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RESUMO

A evolução dos dispositivos de sensoriamento e atuação que fazem parte
da Internet das Coisas (IoT – Internet of Things) proporciona a criação de
inúmeros serviços úteis para a sociedade. A organização arquitetural dos
sistemas que agregam esses dispositivos constitui um elemento importante para
que esses serviços possam ser inseridos e alterados dinamicamente nesses
sistemas, sem que ocorra alguma interferência prejudicial aos demais serviços
já em execução. Este trabalho tem como objetivo contribuir com a questão da
adaptabilidade (inclusão e evolução dinâmica) de serviços de IoT por meio da
proposição de uma arquitetura baseada em agentes de software capaz de
auxiliar na realização desse requisito. Mediante um levantamento bibliográfico,
este trabalho coleta informações que permitem formular hipóteses sobre quais
são os requisitos que uma arquitetura de software precisa atender para que esse
objetivo seja cumprido. Com o apoio dessas informações é gerado um modelo
de arquitetura de software e, com base nesse modelo, um sistema é construído
a fim de fornecer informações sobre a eficácia dessa arquitetura no cumprimento
da adaptabilidade de serviços. Além da análise de eficácia, o trabalho gera uma
lista dos benefícios e limitações da arquitetura proposta e uma lista de ações
efetuadas (esperadas ou não) para sua implementação, de modo a fornecer uma
visão inicial do esforço necessário para a inclusão e evolução dinâmica de
serviços utilizando essa arquitetura.

Palavras-chave: Arquitetura de software; Internet das coisas; Sistemas
multiagentes; Agentes de software; Adaptabilidade de sistemas.

ABSTRACT

A Reference Architecture Based on Agents for IoT Services’ Adaptability

The evolution of sensing and actuation devices that are part of the Internet
of Things (IoT) provides the creation of many useful services for society. The
architectural organization of the systems that aggregate these devices is an
important element in order for these services to be dynamically inserted and
altered in these systems without any harmful interference to the other services
already in operation. This work aims to contribute to the issue of adaptability
(dynamic inclusion and evolution) of IoT services by proposing an architecture
based on software agents capable of helping to achieve this requirement.
Through a bibliographical survey, this work collects informations that allow to
formulate hypotheses about which are the requirements that a software
architecture needs to attend in order for this objective to be fulfilled. With the
support of this information, a software architecture model is generated and, based
on this model, a system is constructed in order to provide information about the
effectiveness of this architecture in the fulfillment of service adaptability. In
addition to the effectiveness analysis, the work generates a list of benefits and
limitations of the proposed architecture and a list of actions (expected or not) for
its implementation, in order to provide an initial view of the effort required for the
dynamic inclusion and evolution of services using this architecture.

Keywords: Software architecture; Internet of things; Multi-agent systems,
Software agents; Systems adaptability.
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1 INTRODUÇÃO

Esta seção é uma introdução que tem por finalidade fornecer as
motivações e o objetivo deste trabalho. A descrição das contribuições
encontradas neste trabalho, do método de pesquisa utilizado e da organização
do texto também fazem parte dessa seção.

1.1 Motivação

Internet das Coisas (IoT - Internet of Things) é, segundo T Y.2060 (2012),
uma infraestrutura mundial para a sociedade da informação, que possibilita
serviços avançados pela interligação entre “coisas” (físicas e virtuais) com base
em meios de informação e de comunicação interoperáveis existentes ou em
evolução. Nesse contexto, é possível integrar dispositivos de detecção avançada
e atuação como, por exemplo, sensores de movimento, dispositivos de
reconhecimento de imagem, sensores de temperatura, entre outros, com
comunicação avançada máquina-a-máquina, rede autonômica, mineração de
dados, tomada de decisão, segurança e proteção de privacidade e computação
em nuvem.
Lopez e Perez (2012) observam que uma arquitetura centralizada para a
IoT poderia trazer o risco de que uma falha no sistema possa prejudicar suas
operações.
Trabalhos como os de Lopez e Perez (2012) e de Lepänen et al. (2014)
mencionam que a abordagem baseada em agentes é a mais indicada para
manter a natureza distribuída da IoT, permitindo uma maior independência das
peças de software que compõem o sistema e uma maior adaptabilidade desse
mesmo sistema. Nesse contexto diversos autores, como os mencionados nos
próximos parágrafos, confirmam sua predileção pela abordagem baseada em
agentes.
Mzahm, Ahmad e Tang (2013) propõem uma arquitetura de software
baseada em agentes, cujo objetivo é a extração de comportamentos inteligentes
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dos dispositivos de detecção e atuação da IoT e das peças de software que
interagem com esses dispositivos, possibilitando a geração de serviços úteis às
pessoas.
No trabalho de Dimakis et al. (2006) é possível notar a preocupação com
a contextualização dos dados fornecidos por dispositivos. Sua proposta utiliza
uma arquitetura baseada em agentes para o cumprimento desse requisito.
O trabalho de Ayala, Amor e Fuentes (2012) mostra como principal
preocupação a criação de uma arquitetura para agentes de software capaz de
prover autonomia e autogestão a um serviço de IoT, tornando esse serviço capaz
de tomar decisões baseadas no contexto do dispositivo ao qual está ligado e
com base nas mensagens trocadas com outras aplicações.
Kim et al. (2007) propõem uma arquitetura de software para a composição
de um diretório de recursos que organiza os serviços fornecidos por agentes de
software em categorias e os disponibiliza de acordo com o contexto da aplicação
ou do usuário solicitante.
A partir desses trabalhos, é possível perceber que as propostas de
arquiteturas baseadas em agentes tentam, de alguma forma, cumprir algum
requisito da IoT como, por exemplo, autonomia de serviços, contextualização de
dados, interação inteligente, exposição de serviços, entre outros. Com base
nessa observação pode ser constatada a existência de uma preocupação com a
organização dos elementos que compõem a IoT, mostrando que essa
organização é um assunto relevante.
Estabelecer uma arquitetura de referência que auxilie na resolução dos
requisitos de IoT é um passo significativo para padronizar a oferta, a evolução e
a interoperabilidade dos serviços que esta fornece, de modo que esses serviços
convivam de forma harmônica e ainda consigam manter uma certa
independência. Entretanto, ao considerar uma abordagem baseada em agentes
capaz de representar os possíveis serviços fornecidos pela IoT, é necessário
pensar em uma arquitetura que auxilie na construção de sistemas adaptáveis
que permitam a reconfiguração desses serviços, facilitando sua inclusão e
alteração nesses sistemas.
As discussões e pesquisas em torno de IoT e Sistemas Multiagentes
(MAS – Multi-Agent System) podem ajudar a disponibilizar meios cada vez mais
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adequados de representar a organização dos elementos que compõem a IoT,
fazendo com que os engenheiros e cientistas da computação possam se
beneficiar de um conhecimento menos abstrato nessa área, permitindo que eles
contribuam para a criação de novos serviços e para a evolução dos serviços
existentes.

1.2 Objetivo

Neste trabalho os serviços de IoT se referem às funcionalidades
fornecidas por sistemas de IoT a humanos ou sistemas computacionais. Essas
funcionalidades são viabilizadas pela integração entre os diversos dispositivos
físicos (sensores e atuadores) e as peças de software que compõem esses
sistemas, uma integração possível graças à Internet.
Com a crescente evolução dos dispositivos de sensoriamento e atuação,
incluindo aumento de suas capacidades computacionais e de interação com o
ambiente em que se encontram, é evidente que cada vez mais serviços serão
implementados. Nesse contexto, é sensato considerar a adaptabilidade desses
serviços em sistemas de IoT. Com base nos trabalhos relacionados (seção 3), é
possível explorar essa capacidade.
Este trabalho tem como objetivo principal propor uma arquitetura de
referência para a adaptabilidade de serviços em IoT. Isso significa que o objetivo
da arquitetura é auxiliar na inclusão e evolução (alteração) desses serviços no
sistema, de forma dinâmica (sem que o sistema e os serviços tenham que ter
suas execuções paralisadas). Para tal propósito, é necessário definir os tipos de
agentes de software e sua organização dentro dessa arquitetura.
Outros pontos que também serão abordados na arquitetura a ser definida
são a exposição dos recursos do sistema (agentes e serviços de IoT) e a
interação dos serviços com agentes de diferentes domínios físicos e lógicos de
modo a formar uma federação de agentes com o propósito de obter as
informações e os dados necessários para o fornecimento desses serviços.
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Questões como segurança, desempenho e escalabilidade do sistema não
serão abordadas neste trabalho e, em alguns casos (casos nos quais existe
alguma relação dessas questões com a adaptabilidade de serviços), serão
abordadas superficialmente.
Inclusa no objetivo, está a construção de um exemplo prático (projeto e
implementação de um protótipo de sistema) usando a arquitetura definida. O
exemplo prático não utilizará dispositivos de IoT reais. Os dados coletados de
dispositivos serão, portanto, virtuais e provenientes de agentes de software que
compõem o sistema. A construção do protótipo, além de auxiliar na avaliação da
arquitetura de referência, constitui um objetivo secundário que tem como função
mostrar a alteração e inserção dinâmica de serviços, fornecendo, assim, uma
visão menos abstrata da arquitetura de referência e de sua aplicação.

1.3 Contribuições

Neste trabalho é realizado um levantamento bibliográfico cujas propostas
dos trabalhos relacionados abordam questões como aplicações independentes
de plataforma, adaptabilidade do sistema aos contextos de hardware e do
ambiente, interação inteligente entre agentes de software, autogestão de
agentes de software e exposição de serviços.
Combinar essas questões em um único texto é uma das principais
contribuições deste trabalho, pois oferece uma visão da união e da intersecção
dessas propostas.
Esta pesquisa não encontrou abordagens cujo objetivo principal da
criação de uma arquitetura de software para sistemas de IoT fosse a satisfação
do requisito de adaptabilidade de serviços, no sentido de inclusão e alteração de
serviços de IoT de forma dinâmica (em tempo de execução) e interativa.
Entretanto, com base na junção das abordagens dos trabalhos relacionados, é
possível combinar elementos como, o framework para interação inteligente entre
agentes de software, fornecido por Mzahm, Ahmad e Tang (2013), o diretório de
recursos, fornecido por Leppänen e Riekki (2013), a descrição dos componentes
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que compõem aplicações de IoT, fornecida por Lopez e Perez (2012), os
recursos para autogerenciamento de agentes de software, fornecidos por Ayala,
Amor e Fuentes (2012), o middleware adaptável ao contexto de dispositivos de
IoT, fornecido por Dimakis et al. (2006), e o mecanismo de exposição de
serviços, fornecido por Kim et al. (2007), de modo que esses elementos
contribuam para a exposição, interação e autonomia dos serviços de IoT e
possibilitem a criação de uma arquitetura de software que auxilie na realização
do objetivo deste trabalho.
Outra contribuição, relacionada com a definição da arquitetura de software
proposta, é a possibilidade de sua utilização (em outros trabalhos) como objeto
de investigação para oferecer adaptabilidade a outros tipos de aplicações, não
limitadas ao fornecimento de serviços de IoT.
Este trabalho cria subsídios, na forma de exemplos de aplicação da
arquitetura proposta, que apoiam o preenchimento da lacuna existente entre a
definição da arquitetura em questão e a implementação de uma aplicação
concreta (software executável) baseada nessa arquitetura.
O trabalho contribui ainda com um mapeamento das características
necessárias para a adaptabilidade de serviços de IoT e apresenta um
levantamento inicial do esforço exigido para aplicação da abordagem proposta,
assim como seus benefícios e limitações.

1.4 Método de Pesquisa

Esta subseção tem a finalidade de expor o método de pesquisa utilizado
neste trabalho.
O método leva em conta um conjunto de informações retirado dos
trabalhos relacionados, que tem como objetivo a formulação de hipóteses sobre
os requisitos necessários para a adaptabilidade de serviços em sistemas de IoT.
Uma arquitetura de software é, então, produzida seguindo essas hipóteses. A
abordagem adotada para o projeto da arquitetura é inspirada na Arquitetura
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Baseada em Modelos (MDA – Model-Driven Architecture). Segundo Elammari e
Issa (2013), essa abordagem pode ser utilizada para proporcionar uma maneira
eficiente de escrever especificações (baseadas em modelos) para o
desenvolvimento de aplicações, de modo apartado da plataforma técnica em que
essas serão implementadas. Essa característica resulta em um aumento na
flexibilidade e na facilidade de desenvolvimento de um MAS.
Após a definição da arquitetura, esta é testada e avaliada por meio da
simulação de um sistema de controle de vias férreas, cujo protótipo é construído
com base nessa arquitetura. As conclusões obtidas a partir da simulação têm a
finalidade de expor as limitações e os benefícios resultantes da abordagem
arquitetural proposta, de modo que seja possível concluir qual é a cobertura que
essa abordagem consegue ter no contexto de adaptabilidade de serviços de IoT.
O método de pesquisa é composto por 7 passos (macro atividades):


Revisão bibliográfica: O primeiro passo da pesquisa inclui uma
descrição dos conceitos básicos que a envolvem, e o levantamento
de trabalhos que representam o estado da arte na área de
arquiteturas de software baseadas em agentes para IoT. Esses
trabalhos foram obtidos por meio de buscas na Internet usando as
seguintes palavras-chave:
o Arquitetura de software;
o Internet das coisas;
o Sistemas multiagentes;
o Agentes de software;
o Adaptabilidade de sistemas.
Após as buscas, os textos dos trabalhos foram analisados com o
objetivo de revelar se os seus conteúdos teriam relevância para
esta pesquisa e, deste modo, ser possível desconsiderar os
trabalhos cujos temas desviassem em demasia dos objetivos deste
trabalho.



Mapeamento dos requisitos de sistema e de software: Neste
passo ocorre o levantamento das características mais relevantes
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dos trabalhos relacionados. A seleção dessas características é
feita segundo sua importância para o propósito deste trabalho.
Para ilustrar essa importância, são geradas hipóteses sobre a
contribuição dessas características para a adaptabilidade de
serviços de IoT. Com isso é possível definir os requisitos funcionais
e não funcionais para a construção da arquitetura de software
proposta. Os requisitos não funcionais dizem respeito às
exigências que o sistema deve cumprir para que a adaptabilidade
de serviços possa ser alcançada. Essas exigências auxiliam na
elaboração do projeto estrutural do sistema. Os requisitos
funcionais são utilizados principalmente para descrever as
principais funções dos serviços fornecidos pelo sistema cuja
finalidade é a de exercitar a arquitetura de referência. Três
requisitos são tomados como premissas para a existência da
adaptabilidade de serviços de IoT:
o Inclusão dinâmica de serviços no sistema: A arquitetura do
sistema deve permitir que serviços de IoT possam ser
inseridos dinamicamente (em tempo de execução) no
sistema sem prejudicar os demais serviços que estão em
funcionamento.
o Alteração dinâmica de serviços no sistema: A arquitetura
dos

agentes

de

serviços

deve

permitir

que

os

comportamentos desses agentes possam ser alterados
dinamicamente por meio da inclusão ou exclusão de novos
comportamentos.
o Independência das peças de software: Como a inclusão e a
alteração dinâmica de serviços de IoT fazem parte do
objetivo deste trabalho e são tidos como pré-requisitos do
sistema, é sensato pensar que as peças de software
(agentes) necessitam de um grau de desacoplamento que
permita a adaptabilidade de serviços.
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Essas premissas ajudam a orientar a busca dos requisitos obtidos
a partir dos trabalhos relacionados, fornecendo as principais
características com as quais esses trabalhos devem contribuir.


Projeto da arquitetura abstrata: Neste passo é definida uma
arquitetura de software que modela a estrutura e o comportamento
dos agentes de software voltados para o fornecimento de serviços
de IoT e dos demais agentes de software que compõem o
middleware do sistema. Essa arquitetura é tida como uma
arquitetura de referência, pois tem a finalidade de servir como um
framework para a geração de arquiteturas com capacidades de
adaptabilidade de serviços de IoT. A arquitetura abstrata não trata
funcionalidades

específicas

de

um

serviço

de

IoT.

As

funcionalidades tratadas neste ponto se relacionam com a
satisfação da adaptabilidade de serviços e com a interação entre
os agentes. A arquitetura abstrata permite a definição das ações
esperadas para a realização desta. Essas ações se referem às
prováveis necessidades de modelagem de elementos de software
na arquitetura concreta (definida no passo “Projeto da arquitetura
concreta”), de codificação de funcionalidades relacionadas à
capacidade de inclusão e alteração de serviços no sistema, e de
interações do administrador do sistema com as interfaces criadas.


Projeto da arquitetura concreta: Neste ponto é definida uma
arquitetura de software que realiza a arquitetura abstrata,
modelando funcionalidades específicas dos serviços a serem
fornecidos. As funcionalidades específicas dizem respeito a casos
considerados reais e, por esse motivo, essa arquitetura é chamada
de concreta. No caso deste trabalho foi escolhido retratar um
sistema simplificado de monitoramento e controle de vias férreas.
Os serviços desse sistema se baseiam nos dados coletados de
dispositivos de IoT (sensores de radiofrequência (RF) e radares de
velocidade). A derivação da arquitetura abstrata para a concreta
fornece uma visão da aplicação dos conceitos definidos na
arquitetura abstrata. Nesta etapa, os elementos de software
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modelados, que se relacionam à inclusão e alteração dinâmica de
serviços no sistema, são coletados como evidência das ações
efetuadas para a realização da arquitetura abstrata. Desta forma
é possível listar ações esperadas para a implementação desses
elementos.


Implementação do protótipo sistêmico: Neste passo, peças de
software, que se baseiam na arquitetura concreta, são construídas
(codificadas e compiladas). As peças de software produzidas
representam um sistema de IoT e seus serviços. Os dispositivos
físicos (sensores e atuadores) são simulados por agentes de
software. Após a codificação, as funcionalidades implementadas,
que se relacionam à inclusão e alteração dinâmica de serviços no
sistema, são coletadas como evidência das ações efetuadas para
a realização da arquitetura concreta.



Execução do protótipo sistêmico: Neste passo, as peças de
software, já codificadas e compiladas, são executadas. Este passo
consiste num experimento que mostra como a adaptabilidade de
serviços pode ser alcançada com a abordagem proposta. A
finalidade deste experimento é a produção de evidências baseadas
na observação da inclusão de um serviço de IoT inteiramente novo
no sistema e da alteração de um serviço já existente. As evidências
que se espera observar nesta etapa são as ações efetuadas pelo
administrador do sistema para que a inclusão e alteração
dinâmicas dos serviços sejam realizadas. As evidências coletadas
até este ponto auxiliam na avaliação da veracidade das hipóteses
levantadas no mapeamento dos requisitos de sistema e de
software, na avaliação do percentual de esforço exigido para a
realização da arquitetura proposta e na avaliação da eficácia no
cumprimento dos requisitos levantados para a modelagem e
implementação da arquitetura proposta.



Avaliação dos resultados obtidos: Neste passo são discutidas
as evidências obtidas por meio do experimento e dos passos
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anteriores. A avaliação dessas informações tem como finalidade a
obtenção das seguintes conclusões:
o Grau de generalização que o experimento oferece: O grau
de generalização corresponde à análise e descrição das
situações de contorno do experimento e de como estas
podem limitar a generalização das conclusões obtidas. As
principais limitações que podem ser observadas são:


Caso específico: O experimento utiliza um caso
específico representado por um protótipo de sistema
simplificado de monitoramento e controle de vias
férreas.



Simulação de dispositivos físicos: Os dispositivos
físicos da IoT são representados por peças de
software.



Requisitos

não

abordados:

Questões

como

desempenho, segurança e escalabilidade não são
tratadas neste trabalho.


Ambiente

de

desenvolvimento

e

de

testes:

Características do ambiente (estrutura de hardware,
sistema

operacional

e

ferramentas

de

desenvolvimento) que podem limitar de alguma forma
as conclusões obtidas por meio do experimento.
o Esforço necessário para efetuar a adaptabilidade de
serviços: A modelagem da arquitetura concreta e a
codificação das peças de software necessitam de ações já
previstas e de ações não previstas para que o administrador
do sistema consiga inserir um novo serviço no MAS e alterar
(evoluir) o comportamento de outro serviço já existente, de
forma dinâmica, por meio da interação com interfaces do
sistema. Este trabalho expõe uma lista dessas ações com
base na arquitetura de software estabelecida e na
observação das evidências do experimento. O grau de
esforço é a porcentagem obtida pela relação entre as ações
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efetuadas e as ações previstas. O valor obtido dessa
porcentagem é subtraído por 100 para que se possa avaliar
em quanto o esforço superou o esforço previsto ou se o
esforço foi menor que o previsto. Por exemplo: Uma possível
conclusão poderia ser - “...o esforço obtido superou em 15%
o esforço esperado...”. O cálculo de esforço é mostrado na
equação 1 deste trabalho.
Equação 1 - Esforço para efetuar a adaptabilidade de serviços

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟ç𝑜 = (
× 100) − 100
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
A lista de ações efetuadas pode ser utilizada como base
para futuros trabalhos que queiram reproduzir este
experimento.
o Veracidade dos requisitos: A veracidade dos requisitos é
definida pela avaliação da contribuição dos requisitos
levantados para a adaptabilidade de serviços. Se um
requisito levantado não contribui para a adaptabilidade,
então esse requisito é classificado como “sem importância”;
caso contrário, ele recebe a classificação “importante”.
o Grau de cobertura que a arquitetura proposta oferece no
cumprimento do requisito de adaptabilidade de serviços de
IoT: O grau de cobertura corresponde à análise da eficácia
da arquitetura no cumprimento do propósito deste trabalho.
A eficácia é a porcentagem definida pela medida da relação
entre

os

resultados

obtidos

(número

de

requisitos

“importantes” atendidos) e os resultados desejados (número
de requisitos “importantes”). O cálculo de eficácia é
mostrado na equação 2 deste trabalho.
Equação 2 - Eficácia no cumprimento da adaptabilidade de serviços

𝑒𝑓𝑖𝑐á𝑐𝑖𝑎 =

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 "𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠" 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
× 100
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 "𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠"
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o Benefícios da arquitetura proposta: Neste trabalho é feito um
exercício de reflexão sobre as características da arquitetura
proposta, que constituem benefícios (esperados ou não)
relacionados ao cumprimento do objetivo deste trabalho. Os
benefícios esperados são descritos pela contribuição dos
requisitos que foram atendidos pela arquitetura, e os
benefícios não esperados são descritos por novas
características descobertas sobre a arquitetura, que
beneficiam a adaptabilidade de serviços.
o Limitações da arquitetura proposta: Já que este trabalho não
aborda alguns requisitos de IoT como, por exemplo,
segurança e desempenho, é feito um exercício de reflexão
sobre as influências (limitações) que esses requisitos e
outras características descobertas sobre a arquitetura
proposta exercem sobre sua aplicabilidade. Os requisitos
levantados que não são atendidos pela arquitetura, se
existirem, também farão parte da lista de limitações.

1.5 Organização do Texto

Este texto é composto por 7 seções.
Na seção 2 (Fundamentação Teórica) são expostos os conceitos e
fundamentos teóricos que subsidiam essa pesquisa e que são necessários para
entende-la.
Na seção 3 (Trabalhos Relacionados) são expostos os trabalhos
relacionados com este trabalho, que foram selecionados segundo o critério de
que estes deveriam abordar arquiteturas de software baseadas em agentes e
IoT, fornecendo subsídios para o propósito deste trabalho.
Na seção 4 (Modelagem da Arquitetura de Referência) estão descritos
os requisitos necessários para a construção de uma arquitetura que auxilie na
adaptabilidade de serviços de IoT e os requisitos que devem ser atendidos pelo
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protótipo de sistema que será utilizado para testar essa arquitetura. Também é
descrito como esses requisitos foram obtidos a partir dos trabalhos relacionados.
Após as descrições relacionadas aos requisitos, é mostrado como foi efetuada a
modelagem da arquitetura de software proposta (arquitetura abstrata ou de
referência), que é o objeto de estudo deste trabalho. Esta seção também
compreende uma lista de ações esperadas para a realização dessa arquitetura.
Essas ações se referem às atividades de modelagem e codificação de elementos
(agentes, objetos e funcionalidades), que são supostamente necessários para
que uma arquitetura concreta seja derivada da arquitetura proposta e
implementada como peças de software executáveis que auxiliam na
adaptabilidade de serviços.
Na seção 5 (Aplicação da Arquitetura de Referência) é mostrada a
descrição de como foi efetuada a modelagem da arquitetura concreta, que
realiza a arquitetura abstrata. Essa arquitetura contém a descrição de um
exemplo prático representado por um protótipo simplificado de sistema de
monitoramento e controle de vias férreas, que tem como finalidade testar a
arquitetura de referência. Nesta seção também será gerada uma lista de ações
efetuadas para a modelagem da arquitetura concreta e uma lista de ações
esperadas para a implementação dos elementos resultantes dessa modelagem.
Na seção 6 (Implementação, Testes e Resultados) é mostrada a
descrição das ferramentas, linguagens de programação e bibliotecas utilizadas
na implementação do protótipo de sistema de monitoramento e controle de vias
férreas e o caderno de testes utilizado na avaliação dos resultados dos testes
efetuados por meio da inclusão de um serviço de IoT novo no sistema e por meio
da alteração de um dos serviços de IoT já inclusos nesse mesmo sistema. Após
a exibição dessas informações, é mostrada uma lista de ações efetuadas para a
implementação do protótipo, o resultado dos testes e a avaliação das ações
esperadas e efetuadas durante as etapas de projeto e implementação do
sistema. Outras evidências avaliadas nesta seção são as restrições geradas pelo
experimento.
Na seção 7 (Conclusões) são realizadas observações referentes aos
principais resultados obtidos na pesquisa e sugestões para possíveis trabalhos
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futuros baseados nesta. As observações incluem características descobertas por
meio do experimento, que se referem à arquitetura de referência, à arquitetura
concreta, ao protótipo implementado e às restrições da pesquisa. Além disso,
são sugeridas melhorias que podem ser aplicadas a este trabalho, cuja finalidade
é a obtenção de conclusões que não foram possíveis de se obter por meio deste.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção são apresentados os fundamentos teóricos que subsidiam
esta pesquisa. A seção está dividida em duas partes. A primeira parte tem o
papel de expor o conhecimento, os conceitos e as terminologias que fazem parte
da base estrutural deste trabalho, enquanto a segunda parte tem como objetivo
explicar o método de desenvolvimento de software aplicado para o projeto e a
implementação da arquitetura proposta por este trabalho.

