalhesDadosMedicaoEnergia detalhesDadosMedicao =
dadosMedicao.getDetalhes();
// Simula coleta de dados
detalhesDadosMedicao =
simulaColeta(detalhesDadosMedicao);
// Atualiza dados da medição
dadosMedicao.setDetalhes(detalhesDadosMedicao);
// Sinaliza dispositivo a ser varrido
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System.out.println("AgenteColeta: varrido
dispositivo " + detalhesMedidor.getId() + ".");
}

}
}
private DetalhesDadosMedicaoEnergia
simulaColeta(DetalhesDadosMedicaoEnergia detalhes) {
// Gera grandezas básicas
detalhes.setFp(geraValor(0.95, 0.02));
detalhes.setHz(geraValor(60.0, 0.2));
detalhes.setV1(geraValor(117.0, 2.0));
detalhes.setV2(geraValor(117.0, 2.0));
detalhes.setV3(geraValor(117.0, 2.0));
detalhes.setI1(geraValor(3.0, 1.0));
detalhes.setI2(geraValor(3.0, 1.0));
detalhes.setI3(geraValor(3.0, 1.0));
// calcula potencia ativa
double w = detalhes.getV1()*detalhes.getI1() +
detalhes.getV2()*detalhes.getI2() +
detalhes.getV3()*detalhes.getI3();
detalhes.setW(w);
// calcula potencia reativa
double var = w * Math.sin(Math.acos(detalhes.getFp()));
detalhes.setVar(var);
// calcula consumo ativo
double whp = detalhes.getWhp() + w * TEMPO_COLETA /
3600000.0;
detalhes.setWhp(whp);
// calcula consumo reativo
double varhp = detalhes.getVarhp() + var * TEMPO_COLETA /
3600000.0;
detalhes.setVarhp(varhp);
// zera grandezas não utilizadas
detalhes.setWhn(0.0);
detalhes.setVarhn(0.0);
return detalhes;
}
// Retorna um valor aleatório entre (base - desvio) e (base +
desvio)
private double geraValor(double base, double desvio) {
return base + (2.0 * random.nextDouble() - 1.0) * desvio;
}
}
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