2.1 Conceitos e Terminologias

Um dos objetivos da fundamentação teórica é expor o significado do termo
“arquitetura de software” para que fique clara qual deve ser a expectativa quanto
à proposta de sugerir uma arquitetura de software baseada em agentes para a
adaptabilidade de serviços de IoT.
De acordo com (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2012), algumas pessoas
fazem a suposição implícita de que o projeto de um software é um produto das
exigências técnicas de um sistema, quando na verdade é parte crucial da sua
concepção.
A arquitetura de software de um programa ou sistema computacional
representa as estruturas do sistema, dando uma visão abstrata de seus
elementos de software. Isso inclui as propriedades externas visíveis e os
relacionamentos desses elementos e o afastamento de detalhes de
implementação, algoritmos e representação de dados.
A representação de uma arquitetura de software engloba mais do que a
representação de estruturas estáticas e subdivisões de componentes. Ela inclui
as estruturas dinâmicas que informam como os elementos do sistema interagem
dinamicamente entre si. Ao olhar para os tipos de estruturas representadas em
um diagrama (banco de dados, interface gráfica, executáveis, etc.), pode-se
muito bem imaginar suas funcionalidades e seus comportamentos. Embora essa
imagem mental se aproxime de uma arquitetura, ela é incompleta, pois induz o
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observador a deduzir as informações que não estão presentes. Se o
comportamento de um elemento influencia como outro elemento deve ser escrito
para que possa existir uma interação entre ambos, ou se esse elemento é
importante para a aceitação do sistema, é aconselhável que ele faça parte da
representação da arquitetura de software.
Este trabalho concorda com essas definições e, apesar da existência de
outras formas de representação como, por exemplo, descrições formais e
semiformais, optou por representar a arquitetura de software por meio de
diagramas que ilustrem elementos estáticos e dinâmicos que sejam importantes
para o propósito da arquitetura, tentando deixar explícita a interação entre esses
elementos e seus papéis dentro do sistema.
Uma vez que o conceito de arquitetura de software que este trabalho
segue foi apresentado, é importante entender a área em que esse conceito será
aplicado (Internet das Coisas) e o que este trabalho entende por serviços de IoT.
Segundo Vermesan et al. (2015), Internet das Coisas é um conceito e
também um paradigma que consiste em um ambiente que contém a presença
pervasiva de coisas ou objetos capazes de se comunicar e cooperar uns com os
outros a fim de fornecer serviços e atingir objetivos comuns. Isso é feito por meio
de conexões sem fio ou com fio e de esquemas de endereçamento únicos. A IoT
se utiliza da sinergia gerada pela convergência entre a Internet de consumo, a
Internet de negócios e a Internet industrial para criar uma rede global e aberta
que conecta pessoas, dados e coisas. Nesse contexto é possível concluir que
os serviços de IoT são serviços que não são óbvios sem a inteligência resultante
da interação entre esses elementos, que é possibilitada graças a esse nível de
conectividade. As aplicações da IoT incluem a criação de ambientes inteligentes
e de objetos dotados da capacidade de autogestão em diversas áreas (energia,
cidades, transporte, prédios, saúde, etc.). Um exemplo de serviço pode ser o da
casa inteligente, no qual sensores espalhados pela casa auxiliam na realização
automática de tarefas como, por exemplo, ajustar a luminosidade de acordo com
a ocasião, realizar um pedido de compra no supermercado após a constatação
da falta de um produto na geladeira, etc.
Outro ponto a ser discutido é a motivação pela escolha da abordagem
baseada em agentes para criação de uma arquitetura de software que visa
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auxiliar na adaptabilidade de serviços de IoT. Entretanto, antes de tal discussão
é coerente exibir a fundamentação teórica que auxilia no entendimento da
definição dos elementos que compõem um sistema baseado em agentes.
Russel e Norvig (2013) apresentam os conceitos fundamentais do que são
agentes e ainda classificam os agentes de acordo com os princípios subjacentes
de quase todos os sistemas inteligentes. Além disso, classificam os ambientes
em que os agentes podem atuar de acordo com sua visibilidade e de acordo com
outras dimensões como, por exemplo, dinamismo de suas mudanças e número
de estados.
Segundo esses conceitos, um agente é qualquer coisa capaz de
reconhecer um ambiente por meio de sensores e de transformar esse ambiente
por meio de atuadores. Nesse contexto, um dispositivo físico ou uma peça de
software que interage com o ambiente no qual está inserido sem expor suas
ações internas pode ser considerado como sendo um agente. Apesar dessa
descrição, existem características que diferem os agentes, de forma que eles
possam ser classificados em:


Agentes reflexivos simples: Esses agentes são baseados em
regras de condição e ação. Eles atuam sobre o ambiente mediante
as condições deste e de acordo com regras internas próprias.



Agentes reflexivos baseados em modelos: Esses agentes
possuem o conhecimento de como suas ações afetam o mundo. A
percepção atual do ambiente ao qual o agente está inserido é
combinada com um estado antigo para que suas decisões sejam
tomadas e suas ações sejam efetuadas.



Agentes baseados em objetivo: Esses agentes possuem
informações que descrevem situações que lhes são desejáveis.
Essas informações são combinadas com possíveis ações com a
finalidade de escolher ações que alcancem seus objetivos.



Agentes baseados em utilidade: Esses agentes, além de
possuírem informações de objetivos, possuem uma função de
utilidade que descreve o grau de utilidade dessas informações,
fazendo com que a escolha de uma ação passe a ser não mais
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binária, e sim, baseada no grau de sucesso que uma ação pode
trazer para o agente.
As classificações dos ambientes nos quais os agentes de software estão
inseridos podem ser resumidas em:


Acessível X Inacessível: Os ambientes acessíveis são aqueles
completamente visíveis pelos agentes com os quais interagem. Já
os ambientes inacessíveis possuem partes que, pelo menos em um
dado momento, não são visíveis aos agentes.



Determinístico X Não-determinístico: O ambiente determinístico
é aquele no qual a ação de um agente tem um efeito garantido. Já
no ambiente não-determinístico, a ação de um agente pode resultar
em um efeito inesperado.



Estático X Dinâmico: Os ambientes estáticos possuem a
característica de serem alterados somente por meio das ações dos
agentes com os quais se relacionam. Já os ambientes dinâmicos
podem ser alterados por outros processos que independem da
ação de um agente.



Discreto X Contínuo: Os ambientes discretos, ao contrário dos
contínuos, possuem um número finito de estados e percepções.



Episódico X Sequencial: Os ambientes episódicos são aqueles
nos quais os agentes escolhem sua ação baseados somente no
próprio episódio. Já nos ambientes sequenciais as ações de um
agente podem afetar todas as suas ações futuras.



Agente único X Multiagente: O ambiente de agente único é
aquele que, ao contrário do ambiente multiagente, é composto por
um único agente.

Wooldridge (2009) também fornece conhecimento fundamental sobre
agentes e sobre sua interação e comunicação dentro de um MAS, de modo a
definir diferentes níveis de dependência entre agentes e esclarecimentos sobre
as linguagens de comunicação utilizadas por eles. Segundo sua visão, as
interações entre agentes podem ser classificadas em:


Relação de independência: Não existe dependência entre os
agentes que compõem o ambiente.
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Relação unilateral: Ocorre quando apenas um agente depende de
outro e não o contrário.



Relação mútua: Quando ambos agentes dependem um do outro
para a realização de um mesmo objetivo.



Relação de dependência recíproca: Ocorre quando ambos
agentes dependem um do outro para o cumprimento de alguns de
seus objetivos, que não necessariamente são os mesmos.

Um outro conceito que está intimamente ligado aos Sistemas
Multiagentes é o conceito de Sistema de Sistemas (SoS – System of Systems).
Segundo Alonso, Karcanias e Hessami (2013), um SoS é um sistema
caracterizado pela integração em larga escala de muitos sistemas autocontidos
e independentes que satisfazem as necessidades globais do sistema. Os
principais fatores por trás da noção de SoS são:


O número crescente de sistemas que interagem com forte conectividade
na sociedade e na indústria.



O comportamento emergente com a necessidade de equilibrar a
cooperação e a autonomia.



A crescente complexidade global dos sistemas.
As principais características que diferenciam Sistemas de Sistemas de

outros sistemas compostos são a autonomia dos sistemas que os compõem e a
existência de objetivos independentes por parte desses sistemas. Nesse
contexto, Sistemas Multiagentes podem ser entendidos como um tipo particular
de SoS, e desempenham o mesmo papel no desenvolvimento de um SoS que
os objetos e classes desempenham na conceptualização, formalização e
implementação de sistemas compostos cujas peças de software não apresentam
autonomia e objetivos próprios.
Todas essas classificações ontológicas servem de orientação para a
determinação dos tipos de agentes e ambientes que melhor se adequam a um
projeto de MAS e, por isso, esse conhecimento é importante para a realização
da proposta deste trabalho.
Além dessas classificações, existem conceitos relacionados com a
inteligência dos agentes. Esses conceitos estão ligados com as crenças, desejos
e intenções dos agentes que possuem algum tipo de raciocínio. O trabalho de
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Rao e Georgeff (1995) discute os principais elementos de uma arquitetura BDI
(belief, desire, intention - crença, desejo, intenção), com o objetivo de integrar a
fundamentação teórica de agentes BDI com as implementações existentes
desse tipo de agente. Deste modo, é possível fornecer uma visão da importância
e da aplicação desses elementos na construção de sistemas, cujos requisitos
envolvem alteração dinâmica e imprevisível do ambiente dos agentes e escolha
de ações que melhor se adequam aos objetivos dos agentes.
Para atingir esse objetivo, seu trabalho expõe a lógica de interpretação
BDI proposta e descreve um sistema de gerenciamento de tráfego aéreo
baseado em agentes, conhecido como OASIS, que na data desse trabalho
estava sendo testado no aeroporto de Sydney (Austrália).

A Figura 1 exibe o laço de interpretação BDI.

Figura 1 - Interpretador BDI
inicializa-estado();
repete
opções := gerador-opções(fila-de-eventos);
opções-selecionadas := julgador(opções);
atualiza-intenções(opções-selecionadas);
executa();
pega-novos-eventos-externos();
descarta-atitudes-bem-sucedidas();
descarta-atitudes-impossíveis();
fim repete;
Fonte: traduzido de Rao e Georgeff (1995).

De acordo com a lógica de interpretação BDI, a arquitetura do agente é
composta de três estruturas de dados dinâmicas representando as crenças, os
desejos e as intenções do agente, e por uma fila de entrada de eventos (ações
que geram informações sobre o ambiente ou sobre o estado interno do agente).
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O laço de interpretação funciona da seguinte maneira: no início de cada ciclo,
um gerador de opções lê a fila de eventos, que correspondem às crenças do
agente e retorna uma lista de opções, que correspondem aos desejos do agente.
Em seguida, um julgador seleciona um subconjunto de opções a serem adotadas
e as inclui em uma estrutura de intenção. Se, nesse ponto, existir a intenção de
realizar uma ação, então esta será executada pelo agente. Qualquer evento
externo ocorrido durante o ciclo de interpretação é, então, incluído na fila de
eventos. Os eventos internos são incluídos na fila à medida em que eles
ocorrem. Em seguida, o agente modifica as estruturas de intenção e de desejo,
eliminando todos os desejos satisfeitos e intenções realizadas, bem como todos
os desejos impossíveis de serem satisfeitos e as intenções não realizadas.
Segundo Bratman (1987), essa arquitetura abstrata é uma idealização
que captura fielmente a teoria de raciocínio prático, incluindo seus vários
componentes (geração de opção, deliberação, execução e manipulação de
intenção).
Este trabalho utilizará uma lógica de interpretação BDI na qual um agente
de software, correspondente ao componente “Máquina de Raciocínio”, proposto
por Ayala, Amor e Fuentes (2012), auxiliará na tomada de decisão sobre qual
comportamento acionar para um dado serviço de IoT. Essa decisão será tomada
com base na interpretação do contexto do ambiente fornecida por um agente
perceptual, nos fatos fornecidos por outros agentes do ambiente e com base nas
regras existentes no agente de raciocínio.
Uma vez que a conceptualização dos elementos que compõem um
sistema baseado em agentes foi exposta, é possível mostrar a sua relação com
as referências que influenciaram a escolha dessa abordagem para que os
objetivos propostos por este trabalho sejam alcançados.
De acordo com Lopez e Perez (2012), mesmo se um sistema centralizado
tivesse a vantagem de controlar o ambiente, conhecer suas capacidades e
assegurar a delegação e o comprimento de tarefas, seria difícil manter tal
sistema quando a quantidade de dispositivos conectados é alta; e ainda há o
risco de que uma falha nesse sistema possa prejudicar as operações
relacionadas a esses dispositivos. Consequentemente, é válido considerar uma
abordagem que mantenha a natureza distribuída da IoT, permitindo maior
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adaptabilidade e também disponibilizando recursos de segurança e controle
nesse ambiente.
Para Wooldridge (2009), cada vez mais a computação tende a representar
o mundo real e agentes de software são elementos ótimos para a representação
das “coisas” que compõem a IoT. Um agente tem controle sobre seu estado e
seu comportamento. Em geral, os agentes não podem forçar outros agentes a
executarem uma ação e nem a mudarem seu estado interno. O que eles podem
fazer é executar ações comunicativas na tentativa de influenciar outros agentes.
Esse fato contribui para que a comunicação entre os elementos do sistema
possa ser assíncrona e para que um elemento não interfira em outro de forma
destrutiva.
Uma vez estabelecido que a abordagem multiagente será seguida, é
importante mencionar quais são as outras fontes que a apoiarão.
Este trabalho procura tomar como base alguns elementos da arquitetura
abstrata e do gerenciamento de agentes propostos por FIPA (1) (2) (2002).
Segundo FIPA (1) (2002), sua arquitetura abstrata explora as relações entre os
elementos fundamentais de sistemas de agentes. Ao descrever as relações
entre estes elementos, torna-se mais claro como um MAS pode ser criado de
modo que seus agentes sejam interoperáveis. A partir deste conjunto de
elementos arquitetônicos e relações pode-se derivar um amplo conjunto de
possíveis arquiteturas concretas.
Este trabalho não tem a intenção de seguir rigorosamente essa
arquitetura, e sim de utilizá-la como guia para se obter as bases estruturais que
irão compor um MAS que contribua para a adaptabilidade de serviços de IoT.
Uma das principais contribuições dessa proposta é a introdução dos conceitos
de diretórios de serviços e de diretórios de agentes, além de propor estruturas
abstratas para disponibilização e registro de serviços. FIPA (2) (2002) também
fornece informações sobre serviços de gestão de agentes e sobre a plataforma
para transporte de mensagens. Essas informações auxiliam na estruturação dos
elementos fundamentais para a definição do sistema de gerenciamento de
agentes, dos diretórios facilitadores para busca de serviços e do sistema de troca
de mensagens.
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Outras referências que influenciaram as decisões arquiteturais deste
trabalho a fim de cumprir sua proposta são encontradas na próxima seção
(Trabalhos Relacionados).

2.2 Paradigma de Desenvolvimento

Este tópico tem por objetivo expor as bases metodológicas que serão
seguidas por este trabalho a fim de realizar o projeto da arquitetura de referência
(arquitetura abstrata) e o projeto da arquitetura concreta que serão propostos.

2.2.1 O Método Gaia

O metodo Gaia é, segundo Wooldridge, Jennings e Kinny (2000), um
método de análise e projeto orientado a agentes aplicável a uma grande
variedade de MAS. Gaia permite modelar aspectos macros (sociedades) e
micros (agentes) desses tipos de sistemas. Esse método baseia-se no princípio
de que um MAS é uma organização computacional que consiste da interação
entre vários papéis.
O processo de análise no método Gaia pode ser resumido nos seguintes
passos:


Passo 1 – Identificar os papéis de indivíduos, de departamentos e
da própria organização no sistema. Como resultado esse passo
deve gerar uma lista dos papéis-chave existentes no sistema,
descritos de forma informal.



Passo 2 – Identificar os protocolos associados a cada papel do
sistema. Isso significa identificar os padrões de interação entre os
agentes que desempenham os papéis do sistema. O resultado
desse passo é a geração de um modelo de interação desses
papéis.



Passo 3 – Gerar um modelo de papéis, mais elaborado que no
Passo 1, baseado no modelo de interação. Isso consiste em gerar
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um modelo contendo os papéis do sistema, suas obrigações,
permissões e responsabilidades, junto com os protocolos e
atividades das quais participam.


Passo 4 – Iterar passos 1-3.

O processo de projeto no método Gaia pode ser resumido nos seguintes
passos:


Passo 1 – Criar um modelo de agentes que agrega os papéis em
tipos de agentes, formando uma hierarquia de agentes.



Passo 2 – Criar um modelo de serviços baseado nas atividades,
protocolos e na segurança e presença viva dos papéis. Esse
modelo serve para identificar os serviços associados com cada
agente e as principais propriedades desses serviços.



Passo 3 – Criar um modelo de conhecimento do modelo de
interação e do modelo de agentes. O modelo de conhecimento
serve para identificar as ligações de comunicação entre os tipos de
agentes existentes no sistema. Esse modelo auxilia a encontrar
gargalos de comunicação, fazendo com que algumas vezes seja
necessário revisitar o estágio de análise e retrabalhar o projeto do
sistema.

O trabalho de Elammari e Issa (2013) descreve tabelas que têm grande
similaridade com o modelo de papéis e com o modelo de interação descritos no
método Gaia. Este trabalho utilizará essas tabelas para definir atividades,
objetivos, crenças e permissões dos tipos de agentes que fazem parte da
arquitetura de referência proposta e também para definir os relacionamentos
entre esses agentes. Complementando essas tabelas com diagramas UML é
possível fornecer uma visão da estruturação estática e dinâmica do sistema.

2.2.2 Model Driven Architecture

Elammari e Issa (2013) propõem o uso de uma abordagem dirigida por
modelos (MDA - Model Driven Architecture) para o desenvolvimento da
arquitetura de um MAS. Essa abordagem é um subconjunto do paradigma de
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Desenvolvimento Dirigido por Modelos (MDD – Model Driven Development).
Esse subconjunto é uma visão particular do Object Management Group (OMG) um consórcio sem fins lucrativos para a criação de padrões para a modelagem
de sistemas.
Esse trabalho expõe as fases do MDA e os diagramas utilizados em cada
uma dessas fases. Para isso é utilizado um exemplo, no qual um sistema
baseado em agentes para aluguel de automóveis é modelado.
O MDA é subdividido em 4 fases:


Modelo Computacional Independente (CIM – Computational
Independent Model): Essa fase é composta pela definição do
domínio do problema e pela descrição dos requerimentos do
sistema. Nessa fase são definidas as funções efetuadas pelo
sistema.



Modelo

Independente

de

Plataforma

(PIM

–

Platform

Independent Model): Nessa fase, são modelados os aspectos
estruturais do MAS (abstrações, propriedades e relacionamentos)
e os aspectos dinâmicos do MAS (interações entre as abstrações
e execuções internas). A aplicação dos modelos propostos não se
restringe a uma plataforma de agentes específica e nem a uma
linguagem de programação específica. Os modelos gerados nessa
etapa são obtidos por meio de um método orientado a agentes
como, por exemplo, o método Gaia.


Modelo Específico de Plataforma (PSM – Platform Specific
Model): Nessa fase, os modelos independentes de plataforma são
convertidos para diagramas UML de uma plataforma de agentes
selecionada. Esse processo pode ser auxiliado por ferramentas;
entretanto, neste trabalho, isso será feito manualmente, já que esta
proposta inclui a especificação de uma plataforma de agentes que
contribua para a adaptabilidade de serviços de IoT ao invés de
utilizar uma plataforma já existente. Essa abordagem foi escolhida
para manter uma independência das plataformas de agentes
existentes, de modo a não se sujeitar a qualquer possível restrição
que estas imponham, possibilitando, deste modo, uma maior
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concentração nos objetivos deste trabalho. Algumas dessas
restrições que este trabalho procura eliminar são a existência de
estruturas de software subutilizadas e a dependência de ambientes
de desenvolvimento e de linguagens de programação. Outro
motivo para utilizar essa abordagem é que ela possibilita o
fornecimento de uma visão completa de um MAS, sem que os
detalhes de sua plataforma ficassem difíceis de visualizar devido
ao encapsulamento promovido pelas plataformas existentes.


Código: Nessa fase, os modelos UML são convertidos para código
fonte.

A Figura 2 mostra uma visão conceitual da abordagem MDA e de suas
fases, fornecendo uma descrição sucinta dos artefatos produzidos em cada uma
dessas fases.

Figura 2 - Visão conceitual da abordagem MDA

Fonte: Traduzido de Elammari e Issa (2013).
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Segundo Pastor e Molina (2007), a separação da lógica da aplicação da
plataforma em que ela será executada é o principal objetivo do MDA. Isso
contribui com a diminuição do impacto que a evolução tecnológica impõe ao
desenvolvimento de aplicações e permite que a mesma especificação seja
reproduzida em várias plataformas de software.
Este trabalho utilizará esse paradigma de desenvolvimento para o projeto
e a implementação da arquitetura proposta, e se baseará em Elammari e Issa
(2013), devido às seguintes contribuições:


Seu trabalho expõe uma visão conceitual do MDA e dos diagramas
estruturais e dinâmicos que podem ser derivados de um projeto de
MAS que segue esse paradigma.



Seu trabalho descreve as fases do MDA e suas transições,
diminuindo a lacuna existente entre o projeto e a implementação
de um MAS.



Seu trabalho exibe um método de elaboração de modelo de
domínio (primeiro passo do MDA - CIM), que auxilia no
entendimento do problema tratado por esta pesquisa.



Seu trabalho auxilia na especificação de sistemas por meio de
modelos

independentes

de

plataforma,

permitindo

maior

portabilidade do projeto da arquitetura proposta por esta pesquisa.

2.2.3 Use Case Maps

O diagrama de Mapas de Caso de Uso (UCM – Use Case Maps) foi
escolhido para representar o modelo de domínio da solução arquitetural proposta
neste trabalho.
Segundo Buhr e Casselman (1995), o nome desse diagrama vem do fato
de que ele é uma representação visual e uma extensão em alto-nível do
diagrama de casos de uso, embora a existência dos UCM não dependa da
existência dos diagramas de casos de uso.
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O principal objetivo dos UCM é ajudar as pessoas a se expressarem e
raciocinarem sobre o projeto de alto-nível dos padrões de comportamento de
grande granularidade de um sistema. Isso significa que esses diagramas não se
destinam a fornecer especificações completas do comportamento de um sistema
e sim providenciar pistas sobre esse comportamento.
A Figura 3 mostra um exemplo bem simples de UCM. No exemplo, os
retângulos representam elementos que compõem o sistema, que podem ser
componentes, agentes ou até mesmo objetos. O símbolo X representa uma
responsabilidade de um dos elementos do sistema. O círculo pintado representa
o ponto de partida de um caminho. Esse ponto de partida é uma pré-condição
para início da interação entre os elementos do sistema em um dado cenário. O
caminho é a linha que liga as responsabilidades dos elementos do sistema e
representa o fluxo de interação entre esses elementos. A linha

| é o fim desse

fluxo e representa as pós-condições resultantes da interação dos elementos de
um sistema em um dado cenário.

Figura 3 - Exemplo de UCM

Fonte: Elaborada pelo autor.
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3

TRABALHOS RELACIONADOS

Nesta seção são analisados diferentes trabalhos relacionados com
arquiteturas de software baseadas em agentes para a IoT. A análise inclui a
descrição da contribuição desses trabalhos para a construção de uma
arquitetura de software baseada em agentes que auxilie na adaptabilidade de
serviços (inclusão de novos serviços e alteração dos serviços existentes, de
forma interativa e com o sistema em funcionamento).
A seção é dividida em três subseções:


Arquiteturas que Suportam Agentes: Esse tópico trata dos
trabalhos relacionados que apresentam soluções arquiteturais de
IoT que contribuem para a acomodação de agentes de software,
interação entre agentes, exposição de agentes e serviços, e
fornecimento de funções de gerenciamento da plataforma de
agentes.



Arquiteturas Internas de Agentes: Esse tópico trata dos
trabalhos que exibem contribuições para a arquitetura interna de
agentes de software que compõem um serviço em um sistema de
IoT.



Síntese

dos

Trabalhos

Relacionados:

fornece

algumas

conclusões tiradas dos trabalhos pesquisados com a intenção de
mostrar sua importância para os objetivos deste trabalho.

3.1 Arquiteturas que Suportam Agentes

Em Mzahm, Ahmad e Tang (2013) foram revisadas e analisadas as
arquiteturas da IoT, a arquitetura geral de agentes de software, a arquitetura de
agentes do tipo “Crença, Desejo e Intenção” (BDI - Belief, Desire and Intention)
e a arquitetura de MAS. Logo após essa análise, foi proposta uma solução para
auxiliar na elaboração do raciocínio interno dos elementos que compõem a IoT
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por meio de agentes de software inteligentes, resultando em um novo conceito
chamado Agentes das Coisas (AoT - Agent of Things).
Segundo as observações inclusas nesse trabalho, todo o sistema de IoT
pode representar um sistema inteligente por meio da interação entre seus
componentes,

mas

seus

componentes

isoladamente

não

apresentam

inteligência. Também foi observado que a habilidade de um componente se
comunicar com outros depende da similaridade entre os serviços que esses
componentes estão designados a realizar. Com essas observações, foi proposta
uma arquitetura na qual agentes de software fornecedores de um determinado
serviço beneficiam-se da interação com outros agentes que possuem alguma
função no fornecimento desse mesmo serviço. A aplicação fornecedora do
serviço consegue, então, gerar comportamentos inteligentes por meio dessa
interação.
Nesse contexto foi proposto um framework composto por duas
perspectivas (software e hardware). A perspectiva de software contém a
representação virtual dos dispositivos físicos da IoT por meio de agentes de
software. Esses agentes se comunicam com outras aplicações por meio da troca
de dados, informações, mensagens, requisições, etc. A perspectiva de hardware
contém a parte física, correspondente aos dispositivos (“coisas”) que se
encontram conectados com outros dispositivos e com a Internet.
A Figura 4 mostra a arquitetura geral de AoT, enquanto a Figura 5 mostra
de modo mais detalhado o framework AoT e suas duas perspectivas (software e
hardware).
Essa concepção usa agentes de software para dar habilidade de
raciocínio, negociação e delegação de tarefas aos dispositivos aos quais estão
associados. Além disso, o trabalho mostra como pode ocorrer essa interação por
meio de um exemplo de sistema chamado “Monitor de Acidentes Rodoviários”
(RAM - Road Accident Monitor) e por meio de outro exemplo de sistema
chamado “Monitoramento de Velocidade de Veículos” (VSM – Vehicle Speed
Monitoring). Os exemplos mostram a importância de que os serviços possuam
um nível de inteligência capaz de tomar decisões com base nos recursos
disponíveis (dispositivos e agentes) e com base nos objetivos escolhidos para
uma dada configuração do ambiente ao qual estão inseridos.
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Figura 4 - A arquitetura geral de AoT
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Fonte: Traduzido de Mzahm, Ahmad e Tang (2013).

Figura 5 - O framework Agent of Things
Dados, Informações,

Aplicação
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Fonte: Traduzido de Mzahm, Ahmad e Tang (2013).

A principal contribuição desse trabalho foi deixar clara a importância de
que cada dispositivo tenha agentes de software correspondentes que agreguem
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algum tipo de inteligência ao serviço fornecido, por meio da interação com outros
agentes de software. Este trabalho utilizará esse conceito na elaboração da
arquitetura do sistema proposto, para que os agentes de software que
representarão os serviços de IoT possam se beneficiar dessa inteligência e
terem uma maior capacidade de interpretação do ambiente ao qual estão
inseridos.

Dimakis et al. (2006) propõem uma arquitetura de middleware para a
integração de serviços que reconhecem o contexto do ambiente ao qual estão
inseridos.

Sua

proposta

também

inclui

uma

grande

quantidade

de

funcionalidades que maximizam a autonomia dos serviços. Essa arquitetura
inclui componentes para aquisição de contexto e componentes para modelar
situações e serviços. Muitos desses componentes são implementados como
agentes de software, o que permite uma maior autonomia para a realização de
serviços graças às vantagens da abordagem multiagente.
Esse trabalho descreve brevemente os sensores e a infraestrutura de
middleware que foi estabelecida no escopo de Computers in the Human
Interaction Loop (CHIL) FP6 Integrated Project. Trata-se de um projeto fundado
com cooperação da Comissão Europeia, para auxiliar na implementação de
aplicações com reconhecimento de contexto centradas em humanos para
ambientes inteligentes fechados, chamados “smart rooms”. Essa infraestrutura
foi elaborada pensando em contribuições para a autonomia do serviço chamado
“Memory Jog”. Memory Jog é um protótipo de serviço não intrusivo para auxílio
de participantes de reuniões, leituras e seminários.
A infraestrutura proposta é composta de três camadas: camada de
sensores, camada de componentes perceptuais e camada de sociedade de
agentes JADE (Java Agent Development Framework). A camada de sensores é
composta por sensores que exploram o ambiente e coletam sinais. Esses sinais
são processados pela camada de componentes perceptuais. A camada de
componentes perceptuais, por sua vez, deriva contextos por meio de algoritmos
de processamento de sinais, que relatam a posição de pessoas e objetos na
sala. Esses contextos são, então, transferidos para a camada de agentes JADE,
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que produzem serviços como, por exemplo, seleção de streams de vídeo para
gravação.
Na camada de agentes JADE existem tipos de agentes com descrições
bem definidas, cujas obrigações são disponibilizar serviços, monitorar e
recuperar agentes, e gerenciar a interação do usuário com o sistema,
escolhendo as interfaces apropriadas para a situação do usuário.
Esse trabalho fundamentalmente mostra um sistema que se adapta
automaticamente ao seu ambiente operacional, facilitando o trabalho da equipe
de instalação, eliminando configurações tediosas e tarefas de adaptação. Isso é
perceptível graças ao tratamento de contextos diferentes, que fornece instruções
para serviços, como os de reconhecimento de imagem para eliminação de
sombras, dependendo do ambiente. Essa adaptabilidade foi evidenciada pelas
demonstrações de partes do Memory Jog em diferentes ambientes.
Aqui também são mostradas, como no trabalho de Mzahm, Ahmad e Tang
(2013), as perspectivas de elementos físicos (dispositivos) e de elementos de
software (agentes). Entretanto, nesse trabalho, essas perspectivas estão
separadas por camadas, sendo que uma camada intermediária determina um
contexto para os dados fornecidos pelos dispositivos e envia esses dados
contextualizados para a camada de agentes JADE. Isso deixa claro a
necessidade de que existam agentes de software que agreguem inteligência a
esses dispositivos. Devido às limitações de hardware, agentes complexos (que
necessitam de mais recursos de hardware do que os dispositivos podem
oferecer) na maioria das vezes não podem estar inseridos nesses dispositivos.
Este trabalho utilizará o conceito de agentes perceptuais, proposto por
Dimakis et al. (2006), para apoiar os agentes fornecedores de serviços na
contextualização dos dados disponibilizados pelos dispositivos de IoT.

Leppänen et al. (2014) propõem uma abordagem, na qual objetos
expostos na Web para interação entre humanos e máquinas oferecem uma
arquitetura interna que possibilita a interação com agentes de software móveis.
Esses objetos são chamados pelo autor de smart objects. Os smart objects
fornecem a possibilidade de uma composição adaptável para os agentes de
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software, que está de acordo com os princípios da Transferência de Estado
Representacional (REST - Representational State Transfer).
A composição dos smart objects inclui três componentes de software:


Ambiente de Execução: possibilita a execução da tarefa atual de
um agente. Ele é capaz de obter informações de um repositório e
de componentes físicos a fim de compilar códigos executáveis
após obter as descrições requeridas de um recurso.



Repositório: armazena dados e uma base de conhecimento
geralmente em um banco de dados relacional.



Componentes Físicos: composto de sensores e atuadores.

O smart object também é composto de duas interfaces:


Interface do Agente: possibilita a manipulação dos agentes
móveis.



Interface do Objeto: possibilita a comunicação com outros smart
objects no sistema.

A Figura 6 mostra a arquitetura interna de um smart object.
O trabalho expõe uma Interface de Programação de Aplicação (API Application Programming Interface) para possibilitar a criação, controle e
migração de agentes móveis, comunicação entre dispositivos e agentes, e
acesso local e remoto aos recursos dos smart objects.

Figura 6 - Arquitetura interna de um smart object
Smart Object
Componentes

Ambiente de

Físicos

Execução

Repositório

Interface do Agente
Interface do Objeto

Fonte: Traduzido de Leppänen et al. (2014).

51

O trabalho ainda menciona a arquitetura de referência baseada no
framework descrito pelo IETF CoRE Working Group. Essa arquitetura é mostrada
na Figura 7.

Figura 7 - Arquitetura de referência para sistemas de IoT baseados em smart
objects

Fonte: Traduzido de Leppänen et al. (2014).

Na Figura 7, o Diretório de Recursos (DR) atua como um servidor de
nomes e armazena as descrições de recursos como parte da infraestrutura de
informações. Os smart objects podem procurar recursos expostos no DR pela
API apresentada pelo autor. As consultas podem ser baseadas em URI, nome
do recurso, tipo de saída, interpretação semântica, e local virtual e físico. A
arquitetura, ainda pode utilizar um Web Service genérico em várias funções
diferentes como, por exemplo, abstrair sistemas heterogêneos e recursos de
smart objects, coordenar a execução de uma tarefa para fornecer inteligência a
uma aplicação, funcionar como um gateway ou proxy entre redes díspares,
permitindo a interoperabilidade e, finalmente, facilitar interações entre humanos
e máquinas na Internet. Por fim, é utilizado um componente Repositório para
armazenar e expor os recursos globais e específicos de aplicativos para o
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sistema, tais como códigos de tarefas de agentes e composições de agentes,
acessado por meio das pesquisas no DR.
Resumidamente, a abordagem desse autor visa a composição de um
método para a integração de objetos inteligentes (smart objects) autônomos com
agentes de software móveis, usando padrões de comunicação abertos (da
Internet) e suporte à cooperação sem a necessidade de uma solução específica
de middleware.
Esse trabalho oferece uma visão na qual objetos inteligentes interagem
com usuários, agentes e outros objetos inteligentes. Sua proposta baseada em
Transferência de Estado Representacional (REST – Representational State
Transfer) é aplicável em uma arquitetura composta por um repositório de smart
objects, que facilita a reutilização dos recursos do sistema. Os componentes
desse sistema poderiam fornecer interfaces de comunicação para diferentes
protocolos como HTTP e CoAP, para permitir o acesso a redes diferentes.
Essa abordagem está fora do escopo deste trabalho, já que se preocupa
mais com a mobilidade dos agentes, enquanto este trabalho procura estabelecer
uma arquitetura de referência que permita a construção de uma plataforma de
agentes adaptável às mudanças de configuração relacionadas aos serviços
fornecidos pela IoT. Apesar da não utilização dos smart objects, o conceito de
Diretório de Recursos apresentado será utilizado neste trabalho, pois possibilita
a localização dos agentes e serviços que compõem o sistema. Esse conceito
tem certa similaridade com o conceito de Diretório Facilitador proposto em FIPA
(2) 2002.
O trabalho ainda expôs a necessidade da existência de uma camada de
software para a interação do usuário com o sistema. Essa camada será
implementada para que o administrador do sistema tenha acesso ao Diretório de
Recursos. Isso dará ao administrador a capacidade de reconfigurar os serviços
de IoT.

Em outro trabalho, Leppänen e Riekki (2013) apresentam uma arquitetura
de software baseada em agentes, nos princípios do REST e nos Internet Drafts
do IETF CoRE Working Group.
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Nessa proposta os agentes de software descrevem o estado de uma
tarefa computacional, que é por sua vez disseminada por meio de mensagens
entre os dispositivos que participam do sistema. A injeção dinâmica de tarefas
computacionais no sistema pode ser efetuada por elementos externos, como
smarthphones, por intermédio de proxies. Essas tarefas e seus estados podem
ser registrados no sistema como serviços.
Esse trabalho mostra como construir um sistema para a IoT que não
necessita de configurações baseadas em tarefas. Nesse sistema, a localização
dos componentes pode ser explorada na execução de uma tarefa e os serviços
podem ser dinamicamente baseados em instruções. As trocas de contexto nos
dispositivos são fornecidas por meio de instruções inseridas nas mensagens, e
a carga computacional é distribuída entre os dispositivos participantes do
sistema.
As Figuras 8 e 9 mostram dois elementos importantes nessa proposta: o
Diretório de Recursos e o Proxy.
O Diretório de Recursos expõe os recursos e as capacidades disponíveis
nos dispositivos do sistema, incluindo nome, tipo, URL e metadados, tais quais,
localização física e virtual do recurso.
O Proxy provê coordenação de tarefas e uma interface unificada para
acessar todos os recursos do sistema. Uma das tarefas do Proxy poderia ser
traduzir mensagens entre diferentes protocolos como, por exemplo, HTTP para
CoAP e vice-versa.
Na Figura 8 uma tarefa computacional é inserida no sistema por meio do
Proxy, representado pelo dispositivo A. Como primeiro passo, são localizados os
recursos necessários para a execução da tarefa B, por meio do Diretório de
Recursos no dispositivo B. Em seguida, a mensagem é processada e enviada
para os dispositivos 1 a 3. Quando um dispositivo recebe a mensagem, ele
executa a tarefa de acordo com as instruções contidas nela e atualiza o estado
da tarefa. Finalmente, quando a computação é terminada, os resultados são
devolvidos para o Proxy a partir do dispositivo 3.
Na Figura 9 uma tarefa computacional é considerada um serviço fornecido
pelo sistema após seu registro. Nessa figura, o estado da tarefa computacional
está exposto como conteúdo de serviço no sistema. Os dispositivos registram as
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computações que hospedam no Diretório de Recursos em turnos. Isso permite
que os dispositivos do sistema consultem o estado intermediário da computação
a partir do dispositivo de hospedagem (no exemplo em questão, o dispositivo 3).

Figura 8 - Tarefa computacional inserida no sistema

Fonte: Traduzido de Leppänen e Riekki (2013).

Figura 9 - Tarefa computacional como serviço no sistema

Fonte: Traduzido de Leppänen e Riekki (2013).

Essa proposta contribui com a descrição de componentes que fornecem
uma visão da exposição de serviços e da inserção de ações computacionais em
um MAS. O conceito de um Diretório de Recursos que exponha os serviços
existentes será aplicado neste trabalho.
A proposta inclui também parte da transferência da inteligência interna
dos componentes de software para as mensagens inseridas no sistema e para
as mensagens de interação entre esses componentes. Essa abordagem não
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será aplicada completamente, pois um esforço adicional pode ser encontrado na
tentativa de conceber componentes que atendam essas mensagens. Entretanto,
graças a essa visão, alguns atributos, como por exemplo tipo de mensagem,
poderão ser incluídos nas mensagens trocadas entre agentes de software a fim
de enriquecê-las.

O trabalho de Kim et al. (2007) mostra uma abordagem arquitetural
baseada nos padrões da FIPA, na qual propõe um repositório (DF – Diretório
Facilitador) de serviços fornecidos por agentes de software, que incorpora a
funcionalidade de categorização de contextos de serviços. A classificação dos
serviços em categorias auxilia na busca de serviços de IoT com base no contexto
da aplicação ou do usuário consumidor.
A proposta inclui os seguintes componentes:


Processador de ACL: Este componente processa as mensagens
de requisição e registro de serviços, fornecidas ao diretório de
recursos por agentes de software. Essas mensagens são
fornecidas por esses agentes em Linguagem de Comunicação
entre Agentes (ACL - Agent Communication Language). Em
resposta a uma requisição, o componente processa os dados para
acesso ao serviço solicitado, disponibilizando-os também no
formato ACL.



Gerenciador de Contexto: O Gerenciador de Contexto tem a
função de filtrar ou inferir os diferentes contextos dos serviços
fornecidos pelos agentes. Esse filtro elimina informações
desnecessárias sobre esses serviços e organiza as informações de
forma que a requisição destes possa ser feita por meio de
inferências do usuário requerente.



Módulo de Correspondência de Serviços: O Módulo de
Correspondência

de

Serviços

é

composto

dos

seguintes

componentes: Serviço de Correspondência, Gerenciador de
Políticas, e Classificador de Categorias. Os dados de registro ou
busca de serviços fornecidos pelo Gerenciador de Contexto são
encaminhados para o Serviço de Correspondência do Módulo de
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Correspondência de Serviços. O Serviço de Correspondência
extrai, por meio do Classificador de Categorias e do Gerenciador
de Políticas, informações de categorização, endereçamento e
políticas de gestão de serviços, que são utilizadas para o registro
ou busca dos serviços em uma base de conhecimento.


Módulo de Funções: Esse módulo é utilizado pelo Módulo de
Correspondência de Serviços para acesso aos métodos de busca
e registro de serviços na base de conhecimento do repositório de
serviços.

Esses conceitos fornecem um maior detalhamento dos elementos que
compõem os diretórios de recursos mencionados na proposta de Leppänen e
Riekki (2013) e, portanto, alguns deles serão utilizados neste trabalho para
enriquecer o middleware do sistema, provendo este com agentes e peças de
software responsáveis pelo registro e exposição de serviços fornecidos por
outros agentes. A linguagem ACL, cuja definição pode ser encontrada em FIPA
(3) (2002), não será utilizada, pois dará lugar a uma linguagem, que será definida
neste trabalho. Essa linguagem contará com uma quantidade menor de atributos
que a linguagem ACL, facilitando a implementação dos agentes de software que,
deste modo, lidarão com menos dados. Isso não impede que futuros trabalhos
utilizem a linguagem ACL para comunicação e configuração dos agentes
baseados nesta proposta. Uma interface de usuário fornecerá dados visuais para
a configuração dos serviços de IoT. O Gerenciador de Contexto e o módulo
Correspondência de Serviços serão um único componente (Diretório de
Recursos), responsável pela assinatura, registro e requisição dos agentes de
software. O Módulo de Funções será encarregado da execução das solicitações
do Diretório de Recursos, executando comandos de persistência e extração de
dados. O Diretório de Recursos e o Módulo de Funções estarão incorporados
em um único agente, denominado AgenteFacilitador. A inclusão desses
conceitos viabiliza uma interface que flexibiliza a configuração do sistema,
contribuindo para a adaptabilidade de serviços.
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3.2 Arquiteturas Internas de Agentes

O trabalho de Lopez e Perez (2012) relata que um dos problemas
encontrados na construção de sistemas de IoT é a dificuldade de encontrar uma
abordagem que cumpra todos os requisitos da IoT. Os requisitos citados por eles
são:


Mecanismo de identificação e descoberta de dispositivos;



Processamento e tradução dos dados de dispositivos, a fim de
transformar esses dados em informação útil e contextualizada;



Atuação sobre o ambiente;



Segurança.

Sua proposta visa fornecer um framework baseado no paradigma
multiagente,

que

pode

solucionar

esses

problemas

simplificando

o

desenvolvimento de aplicações para a IoT, conferindo a elas a capacidade de
realizar as tarefas relacionadas com os requisitos mencionados, em um
ambiente distribuído.
A Figura 10 mostra a visão geral do framework em questão, e dos
componentes que o compõem.

Figura 10 - Framework baseado em agentes colaborativos para a IoT
Contexto

Descoberta
Conexão de Dispositivos

Descobrimento de Pares

Aprendizado de Ações

Conhecimento

Garantia de Segurança
Tomada de Decisão
Processamento de Dados
Ações
Interação com

Execução de

Medição do

Pares

Ações

Ambiente

Fonte: Traduzido de Lopez e Perez (2012).
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Seguem as descrições desses componentes:


Conhecimento: Esse componente armazena o conhecimento
obtido

e

dado

ao

agente.

Ele

é

composto

por

dois

subcomponentes:
o Contexto: Esse componente armazena os conceitos aos
quais o agente está associado e é útil para encontrar outros
elementos com contextos semelhantes (pares) e possibilitar
a colaboração entre eles.
o Aprendizado de Ações: Armazena o conhecimento sobre
como suas ações afetam o ambiente e como uma tarefa foi
cumprida. Além disso, tem a memória das interações
realizadas pelo agente e o resultado delas.


Descoberta: Provê a capacidade de identificar os dispositivos que
compõem o agente e a capacidade de descobrir pares de agentes
com os quais se relacionar. Esse componente também é composto
por dois subcomponentes:
o Descoberta de Pares: Descobre outros elementos com os
quais se relacionar, verificando a semelhança de contextos.
o Conexão de Dispositivos: Armazena a configuração
necessária para a conexão de novos dispositivos no agente.



Garantia de Segurança: Responsável por garantir a segurança do
agente. Esse componente faz uma varredura de segurança quando
um dispositivo é conectado, quando um par é descoberto ou
quando uma decisão é tomada.



Processamento de Dados: Nesse componente, dados retirados
do ambiente são interpretados e transformados para serem
guardados como conhecimento que poderá ser fornecido ao
componente de Tomada de Decisão.



Tomada de Decisão: Esse componente toma decisões com base
no estado do ambiente e com base no conhecimento adquirido,
com a finalidade de realizar os objetivos e tarefas contidos nele.



Ações: Esse componente fornece os meios para a comunicação
do agente com o ambiente e é composto por três subcomponentes:
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o Execução de Ações: onde são implementadas as ações
executadas no ambiente.
o Medição do Ambiente: onde são coletadas medições sobre
o ambiente.
o Interação

com

Pares:

onde

são

armazenados

os

requerimentos usados para que os pares de agentes
possam agir de forma colaborativa.
Esse trabalho levanta características importantes (percepção, reatividade,
pró-atividade, habilidade social, autonomia e aprendizado) que um agente de
software necessita para atender os requisitos da IoT. Mas sua principal
contribuição é a descrição de componentes importantes (Figura 10) que ajudam
a manter a natureza distribuída da IoT, permitindo maior adaptabilidade e
provendo controle e segurança ao ambiente em que os agentes atuam.
Este trabalho utilizará os conceitos de tomada de decisão, processamento
de dados e execução de ações. Esses conceitos serão aplicados nos agentes
de serviços de IoT para que eles se relacionem com o ambiente e com outros
agentes. A descrição desses componentes auxilia no enriquecimento da
arquitetura de um agente BDI. Entretanto, conforme o próprio autor menciona,
cabe a futuros trabalhos detalhar internamente esses componentes e dar a eles
características inteligentes que serão necessárias em um ambiente que muda
constantemente.

No

caso

deste

trabalho,

esses

componentes

serão

implementados como agentes de software, de modo que adquiram uma
independência que permita a reconfiguração do sistema.

Ayala, Amor e Fuentes (2012) afirmam que a modularização pobre da
arquitetura interna de um agente de software resulta em três problemas:


Dificuldade de conhecimento do estado interno do agente;



Dificuldade de realizar adaptações que requerem reconfiguração
dos componentes internos do agente;



Dificuldade de desenvolvimento de atividades de autogestão do
agente de forma não intrusiva.

Essas complicações estão relacionadas com o fato da configuração
arquitetônica interna do agente de software estar restrita a elementos específicos
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tais como, recursos, dados e comportamento. A má modularização da
arquitetura interna de um agente de software limita o conjunto de componentes
desenvolvidos especificamente para a aplicação, tornando difícil realizar
adaptações e incorporação de tarefas de autogestão.
Essa abordagem encoraja a aplicação de conceitos de Desenvolvimento
de Software Orientado a Aspectos (AOSD - Aspect Oriented Software
Development) para facilitar a reconfiguração arquitetônica do agente de software
em tempo de execução. Para tal, é proposto um framework para autogestão de
agentes do tipo BDI no contexto de IoT. A intenção é explorar os ganhos que
essa abordagem pode trazer com respeito a outros frameworks para MAS. Deste
modo, é possível gerar um ganho de flexibilidade e de modularidade em relação
a outras estruturas de agente, permitindo abordar funções típicas de autogestão
de uma forma não intrusiva.
Nesse trabalho o agente é concebido como um sistema de software que
funciona num dispositivo leve, capaz de interagir com o seu ambiente e com
outros agentes. Seu comportamento é orientado por metas e pelo
reconhecimento do contexto ao qual está inserido. As ações do agente são
organizadas em planos, sendo que cada plano está associado a um objetivo a
ser alcançado. A realização dos objetivos depende do contexto atual do
dispositivo e do estado interno do agente.
As funcionalidades do agente são encapsuladas por meio de
componentes e aspectos. Essa modularização torna possível ativar, desativar,
configurar e compor diferentes propriedades do agente em tempo de execução.
A composição dos aspectos é realizada por um elemento de software, que capta
certos pontos de execução do agente e invoca o comportamento inserido nos
aspectos. Esse recurso é crucial para incorporar funções de autogestão de uma
forma não intrusiva e para modificar a configuração do agente facilmente.
O trabalho mostra, como exemplo, uma arquitetura para um agente de
software chamado GuideAgent, que tem as incumbências de um guia de museu.
Essa arquitetura pode ser visualizada na Figura 11.
No exemplo, o comportamento do agente é determinado em tempo de
execução por dois laços de controle; um para funções específicas do aplicativo
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e o outro para a autogestão. Os dois laços geram objetivos que são processados
por um mecanismo de raciocínio (“Máquina de Raciocínio”).

Figura 11 - Exemplo de laço de autoconfiguração de um agente de software

Fonte: Traduzido de Ayala, Amor e Fuentes (2012).

De acordo com o exemplo, o agente passa a ser autoconsciente graças
ao elemento “Contexto Arquitetural”, que contém o conjunto de aspectos
(“Aspectos”) e componentes (“Componentes”) que compõem o agente. Os
comportamentos do agente e as funções requeridas para comunicação estão
todos encapsulados em aspectos. Por exemplo: o planejamento da rota dentro
do museu (“Planejamento de Rota”) e a comunicação com uma Plataforma de
Agentes (AP - Agent Platform) específica (“Plugin Sol”). As funções específicas
da aplicação estão contidas em componentes como, por exemplo, a localização
(“Localização”). A arquitetura ainda incorpora um componente de acesso aos
aspectos do agente, que contém um conjunto de regras para apoiar esse
processo sempre que uma mensagem é enviada ou recebida. Isso é feito pelo
componente “Provedor de Aspectos”, que processa mensagens e interage com
o componente “Composição de Regras” para utilizar funções do aspecto
selecionado. O laço de autogestão do agente analisa o contexto obtido pelos
componentes “Facetas” do agente (esses componentes têm ligação com o
hardware do dispositivo). Esse contexto é analisado pelo componente “Contexto
de Sistema”. Com o resultado da análise o componente “Máquina de Raciocínio”
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toma decisões de autoconfiguração e auxilia na composição do aspecto por meio
dos componentes “Agendador” e “Serviço de Configuração do Agente”.
A

contribuição

desse

trabalho

consiste

na

separação

dos

comportamentos do agente de software em aspectos e de um componente para
acesso a esses comportamentos. Combinando essa ideia com a proposta de
Mzahm, Ahmad e Tang (2013), o resultado é a substituição dos aspectos por
agentes de software que interagem com um determinado serviço de IoT por meio
de um componente desse serviço. Esse componente pode selecionar o
comportamento desejado com base nas mensagens recebidas de outros
agentes, no estado interno do serviço e nas condições do ambiente. Esse
conceito será utilizado neste trabalho.
Este trabalho também utilizará o componente de verificação de contexto
do agente (Contexto de Sistema) proposto por Ayala, Amor e Fuentes (2012).
Entretanto, esse componente será composto por agentes perceptuais baseados
na proposta de Dimakis et al. (2006). A camada de dispositivos físicos proposta
por Dimakis et al. (2006), e representada pelo componente Facetas na proposta
de Ayala, Amor e Fuentes (2012), será representada por agentes dos
dispositivos assinados pelos serviços, conforme a proposta de Mzahm, Ahmad
e Tang (2013). Entretanto, na proposta deste trabalho esses agentes acessarão
um agente Facilitador para descobrir quem tem interesse em seus dados.
A inclusão de um componente de verificação de contexto, associado a um
laço de autogestão no agente que representa o serviço de IoT, contribui para a
adaptabilidade desse agente, pois permite que este tenha um mecanismo de
contingência no caso de alteração dinâmica dos agentes que compõem os seus
comportamentos e no caso de um dispositivo parar de funcionar.

3.3 Síntese dos Trabalhos Relacionados

Os trabalhos pesquisados foram selecionados segundo o critério de que
seu conteúdo tivesse um relacionamento entre os temas arquitetura de software,
sistemas baseados em agentes e IoT. Em seguida foram descartados os
trabalhos cujo conteúdo desviasse em demasia do propósito deste trabalho.
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Os trabalhos de Mzahm, Ahmad e Tang (2013), Leppänen e Riekki (2013),
Kim et al. (2007) e Dimakis et al. (2006) dão mais atenção à composição de uma
estrutura de interação entre agentes.
Os trabalhos de (AYALA; AMOR; FUENTES, 2012), Lopez e Perez (2012)
dão mais atenção à elaboração da arquitetura de elementos de software com a
preocupação de autonomia e independência de plataforma.
Este trabalho procura combinar as abordagens para detalhar a arquitetura
de um serviço de IoT e de um middleware que acomode os agentes que
cooperam com esse serviço, fornecendo uma visão um pouco mais completa.
Especial atenção será dada à arquitetura do serviço de IoT, já que o
objetivo é que ele seja adaptável. A atenção dada ao middleware tem a intenção
de torná-lo mais suscetível à inclusão de novos serviços, e de fornecer uma
interface de configuração do sistema.
O trabalho de Elammari e Issa (2013) influenciou na escolha do paradigma
de desenvolvimento MDA para o projeto e implementação da arquitetura
proposta por este trabalho. Seu trabalho mostra que o MDA facilita a
representação do modelo de domínio de um sistema multiagente e auxilia na
criação de modelos independentes de plataforma. Isso contribui para a
portabilidade dos modelos elaborados neste trabalho e para a sua possível
implementação em outros ambientes de desenvolvimento.
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4

MODELAGEM DA ARQUITETURA DE REFERÊNCIA

Esta seção consiste na exposição dos requisitos levantados para a
construção da arquitetura de um MAS que contribua com os objetivos deste
trabalho e na descrição de como foi efetuado o projeto dessa arquitetura
abstrata. Os diagramas mencionados nesta seção correspondem às etapas CIM
e PIM do MDA. O termo “arquitetura abstrata”, neste trabalho, se refere à uma
arquitetura cuja especificação corresponde aos elementos que são sugeridos
nesta pesquisa para que qualquer MAS possa contribuir com a adaptabilidade
de serviços em IoT e, portanto, trata-se de uma arquitetura de referência.
As duas subseções que descrevem os requisitos são as seguintes:


Requisitos da Arquitetura Abstrata: Retrata os requisitos para a
construção da arquitetura proposta em um nível mais próximo do
conceitual. Essa arquitetura tem a função de contribuir com a
adaptabilidade de serviços em sistemas de IoT, sem se preocupar
com a finalidade desses sistemas.



Requisitos do Protótipo de Sistema de Gerenciamento de Vias
Férreas: Retrata os requisitos para a construção da arquitetura de
um sistema de IoT específico (com a finalidade definida), aplicando
os conceitos da arquitetura abstrata.

Os textos que descrevem os requisitos incluem observações retiradas dos
trabalhos relacionados, que contribuem para o entendimento de como esses
trabalhos influenciaram na obtenção desses requisitos.

4.1 Requisitos da Arquitetura Abstrata

Os requisitos mencionados nesta subseção foram obtidos com base nos
trabalhos relacionados e com base nas deduções do que é necessário para que
um sistema multiagente contribua para a adaptabilidade de serviços de IoT.
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Este trabalho estabeleceu como premissa que a arquitetura proposta
deveria auxiliar no cumprimento de três requisitos que contribuem com a
adaptabilidade de serviços de IoT. Estes requisitos servem de orientação para a
obtenção de outros requisitos extraídos dos trabalhos relacionados, que também
contribuirão para a adaptabilidade de serviços de IoT.
Os dois primeiros requisitos fazem parte do objetivo principal deste
trabalho:


Inclusão dinâmica de serviços no sistema: Refere-se à inclusão
de um serviço de IoT (conjunto de agentes de software interagindo
para a realização de uma tarefa que tenha utilidade para os
usuários do sistema), de forma dinâmica (em tempo de execução)
no sistema.



Alteração dinâmica de serviços no sistema: Refere-se à
inclusão ou exclusão de novos comportamentos em um serviço de
IoT, de forma dinâmica no sistema.

O terceiro requisito é uma dedução obtida a partir dos dois primeiros
requisitos mencionados. A inclusão e a alteração dinâmica de serviços implicam
um sistema cujas peças de software tenham um certo grau de independência
que permita a sua manipulação sem que isso prejudique o funcionamento do
restante do sistema. Essa observação transforma a independência das peças de
software do sistema em um requisito da arquitetura proposta.
A alteração e a inclusão dinâmica de serviços é fruto das novas
necessidades dos usuários do sistema. Neste caso, é necessário definir uma
peça de software, pela qual o administrador do sistema seja capaz de efetuar
tais mudanças. Deste modo, um Diretório de Recursos, que funcione como um
mecanismo que permita alterações e inclusões de serviços, passa a ser um dos
requisitos da arquitetura proposta. Os trabalhos de Leppänen e Riekki (2013) e
Leppänen et al. (2014) expõem o componente de Diretório de Recursos como
um mecanismo de interface para registrar, localizar e atualizar dados de recursos
(agentes de software, web services, dispositivos de sensoriamento e atuação)
de sistemas multiagentes em ambientes de IoT. O trabalho de Kim et al. (2007)
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mostra um detalhamento de uma interface para um Diretório de Recursos capaz
de categorizar e encontrar recursos do sistema.
A necessidade de contextualizar os dados do ambiente no qual o serviço
está inserido se justifica pelo fato de que os serviços devem lidar com situações
nas quais um agente de software seja removido ou incluído no sistema de forma
dinâmica ou, por algum motivo, pare de funcionar. Além disso, os dados do
ambiente devem ser processados a fim de facilitar sua compreensão pelos
agentes que farão inferências sobre esses dados. Essa capacidade dá ao agente
de serviço um poder de reação que o torna capaz de permanecer ativo e tomar
decisões durante e após as reconfigurações do sistema, além de aumentar a
independência do seu raciocínio em relação ao ambiente. A percepção dessa
necessidade foi obtida principalmente por meio da observação dos trabalhos de
(AYALA; AMOR; FUENTES, 2012), Lopez e Perez (2012) e Dimakis et al. (2006).
Para que os contextos e as mensagens de outros agentes gerem ações
que modifiquem o ambiente do sistema e que tenham significado para os
usuários do sistema, é necessário um mecanismo de raciocínio que, com base
nesses dados, gere conclusões e selecione o comportamento adequado a ser
efetuado pelo serviço de IoT. Essa necessidade, evidenciada nos trabalhos de
(AYALA; AMOR; FUENTES, 2012), Lopez e Perez (2012), e Rao e Georgeff
(1995), constitui mais um dos requisitos da arquitetura proposta.
A separação dos mecanismos de detecção de contextos, de raciocínio, e
dos comportamentos dos serviços de IoT em agentes de software faz parte dos
requisitos da arquitetura proposta, dada a necessidade de adaptabilidade do
sistema frente a sua reconfiguração. Essa separação permite um acoplamento
fraco dos componentes de um serviço, já que um agente de software não tem
acesso às ações de outro agente, podendo somente influenciá-lo alterando o
ambiente em que se encontram.
Concluindo as observações, é possível afirmar que os serviços de IoT
serão, portanto, tratados como uma federação de agentes, já que suas peças
devem ser passíveis de remoção ou inclusão sem que o restante do sistema
sofra algum dano e pare de funcionar. Para que essa federação seja viável é
necessário estabelecer uma linguagem comum entre os agentes, um mecanismo
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de troca de mensagens e uma interface que permita a configuração dos serviços
de IoT, selecionando os agentes que farão parte da federação, os agentes que
o serviço assina e os agentes que assinam o serviço. O conceito de agrupar
agentes para o fornecimento de um serviço pode ser encontrado no trabalho de
Mzahm, Ahmad e Tang (2013). Entretanto o conceito de federação já existia nas
especificações da FIPA (1) (2002).
Com todas essas observações foi possível listar em uma tabela os
requisitos considerados importantes para a adaptabilidade de serviços. A Tabela
1 mostra os requisitos levantados para a construção da arquitetura proposta. Os
requisitos listados nessa tabela foram numerados para facilitar futuras
referências.

Tabela 1 - Requisitos da arquitetura proposta
Número do Requisito

Requisito

1

Inclusão dinâmica de serviços (com ação do administrador do sistema)

2

Alteração dinâmica de serviços (com ação do administrador do sistema)

3

Utilização de peças de software independentes (agentes)

4

Criação de uma interface de configuração de serviços de IoT

5

Contextualização dos componentes que atendem ao serviço de IoT (percepção)

6

Tomada de decisão por parte do serviço de IoT (raciocínio)

7

Atuação do serviço de IoT no ambiente (comportamento)

8
9

Criação de uma estrutura comum de linguagem (estruturas usadas para compor as mensagens
- herdadas por todos os agentes do sistema)
Roteamento de mensagens e middleware (capacidade de comunicação)

Fonte: Elaborada pelo autor.
4.2 Requisitos do Protótipo de Sistema de Gerenciamento de Vias Férreas

Esta subseção mostra os requisitos que os serviços fornecidos pelo
protótipo de Sistema de Gerenciamento de Vias Férreas, que será construído
neste trabalho, tentará atender. Esses serviços serão utilizados para exercitar a
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arquitetura abstrata do sistema a fim de extrair conclusões sobre o nível de
aderência desta com a adaptabilidade de serviços de IoT. Em outras palavras, a
descrição do que o sistema deve fazer representa o conjunto de requisitos
necessários para testar a viabilidade da arquitetura abstrata no que diz respeito
ao objetivo deste trabalho. Os próximos parágrafos descrevem essas
funcionalidades.
O sistema será representado por um protótipo simplificado de um sistema
de monitoramento e controle de vias férreas e terá como responsabilidade o
controle autônomo de trens. Um Serviço de Gerenciamento (SG) fará o
monitoramento da via por meio de sensores que recebem dados de transponders
dos trens que trafegam por ela. Com base nesses dados, o SG fará solicitações
inclusas em mensagens que serão recebidas pelos trens graças a emissores
dispostos na via. Essas mensagens dirão aos trens quais ações de mudança de
velocidade eles devem efetuar. Além disso, o SG pode emitir mensagens
direcionadas a atuadores dispostos na via, cujo objetivo é desviar um dos trens,
caso eles se encontrem a uma determinada distância.
Como a intenção é testar o sistema quanto à sua adaptabilidade de
serviços, é necessário incluir pelo menos um serviço novo no sistema e alterar
pelo menos um serviço existente.
O serviço que será incluído no sistema será um Serviço de Gerenciamento
Redundante (SGR) de Vias Férreas. Esse serviço entrará em ação no momento
do não recebimento dos dados de transponder de um dos trens por parte de
algum dos sensores instalados na via. Neste caso, o SGR utilizará radares de
velocidade para a identificação dos trens e medição de suas velocidades.
Para testar a alteração de um serviço já incluso no sistema serão
efetuadas duas mudanças no SG. Na primeira mudança, o SG terá seu
comportamento de solicitação de diminuição de velocidade alterado para solicitar
uma velocidade ainda menor ao trem que estiver próximo a outro trem localizado
à frente. Isso permitirá visualizar como se dá a troca de um comportamento em
um serviço de IoT. Na segunda mudança, será incluído um novo raciocínio e
novos comportamentos no SG, que possibilitem o desvio de um dos trens
quando o sistema detectar que a distância mínima entre os trens foi atingida.
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Essa mudança permitirá visualizar como se dá a troca da máquina de raciocínio
e a inclusão de comportamentos novos em um serviço de IoT.
Para que os serviços (SG e SGR) possam executar suas atribuições é
necessário que os mesmos tenham acesso aos equipamentos e sensores que
fazem parte do sistema. Os seguintes sensores estarão disponíveis para a
composição dos serviços:


Transponders: enviam sinais de radiofrequência (RF) dos
respectivos trens, informando sua identificação, posição e
velocidade.



Sensores de Radiofrequência da Via: detectam os dados dos
transponders dos trens a uma certa distância e enviam esses
dados via Internet ao sistema de monitoramento.



Emissores de Radiofrequência da Via: recebem dados do
sistema de monitoramento por meio da Internet e enviam esses
dados aos trens por meio de sinais de radiofrequência.



Antenas dos Trens: recebem dados de radiofrequência dos
emissores de radiofrequência da via.



Atuadores da Via: recebem dados por meio da Internet com a
finalidade de mudar a disposição dos caminhos da via.



Radares de Velocidade: identificam os trens que passam por eles,
bem como suas velocidades, e notificam o sistema via Internet.

Este trabalho optou por simular esses sensores por meio de peças de
software. Essa decisão foi tomada para a eliminação de qualquer esforço de
obtenção e instalação de sensores reais, deste modo, viabilizando a
concentração dos esforços na realização dos propósitos da pesquisa. Com a
opção de simulação dos sensores foi possível também utilizar um tema para o
protótipo do sistema (monitoramento e controle de vias férreas), que seria
inviável dada a impossibilidade de se obter um ambiente para testes com
locomotivas reais e automatizadas e o aval das autoridades competentes.
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4.3 Projeto da Arquitetura Proposta

Cada trabalho relacionado na seção 3 possui uma descrição dos
conceitos que serão aplicados neste trabalho. A decisão sobre a aplicação
desses conceitos se baseou na sua importância para a adaptabilidade de
serviços de IoT e nas premissas de que a independência das peças de software
e a inclusão e alteração dinâmica de serviços são necessárias para alcançar
essa adaptabilidade. A observação desses conceitos permitiu inferir requisitos
importantes para o projeto e para a implementação de uma arquitetura que
auxilie no cumprimento dos objetivos propostos por este trabalho.
A partir desta etapa do trabalho, todos os diagramas e tabelas, que
representam os modelos estáticos e dinâmicos das arquiteturas de software
abstrata e concreta a serem implementadas, e que servem para o
esclarecimento dos papéis dos agentes e de sua interação nessas arquiteturas,
são baseados nesses requisitos.

4.3.1 Definição do Modelo Computacional Independente (CIM)

No CIM, os diagramas devem contribuir com o entendimento do problema
abordado pela pesquisa. Esse entendimento é obtido, neste trabalho, por
diagramas conhecidos como Mapas de Casos de Uso (UCM - Use Case Map).
A Figura 12 exibe o mapeamento desse diagrama para a representação
de peças de software de um MAS. Esse mapeamento foi baseado no trabalho
de Elammari e Issa (2013).
Na Figura 12 o símbolo

representa as pré-condições que disparam a

execução das responsabilidades de uma peça de software, que pode ser um
agente, um objeto ou até mesmo um componente. O símbolo

representa

uma das responsabilidades da peça de software em que se encontra. O símbolo
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, chamado stub (raiz), representa uma das responsabilidades que pode ser
melhor detalhada. O símbolo

representa a condição do sistema após a

execução de um conjunto de responsabilidades do sistema (pós-condição). As
responsabilidades das peças de software são tidas como tarefas dos agentes,
representados por um retângulo. O conjunto de tarefas de um agente
corresponde ao seu objetivo, enquanto que a pré-condição e a pós-condição
correspondem às suas crenças (informações obtidas do ambiente em que o
agente se encontra). O conjunto formado pelas crenças e pelos objetivos do
agente, correspondem ao plano desse agente. O diagrama ainda é capaz de
representar tarefas concorrentes por meio da notação
mutualmente exclusivas por meio da notação

.

Figura 12 - Aplicação de um diagrama UCM em um MAS

Fonte: Baseado no trabalho de Elammari e Issa (2013)

, e tarefas
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Os diagramas UCM criados na etapa de definição do CIM encontram-se
representados pelas figuras contidas Apêndice A.1.1. Esses diagramas mostram
os tipos de agentes envolvidos nas atividades relacionadas com a adaptabilidade
de serviços de IoT. Os tipos de agentes representados nesses diagramas são
os seguintes:


AgentePerceptual: Esse agente corresponde ao mecanismo de
verificação de contextos mencionado no levantamento de
requisitos deste trabalho. Isso significa que ele é responsável pela
contextualização das informações do ambiente para o agente
encarregado do raciocínio realizado pelo serviço de IoT, dando a
esse agente uma maior independência do protocolo de mensagens
utilizado pelos agentes cujas mensagens são de interesse do
serviço. Além de manifestar o interesse pelas mensagens de outros
agentes e de formatar as informações de modo que o raciocínio
possa

interpretá-las,

o

AgentePerceptual

pode,

não

obrigatoriamente, verificar problemas nas mensagens recebidas,
constatar a ausência do recebimento da mensagem de um agente
assinado, enfileirar as mensagens recebidas, priorizar as
mensagens, colocar uma etiqueta de tempo nas mensagens, e até
mesmo lidar com a ausência de agentes fundamentais para o
serviço, dando aos agentes do serviço um maior poder de reação
frente às reconfigurações do sistema. Contudo, a concepção desse
agente visa manter a independência dos demais agentes
relacionados ao serviço, permitindo que os agentes do sistema
sejam passíveis de remoção e inclusão.


AgenteRaciocínio: Esse agente é responsável por definir ações a
serem realizadas por meio de inferências em regras internas e
fatos fornecidos pelo AgentePerceptual. Ele corresponde ao
mecanismo de raciocínio dos serviços de IoT mencionado no
levantamento de requisitos deste trabalho. Com isso é possível ter
uma peça com um grau de independência que permita a
substituição do raciocínio do agente de serviço de IoT, sem que os
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comportamentos tenham que ser obrigatoriamente substituídos
juntos do raciocínio que os aciona.


AgenteComportamento: Um serviço de IoT pode ser composto
de vários comportamentos. A realização de cada um desses
comportamentos é responsabilidade do respectivo agente do tipo
AgenteComportamento. Sua separação dos demais agentes que
compõem o serviço de IoT, assim como a separação do
mecanismo de percepção e do mecanismo de raciocínio,
satisfazem o requisito de peças de software independentes que foi
levantado por este trabalho.



AgenteFacilitador: Responsável pelo acesso aos recursos do
sistema

(agentes

e

serviços),

esse

agente

permite

sua

reconfiguração e orienta os demais agentes indicando os agentes
interessados

em

seus

serviços.

Um

agente

do

tipo

AgenteFacilitador também pode servir para acessar agentes de
outros

domínios

inscritos

em

outro

agente

do

tipo

AgenteFacilitador. A implementação desse agente visa satisfazer
o requisito de uma interface de configuração do serviço de IoT que
permita a adaptabilidade do sistema frente a reconfiguração
desses serviços.


Agente: São os agentes que representam um dispositivo físico de
sensoriamento e/ou atuação ou, simplesmente, um agente
fornecedor de mensagens acerca do ambiente. Eles são
importantes para o sensoriamento do ambiente e geração das
crenças que compõem a base de conhecimento dos demais
agentes.

Esses tipos de agentes são resultantes da análise dos requisitos da
arquitetura proposta, que estão listados na Tabela 1. É possível constatar na sua
descrição que suas funções visam cumprir tais requisitos.
A Figura 13 é o exemplo de um dos diagramas UCM produzidos nesta
etapa. Ela mostra os agentes e suas atividades no ambiente OrganizacaoServico
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(nome dado ao ambiente em que se encontram os agentes envolvidos na
realização de um serviço de IoT).

Figura 13 – Agentes e tarefas envolvidos na realização de um serviço de IoT

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 14 complementa esse diagrama mostrando detalhes da
responsabilidade “Atualizar endereços de assinantes” que todos os agentes
realizam. Essa responsabilidade diz respeito à interação com o agente do tipo
AgenteFacilitador na obtenção dos endereços para onde devem ser enviadas as
mensagens.

75

Figura 14 - Realização da responsabilidade "Atualizar endereços dos
assinantes"

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3.2 Definição do Modelo Independente de Plataforma (PIM)

De acordo com Elammari e Issa (2013), o relacionamento de agregação
é usado para representar a relação entre as entidades e os ambientes em que
elas habitam. A diferença fundamental entre um objeto e um agente é que um
objeto é uma entidade interativa, enquanto que o agente é uma entidade
autônoma. Essas diferenças não impedem que o diagrama de classes possa ser
utilizado como um diagrama que ilustra a visão conceitual da estrutura
organizacional dos agentes de software.
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Os diagramas de classe que exibem de modo estático essa relação entre
os agentes e os ambientes em que estão inseridos encontram-se no Apêndice
A.1.2 deste trabalho.
Neste trabalho, dois ambientes foram levados em conta – o ambiente de
configuração do sistema (OrganizacaoConfiguracao) e o ambiente de
gerenciamento de serviço de IoT (OrganizacaoServico). Trata-se apenas de uma
divisão conceitual para abordar duas visões diferentes do sistema.
A Figura 15 é um exemplo desses diagramas. Nessa figura é ilustrada a
relação entre o ambiente de um serviço de IoT e os agentes que se relacionam
com esse serviço.

Figura 15 - Organização Gerenciamento de Serviço

Fonte: Elaborada pelo autor.

Segundo o método Gaia, descrito por Wooldridge, Jennings e Kinny
(2000) e utilizado parcialmente nesta etapa da pesquisa, faz parte da análise
estática dos agentes, a definição dos objetivos, crenças, planos e tarefas com
os quais estão associados. A definição dessas propriedades ajuda a entender o
papel do agente dentro de uma determinada sociedade de agentes. A definição
desses elementos está contida em tabelas que podem ser encontradas no
Apêndice A.1.2.
A Tabela 2 é um exemplo dessas tabelas. Ela foi utilizada para definir o
papel dos agentes do tipo AgentePerceptual dentro da organização de
gerenciamento de serviço de IoT.
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Tabela 2 – Características que definem o papel dos agentes do tipo
AgentePerceptual na arquitetura proposta
Objetivo

Plano

Tipo do Agente: AgentePerceptual
Tarefas
Nome da
Tarefa
Descrição da Tarefa
Requisitar a lista de

endereços do agente do
Atualizar
tipo AgenteReaciocinio aos
Endereços
agentes do tipo
AgenteFacilitador e gravar
essa lista após o
recebimento

Receber mensagens de
Enfileirar
outros agentes e inseri-las
mensagens
numa fila

Transformar as
mensagens
recebidas dos
Fornecer
agentes
mensagem
assinados em
contextualizada
mensagens que
ao agente do tipo os agentes do
AgenteRaciocinio tipo
do serviço
AgenteRaciocinio
entendam e
enviá-las a esses
agentes

Contextualizar
informação


Analisar as mensagens

recebidas e o estado dos
agentes do sistema e gerar

mensagens baseadas
nessas informações para o
agente do tipo
AgenteRaciocinio


Enviar a mensagem
Fornecer
contextualizada aos
informação
agentes do tipo
contextualizada
AgenteRaciocinio

Remover
mensagens
que não serão
mais utilizadas




Crenças

Endereço do
agente do tipo
AgenteFacilitador

Mensagens
recebidas

Nome do serviço
Mensagens
recebidas
Endereço de
agentes do tipo
AgenteRaciocinio
do serviço
Tempo da última
mensagem
recebida por um
agente assinado
pelo serviço

Mensagens
utilizadas

Apagar as mensagens
utilizadas da fila de
mensagens recebidas

Crenças do Agente
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Regras de contextualização dos dados

Fonte: Elaborada pelo autor.

Após a análise do modelo estático do sistema é efetuada a análise de seu
modelo dinâmico por meio de tabelas, que definem os contratos de interação
entre os agentes do sistema, e por meio de diagramas de sequência. Tanto as
tabelas quanto os diagramas podem ser encontrados no Apêndice A.1.2.
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A Tabela 3 é um exemplo desses contratos. Nela encontram-se as
autorizações, obrigações, políticas e crenças definidas para o relacionamento
entre agentes do tipo AgentePerceptual e agentes do tipo AgenteRaciocinio.

Tabela 3 - Contrato de relacionamento entre agentes do tipo AgentePerceptual
e AgenteRaciocinio
AgentePerceptual












CONTRATO
AgenteRaciocinio
Autorizações
 Fazer inferências acerca dos fatos contidos
nas mensagens recebidas()

Obrigações
Contextualizar os dados recebidos dos
agentes que o serviço assina()
Enviar mensagens contextualizadas aos
agentes do tipo AgenteRaciocinio do
serviço()

Políticas
Utilizar dados de tempo de chegada das
 Acionar os comportamentos relacionados
mensagens para descobrir dispositivos que
com os fatos recebidos do agente do tipo
AgentePerceptual que fazem “match” com
deixaram de funcionar
as regras da base de conhecimento do
Usar a lógica interna para transformar as
agente.
mensagens recebidas em mensagens úteis
aos agentes do tipo AgenteRaciocinio
Crenças
Endereço do agente do tipo
 Regras de ativação de comportamentos
AgenteFacilitador
 Fatos contextualizados recebidos do
agente do tipo AgentePerceptual
Endereço dos agentes do tipo
AgenteRaciocinio do serviço, obtidos por
meio do agente do tipo AgenteFacilitador
Mensagens recebidas dos agentes
assinados pelo serviço
Lógica de contextualização de mensagens

Fonte: Elaborada pelo autor.

Um exemplo dos diagramas de sequência produzidos por este trabalho
pode ser visto na Figura 16, que mostra a interação entre os agentes
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relacionados com um serviço de IoT. As ações de enfileirar mensagens e de
remover mensagens que não serão mais utilizadas não foram representadas
nesses diagramas para simplificá-los, facilitando a visualização das ações de
interação entre os agentes. As ações de enfileirar mensagens e de remover
mensagens que não serão mais utilizadas ocorrem respectivamente sempre
que um agente recebe uma mensagem e quando o agente termina de efetuar as
ações que dependem da mensagem recebida.

Figura 16 – Interação entre os agentes relacionados com um serviço de IoT

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.4 Lista de Ações de Implementação Esperadas e suas Contribuições

Nesta subseção é exibida uma lista de ações de implementação da
arquitetura que são esperadas (Tabela 4). Essa lista mostra também a
contribuição esperada dessas ações e os requisitos levantados na Tabela 1 com
os quais essas ações estão relacionadas.
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Tabela 4 - Ações de implementação esperadas...
Ação Esperada

Contribuição Esperada

(Continua)
Requisitos
Relacionados

Implementação da

Permite a existência de uma interface visual para

Interface Gráfica

que o administrador do sistema configure os

1, 2, 4

serviços de IoT. Funciona como uma ligação entre
administrador e Agente Facilitador. Essa ligação
poderia ser efetuada de outras maneiras, como por
exemplo, por meio de arquivos de configuração,
mas isso tornaria a interação entre o administrador
e o sistema menos intuitiva.
Implementação do

Permite a adaptabilidade do sistema frente às

agente do tipo

alterações de configurações e norteia a

AgenteFacilitador

comunicação entre agentes

Implementação do

Possibilita a adequação da mensagem com base

agente do tipo

no conhecimento adquirido sobre o status do

AgentePerceptual

sistema e a tomada decisões em caso de ausência

1, 2, 3, 9

3, 5

de agentes importantes para o serviço

Implementação do

Funciona como base de regras e mecanismo de

agente do tipo

inferências, que pode ser removido e incluído

AgenteRaciocinio

dinamicamente no sistema

Implementação dos

Funciona como ações que podem ser removidas e

agentes do tipo

incluídas dinamicamente no sistema

3, 6

3, 7

AgenteComportamento

Implementação dos

Simulam o software de dispositivos reais

agentes que

conectados ao sistema por meio da Internet,

representam os

alimentando os serviços com dados e funcionando

dispositivos

como elementos de configuração do serviço

3
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Tabela 4 - Ações de implementação esperadas...
Ação Esperada

Contribuição Esperada

(Conclusão)
Requisitos
Relacionados

Implementação da

Permite a visualização do sistema em execução

_

Implementação das

Padroniza e facilita o entendimento da mensagem

8

estruturas de

graças a atributos padrões existentes em sua

mensagens utilizadas

estrutura

representação visual do
sistema em execução
(simulação)

pelos agentes
Implementação do

Implementação dos elementos que viabilizam a

middleware

comunicação entre agentes (exemplo:

9

infraestrutura de sockets)

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os dados dessa tabela serão confrontados com os resultados dos testes
realizados na pesquisa para gerar conclusões sobre o esforço de implementação
e sobre a eficácia da arquitetura de referência no cumprimento da adaptabilidade
de serviços de IoT.
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5

APLICAÇÃO DA ARQUITETURA DE REFERÊNCIA

Uma vez que a arquitetura de referência foi definida, é necessário aplicala e testá-la. Esta seção contém a descrição de como foi efetuado o projeto da
arquitetura concreta, a implementação do protótipo que realiza essa arquitetura
e a elaboração dos testes que visam exercitar a adaptabilidade de serviços de
IoT. Os diagramas mencionados nesta seção correspondem às etapas CIM, PIM
e PSM do MDA.
Assim como no projeto da arquitetura abstrata, a etapa de CIM é
composta pelos diagramas UCM. No projeto da arquitetura concreta, esses
diagramas ilustram o domínio do problema representando os agentes derivados
da arquitetura abstrata, levando em conta suas responsabilidades em um
sistema de controle automatizado de vias férreas, conforme definido nos
Requisitos do Protótipo de Sistema de Gerenciamento de Vias Férreas
levantados por este trabalho.
Na etapa de PIM os modelos estáticos e dinâmicos do sistema são
descritos com base nesse mesmo contexto. Essa etapa usa, assim como no
projeto da arquitetura abstrata, os seguintes elementos:


Diagramas de classes: para representar os agentes e seus
respectivos ambientes.



Tabelas de papéis dos agentes: para representar os objetivos,
planos, tarefas e crenças de cada tipo de agente do sistema.



Tabelas de contrato entre agentes: para definir as obrigações e
permissões no relacionamento entre os agentes do sistema



Diagramas de sequência: para definir o relacionamento entre
vários agentes no cumprimento de seus objetivos.

Na etapa de PSM são elaborados diagramas de componentes para que
fique clara a organização dos artefatos produzidos e utilizados para a
implementação da arquitetura concreta. As classes que compõem esses
componentes são representadas nesta etapa por diagramas que levam em conta
a composição dos agentes em termos de objetos, atributos e métodos, sempre
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considerando a plataforma tecnológica utilizada. A intenção é que todos esses
diagramas sejam completos o suficiente a ponto de facilitar sua transição para o
código-fonte.

5.1 Projeto da Arquitetura Concreta

Esta subseção tem a intenção de esclarecer o contexto (controle
automatizado de vias férreas) em que foram elaborados os diagramas da
arquitetura concreta. Para que isso seja alcançado, os elementos que compõem
essa arquitetura serão listados e descritos dentro de suas respectivas fases de
projeto. Os diagramas aos quais esta subseção irá se referir encontram-se no
Apêndice B.

5.1.1 Definição do Modelo Computacional Independente (CIM)

Os agentes representados nesta etapa pelos diagramas UCM são os
seguintes:


Sensores de Radiofrequência da Via: agentes simples que recebem
sinais dos transponders dos trens que trafegam pela via. Essas
informações, que consistem de velocidade e identificação, são enviadas
junto com os dados de sua posição aos Serviços de Gerenciamento da
Via.



Radares de Velocidade: agentes que determinam a identidade, a
velocidade e a posição dos trens que passam por eles e enviam esses
dados ao Serviço de Gerenciamento Redundante da Via.



Trens: agentes que interagem com os Serviços de Gerenciamento da Via
e com os demais trens do sistema. Eles estão ligados a um sensor de
radiofrequência, que recebe mensagens da ferrovia e de outros trens, e a
um transponder, que envia dados aos sensores da via e a outros trens.
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Atuadores da Via: agentes encarregados de mudar a configuração da
via, redirecionando os trens que por ela trafegam. Eles respondem a
comandos enviados pelo Serviço de Gerenciamento da Via.



Emissores de Radiofrequência da Via: agentes que recebem, por meio
de uma conexão de rede, mensagens dos Sistemas de Gerenciamento
da Via, que são encaminhadas aos trens por meio de radiofrequência.



Serviço de Gerenciamento da Via (SG): agente conceitual composto por
agentes

do

tipo

AgentePerceptual,

AgenteRaciocinio

e

AgenteComportamento. Esse agente tem conhecimento da situação da
via graças às mensagens recebidas dos sensores de RF que nela
habitam. Sua função é enviar mensagens de controle aos trens e aos
atuadores da via, com a intenção de evitar acidentes. Essas mensagens
instruem os trens a alterarem sua velocidade e fazem com que os
atuadores da via redirecionem os trens em caso de necessidade.


Serviço de Gerenciamento Redundante da Via (SGR): agente com a
mesma função que o SG. No entanto, o SGR toma conhecimento da
situação da via por meio de radares de velocidade. Esse serviço entra em
ação quando é identificada a possibilidade do SG não ter tomado
conhecimento de um dos trens que passou por um dos sensores de RF
da via. Essa falha pode ser causada por uma interferência no sinal de RF
enviado pelo trem, por um defeito no sensor de detecção desse sinal ou
por um defeito no transponder do próprio trem. Para que o SGR possa
chegar a essa conclusão, ele também deve assinar que deseja receber
as notificações emitidas pelos sensores de RF. Assim ele se torna capaz
de saber quando uma mensagem deixa de ser enviada por um desses
sensores na mesma janela de tempo em que chega uma mensagem do
radar de

velocidade

correspondente. O

SGR não

possuirá

a

funcionalidade de alteração de direção dos trens, pois esta só será
incluída no SG para que possa ser testada a troca da máquina de
raciocínio e a inclusão de um comportamento novo em um serviço de IoT
já existente.


AgenteFacilitador: agente que dá acesso às informações sobre os
demais agentes do sistema, permitindo sua reconfiguração por meio da
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substituição e inclusão de agentes e de serviços. Com a inclusão de uma
interface gráfica o administrador do sistema pode ser capaz de acessar o
AgenteFacilitador e efetuar essas tarefas, indicando os agentes que
devem manifestar interesse nas mensagens enviadas por outros agentes
e quais agentes farão parte da percepção, do raciocínio e dos
comportamentos dos serviços fornecidos pelo sistema. Com esse tipo de
configuração, o AgenteFacilitador é capaz de indicar aos agentes quais
são os endereços para os quais suas mensagens devem ser
encaminhadas.
A Figura 17 mostra, como exemplo, um dos diagramas UCM elaborados
nesta etapa. Nele são exibidos os agentes e atividades relacionadas com o
gerenciamento da via férrea por parte do SGR.
Figura 17 - Agentes e tarefas envolvidos na realização do Serviço de
Gerenciamento de Vias Férreas Redundante

Fonte: Elaborada pelo autor.
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5.1.2 Definição do Modelo Independente de Plataforma (PIM)

As tabelas que auxiliam no entendimento dos papéis dos agentes dentro
do sistema estão representadas na subseção B.1.2 do Apêndice B. A Tabela 5
mostra, como exemplo, os objetivos, planos, tarefas e crenças que fazem parte
do papel de um agente do tipo Trem dentro do sistema de gerenciamento da via.

Tabela 5 - Características que definem o papel do agente do tipo Trem no
protótipo proposto

Objetivo

Plano

Nome dos Agentes: TremA e TremB
Tarefas
Nome da Tarefa

Enfileirar
mensagens

Enviar mensagens

Chegar
ao
destino
sem
colidir
com
outros
trens





Enviar sinais de
RF contendo sua
posição,
velocidade e
identificação e
usar o sinal
fornecido pelos
transponders de
outros trens ou
pelos emissores
de RF da via para
efetuar ações que
alterem a sua
velocidade

Crenças

Descrição da Tarefa
Receber mensagens
de RF de outros trens
de emissores da via e
inseri-las numa fila
Enviar posição,
velocidade e
identificação (dados de
transponder) por meio
de emissões de RF



Mensagens
recebidas





Posição
Velocidade
Identificação



Posição, velocidade,
identificação de trens
próximos
Solicitações de
mudança de
velocidade enviados
pelos
comportamentos dos
serviços de
gerenciamento da
via


Efetuar ação

Alterar a velocidade
com base nos dados
recebidos.

Remover
Apagar as mensagens
mensagens que não
utilizadas da fila de
serão mais
mensagens recebidas
utilizadas
Crenças do Agente

Posição
Velocidade
Identificação

Fonte: Elaborada pelo autor.



Mensagens
utilizadas
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Os diagramas que auxiliam no entendimento do relacionamento entre os
ambientes e os agentes que os compõem podem ser encontrados na subseção
B.1.2 do Apêndice B deste trabalho. Existem duas organizações que levam em
conta os agentes necessários para cumprir os objetivos de cada serviço de IoT.
Isso significa que existe a Organização Sistema de Gerenciamento Automático
de Vias Férreas e a Organização Sistema de Gerenciamento Automático de Vias
Férreas Redundante. Além dos agentes dos respectivos serviços, cada
organização agrega os elementos que interagem com eles, como sensores,
emissores,

atuadores,

radares

de

velocidade,

trens,

agente

do

tipo

AgenteFacilitador e interface do usuário. Os serviços interagem com os sensores
ou radares de velocidade e emissores da via para se comunicar com os trens e
assim auxiliar na orientação de suas velocidades. Dependendo da configuração,
um serviço pode ser capaz de acionar os atuadores da via para reconfigurá-la e,
assim, mudar a direção de um dos trens. A comunicação entre os agentes do
sistema é realizada por meio de RF (neste trabalho, de modo simulado) ou por
meio da Internet. Quando efetuada por meio da Internet, os agentes usam os
endereços de destino fornecidos pelo AgenteFacilitador1, que os orienta
indicando os endereços para onde os dados devem ser enviados.
A Figura 18 mostra um desses diagramas. Nessa figura encontra-se
representada a Organização Sistema de Gerenciamento de Vias Férreas e as
três configurações que o SG pode assumir por intermédio da ação do usuário.
É possível entender as duas organizações representadas nesses
diagramas como divisões conceituais, mas como foi levado em conta todos os
agentes que são necessários para o cumprimento dos objetivos a que se
propõem, elas também podem ser entendidas como federações de agentes.
Uma federação de agentes agrega todos os agentes necessários para que um
propósito seja cumprido. Esses agentes podem estar separados fisicamente
(distribuídos em computadores ou dispositivos) ou não, mas conseguem interagir
graças a elementos sistêmicos, como por exemplo os agentes do tipo
AgenteFacilitador.
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Figura 18 - Ambiente do Sistema De Gerenciamento Automático de Vias
Férreas

Fonte: Elaborada pelo autor.

As tabelas que definem os contratos de relacionamento entre os agentes
da arquitetura concreta estão representadas na subseção B.1.2 do Apêndice B.
A Tabela 6 mostra, como exemplo, o contrato de relacionamento
elaborado para definir as obrigações, permissões e crenças existentes no
relacionamento entre os agentes de raciocínio e de comportamento do Serviço
de Gerenciamento de Vias Férreas Redundante.
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Tabela

6

-

Contrato de relacionamento entre os agentes do tipo
AgenteRaciocínio e os agentes do tipo AgenteComportamento
que compõem o SG

AgenteRaciocinioSG









CONTRATO
Autorizações

AgenteComportamentoSGAcelerar
/
AgenteComportamentoSGDesacelerar
/
AgenteComportamentoSGDesacelerar2

Acionar comportamentos por meio de
mensagens, com base nas inferências
sobre dados recebidos do agente
perceptual do serviço
Obrigações
 Encaminhar solicitações aos emissores de RF
da via ao receber a mensagem de
acionamento enviada pelo agente do tipo
AgenteRaciocinio
Políticas
Se um trem B se encontra atrás de um trem Em caso de acionamento por parte do raciocínio
do serviço de IoT:
A e a distância entre eles é de 101 a 500
metros, então acionar comportamento de
 O AgenteComportamentoSGDesacelerar
diminuição de velocidade para o trem B e o
solicita ao trem a diminuição de 10% de sua
comportamento de aumento de velocidade
velocidade e envia essa solicitação aos
para o trem A
emissores de RF
 O AgenteComportamentoSGDesacelerar2
solicita ao trem a diminuição de 50% de sua
velocidade e envia essa solicitação aos
emissores de RF
 O AgenteComportamentoSGAcelerar solicita
ao trem o aumento de 10% de sua velocidade
e envia essa solicitação aos emissores de RF
Crenças
Endereço do agente do tipo
 Acionamentos recebidos
AgenteFacilitador
 Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Endereço dos agentes do tipo
 Endereço dos agentes assinantes do serviço,
AgenteComportamento do serviço, obtidos
obtidos por meio do agente do tipo
por meio do agente do tipo
AgenteFacilitador
AgenteFacilitador
Posição, velocidade e identidade dos trens

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os diagramas de sequência foram, como na elaboração da arquitetura
abstrata (ou de referência), utilizados nesta etapa para complementar o modelo
dinâmico da arquitetura concreta do sistema.
Neste caso, três diagramas foram criados, dois para mostrar a interação
dos agentes que se relacionam com o SG e outro para mostrar a interação dos
agentes que se relacionam com o SGR. Os diagramas de sequência
relacionados com a configuração do sistema não foram elaborados, pois não
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acrescentam mais informações relevantes que os diagramas de sequência que
fazem essa função no projeto da arquitetura abstrata.
A Figura 19 mostra, como exemplo, o diagrama de sequência dos agentes
que se relacionam com o SG na configuração 1 do sistema.

Figura 19 - Interação dos agentes relacionados o Serviço de Gerenciamento
(SG) da via

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Todas as decisões tomadas pelo SG se baseiam na distância existente
entre os dois trens que trafegam na via. Para ficar claro esse raciocínio, foram
incluídas no diagrama da Figura 19 as representações de dois agentes do tipo
Trem: TremA e TremB. Nesse caso, o TremA se encontra atrás do TremB e
ambos emitem sinais de RF, que são captados pelos sensores próximos a esses
trens e enviados ao agente perceptual do SG. Essa situação é suficiente para
mostrar as condições que levam o SG a acionar cada um de seus
comportamentos que, por sua vez, solicitam mudanças de velocidade aos trens,
por meio de emissores de RF.
Na configuração 2 do sistema o SG funciona de forma semelhante ao
diagrama

da

Figura

19.

A

única

diferença

AgenteComportamentoSGDesacelerar

é

AgenteComportamentoSGDesacelerar2.

Dada

é

que

substituído
a

pelo

semelhança

o

agente
agente
com

a

configuração 1, nenhum diagrama foi produzido para ilustrar a configuração 2.
O outro diagrama que representa o SG, foi produzido para mostrar a
configuração 3 do sistema onde, ao invés do SG acionar a mudança de
velocidade dos trens, é feito o acionamento da mudança de configuração da via,
fazendo com que um dos trens seja desviado para outro trilho.
O diagrama de sequência dos agentes que se relacionam com o SGR
segue o mesmo conceito de representação usado na Figura 19; entretanto,
nesse diagrama existem outros sensores (radares de velocidade) que captam
dados relacionados aos trens próximos. Nesse caso, os sensores de RF
interagem com o SGR somente para que ele saiba quando deve entrar em ação
fazendo o papel que era destinado ao SG. Isso pode ser observado por meio da
representação do não envio de sinais de RF por parte do TremB, que faz com
que o SGR acione, com base nos dados recebidos por meio dos radares de
velocidade, os comportamentos apropriados, como parte da redundância em
caso de falha no recebimento dos dados por parte de um dos sensores de RF.
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5.1.3 Definição do Modelo Específico de Plataforma (PSM)

O PSM possui diagramas que tentam reproduzir os conceitos
estabelecidos pelos modelos gerados nos passos anteriores (CIM e PIM), de
forma que esses diagramas estejam o mais próximo possível do código a ser
gerado, levando em conta a plataforma a ser utilizada. Esses diagramas se
encontram no Apêndice B.1.3.
Como primeiro passo foram elaborados diagramas de classes mostrando
a estrutura básica que permite a criação de agentes e de agentes de serviços. A
Figura 20 mostra um desses diagramas, no qual é exibida as estruturas de um
agente básico, de agentes usados nos serviços de IoT (AgentePerceptual,
AgenteRaciocinio

e

AgenteComportamento)

e

do

agente

do

tipo

AgenteFacilitador. Os agentes que compõem um serviço e os agentes do tipo
AgenteFacilitador são derivados da classe Agente que aparece na figura.
Os diagramas produzidos no CIM e no PIM possuem a incumbência de
explicar as responsabilidades dos agentes e suas interações, de modo que os
métodos que correspondem a essas responsabilidades são descritos com frases
autoexplicativas. Por esse motivo, os modelos gerados na fase de PSM não têm
uma correspondência clara com os modelos dessas outras etapas a respeito dos
nomes dos métodos internos dos agentes que compõem o sistema.
Além disso, os diagramas de classes nesta etapa são utilizados para o
propósito de mostrar as classes que compõem os agentes do sistema ao invés
de mostrar o relacionamento dos agentes com seu ambiente de execução.
Uma tabela (Tabela 7) foi gerada com a finalidade de contribuir com o
mapeamento dos elementos produzidos nas fases CIM e PIM com os elementos
produzidos na fase PSM. Na Tabela 7 é feita a correspondência das
responsabilidades dos agentes com os métodos que executam essas
responsabilidades nos agentes. Junto com esses métodos estão relacionadas
as classes nas quais os métodos foram implementados. É importante lembrar
que um agente pode possuir vários objetos que são carregados em sua classe
principal como, por exemplo, o objeto TCPAgente (para envio de mensagens).
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Figura 20 - Estrutura básica para a criação de agentes e serviços de IoT

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Todos agentes relacionados na Tabela 7 possuem um método
processaMensagem(string

mensagemRecebida)

processaMensagem()

correspondem

que

às

e
threads

um

método

que

executam

respectivamente os métodos sente() e atua(). Esses dois últimos métodos
correspondem à forma como os agentes sentem o ambiente e agem sobre ele.
Isso significa que um agente pode agir após um estímulo do ambiente que é
percebido pelo método sente() ou simplesmente efetuar ações periódicas,
dependendo de sua lógica interna.
As ações efetuadas pelos agentes podem se encontrar em métodos
específicos ou no próprio método atua(). Quando essas ações se encontram em
métodos específicos, esses métodos são acionados pelo próprio método atua().
Outros métodos que fazem parte da lógica interna do agente podem ser
chamados pelo método sente(), caso seja necessário o tratamento imediato de
um dado que foi recebido, ou o enfileiramento desses dados.
Todos os agentes possuem uma estrutura de mensagens e uma estrutura
de encaminhamento de mensagens semelhante, que foram conferidas a eles por
meio de herança, facilitando a interpretação das mensagens trocadas entre eles.

Tabela 7 - Mapeamento entre responsabilidades dos agentes e os
métodos que implementam essas responsabilidades...
(Continua)
Agente
AgenteFacilitador1

Responsabilidade
Solicitar a lista de
endereços

Classes/Métodos
DiretorioDeRecursos:


public List<InfoAgente> getAssinantes(InfoAgente
solicitante)

Extrair endereços dos
assinantes

ModuloDeFuncoes:


public List<InfoAgente> getInfoAgentes(InfoAgente
solicitante = null)
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Tabela 7 - Mapeamento entre responsabilidades dos agentes e os
métodos que implementam essas responsabilidades...
Agente

Responsabilidade
Enviar endereços

(Continuação)

Classes/Métodos
AgenteFacilitador:


public override void sente(string mensagemRecebida)



private void atualizaAgentes()



protected virtual void
informaEnderecosDosAssinantesAosAgentesSolicitantes()



private void envia(string msg, string ip, int porta)

TCP:


public void EnviaMensagem(string mensagem, string pip,
int pporta)

Solicitar dados de
agentes e serviços
Extrair dados

DiretorioDeRecursos:


public List<InfoAgente> getInfoAgentes()

ModuloDeFuncoes:


public List<InfoAgente> getInfoAgentes(InfoAgente
solicitante = null)

Enviar dados para a
interface

AgenteFacilitador:


public override void sente(string mensagemRecebida)



private void atualizaAgentes()



protected virtual void
enviaDadosParaInterface(InfoAgente
pinterfaceSolicitante)

TCP:


public void EnviaMensagem(string mensagem, string pip,
int pporta)

Solicitar o registro
dos dados do agente
configurado

DiretorioDeRecursos:


public void setInfoAgentes(List<InfoAgente>
infoAgentes)
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Tabela 7 - Mapeamento entre responsabilidades dos agentes e os
métodos que implementam essas responsabilidades...
Agente

Responsabilidade
Registrar agente e
relacionamentos
(grava configurações)
Enviar endereço do
agente facilitador ao
agente configurado

(Continuação)

Classes/Métodos
ModuloDeFuncoes:


public void setInfoAgentes(List<InfoAgente>
pinfoAgentes)

AgenteFacilitador:


public override void sente()



private void atualizaAgentes()



protected virtual void
enviaEnderecoDoFacilitador(InfoAgente
agenteAlterado)



private void envia(string msg, string ip, int
porta)

TCP:


public void EnviaMensagem(string mensagem, string
pip, int pporta)

Solicitar dados dos
agentes que assinam
o agente configurado
Extrair dados dos
agentes que assinam
o agente configurado
Enviar dados dos
agentes que assinam
o agente configurado

DiretorioDeRecursos:


public List<InfoAgente> getAssinantes(InfoAgente
solicitante)

ModuloDeFuncoes:


public List<InfoAgente> getInfoAgentes(InfoAgente
solicitante = null)

AgenteFacilitador:


public override void sente()



private void atualizaAgentes()



protected virtual void
informaEnderecosDosAssinantesAosAgentesAssinados()



private void envia(string msg, string ip, int
porta)

TCP:


public void EnviaMensagem(string mensagem, string
pip, int pporta)
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Tabela 7 - Mapeamento entre responsabilidades dos agentes e os
métodos que implementam essas responsabilidades...
Agente

Responsabilidade
Solicitar dados dos
assinantes dos
agentes assinados
pelo agente
configurado

Extrair dados de
assinantes dos
agentes assinados
pelo agente
configurado

Enviar dados dos
assinantes aos
agentes assinados
pelo agente
configurado

(Continuação)

Classes/Métodos
DiretorioDeRecursos:


public List<InfoAgente> getAssinados(InfoAgente
assinante)



public List<InfoAgente> getAssinantes(InfoAgente
solicitante)

ModuloDeFuncoes:


public List<InfoAgente> getAssinados(InfoAgente
assinante)



public List<InfoAgente> getInfoAgentes(InfoAgente
solicitante = null)

AgenteFacilitador:


public override void sente()



private void atualizaAgentes()



protected virtual void
informaEnderecosDosAssinantesAosAgentesSolicitantes()



private void envia(string msg, string ip, int porta)

TCP:


public void EnviaMensagem(string mensagem, string pip,
int pporta)

Solicitar a exclusão
de dados do agente
selecionado
Excluir dados

DiretorioDeRecursos:


public void removeInfoAgentes(List<InfoAgente>
infoAgentes)

ModuloDeFuncoes:


public void removeInfoAgentes(List<InfoAgente>
pinfoAgentes)

98

Tabela 7 – Mapeamento entre responsabilidades dos agentes e os
métodos que implementam essas responsabilidades...
Agente

Responsabilidade
Solicitar ao agente
excluído a exclusão
dos endereços dos
agentes assinantes

(Continuação)

Classes/Métodos
AgenteFacilitador:


public override void sente()



private void atualizaAgentes()



protected virtual void
informaExclusoesDeAgentesAosAgentesAssinados(List<In
foAgente> agentes)



private void envia(string msg, string ip, int porta)

TCP:


public void EnviaMensagem(string mensagem, string
pip, int pporta)

Solicitar dados dos
assinantes dos
agentes assinados
pelo agente excluído

DiretorioDeRecursos:


public List<InfoAgente> getAssinados(InfoAgente
assinante)



public List<InfoAgente> getAssinantes(InfoAgente
solicitante)

Extrair dados de
assinantes dos
agentes assinados
pelo agente excluído

ModuloDeFuncoes:


public List<InfoAgente> getAssinados(InfoAgente
assinante)



public List<InfoAgente> getInfoAgentes(InfoAgente
solicitante = null)

AgentePerceptualSG,

Contextualizar

AgentePerceptualSGR

informação

AgentePerceptual:


public override void atua()

AgentePerceptualSG e AgentePerceptualSGR:


protected override void contextualizaMensagens()
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Tabela 7 - Mapeamento entre responsabilidades dos agentes e os
métodos que implementam essas responsabilidades...
Agente

Responsabilidade
Fornecer informação
contextualizada

(Continuação)

Classes/Métodos
AgentePerceptual:


public override void atua()

AgentePerceptualSG e AgentePerceptualSGR:


protected override void contextualizaMensagens()

TCP:


public void EnviaMensagem(string mensagem, string
pip, int pporta)

AgenteRaciocinioSG,

Realizar inferências

AgenteRaciocinio:


AgenteRaciocinioSG2,
AgenteRaciocinioSGR

public override void atua()

AgenteRaciocinioSG, AgenteRaciocinioSG2 e
AgenteRaciocinioSGR:

Acionar
comportamento

protected override void realizaInferencias()

AgenteRaciocinio:


public override void atua()

AgenteRaciocinioSG, AgenteRaciocinioSG2 e
AgenteRaciocinioSGR:


protected override void acionaComportamento()

TCP:


public void EnviaMensagem(string mensagem, string
pip, int pporta)

100

Tabela 7 - Mapeamento entre responsabilidades dos agentes e os
métodos que implementam essas responsabilidades...
Agente

Responsabilidade

AgenteComportamento-

Solicitar aceleração

SGAcelerar,

do trem

AgenteComportamento-

(Continuação)

Classes/Métodos
AgenteComportamento:


public override void atua()

AgenteComportamentoSGAcelerar,

SGRAcelerar,

AgenteComportamentoSGRAcelerar,
AgenteComportamento-

Solicitar

AgenteComportamentoSGDesacelerar,

SGDesacelerar,

desaceleração do

AgenteComportamentoSGDesacelerar2 e

AgenteComportamento-

trem

AgenteComportamentoSGRDesacelerar:

SGDesacelerar2,


AgenteComportamento-

protected virtual List<Conteudo>
incluiParametrosDaAcao()

SGRDesacelerar

TCP:


public void EnviaMensagem(string mensagem, string
pip, int pporta)

AtuadorDeViaA,

Mudar a configuração

AtuadorDeViaB

da via (desviar trem)

Voltar para a
configuração original
(após o trem passar

AtuadorDeViaA e AtuadorDeViaB:


public override void atua()

AtuadorDeViaA e AtuadorDeViaB:


public override void atua()

pelo desvio)
TremA, TremB

Enviar mensagem
(identificação,
posição e velocidade
via transponder)

TremA e TremB:


public override void atua()

TCP:


(SIMULAÇÃO DE RF) public void
EnviaMensagem(string mensagem, string pip, int
pporta)

Efetuar ação

TremA e TremB:


public override void atua()
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Tabela 7 - Mapeamento entre responsabilidades dos agentes e os
métodos que implementam essas responsabilidades...
Agente
SensorRFA, SensorRFB

Responsabilidade
Enviar mensagens

(Continuação)

Classes/Métodos
SensorRFA e SensorRFB:


public override void atua()

TCP:


(SIMULAÇÃO DE RF) public void
EnviaMensagem(string mensagem, string pip, int
pporta)

RadarDeVelocidadeA,

Capturar velocidade,

RadarDeVelocidadeB

posição e
identificação do trem
Enviar mensagens

RadarDeVelocidadeA e RadarDeVelocidadeB:


(SIMULAÇÃO DE SENSORIAMENTO) public override void
sente()

RadarDeVelocidadeA e RadarDeVelocidadeB:


public override void atua()

TCP:


(SIMULAÇÃO DE RF) public void
EnviaMensagem(string mensagem, string pip, int
pporta)

EmissorRFA,

Retransmitir

EmissorRFB

mensagens

EmissorRFA e EmissorRFB:


public override void atua()

TCP:


(SIMULAÇÃO DE RF) public void
EnviaMensagem(string mensagem, string pip, int
pporta)

Todos agentes

Enfileirar mensagens

Agente:


public virtual void processaMensagem(string
mensagemRecebida)



public virtual void sente(string
mensagemRecebida)
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Tabela 7 - Mapeamento entre responsabilidades dos agentes e os
métodos que implementam essas responsabilidades...
Agente

Responsabilidade

(Conclusão)

Classes/Métodos

Remover mensagens

Geralmente encontra-se na última função chamada pelo

que não serão mais

método atua ou no final da execução do método atua do

utilizadas

respectivo agente. Efetuado pelo método Clear da
estrutura que carrega as mensagens recebidas pelo
agente:
this.mensagens.Clear()
Dependendo do agente outras estruturas de dados
também são limpas para que seus dados não sejam
utilizados na próxima iteração.

Solicitar endereços
dos assinantes

Agente:


public virtual void processaMensagem()



public virtual void atua()



protected virtual void
requisitaEnderecosAssinantes()

Gravar endereços
alterados ou incluídos

Agente:


public virtual void processaMensagem(string
mensagemRecebida)



public virtual void sente(string
mensagemRecebida)



protected bool
gravaConfiguracoesDoAgente(List<InfoAgente>
assinantes)

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na concepção do protótipo proposto por este trabalho, um agente é,
portanto, uma peça de software executável e independente, cuja composição
consiste de atributos, métodos e objetos herdados, sobrecarregados e
implementados. Nenhuma de suas ações internas são acessíveis por outros
agentes, sendo que algumas dessas ações são executadas periodicamente e
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outras respondem aos estímulos do ambiente, que tem algum significado para o
agente.
Após a elaboração dos diagramas de classes e da tabela de mapeamento
das responsabilidades dos agentes, foi gerado um diagrama que mostra os
componentes modelados na fase de PSM em termos de bibliotecas e
executáveis. A Figura 21 mostra esse diagrama.

Figura 21 - Componentes do Sistema de Gerenciamento de Vias Férreas

Fonte: Elaborada pelo autor.
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É possível notar na Figura 21 que cada agente corresponde a um
executável e que todos usam a infraestrutura fornecida pela biblioteca
PlataformaDeAgentes.dll.

5.2 Lista de Ações de Modelagem Efetuadas

Para entender como as ações de modelagem efetuadas na fase de
elaboração da arquitetura concreta se relacionam com as ações de
implementação esperadas que foram listadas na fase de elaboração da
arquitetura abstrata (ou de referência) é necessário realizar um mapeamento
desses dois conjuntos de ações. Esse mapeamento é mostrado na Tabela 8. A
Tabela 8 também mostra uma coluna com as ações esperadas para a
implementação dos elementos projetados na elaboração da arquitetura concreta.

Tabela 8 - Relação entre as ações esperadas para a implementação da
arquitetura de referência, as ações de modelagem efetuadas
na fase de elabaoração das arquitetura concreta e as ações
esperadas para a implementação da arquitetura concreta...
(Continua)
Ação Esperada

Ações Efetuadas

(etapa de elaboração da

(etapa de elaboração da arquitetura

arquitetura abstrata)

concreta)

Implementação da



Interface Gráfica de

Projeto da infraestrutura de interface do

Ações Esperadas para a implementação da
arquitetura concreta



Implementação do executável Interface.exe



Implementação da infraestrutura básica para

sistema

Configuração do sistema
Implementação do



Projeto da infraestrutura básica para

agente do tipo

criação de agentes do tipo

criação de agentes do tipo AgenteFacilitador

AgenteFacilitador

AgenteFacilitador

na biblioteca PlataformaDeAgentes.dll



Projeto do agente AgenteFacilitador1



Implementação do executável
AgenteFacilitador1.exe
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Tabela 8 - Relação entre as ações esperadas para a implementação da
arquitetura de referência, as ações de modelagem efetuadas
na fase de elabaoração das arquitetura concreta e as ações
esperadas para a implementação da arquitetura concreta...
(Continuação)
Ação Esperada

Ações Efetuadas

(etapa de elaboração da

(etapa de elaboração da arquitetura

arquitetura abstrata)

concreta)

Implementação dos



Projeto da infraestrutura básica para

Ações Esperadas para a implementação da
arquitetura concreta



Implementação da infraestrutura básica para

agentes do tipo

criação de agentes do tipo

criação de agentes do tipo AgentePerceptual

AgentePerceptual

AgentePerceptual

na biblioteca PlataformaDeAgentes.dll



Projeto do agente AgentePerceptualSG



Projeto do agente
AgentePerceptualSGR



Implementação do executável
AgentePerceptualSG.exe



Implementação do executável
AgentePerceptualSGR.exe

Implementação dos



Projeto da infraestrutura básica para



Implementação da infraestrutura básica para

agentes do tipo

criação de agentes do tipo

criação de agentes do tipo AgenteRaciocinio

AgenteRaciocinio

AgenteRaciocinio

na biblioteca PlataformaDeAgentes.dll



Projeto do agente AgenteRaciocinioSG





Projeto do agente AgenteRaciocinioSG2



Projeto do agente



Implementação do AgenteRaciocinioSG2.exe

AgenteRaciocinioSGR



Implementação do executável

Implementação do executável
AgenteRaciocinioSG.exe

AgenteRaciocinioSGR.exe
Implementação dos



Projeto da infraestrutura básica para



Implementação da infraestrutura básica para

agentes do tipo

criação de agentes do tipo

criação de agentes do tipo

AgenteComportamento

AgenteComportamento

AgenteComportamento na biblioteca

Projeto do agente

PlataformaDeAgentes.dll



AgenteComportamentoSGAcelerar






Implementação do executável
AgenteComportamentoSGDesacelerar2.exe



Implementação do executável
AgenteComportamentoSGRAcelerar.exe

Projeto do agente
AgenteComportamentoSGRDesacelerar

Implementação do executável
AgenteComportamentoSGDesacelerar.exe

Projeto do agente
AgenteComportamentoSGRAcelerar





Implementação do executável
AgenteComportamentoSGDesacelerar2

Implementação do executável
AgenteComportamentoSGAcelerar.exe

Projeto do agente
AgenteComportamentoSGDesacelerar







Implementação do executável
AgenteComportamentoSGRDesacelerar.exe
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Tabela 8 - Relação entre as ações esperadas para a implementação da
arquitetura de referência, as ações de modelagem efetuadas
na fase de elabaoração das arquitetura concreta e as ações
esperadas para a implementação da arquitetura concreta...
(Conclusão)
Ação Esperada

Ações Efetuadas

(etapa de elaboração da

(etapa de elaboração da arquitetura

arquitetura abstrata)

concreta)

Implementação dos



agentes que representam
os dispositivos

Projeto da infraestrutura básica para

Ações Esperadas para a implementação da
arquitetura concreta



Implementação da infraestrutura básica para

criação de agentes do tipo Simples

criação de agentes do tipo Simples na



Projeto do agente SensorRFA

biblioteca PlataformaDeAgentes.dll



Projeto do agente SensorRFB



Projeto do agente EmissorRFA



Projeto do agente EmissorRFB



Projeto do agente TremA



Projeto do agente TremB



Projeto do agente AtuadorDeViaA



Projeto do agente AtuadorDeViaB



Projeto do agente RadarDeVelocidadeA



Projeto do agente RadarDeVelocidadeB



Implementação do executável
SensorRFA.exe



Implementação do executável
SensorRFB.exe



Implementação do executável
EmissorRFA.exe



Implementação do executável
EmissorRFB.exe



Implementação do executável TremA.exe



Implementação do executável TremB.exe



Implementação do executável
AtuadorDeViaA.exe



Implementação do executável
AtuadorDeViaB.exe



Implementação do executável
RadarDeVelocidadeA.exe



Implementação do executável
RadarDeVelocidadeB.exe

Implementação da



Projeto da infraestrutura de simulacao



representação visual do

Implementação do executável
InterfaceDeSimulacao.exe

sistema em execução
(simulação)
Implementação das



estruturas de mensagens

Projeto das estruturas de mensagens



dos agentes

dos agentes na biblioteca

utilizadas pelos agentes
Implementação do
middleware

Implementação das estruturas de mensagens

PlataformaDeAgentes.dll


Modelagem da infraestrutura de
comunicação entre agentes

Fonte: Elaborada pelo autor.



Implementação das classes de manipulação
de sockets e do acesso a essas classes
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O termo “infraestrutura básica para criação de agentes” usado na
Tabela 8 abrange uma série de elementos. Ele foi escolhido porque os artefatos
que compõem a biblioteca PlataformaDeAgentes.dll incluem classes das quais
todos os agentes do sistema são derivados. Essa infraestrutura inclui também
métodos já implementados, que podem ser utilizados ou sobrecarregados pelos
agentes de serviço e demais agentes que forem criados, e threads que
funcionam como sensores e atuadores desses agentes. Além disso, fazem parte
dessa infraestrutura, o middleware que viabiliza a comunicação entre os agentes
e as estruturas que permitem a criação das mensagens trocadas por eles.
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6

IMPLEMENTAÇÃO, TESTES E RESULTADOS

Esta seção descreve os recursos utilizados e as ações efetuadas na
implementação do protótipo sistêmico proposto, os testes de adaptabilidade de
serviços de IoT realizados e os fatos coletados para a geração de conclusões
sobre a pesquisa realizada.

6.1 Detalhes de Implementação

Esta subseção tem o objetivo de fornecer uma lista dos principais
elementos (ferramentas, bibliotecas, linguagem de programação e meios de
comunicação) relacionados com a implementação do protótipo baseado na
arquitetura concreta. Esse objetivo é cumprido por meio da Tabela 9.
Tabela 9 - Ferramentas de desenvolvimento
Função
Modelagem das arquiteturas abstrata e concreta

Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE – Integrated

Ferramenta


StarUML 5.0.2.1570



NClass 2.04

Microsoft Visual Studio Community 2015

Development Enviroment)
Plataforma

Windows 7 / Windows 8.1

Linguagem de programação

C#

Biblioteca para manipulação de arquivos do tipo JSON – formato

NewtonsoftJson.dll

básico do conteúdo das mensagens trocadas entre os agentes
Biblioteca para interação com o CLIPS (ferramenta para construção de

Mommosoft.ExpertSystem.dll

sistemas especialistas – utilizada para manipulação das regras que
compõem o raciocínio dos agentes do tipo AgenteRaciocinio dos
serviços de IoT)
Protocolo de comunicação utilizado para troca de mensagens entre

Protocolo de Controle de

agentes.

Transmissão/Protocolo de Internet (TCP/IP Transfer Control Protocol/Internet Protocol)

Fonte: Elaborada pelo autor.

109

6.2 Ações Efetuadas para a Implementação do Protótipo Sistêmico

Na Tabela 8 da subseção 5.2 foram mostradas as ações efetuadas para
o projeto da arquitetura concreta, que realizaria a arquitetura de referência
proposta por este trabalho, e as ações esperadas para a implementação da
arquitetura concreta. Nesta subseção são exibidas as ações que realmente
foram efetuadas nessa implementação. Como é possível notar na Tabela 10,
todas as ações esperadas foram realizadas.

Tabela 10 – Ações efetuadas para a implementação da
arquitetura concreta...

(Continua)

Ações Efetuadas para a Implementação da Arquitetura Concreta
Implementação do executável Interface.exe
Implementação da infraestrutura básica para criação de agentes do tipo AgenteFacilitador na biblioteca
PlataformaDeAgentes.dll
Implementação do executável AgenteFacilitador1.exe
Implementação da infraestrutura básica para criação de agentes do tipo AgentePerceptual na biblioteca
PlataformaDeAgentes.dll
Implementação do executável AgentePerceptualSG.exe
Implementação do executável AgentePerceptualSGR.exe
Implementação da infraestrutura básica para criação de agentes do tipo AgenteRaciocinio na biblioteca
PlataformaDeAgentes.dll
Implementação do executável AgenteRaciocinioSG.exe
Implementação do AgenteRaciocinioSG2.exe
Implementação do executável AgenteRaciocinioSGR.exe
Implementação da infraestrutura básica para criação de agentes do tipo AgenteComportamento na biblioteca
PlataformaDeAgentes.dll
Implementação do executável AgenteComportamentoSGAcelerar.exe
Implementação do executável AgenteComportamentoSGDesacelerar.exe
Implementação do executável AgenteComportamentoSGDesacelerar2.exe
Implementação do executável AgenteComportamentoSGRAcelerar.exe
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Tabela 10 – Ações efetuadas para a implementação da
arquitetura concreta...

(Conclusão)

Ações Efetuadas para a Implementação da Arquitetura Concreta
Implementação do executável AgenteComportamentoSGRDesacelerar.exe
Implementação da infraestrutura básica para criação de agentes do tipo Simples na biblioteca
PlataformaDeAgentes.dll
Implementação do executável SensorRFA.exe
Implementação do executável SensorRFB.exe
Implementação do executável EmissorRFA.exe
Implementação do executável EmissorRFB.exe
Implementação do executável TremA.exe
Implementação do executável TremB.exe
Implementação do executável AtuadorDeViaA.exe
Implementação do executável AtuadorDeViaB.exe
Implementação do executável RadarDeVelocidadeA.exe
Implementação do executável RadarDeVelocidadeB.exe
Implementação do executável InterfaceDeSimulacao.exe
Implementação das estruturas de mensagens dos agentes na biblioteca PlataformaDeAgentes.dll
Implementação da infraestrutura de comunicação TCP (middleware) na biblioteca PlataformaDeAgentes.dll

Fonte: Elaborada pelo autor.

6.2 Considerações a Respeito da Simulação

Devido ao fato do protótipo de sistema de gerenciamento de vias férreas
ser uma simulação, alguns cuidados tiveram que ser tomados na sua
implementação.
Os agentes que forneciam mensagens com estampa de tempo aos
demais agentes recebiam a noção de tempo da simulação, já que o tempo na
simulação era diferente do tempo real.
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O envio de dados dos trens por meio de sinais RF foi simulado com o
envio de mensagens usando o protocolo TCP/IP. O limite de alcance do sinal de
RF dos trens foi simulado fazendo-se com que o trem enviasse ou não a
mensagem a um determinado sensor dependendo do intervalo de posições em
que se encontrava.
A detecção dos trens por parte dos radares de velocidade também foi
simulada por meio de mensagens enviadas pelos trens usando o protocolo
TCP/IP. Essas mensagens só eram enviadas quando o trem se encontrasse em
uma posição bem próxima da posição de um dos radares.

6.3 Testes

Esta subseção tem a intenção de fornecer a descrição dos testes
realizados no protótipo que foi criado e os seus resultados. Isso será feito por
meio de um caderno de testes elaborado com base nos requisitos levantados e
com base no funcionamento esperado do sistema. Na Tabela 11 é possível
visualizar o caderno de testes que será utilizado. Para facilitar a referência com
os resultados obtidos, os testes foram enumerados.

Tabela 11 – Caderno de testes...
№ do

Teste

(Continua)

Resultado Esperado

Requisito Atendido

Teste

1

Configurar o SG

O sistema deve

incluindo no sistema os

continuar em

agentes

funcionamento e os

correspondentes e os

trens devem se

agentes que

movimentar ao ser

representam os

atribuída uma

sensores, emissores e

velocidade a eles.

trens e iniciar a
simulação.



Inclusão dinâmica de serviços (com ação
do administrador do sistema)



Utilização de peças de software
independentes (agentes)



Criação de uma interface de configuração
de serviços de IoT
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Tabela 11 – Caderno de testes...
№ do

Teste

(Continuação)

Resultado Esperado

Requisito Atendido

Teste

2



Com o SG configurado,

O SG deve conseguir

manipular as

diminuir a velocidade do

velocidades dos trens

trem que se encontra



Tomada de decisão (raciocínio)

de modo que um trem

atrás, subtraindo 10%



Atuação do serviço de IoT no ambiente

fique entre 101m e

dessa velocidade, e

500m do outro trem.

acelerar o trem que se

atendem ao serviço de IoT (percepção)

(comportamento)


encontra a frente,
aumentando em 10% a

3

O sistema deve

relacionados ao SGR no

continuar em

sistema, inclusão dos

funcionamento e os

agentes radares de

trens devem continuar

velocidade

se movimentando e o

Criação de uma estrutura comum de
linguagem



sua velocidade.
Inclusão dos agentes

Contextualização dos componentes que

Roteamento de mensagens e middleware
(capacidade de comunicação)



Inclusão dinâmica de serviços (com ação
do administrador do sistema)



Utilização de peças de software
independentes (agentes)



SG deve continuar

Criação de uma interface de configuração
de serviços de IoT

funcionando.

4



Com o SGR

O SGR deverá atuar

configurado, proceder

como substituto do SG

com a desativação dos

no ponto em que o



Tomada de decisão (raciocínio)

agentes de

sensor foi desativado,



Atuação do serviço de IoT no ambiente

sensoriamento da via

conseguindo diminuir a

(sensores de RF) por

velocidade do trem que

meio da interface de

se encontra atrás

simulação, e

subtraindo 10% dessa

manipulação da

velocidade e

velocidade de dois trens

conseguindo acelerar o

para que eles se

trem que se encontra a

encontrem entre 101m e

frente, aumentando em

500m de distância um

10% a sua velocidade.

do outro.

Contextualização dos componentes que
atendem ao serviço de IoT (percepção)

(comportamento)


Criação de uma estrutura comum de
linguagem



Roteamento de mensagens e middleware
(capacidade de comunicação)
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Tabela 11 – Caderno de testes...
№ do

Teste

(Continuação)

Resultado Esperado

Requisito Atendido

Teste
Troca do agente

O sistema e seus

AgenteComportamento-

serviços devem

SGDesacelera pelo

continuar em

AgenteComportamento-

funcionamento e os

SGDesacelera2

trens devem continuar

5



Alteração dinâmica de serviços (com ação
do administrador do sistema)



Utilização de peças de software
independentes (agentes)



se movimentando e o

Criação de uma interface de configuração
de serviços de IoT

SGR deve continuar
funcionando.



Com o comportamento

O trem deve

de desaceleração do

desacelerar em 50%

SG trocado, manipular a

sua velocidade quando



Tomada de decisão (raciocínio)

velocidade dos trens

o trem se encontrar



Atuação do serviço de IoT no ambiente

para que eles fiquem a

entre 101m e 500m do

uma distância de 101m

trem a frente. O agente

a 500m um do outro.

anterior solicitava a

6

subtração de 10% do

Contextualização dos componentes que
atendem ao serviço de IoT

(comportamento)


Criação de uma estrutura comum de
linguagem



valor da velocidade do

Roteamento de mensagens e middleware
(capacidade de comunicação)

trem que se encontra
nessa situação. O trem
da frente deverá efetuar
a mesma ação de
aceleração efetuada
anteriormente (+10%).

7

Remoção do agente

O sistema deve

AgenteRaciocinioSG e

continuar em

inclusão dos agentes

funcionamento, os trens

AtuadorDeViaA,

devem continuar se

AtuadorDeViaB e

movimentando.

AgenteRaciocinioSG2



Alteração dinâmica de serviços (com ação
do administrador do sistema)



Peças de software independentes
(agentes)



Criação de uma interface de configuração
de serviços de IoT

114

Tabela 11 – Caderno de testes...
№ do

Teste

(Conclusão)

Resultado Esperado

Requisito Atendido

Teste

8



Com a troca do

Quando um trem estiver

raciocínio do SG e da

de 101m a 500m de

inclusão dos atuadores

distância do outro trem,



Tomada de decisão (raciocínio)

de via como

o SG acionará o atuador



Atuação do serviço de IoT no ambiente

comportamentos do SG,

de via mais próximo do

manipular a velocidade

sensor que detectou a

dos trens para que eles

posição dos trens,

fiquem a uma distância

fazendo com que o trem

de 101m a 500m um do

mais próximo do

outro.

atuador seja desviado

Contextualização dos componentes que
atendem ao serviço de IoT

(comportamento)


Criação de uma estrutura comum de
linguagem



Roteamento de mensagens e middleware
(capacidade de comunicação)

para outra via.
Usar uma plataforma

O sistema deve

distribuída. Para tal

funcionar como

alterar os IPs dos

funcionou quando

agentes sensores de RF

estava sendo executado

e de interface de

em uma única máquina

configuração para o IP



Utilização de peças de software
independentes (agentes)



Interface de configuração do serviço de
IoT



Roteamento de mensagens e middleware
(capacidade de comunicação)

de outra máquina e
executá-los nessa outra
9

máquina. A máquina
deve estar em uma rede
que seja acessível à
máquina principal. A
seguir reconfigurar os
IPs na interface de
configuração para que
os outros agentes
saibam da mudança.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Uma vez que o sistema foi implementado, as correções dos bugs
descobertos foram efetuadas e os testes indicaram que o sistema poderia entrar
em funcionamento, o sistema e sua proposta arquitetural foram postos à prova
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com a realização dos testes listados na Tabela 11. Esses testes deram origem a
uma nova tabela (Tabela 12) contendo os resultados obtidos.

Tabela 12 – Tabela de resultados dos testes...
№ do

(Continua)

Resultado Obtido

Teste
1

2

3

O resultado esperado foi alcançado. Isso prova que é possível incluir dinamicamente um
serviço de IoT, sem que o sistema pare de funcionar.
O resultado esperado foi alcançado. Isso prova que os agentes conseguem interagir entre
si e cumprir as funções para as quais foram designados.
O resultado esperado foi alcançado. Isso prova que é possível incluir dinamicamente um
serviço de IoT, sem que o sistema pare de funcionar.
O resultado esperado foi alcançado. Entretanto, por se tratarem de radares de
velocidade, é importante ressaltar que a verificação que diz que o SGR deve ou não atuar
é feita somente quando os dois trens passam pelo radar de velocidade ao contrário do
que acontece com sensores de RF que recebem sinais a todo instante quando um trem
está na área de cobertura. Isso significa que quando o segundo trem passa pelo radar de

4

velocidade, a velocidade do primeiro trem é estimada multiplicando-se os segundos que
se passaram entre a primeira detecção e a segunda detecção pela velocidade do primeiro
trem (em metros). Isso gera uma pequena imprecisão na distância obtida entre os trens,
que faz com que em valores próximos a 500 metros de distância o SGR atue ou não. No
caso de não atuação, a atuação provavelmente ocorrerá na passagem do segundo trem
pelo próximo radar de velocidade.

5

O resultado esperado foi alcançado. Isso prova que é possível alterar dinamicamente um
serviço de IoT, sem que o sistema pare de funcionar.
O resultado esperado foi alcançado. Isso prova que é possível isolar um comportamento
de um serviço de IoT a ponto de ele ser intercambiável sem que seja necessário trocar

6

sua máquina de raciocínio ou sua percepção do ambiente. Entretanto para que o
raciocínio não necessite ser trocado é necessário que o comportamento esteja dentro de
um contexto que ele entenda. Nesse caso o raciocínio entendia o contexto de acelerar e
desacelerar trens.
O resultado esperado foi alcançado. Isso prova que após a alteração dinâmica de um

7

serviço de IoT, os agentes conseguem interagir entre si e cumprir as funções para as
quais foram designados.
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Tabela 12 – Tabela de resultados dos testes...
№ do

(Conclusão)

Resultado Obtido

Teste
O resultado esperado foi alcançado. Isso prova que é possível isolar o raciocínio de um
serviço de IoT a ponto de ele ser intercambiável sem que seja necessário trocar sua
percepção do ambiente. Neste caso sua troca foi necessária pois os comportamentos
que foram incluídos não estavam previstos no raciocínio anterior. Nesse caso o raciocínio
não entendia o contexto de desviar trens. Outro ponto interessante é que foi possível
8

designar os agentes atuadores de via, considerados agentes simples (agentes que não
herdam características dos tipos de agentes relacionados aos serviços de IoT – agentes
do tipo AgentePerceptual, AgenteRaciocinio, AgenteComportamento), como
comportamentos do SG, provando que qualquer agente herdado da classe Agente da
biblioteca PlataformaDeAgentes.dll, que foi criada, pode exercer qualquer função no
sistema desde que com a devida implementação.

9

O resultado esperado foi alcançado. Isso prova que a arquitetura de referência suporta
um sistema distribuído.

Fonte: Elaborada pelo autor.

6.4 Veracidade dos Requisitos Levantados

Após a execução do experimento, foi possível saber se os requisitos
levantados na Tabela 1 deste trabalho realmente tiveram importância para a
adaptabilidade de serviços de IoT. A Tabela 13 dá uma descrição do porque
esses requisitos devem ser classificados como importantes ou não. A seguinte
classificação será utilizada para determinar o grau de importância dos requisitos
em questão:


Sem importância [SI]: não tem importância para a adaptabilidade
de serviços de IoT.



Importante [I]: contribuem para a adaptabilidade de serviços de
IoT.
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Tabela 13 - Importância dos requisitos para a
adaptabilidade de serviços de IoT...
Requisitos
1. Inclusão dinâmica de

Importância
[I]

(Continua)
Justificativa
Esse requisito é fundamental para a

serviços (com ação do

adaptabilidade de serviços de IoT e além de

administrador do sistema)

ser um requisito, configurou como um dos
objetivos deste trabalho a serem alcançados.

2. Alteração dinâmica de

[I]

Esse requisito é fundamental para a

serviços (com ação do

adaptabilidade de serviços e além de ser um

administrador do sistema)

requisito, configurou como um dos objetivos
deste trabalho a serem alcançados.

3. Utilização de peças de

[I]

Esse requisito é uma conclusão decorrente

software independentes

dos dois requisitos anteriores. Se a alteração e

(agentes)

inclusão dinâmica são fundamentas é óbvio
que deve haver independência entre as peças
que compõem o sistema. De outra forma elas
não poderiam ser intercambiáveis sem que o
sistema sofresse danos.

4. Criação de uma interface

[I]

Esse requisito é importante para a

de configuração do serviço

adaptabilidade de serviços de IoT, pois se o

de IoT

sistema não possuir um mecanismo de
reconfiguração novas relações entre agentes
não poderão ser estabelecidas e antigas
relações não poderão ser desfeitas. Outra
solução seria uma abordagem de
autoconfiguração, onde a inteligência dos
agentes teria que ser muito maior que a
inteligência dos agentes propostos por este
trabalho. Principalmente no que diz respeito à
percepção e ao aprendizado.

5. Verificação de contextos

[I]

Contribui para a adaptabilidade de serviços,

dos componentes que

pois separa a percepção do raciocínio e do

atendem ao serviço de IoT

comportamento dos serviços, concentrando as

(percepção)

atividades de reconhecimento do ambiente do
serviço e permitindo maior independência dos
elementos que compõem o serviço.
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Tabela 13 - Importância dos requisitos para a
adaptabilidade de serviços de IoT...
Requisitos

Importância

6. Tomada de decisão por

[I]

(Conclusão)
Justificativa
Contribui para a adaptabilidade de serviços,

parte do serviço de IoT

pois separa o raciocínio da percepção e dos

(raciocínio)

comportamentos de um serviço, concentrando
em si as atividades de decisão desse serviço e
permitindo maior independências dos
elementos que compõem o serviço.

7. Atuação do serviço de IoT

[I]

Contribui para a adaptabilidade de serviços,

no ambiente

pois separa os comportamentos da percepção

(comportamento)

e do raciocínio dos serviços, concentrando em
si as atividades de atuação do serviço e
permitindo maior independência dos
elementos que compõem o serviço.

8. Criação de uma estrutura

[SI]

comum de linguagem

Permite identificar atributos das mensagens
trocadas entre agentes, mas não é crucial para
a adaptabilidade de serviços de IoT, pois ainda
que a estrutura das mensagens trocadas seja
conhecida pelos agentes, o conteúdo das
mensagens não o é. Desta forma se faz
necessário o prévio conhecimento dos dados
fornecidos por um agente para que novos
agentes sejam implementados de forma que
possam usufruir desses dados tornando,
assim, a comunicação viável.

9. Roteamento de mensagens

[I]

Um meio de comunicação e um mecanismo

e middleware (capacidade

que notifique os agentes a respeito de quem

de comunicação)

tem interesse em suas mensagens é
importante para a adaptabilidade de serviços
de IoT, pois confere aos agentes a capacidade
de se adaptarem às novas configurações do
sistema e se comunicarem com outros
agentes.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Somente o requisito 8 (Criação de uma estrutura comum de linguagem)
foi classificado como sendo sem importância para a adaptabilidade de serviços.
A crença de que o conhecimento dos elementos (estruturas e atributos) que
compõem as mensagens trocadas entre os agentes eram fundamentais para que
estes pudessem se comunicar mostrou-se infundada. Apesar desses elementos
auxiliarem na interpretação da mensagem, a comunicação não seria possível
sem o conhecimento de quais são os possíveis dados contidos neles. Então,
mesmo que uma mensagem fosse um stream de dados sem formatação, o
conhecimento dos possíveis conteúdos dessa mensagem já seria suficiente para
que um agente a recebesse e pudesse tomar decisões baseadas nela.

6.5 Esforço

Para verificar se o esforço para a realização da adaptabilidade de serviços
de IoT foi menor ou maior do que o esperado, foi efetuado o cálculo mostrado na
Equação 1 descrita na subseção 1.4 deste trabalho. De acordo com o cálculo,
deve ser verificada a relação entre as ações esperadas para realização da
arquitetura de referência e as ações realmente efetuadas com o mesmo
propósito.
Inicialmente foi efetuado o projeto da arquitetura de referência (objetivo
principal deste trabalho). A realização da arquitetura de referência consiste no
projeto e implementação de uma arquitetura (arquitetura concreta) que se baseia
na arquitetura de referência, resultando em um protótipo funcional.
Foi constatado que nenhuma ação a mais do que as listadas na Tabela 8
da subseção 5.2 deste trabalho necessitou ser efetuada e que nenhuma das
ações listadas nessa mesma tabela deixou de ser efetuada. Isso significa que os
100% de esforço esperado não foram excedidos nem superestimados.
Apesar do grau de esforço não ter excedido e nem ter sido menor do que
o esperado, é importante levar em conta que o requisito “Estrutura comum de
linguagem” foi classificado como sendo sem importância para a adaptabilidade
de serviços de IoT. Isso significa que se somente as ações que tenham relação
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com os requisitos que tem importância para adaptabilidade de serviços forem
consideradas para que essa adaptabilidade seja alcançada, então o esforço foi
superestimado.
As ações para a realização da arquitetura de referência que estão
relacionadas com esse requisito são as seguintes:


Projeto da infraestrutura de mensagens dos agentes;



Implementação da infraestrutura de mensagens dos agentes na
biblioteca PlataformaDeAgentes.dll.

Para realizar um cálculo de esforço que considere esses fatores é
necessário levar em conta também que as ações importantes para a
adaptabilidade de serviços devem se referir a um sistema implementado com um
único serviço, possuindo um único agente do tipo AgentePerceptual, um único
agente

do

tipo

AgenteRaciocinio

e

um

único

agente

do

tipo

AgenteComportamento e, além desses agentes, um único agente assinado pelo
serviço, um único agente que assina o serviço, um único agente do tipo
AgenteFacilitador e uma única interface de configuração, pois esses são os
elementos mínimos que um sistema deve possuir para que a arquitetura de
referência tenha sido seguida. Considerar todos os serviços e agentes do
protótipo que foi implementado diminuiria erroneamente o peso que as ações
relacionadas aos requisitos sem importância teriam em relação aos demais
requisitos. A Tabela 14 reúne as ações que são necessárias para a realização
da arquitetura de referência segundo essas observações.
Ao verificar a Tabela 14 é possível constatar que existem 27 ações a
serem efetuadas para que a arquitetura de referência seja seguida, sendo que
dessas ações espera-se que 25 delas contribuam para a adaptabilidade de
serviços e duas delas (itens 13 e 26) sejam classificadas como sendo sem
importância para essa adaptabilidade. Nesse caso, os itens 13 e 26 da tabela
não precisariam ser realizados e o esforço seria de 25 ÷ 27 × 100, ou seja,
92,59% do total esperado. Isso significa que o esforço foi superestimado em
7,41%.
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Tabela 14 - Ações para a realização da arquitetura de
referência...

(Continua)

Elementos Obrigatórios

Ações para o Projeto de uma

Ações para a Implementação de um

da Arquitetura de

Arquitetura que Realize a Arquitetura

Sistema que Realize uma Arquitetura que

Referência

de Referência

seguiu a Arquitetura de Referência

Interface de

1.Projeto da infraestrutura de interface

15.Implementação do executável

Configuração do sistema

do sistema

Interface.exe

Agente do tipo

2.Projeto da infraestrutura básica para

16.Implementação da infraestrutura básica

AgenteFacilitador

criação de agentes do tipo

para criação de agentes do tipo

AgenteFacilitador

AgenteFacilitador na biblioteca

3.Projeto do agente AgenteFacilitador1

PlataformaDeAgentes.dll
17.Implementação do executável
AgenteFacilitador1.exe

Agente do tipo

4.Projeto da infraestrutura básica para

18.Implementação da infraestrutura básica

AgentePerceptual

criação de agentes do tipo

para criação de agentes do tipo

AgentePerceptual

AgentePerceptual na biblioteca

5.Projeto do agente AgentePerceptual1

PlataformaDeAgentes.dll
19.Implementação do executável
AgentePerceptual1.exe

Agente do tipo

6.Projeto da infraestrutura básica para

20.Implementação da infraestrutura básica

AgenteRaciocinio

criação de agentes do tipo

para criação de agentes do tipo

AgenteRaciocinio

AgenteRaciocinio na biblioteca

7.Projeto do agente AgenteRaciocinio1

PlataformaDeAgentes.dll
21.Implementação do executável
AgenteRaciocinio1.exe

Agente do tipo

8.Projeto da infraestrutura básica para

22.Implementação da infraestrutura básica

AgenteComportamento

criação de agentes do tipo

para criação de agentes do tipo

AgenteComportamento

AgenteComportamento na biblioteca

9.Projeto do agente
AgenteComportamento1

PlataformaDeAgentes.dll
23.Implementação do executável
AgenteComportamento1.exe

Agente que representam

10.Projeto da infraestrutura básica para

24.Implementação da infraestrutura básica

os dispositivos

criação de agentes do tipo Simples

para criação de agentes do tipo Simples na

11.Projeto do agente assinado pelo
serviço
12.Projeto do agente assinante do
serviço

biblioteca PlataformaDeAgentes.dll
25.Implementação do executável
AgenteAssinado1.exe
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Tabela 14 - Ações para a realização da arquitetura de
referência...

(Conclusão)

Elementos Obrigatórios

Ações para o Projeto de uma

Ações para a Implementação de um

da Arquitetura de

Arquitetura que Realize a Arquitetura

Sistema que Realize uma Arquitetura que

Referência

de Referência

seguiu a Arquitetura de Referência

Implementação das

13.Projeto das estruturas de

26.Implementação das estruturas de

estruturas de mensagens

mensagens dos agentes

mensagens dos agentes na biblioteca

utilizadas pelos agentes

PlataformaDeAgentes.dll

Implementação do

14.Projeto da infraestrutura de

27.Implementação das classes que

middleware

comunicação entre agentes

manipulam os sockets e do acesso a essas
classes

Fonte: Elaborada pelo autor.

6.6 Eficácia

A eficácia descrita pela Equação 2 exposta na subseção 1.4 deste
trabalho relata o quanto a arquitetura de referência atendeu os requisitos
considerados importantes para a adaptabilidade de serviços de IoT.
Pode-se constatar que a eficácia da arquitetura de referência foi de 100%,
pois ao se basear nessa arquitetura foi possível construir um sistema que
atendesse a todos esses requisitos.
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7

CONCLUSÕES

O correto funcionamento do sistema, desacelerando, acelerando e
desviando os trens por meio dos serviços da via, de acordo com as regras préestabelecidas, significa que estes receberam as mensagens enviadas pelos
sensores da via e que os agentes do tipo AgentePerceptual conseguiram
contextualizar os dados recebidos e gerar informações que os agentes do tipo
AgenteRaciocinio conseguiram compreender a ponto de acionar os agentes do
tipo AgenteComportamento causando mudanças no ambiente dos agentes.
A reconfiguração do sistema provou que a interface de configuração
funciona, que a configuração pode ser feita em tempo de execução sem causar
danos ao sistema (como a parada total do sistema ou de um serviço) e que as
peças de software são realmente independentes.
Os dois parágrafos acima mostram que a adaptabilidade de serviços foi
alcançada ao seguir a arquitetura de referência na modelagem e implementação
da arquitetura concreta do sistema. Entretanto existem observações importantes
que devem ser levadas em conta. Essas observações são relatadas nas
próximas subseções.

7.1 Codificação dos Agentes

A implementação e os testes mostraram que a independência dos
elementos do sistema (agentes) compreende algo além de funções bem
definidas, estruturas apropriadas e mecanismos de comunicação.
O tratamento de erros e a correta interpretação dos dados passa a ser
elemento crucial para manter a independência entre os agentes. Isso porque foi
constatado em testes preliminares que alguns agentes podem gerar exceções e
parar de funcionar graças à influência de outros agentes.
É necessário que os agentes saibam lidar com dados nulos (NULL),
valores alfanuméricos no lugar de valores numéricos, e qualquer outra
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característica nas mensagens recebidas de outros agentes que possa fazê-los
parar de funcionar.
Contudo, é importante que o código-fonte dentro das estruturas dos
agentes esteja preparado para qualquer valor recebido não previsto e que
possua tratamentos de erros que cubram as situações em que esses possam
ocorrer. Os cuidados não devem se referir somente à interação com outros
agentes; é necessário tomar cuidado com implementações malfeitas que
possam prejudicar o funcionamento dos agentes independente das mensagens
trocadas entre eles.

7.2 Percepção, Raciocínio e Comportamento

Uma característica marcante da arquitetura adotada é a divisão das
obrigações do serviço de IoT em agentes com funções bem definidas separando,
desta forma, percepção, raciocínio e comportamento (elementos visíveis na
lógica BDI). Isso dá flexibilidade para que um serviço de IoT possa ser alterado
sem que ele todo pare de funcionar; por exemplo: quando o comportamento de
desacelerar do SG foi alterado, o comportamento de acelerar não foi prejudicado.
Se um novo raciocínio e novos comportamentos fossem incluídos no sistema os
antigos continuariam funcionando e convivendo com os novos, caso não fossem
removidos. Isso é importante nos casos em que se queira ampliar as
funcionalidades de um serviço de IoT.
Um dos recursos adotados para que o comportamento do serviço de IoT
possa ter sua independência ampliada em relação ao raciocínio desse serviço é
a adoção do conceito de contexto. Dessa forma determinados comportamentos
similares podem ser criados utilizando um mesmo contexto permitindo sua
substituição sem que seja necessário substituir o raciocínio do agente de serviço
de IoT. Por exemplo: supondo que o administrador do sistema deseje substituir
um comportamento que solicita a diminuição da velocidade de um trem em 10%
de sua velocidade por um comportamento que solicita a diminuição dessa
velocidade em 30% da mesma; neste caso, haveria a necessidade de substituir
o raciocínio do mesmo serviço, caso esse raciocínio acionasse o comportamento
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com base no seu nome. No caso de o raciocínio acionar um comportamento pelo
seu contexto, bastaria desabilitar o comportamento atual e incluir o
comportamento novo, desde que os dois comportamentos tenham o mesmo
contexto que, simplesmente, pode ser a string "diminuir".
Apesar da divisão de um serviço de IoT em agentes com funções bem
definidas nada impede que um serviço de IoT seja um único agente ou que
existam variantes como percepção combinada com raciocínio em um único
agente ou raciocínio combinado com comportamentos em um único agente. As
bibliotecas geradas, contendo as implementações básicas de agentes, permitem
tal construção; entretanto, nenhum teste foi realizado nesse sentido e os
benefícios relatados no parágrafo anterior provavelmente se perderiam.
Outro

ponto

observado

diz

respeito

aos

agentes

do

tipo

AgentePerceptual. Pensou-se que esses agentes fossem cruciais para a
detecção e notificação dos agentes do tipo AgenteRaciocinio a respeito dos
agentes removidos do sistema. Entretanto, essa observação foi equivocada, já
que o agente do tipo AgenteFacilitador se encarrega de notificar a remoção de
um agente aos agentes que tem alguma interação com o agente removido e,
deste modo, corta a comunicação entre esses agentes sem que o sistema sofra
danos como, por exemplo, uma parada total.
Essas observações não impedem que o agente do tipo AgentePerceptual
possa ter uma lógica interna que também faça isso. Existem situações que o
agente do tipo AgenteFacilitador não notifica a ausência de um agente aos
demais agentes. Duas dessas situações ocorrem quando um defeito ocorre em
um agente e este para de funcionar ou quando a comunicação entre os agentes
apresenta algum problema e deixa de ser realizada. Nesses casos, se exigido,
o agente do tipo AgentePerceptual deve realizar as devidas notificações.
Um exemplo disso é a desativação proposital dos agentes de sensores de
RF por meio da interface de simulação. Essa desativação impede o envio de
mensagens desses sensores aos agentes perceptuais que os assinam. Nesse
caso, o agente AgentePerceptualSGR foi importante para notificar o agente
AgenteRaciocinioSGR da ausência das mensagens dos sensores, quando essa
ocorre na mesma janela de tempo em que os radares de velocidade detectam a
presença de um trem.
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7.3 Natureza Assíncrona

O protótipo foi elaborado seguindo uma filosofia de sistema assíncrono,
que facilita a criação de comportamentos atemporais nos agentes e aumenta a
sua independência com relação ao restante do sistema. Esse benefício é
decorrência do fato de que as peças de software (agentes) não precisam
aguardar estados específicos do sistema e estados internos para executarem
tarefas como, por exemplo, o envio de mensagens. É obvio que algumas
mensagens são enviadas pelo agente com base em informações recebidas de
outros agentes, mas o agente não precisa ficar aguardando essas mensagens
para enviar mensagens ou executar ações que não dependam dessas
informações.
Essa abordagem traz algumas consequências que devem ser levadas em
conta para que se possa manter a adaptabilidade de serviços de IoT. Como o
sensoriamento e a atuação dos agentes são executados em threads separadas
é necessário que o exista atenção na implementação dos agentes para que as
estruturas de dados utilizadas por ambas as threads suportem a concorrência.
Outro ponto importante é que deve existir um cuidado na implementação
dos agentes para que as mensagens recebidas sejam enfileiradas no momento
do sensoriamento e excluídas na atuação somente quando não forem mais
necessárias. Quando o sensoriamento e a atuação são assíncronos, existe o
risco de produzir código que apague os dados contidos nas estruturas de
mensagens sem que elas tenham gerado os estímulos que deveriam. Também
é possível que essas mensagens gerem estímulos que não deveriam, caso elas
não sejam removidas após não serem mais necessárias.
Os próprios sockets de comunicação TCP/IP foram codificados com base
no exemplo de socket assíncrono da Microsoft Developer Network (MSDN).
Apesar da construção do protótipo seguir essa filosofia, a arquitetura de
referência que serviu de base para essa construção não a impõe. Isso significa
que outros sistemas podem se basear na arquitetura de referência e ao mesmo
tempo criar agentes que tenham funcionalidades sincronizadas. O agente do tipo
AgenteFacilitador que foi implementado é um exemplo dessa afirmação. Ele é o
único agente do sistema que foi construído mantendo o sincronismo entre
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sensoriamento e atuação. Como ele é um agente que atende requisições de
todos os agentes do sistema, optou-se por uma resposta automática sempre que
uma mensagem fosse recebida. Isso não impede que novas funcionalidades que
não dependem dessas mensagens sejam incluídas na thread de atuação desse
agente.

7.4 Estrutura Comum de Linguagem

Para que os agentes interagissem entre si foi criado um padrão de
linguagem. Esse padrão foi implementado por meio das estruturas de dados
adotadas, nas quais as mensagens são compostas por dados de origem, dados
de destino, lista de conteúdos (informação). Cada conteúdo da lista de conteúdos
possui uma identificação, um atributo, um valor referente a esse atributo e um
tipo para classificar o conteúdo. Embora a estrutura de dados ajude a formalizar
um protocolo a ser seguido, o conteúdo das mensagens é imprevisível, podendo
ter qualquer tipo de identificação, atributo e valor convertidos no formato string.
É necessário, portanto, que o agente que for tomar decisões baseadas nas
informações fornecidas por outro agente saiba de antemão quais são os
possíveis dados que este fornece. Neste caso, os desenvolvedores precisam
estar de posse da especificação dos agentes do sistema para saber como um
agente pode interagir de forma produtiva com os demais.
Futuros trabalhos podem tratar essa questão adotando dicionários de
termos utilizados no sistema, agentes que disponibilizam interfaces contendo os
termos utilizados ou até mesmo adotando regras semânticas que permitam a
construção de agentes sem se preocupar com a especificação dos dados
fornecidos por outros agentes do sistema.
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7.5 Benefícios da Arquitetura de Referência

O principal benefício da arquitetura de referência é sua contribuição para
a adaptabilidade de serviços de IoT, pois sua adoção permite a alteração
dinâmica desses serviços e a inclusão dinâmica de novos serviços.
A subdivisão de um serviço de IoT em peças independentes (agentes)
cuja distribuição de responsabilidades resulta na separação entre os conceitos
de percepção, raciocínio e comportamento e o fornecimento de uma interface de
configuração do sistema e de um agente responsável pelos recursos desse
sistema (informação sobre os agentes e seus vínculos) permitem a inclusão
dinâmica de novos agentes e novos serviços de IoT no sistema, como foi
constatado na pesquisa.
Outro benefício da arquitetura de referência é sua aplicabilidade. Como
ela foi idealizada independente de plataforma, é possível aplicar seus conceitos
usando outras linguagens de programação, compiladores e sistemas
operacionais. O fato de que cada elemento do sistema é um agente
independente permite também que exista uma diversidade tecnológica no
sistema que aplica a arquitetura de referência. Deste modo, agentes
desenvolvidos em linguagens de programação diferentes e executando em
computadores diferentes com sistemas operacionais diferentes passam a ser
uma realidade. Apesar de pouco comentado neste trabalho, foram efetuados
testes nos quais os agentes do protótipo implementado foram executados em
dois computadores, sendo que os agentes de sensores de RF e o agente de
interface de configuração ficassem separados fisicamente dos demais.
Além dos benefícios da arquitetura de referência a implementação da
mesma resultou em uma biblioteca (PlataformaDeAgentes.dll) que pode ser
reutilizada em outros sistemas. Essa biblioteca já contém as estruturas básicas
para a criação de agentes do tipo Agente, AgentePerceptual, AgenteRaciocinio,
AgenteComportamento e AgenteFacilitador. A biblioteca ainda contém os
mecanismos para troca de mensagens no protocolo TCP/IP e funções que
podem ser utilizadas por qualquer agente que herde as características dos tipos
de agentes disponibilizados.
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7.6 Restrições da Pesquisa

O objetivo deste trabalho se refere à proposta de uma arquitetura de
referência que auxilie na adaptabilidade de serviços de IoT. O termo “arquitetura
de referência” significa que ela pode ser seguida com a finalidade de se obter o
que ela propõe. Também significa que ela é genérica o suficiente a ponto de
permitir que mais de uma linguagem, paradigma e plataforma de programação
possam aplicá-la. Esses fatos, além de serem vistos como benefícios, também
podem serem vistos como uma limitação, pois a arquitetura não aborda de forma
aprofundada

estruturas

internas

de

agentes,

limitando-se

às

suas

responsabilidades, objetivos e relações. A construção dos agentes pode seguir
uma linha orientada a objetos ou até mesmo procedural, desde que cumpra as
exigências da arquitetura de referência. Detalhes da codificação não são
abordados como, por exemplo, o uso ou não de threads, tratamentos de erros,
etc. Então, parte do sucesso da aplicação dessa arquitetura está na aplicação
de boas práticas de programação como, por exemplo, no uso de uma
programação defensiva que vise a continuidade do funcionamento dos agentes,
mesmo em casos de recebimento de mensagens não previstas. O próprio
conceito de agentes, que prega sua independência, auxilia no sucesso do
objetivo da arquitetura de referência, pois ao seguir esse conceito o programador
tem que ter em mente que um agente não é controlado por outros agentes,
podendo ou não ser influenciado por eles. Isso significa que o comportamento
do agente não é acessado por nenhuma peça de software externa e que esse
comportamento deve estar preparado para reagir ou não a qualquer informação
que o ambiente disponibiliza.
Outra questão importante diz respeito à escalabilidade dos sistemas que
seguem a arquitetura de referência. Como esse tópico não foi abordado, não é
possível dizer como um sistema construído com base na arquitetura de
referência se comporta quando o número de agentes no sistema cresce. Nos
testes realizados, o protótipo contou com 21 agentes e duas interfaces de
interação. Não foi analisado o número de mensagens trocadas entre agentes por
unidade de tempo. Mas é possível que um crescimento do sistema faça com que
gargalos de comunicação possam surgir, principalmente na interação com os
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agentes do tipo AgenteFacilitador, pois estes interagem com um número maior
de agentes do que os demais. Isso porque eles são responsáveis pela
notificação dos endereços dos assinantes aos agentes que constantemente os
solicitam. Além disso, eles também são responsáveis pela persistência das
configurações efetuadas pela interface do usuário e pela notificação dessas
mudanças aos agentes envolvidos. Por esses motivos, o agente do tipo
AgenteFacilitador foi implementado com vários sockets TCP que se revezam no
envio de mensagens.
Ao observar o protótipo em funcionamento foi possível constatar que em
alguns casos, mesmo usando sockets TCP assíncronos, mensagens deixaram
de chegar ao seu destino. Ao acompanhar as janelas de terminal abertas pelos
agentes, foi possível notar que às vezes o número de tentativas de envio de
mensagens chegava ao limite estipulado. Esse fato não foi apurado por não fazer
parte do objetivo deste trabalho e por não interferir na sua realização.
Embora as observações relacionadas à arquitetura de referência, que
foram obtidas neste trabalho, possam ser aplicadas a outras implementações
desta,

é

importante

lembrar

que

o

experimento

abordou

um

caso

(Gerenciamento Automático de Vias Férreas) para teste dessa arquitetura, no
qual os dispositivos físicos do sistema foram simulados por dispositivos virtuais.
Além disso, questões de desempenho e segurança não foram abordadas na
pesquisa.
Levando em conta essas questões, é importante lembrar que em sistemas
reais (não simulados) os dispositivos podem possuir restrições quanto às suas
capacidades de memória e processamento e restrições quanto à tecnologia
exigida (compiladores, linguagens de programação, sistemas operacionais, etc.)
para que sua programação seja embarcada. Nesse contexto a adoção do .Net
C# pode não ser uma possibilidade, sendo necessária a adoção de linguagens
de mais baixo nível, como o C, o C++ ou até mesmo linguagens proprietárias.
O .Net C# foi escolhido para agilizar o desenvolvimento do protótipo, pois
facilita a criação de interfaces gráficas, já que é possível utilizar os Windows
Forms, e também porque diminui a preocupação com o gerenciamento de
memória na codificação, já que esse é automático.
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Pode acontecer que a programação de alguns dispositivos com restrições
de processamento e memória ou com tecnologia proprietária seja impraticável.
Nesses casos um agente de software intermediário pode ser necessário para
interpretar os protocolos desses dispositivos e tratar os dados que eles geram a
fim de dar a esses dados características que os tornem compreensíveis aos
demais agentes do sistema.
Quanto à segurança, pode ser que essa exija a expansão da arquitetura
de referência com a inclusão de novas estruturas e responsabilidades nos
agentes para que esses não sofram a influência de programas malintencionados. Isso significaria que essas novas estruturas e reponsabilidades
teriam que abranger restrições de acesso na interface de configuração do
sistema, regras de segurança no relacionamento entre os agentes e mensagens
e arquivos de configuração criptografados.
Apesar do tema utilizado no protótipo representar um exemplo de sistema
de alta criticidade, ou seja, um sistema cujas falhas podem trazer danos
irreparáveis à integridade física das pessoas, a arquitetura do sistema e sua
implementação não levaram em conta normas que especifiquem o que pode ou
não ser feito e aceito com relação à codificação, à comunicação, ao tempo de
resposta e à tolerância a falhas desse tipo de sistema. Nessas situações, uma
adequação da arquitetura de referência a essas normas pode se mostrar
necessária.
É necessário também um estudo para descobrir qual é a melhor forma de
aplicar a arquitetura de referência em cada situação. Por exemplo: a decisão da
velocidade dos trens, feita de modo remoto por um serviço de IoT principal e por
um serviço de IoT redundante é um dos pontos que podem ser questionados.
Talvez fosse melhor que essa decisão fosse de responsabilidade dos trens e
somente em casos em que esses demostrassem incapacidade de impedir uma
colisão, um sistema remoto entraria em ação alterando suas velocidades. Isso
se justificaria pelo fato de que na comunicação entre dois trens existem menos
intermediários e, portanto, menos chances de perda de mensagens. Por outro
lado, deixar isso principalmente a cargo dos trens poderia diminuir o tempo
disponível para que eles pudessem reagir, já que esse tempo estaria diretamente
ligado à distância necessária para a detecção das mensagens emitidas.
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Apesar do MDA citar o uso de ferramentas para efetuar a transição dos
modelos produzidos na etapa de PIM para modelos PSM (Exemplo: Diagramas
de Classe UML), este trabalho optou por fazer isso manualmente evitando,
assim, a curva de aprendizado que essas ferramentas poderiam exigir.
Geralmente no MDA são geradas descrições textuais dos modelos, baseadas
em ontologias. Essas descrições são convertidas para o formato XML e
alimentam as ferramentas que fazem esse tipo de conversão.
A decisão de não utilizar essas ferramentas pode aumentar a lacuna
existente entre o PIM e o PSM. Para diminuir essa lacuna foi feito um
mapeamento das responsabilidades dos agentes com os métodos que
satisfazem essas responsabilidades (Tabela 7). Dessa forma este trabalho
exemplificou como produzir artefatos derivados da arquitetura de referência, sem
a dependência de qualquer tipo de ferramenta para a transição das etapas do
MDA e sem a dependência de plataformas de agentes existentes, como a
plataforma JADE. O mapeamento realizado na Tabela 7 também garantiu que
todas as responsabilidades dos agentes descritas nos modelos seriam
atendidas.

7.7 Sugestões para Trabalhos Futuros

Em vista das restrições relatadas nas conclusões da pesquisa, uma das
sugestões para futuros trabalhos que se baseiam neste é a extensão da
arquitetura de referência para que essa possa atender a requisitos de segurança
e níveis de tolerância a falhas mais rigorosos.
Outro trabalho interessante envolveria a aplicação de ontologias e
inclusão da capacidade de aprendizado nos agentes da arquitetura de referência
para que a adaptabilidade de serviços de IoT ocorra de modo automático, sem
a necessidade de configuração do sistema e com um maior grau de certeza de
que as mensagens trocadas entre os agentes serão interpretadas corretamente.
A aplicação desses conceitos pode, por exemplo, viabilizar a assinatura
automática de agentes, sempre que um agente for incluído no sistema.
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A questão dos requisitos não tratados por este trabalho como, por
exemplo, segurança e escalabilidade, podem ser abordados por outros trabalhos
de modo a ampliar as capacidades da arquitetura de referência. A escalabilidade
por exemplo, pode ser explorada como uma forma garantir a entrega das
mensagens e de evitar gargalos de comunicação que poderiam surgir com o
aumento da quantidade de agentes no sistema, enquanto a segurança, como
uma forma de proteger as mensagens trocadas entre os agentes e como uma
forma de impedir que um agente intruso (que não tem permissão de acesso ao
sistema) interaja com os demais agentes do sistema.
Apesar da arquitetura de referência contribuir para a adaptabilidade de
serviços, esta pode ser estendida com novos conceitos, estruturas, agentes e
responsabilidades que aumentem essa capacidade. Esses elementos podem ser
obtidos a partir da aplicação da arquitetura de referência nos casos em que
dispositivos reais são utilizados. É possível que, com isso, fiquem evidentes
novas demandas de extensão da arquitetura para que ela seja capaz de cumprir
a adaptabilidade de serviços em situações reais.
Outros trabalhos podem detalhar ainda mais a arquitetura de referência,
incluindo detalhes mais precisos da estrutura interna dos agentes e também
podem se concentrar na criação de um framework de desenvolvimento de
software que facilite a aplicação dessa arquitetura.
Como este trabalho não utilizou os recursos de transição automática das
etapas do MDA, outra possível extensão deste trabalho pode ser a criação de
descrições dos modelos produzidos, baseadas em ontologias, que poderiam ser
utilizadas pelas ferramentas que fazem esse tipo de transição.
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APÊNDICE A

Neste apêndice serão exibidos os diagramas e tabelas que fazem parte
dos artefatos produzidos no projeto da arquitetura proposta, também chamada
de arquitetura abstrata ou arquitetura de referência.

A.1 Diagramas da Arquitetura Proposta

Os diagramas aqui exibidos revelam características que contribuem para
a adaptabilidade dos serviços de IoT frente à reconfiguração do sistema.

A.1.1 Diagramas do Modelo Computacional Independente (CIM)

A Figura A1 exibe detalhes do cadastramento de um agente no sistema,
de modo outros agentes possam usufruir dos dados gerados por ele e das ações
que ele desempenha no ambiente do MAS. Esse novo agente pode ser um
dispositivo, uma peça de software ou um agente de serviço. Os agentes de um
serviço de IoT podem, segundo este trabalho, ser do tipo AgentePerceptual,
AgenteRaciocinio ou AgenteComportamento. No caso do cadastramento de
agentes dos tipos AgenteRaciocinio e AgenteComportamento não é necessário
efetuar a assinatura de agentes, pois o agente do tipo AgenteFacilitador efetua
a notificação automática de assinaturas para os agentes do serviço. Isso significa
que o agente do tipo AgenteFacilitador notifica os agentes do tipo
AgentePerceptual sobre quais são os agentes do tipo AgenteRaciocinio do
respectivo serviço e notifica os agentes do tipo AgenteRaciocinio sobre quais
são os agentes do tipo AgenteComportamento também do respectivo serviço.
Somente nos casos em que os agentes dos tipos AgenteRaciocinio e
AgenteComportamento precisam assinar agentes que não sejam do serviço é
que essas assinaturas devem ser efetuadas manualmente.
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Figura A 1 - Tarefas relacionadas ao registro de um agente

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A Figura A2 exibe detalhes da exclusão de um agente do sistema. A
exclusão de um agente não significa que sua execução será encerrada, mas
significa que os dados referentes a esse agente serão removidos da base de
dados do agente do tipo AgenteFacilitador selecionado na interface de
configuração. Também significa que os agentes que fazem parte dessa mesma
federação serão notificados de que esse agente não mais faz parte dela, por
meio da remoção das assinaturas efetuadas pelo agente excluído da base
desses agentes. Os dados do agente excluído também serão removidos da base
de dados da Interface de Configuração.
A Figura A3 mostra o modelo de domínio que representa os agentes e as
tarefas envolvidos no gerenciamento de um serviço de IoT, desde a notificação
do agente de serviço por parte dos agentes existentes no ambiente do MAS até
a ativação dos comportamentos do serviço, permitindo a atuação de dispositivos
e o envio de mensagens para outros agentes.
O agente do tipo AgentePerceptual deriva contextos dos demais agentes
que o serviço assina e do próprio serviço de IoT, dando um maior poder de
reação a esse serviço frente às mudanças ocorridas no sistema.
O agente do tipo AgenteRaciocinio é o agente responsável pela máquina
de raciocínio do serviço. Ele possui as equações lógicas que, com base nos fatos
recebidos pelo agente do tipo AgentePerceptual, escolhe o comportamento
adequado para execução da ação do serviço.
Os agentes do tipo AgenteComportamento são agentes responsáveis
pelas ações executadas pelo agente de serviço. Essas ações podem ser a
atuação de um dispositivo físico ou até mesmo o envio de mensagens para
agentes assinantes do serviço.
A Figura A4 fornece um detalhamento da atividade “Atualizar endereços”
que é realizada por todos os agentes que seguem a Plataforma de Agentes
desenvolvida neste trabalho. Essa atividade é realizada com o auxílio dos
agentes do tipo AgenteFacilitador, que disponibilizam aos agentes do sistema os
endereços dos agentes (assinantes) que têm interesse nos seus dados. Desta
forma um agente sabe para onde encaminhar suas mensagens.
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Figura A 2 - Tarefas relacionadas à exclusão de um agente

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura A 3 - Tarefas relacionadas com a interação de um serviço com seu
ambiente

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura A 4 - Tarefas relacionadas com a atualização dos endereços dos
agentes assinantes

Fonte: Elaborada pelo autor.

A.1.2 Diagramas do Modelo Independente de Plataforma (PIM)

A Figura A5 mostra a visão dos agentes e classes que compõem a
organização de configuração do sistema, enquanto a Figura A6 mostra a visão
dos agentes que compõem a organização de gerenciamento do serviço de IoT.
Na organização de configuração do sistema é possível visualizar que o
agente do tipo AgenteFacilitador é composto por um objeto da classe
DiretorioDeRecursos que, por sua vez, é composto por um objeto da classe
ModuloDeFuncoes. A classe principal do agente do tipo AgenteFacilitador
(AgenteFacilitador) possui métodos relacionados com o comportamento do
agente, enquanto que a classe ModuloDeFuncoes possui métodos para a
persistência e recuperação dos dados da federação de agentes. A classe
DiretorioDeRecursos

funciona

como

uma

ponte

entre

as

classes
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ModuloDeFuncoes e AgenteFacilitador, pois possui os métodos que a classe
AgenteFacilitador utiliza para acessar as funções do ModuloDeFuncoes.

Figura A 5 - Organização: Configuração do Sistema

Fonte: Elaborada pelo autor.

A organização de gerenciamento de serviço mostra agentes que
representam quatro grupos: os agentes do serviço de IoT (agentes dos tipos
AgentePerceptual, AgenteRaciocinio e AgenteComportamento), os agentes que
o serviço assina (agentes cujas mensagens produzidas são de interesse do
serviço), e os agentes que assinam o serviço (agentes que têm interesse nas
mensagens produzidas pelos comportamentos do serviço) e o agente facilitador.

Figura A 6 - Organização: Gerenciamento de Serviço

Fonte: Elaborada pelo autor.
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As Tabelas A1, A2, A3 e A4 mostram os objetivos, crenças, planos e
tarefas relacionadas aos tipos de agentes de software existentes na arquitetura
proposta.

Tabela A 1 - Características que definem o papel dos agentes do tipo
AgentePerceptual na arquitetura proposta
Objetivo

Plano

Tipo do Agente: AgentePerceptual
Tarefas
Nome da Tarefa

Atualizar
Endereços

Fornecer
mensagem
contextualizada ao
agente do tipo
AgenteRaciocinio
do serviço

Transformar as
mensagens
recebidas dos
agentes assinados
em mensagens
que os agentes do
tipo
AgenteRaciocinio
entendam e enviálas a esses
agentes

Descrição da Tarefa
Requisitar a lista de
endereços do agente do tipo
AgenteReaciocinio aos
agentes do tipo
AgenteFacilitador e gravar
essa lista após o recebimento

Enfileirar
mensagens

Receber mensagens de
outros agentes e inseri-las
numa fila

Contextualizar
informação

Analisar as mensagens
recebidas e o estado dos
agentes do sistema e gerar
mensagens baseadas nessas
informações para o agente do
tipo AgenteRaciocinio

Crenças


Endereço do
agente do tipo
AgenteFacilitador



Mensagens
recebidas




Nome do serviço
Mensagens
recebidas
Endereço de
agentes do tipo
AgenteRaciocinio
do serviço
Tempo da última
mensagem
recebida por um
agente assinado
pelo serviço





Fornecer
informação
contextualizada

Enviar a mensagem
contextualizada aos agentes
do tipo AgenteRaciocinio


Remover
mensagens que
não serão mais
utilizadas




Apagar as mensagens
utilizadas da fila de
mensagens recebidas

Crenças do Agente
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Regras de contextualização dos dados

Fonte: Elaborada pelo autor.

Mensagens
utilizadas
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Tabela A 2 - Características que definem o papel dos agentes do tipo
AgenteRaciocinio na arquitetura proposta

Tipo do Agente: AgenteRaciocinio
Objetivo

Plano

Tarefas
Nome da Tarefa

Atualizar
Endereços

Enfileirar
mensagens

Acionar
comportamentos

Acionar ações
com base em
regras
internas e
fatos
recebidos nas
mensagens

Descrição da Tarefa
Requisitar a lista de
endereços dos agentes
do tipo
AgenteComportamento
aos agentes do tipo
AgenteFacilitador e
gravar essa lista após o
recebimento

Receber mensagens de
outros agentes e inserilas numa fila

Realizar
inferências

Realizar inferências
usando os dados
recebidos

Acionar
comportamento

Fazer a identificação do
comportamento
desejado por meio de
seu contexto e acioná-lo
por meio do envio de
mensagens

Remover
mensagens que
não serão mais
utilizadas

Apagar as mensagens
utilizadas da fila de
mensagens recebidas

Crenças do Agente



Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Regras da máquina de raciocínio

Fonte: Elaborada pelo autor.

Crenças


Endereço do agente
do tipo
AgenteFacilitador



Mensagens recebidas




Nome do serviço
Regras da máquina
de raciocínio
Fatos recebidos do
agente perceptual
Endereço dos
comportamentos do
serviço






Mensagens utilizadas
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Tabela A 3 - Características que definem o papel dos agentes do tipo
AgenteComportamento na arquitetura proposta
Tipo do Agente: AgenteComportamento
Objetivo

Plano

Tarefas
Nome da
Tarefa
Atualizar
Endereços

Enfileirar
mensagens
Notificação
de usuários
do serviço
por meio de
mensagem

Formar mensagem e
enviar aos agentes
assinantes







Regras de formação
de mensagem
Mensagem recebida
do AgenteRaciocinio
Endereço dos agentes
assinantes do serviço

Remover
mensagens
que não
serão mais
utilizadas

Apagar as mensagens
utilizadas da fila de
mensagens recebidas

Remover
mensagens
que não
serão mais
utilizadas







Se o agente do tipo

AgenteComportamento for
um dispositivo, então
executar a ação que lhe é
atribuída quando houver
solicitação do agente do
tipo AgenteRaciocinio do
serviço

Apagar as mensagens
utilizadas da fila de
mensagens recebidas

Crenças do Agente
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Regras de formação de mensagem
Regras de atuação

Fonte: Elaborada pelo autor.

Endereço do agente do
tipo AgenteFacilitador

Mensagens recebidas

Notificar
usuários do
serviço

Executar ação por meio
de dispositivo associado
ao agente



Receber mensagens de

outros agentes e inseri-las
numa fila

Enviar a mensagem
gerada pelo
comportamento para os
endereços dos agentes
que assinam o serviço,
quando a geração desta
for solicitada pelo agente
do tipo AgenteRaciocinio
desse serviço

Atuar
dispositivo

Atuação de
dispositivos

Descrição da Tarefa
Requisitar a lista de
endereços dos agentes
assinantes aos agentes
do tipo AgenteFacilitador
e gravar essa lista após o
recebimento

Crenças



Mensagens utilizadas

Regras de atuação
Mensagem recebida
do AgenteRaciocinio

Mensagens utilizadas
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Tabela A 4 - Características que definem o papel dos agentes do tipo
AgenteFacilitador na arquitetura proposta

Objetivo

Plano

Tipo do Agente: AgenteFacilitador
Tarefas
Nome da Tarefa
Descrição da Tarefa
Guardar as solicitações de
Enfileirar
endereços em uma fila de
mensagens
mensagens

Extrair endereços
dos assinantes

Suportar
a interação entre
agentes

Fornecer, por meio
da Internet, dados
relativos aos
endereços de
assinantes e
relacionamentos
Enviar endereços
de agentes
periodicamente

Obter dados de agentes que
assinam o agente que solicitou a
lista de endereços da base de
dados de agentes pertencentes a
federação
Enviar aos agentes interessados
os endereços (IP e Porta) dos
agentes ou serviços assinados. As
assinaturas também podem ser
feitas de forma não absoluta, ou
seja, manifestando o interesse por
características que abrangem
mais de um agente como, por
exemplo, tipo de agente.

Remover
mensagens que não Apagar as mensagens utilizadas
serão mais
da fila de mensagens recebidas
utilizadas
Guardar as solicitações de
Enfileirar
endereços em uma fila de
mensagens
mensagens
Registrar a inclusão, Solicitar o carregamento dos
alteração ou
dados de agentes usando as
exclusão dos dados funções do Módulo de Funções
de um agente

Efetuar
configurações

Armazenar e
fornecer, por meio
da Internet, dados
relativos aos
endereços de
assinantes e
relacionamentos
de agentes
quando solicitado
pela interface de
configuração do
sistema.

Enviar dados dos
agentes que
assinam o agente
configurado ou
excluído
Enviar dados dos
assinantes aos
agentes assinados
pelo agente
configurado ou
excluído
Enviar dados para a
interface

Enviar endereços dos assinantes
ao agente configurado ou enviar
solicitação de remoção dos
endereços dos assinantes ao
agente configurado
Enviar dados dos assinantes aos
agentes que foram assinados pelo
agente configurado ou excluído
para que eles armazenem a nova
configuração de endereços de
assinantes
Enviar todos os dados para a
interface para que ela possa exibir
as mudanças

Remover
mensagens que não Apagar as mensagens utilizadas
serão mais
da fila de mensagens recebidas
utilizadas
Crenças do Agente







Nomes de serviços
Nomes de agentes
Tipos de agentes
Endereços dos agentes
Contexto dos agentes
Regras para assinaturas

Fonte: Elaborada pelo autor.

Crenças


Mensagens recebidas







Nomes de serviços
Nomes de agentes
Tipos de agentes
Descrição dos agentes
Endereços dos agentes



Mensagens utilizadas



Mensagens recebidas









Dados provenientes da
Interface
Nomes de serviços
Nomes de agentes
Tipos de agentes
Endereços dos agentes
Contextos dos agentes
Regras para assinaturas
de agentes



Mensagens utilizadas
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As Tabelas A5, A6, A7 e A8 mostram as autorizações, obrigações,
políticas e crenças definidas nos contratos de interação estabelecidos entre dos
diversos tipos de agentes que fazem parte da arquitetura proposta.

Tabela A 5 - Contrato de relacionamento entre agentes do tipo
AgentePerceptual e AgenteRaciocinio
AgentePerceptual

CONTRATO

AgenteRaciocinio

Autorizações

Fazer inferências acerca dos fatos contidos nas
mensagens recebidas()












Obrigações
Contextualizar os dados recebidos dos agentes
que o serviço assina()
Enviar mensagens contextualizadas aos
agentes do tipo AgenteRaciocinio do serviço()

Políticas
Utilizar dados de tempo de chegada das

mensagens para descobrir dispositivos que
deixaram de funcionar
Usar a lógica interna para transformar as
mensagens recebidas em mensagens úteis aos
agentes do tipo AgenteRaciocinio

Acionar os comportamentos relacionados com
os fatos recebidos do agente do tipo
AgentePerceptual que fazem “match” com as
regras da base de conhecimento do agente.

Crenças
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador

Regras de ativação de comportamentos
Endereço dos agentes do tipo AgenteRaciocinio 
Fatos contextualizados recebidos do agente do
do serviço, obtidos por meio do agente do tipo
tipo AgentePerceptual
AgenteFacilitador
Mensagens recebidas dos agentes assinados
pelo serviço
Lógica de contextualização de mensagens

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Tabela A 6 - Contrato de relacionamento entre agentes do tipo
AgenteRaciocinio e AgenteComportamento
AgenteRaciocinio




CONTRATO
Autorizações
Inferir qual comportamento deve ser acionado()
Acionar um comportamento por meio de
mensagens()

AgenteComportamento

Obrigações

Executar atuação de dispositivo()
Enviar mensagens aos agentes que assinam o
serviço()











Políticas
Usar regras armazenadas em sua base de dados
ou fixos em sua lógica interna combinados com os
fatos disponibilizados pelo agente do tipo
AgentePerceptual para enviar mensagem de
acionamento ao agente do tipo
AgenteComportamento correto
Após decidir qual comportamento acionar, buscar
o endereço desse comportamento em sua lista de
endereços, usando o contexto em que o agente se
encaixa para fazer a busca (Observação: Criar
contextos para os agentes de comportamento dá
mais flexibilidade para substituir o comportamento
por outro de mesmo contexto)
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Endereço dos agentes do tipo
AgenteComportamento, obtidos por meio do
agente do tipo AgenteFacilitador
Regras de ativação de comportamentos
Fatos contextualizados recebidos do agente do
tipo AgentePerceptual

Fonte: Elaborada pelo autor.

Crenças

Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador

Endereço dos agentes assinantes do serviço,
obtidos por meio do agente do tipo
AgenteFacilitador

Lógica de atuação
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Tabela A 7 - Contrato de relacionamento entre agentes do tipo AgenteAssinado
e AgenteFacilitador
AgenteAssinado


CONTRATO

AgenteFacilitador

Autorizações
Solicitar endereços dos agentes que o assinam()

Obrigações

Fornecer ao AgenteAssinado os endereços
dos agentes que o assinam()

Políticas








Crenças
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador


Fonte: Elaborada pelo autor.

No caso de o solicitante dos endereços ser um
agente do tipo AgentePerceptual, usar o nome
do serviço ao qual o agente está associado
para obter os endereços dos agentes do tipo
AgenteRaciocinio que fazem parte do mesmo
serviço de IoT
No caso de o solicitante dos endereços ser um
agente do tipo AgenteRaciocinio, usar o nome
do serviço ao qual o agente está associado
para obter os endereços dos agentes do tipo
AgenteComportamento que fazem parte do
mesmo serviço de IoT
No caso dos demais agentes utilizar os dados
de assinatura configurados por meio da
interface de configuração

Dados de todos agentes cadastrados
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Tabela A 8 - Contrato de relacionamento entre agentes do tipo AgenteAssinado
e AgentePerceptual
AgenteAssinado



CONTRATO
AgenteAssinante
Autorizações

Utilizar os dados recebidos para tentar atingir
seus objetivos()

Obrigações
Enviar mensagens aos agentes assinantes()

Políticas




Crenças
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador

Endereço do AgenteAssinante, obtido por meio do
agente do tipo AgenteFacilitador

Mensagens recebidas

Fonte: Elaborada pelo autor.

As Figuras A5, A6, A7 auxiliam no entendimento do modelo dinâmico do
sistema, mostrando a interação entre agentes por meio de diagramas de
sequência.
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Os diagramas de sequência definidos neste trabalho não possuem as
ações enfileirar mensagens e remover mensagens que não serão mais
utilizadas representadas neles. A decisão de não mostrar essas ações tem a
finalidade de simplificar o diagrama permitindo uma melhor visualização das
ações de interação entre os agentes. As ações de enfileirar mensagens e de
remover mensagens que não serão mais utilizadas ocorrem respectivamente
sempre que um agente recebe uma mensagem e quando o agente termina de
efetuar as ações que dependem da mensagem recebida.
Nos diagramas A5 e A6 o elemento interface não necessariamente
precisa ser um agente. Esse elemento pode ser um aplicativo capaz de se
comunicar com o agente do tipo AgenteFacilitador, servindo como interface entre
esse agente e o administrador do sistema. Os elementos DiretorioDeRecursos e
ModuloDeFuncoes são dois objetos que fazem parte dos agentes do tipo
AgenteFacilitador. Eles são responsáveis pela realização do registro, extração e
exclusão dos dados dos agentes da federação no sistema. Dessa forma o agente
do tipo AgenteFacilitador mantém uma base de dados de recursos que permite
o fornecimento dos endereços para encaminhamento de mensagens entre
agentes.
A Figura A5 mostra a interação entre os agentes e também entre os
elementos internos do agente do tipo AgenteFacilitador no registro de um agente
no sistema. O agente, mesmo estando em execução não irá interagir com o
sistema até que seus dados sejam cadastrados por meio da interface de
configuração.
A Figura A6 mostra a interação entre os agentes e também entre os
elementos internos do agente do tipo AgenteFacilitador na exclusão dos dados
de um agente no sistema. Quando essa exclusão ocorre, o agente do tipo
AgenteFacilitador remove os dados de assinaturas que envolvem o agente
excluído e notifica esse agente e todos os agentes que se relacionam com ele
para que registrem a mudança em suas próprias bases de dados. Isso quebra o
elo com o agente excluído e, mesmo que ele esteja em execução não mais irá
interagir com os demais agentes da federação.
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Figura A 5 - Interação entre agentes envolvidos no registro de um agente no
sistema

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura A 6 - Interação entre agentes na exclusão de um agente do sistema

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A Figura A7 mostra a sequência de interações entre os agentes de um
serviço de IoT com os demais agentes do ambiente. Por meio desse diagrama é
possível visualizar como os agentes assinados pelo serviço e os agentes que
assinam o serviço interagem com esse serviço. Também é possível visualizar a
interação interna do agente de serviço, que é um agente lógico composto por
agentes

dos

tipos

AgentePerceptual,

AgenteRaciocinio

e

AgenteComportamento.

Figura A 7 - Interação entre os agentes relacionados com um serviço de IoT

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura A8 mostra como se dá a comunicação entre agentes.
Periodicamente o agente assinado solicita a lista de agentes que o assinam
(assinantes) ao agente do tipo AgenteFacilitador. O agente do tipo
AgenteFacilitador extrai de sua base de dados esses endereços e os envia ao
agente que os solicitou. Ao receber esses dados o agente a grava em sua base
de dados. Desta forma o agente tem sempre uma lista atualizada cujos
endereços serão utilizados para envio das mensagens.
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Figura A 8 - Interação entre os agentes e o agente do tipo AgenteFacilitador

Fonte: Elaborada pelo autor.
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APÊNDICE B

Neste apêndice serão exibidos os diagramas e tabelas que fazem parte
dos artefatos produzidos no projeto da arquitetura concreta, que foi elaborada
neste trabalho.

B.1 Diagramas da Arquitetura Concreta

Os diagramas aqui exibidos mostram elementos da modelagem de um
Sistema de Gerenciamento Automático de Vias Férreas que é derivada da
arquitetura de referência proposta por este trabalho.

B.1.1 Diagramas do Modelo Computacional Independente (CIM)

As responsabilidades dos agentes que compõem o protótipo de Sistema
de Gerenciamento Automático de Vias Férreas são representadas por
diagramas UCM. Algumas responsabilidades referentes à configuração do
sistema não foram retratadas, pois não requerem detalhamento, já que o
detalhamento exposto no Apêndice A já supre a necessidade de compreensão
dessas responsabilidades.
As Figuras B1 e B2 mostram as atividades e agentes envolvidos no
Serviço de Gerenciamento (SG) de Vias Férreas.
A Figura B3 mostra as atividades e agentes envolvidos no Serviço de
Gerenciamento Redundante (SGR) de Vias Férreas.
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Figura B 1 - Tarefas relacionadas com o SG nas configurações 1 e 2

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na Figura B1 a configuração 1 considera os comportamentos
AgenteComportamentoSGDesacelerar e AgenteComportamentoSGAcelerar,
enquanto que na configuração 2 só são considerados os comportamentos
AgenteComportamentoSGDesacelerar2 e AgenteComportamentoSGAcelerar
Na configuração 3 (Figura B2) o SG tem sua máquina de raciocínio
(AgenteRaciocinioSG) substituída pelo agente AgenteRaciocinioSG2 e seus

159

comportamentos de aceleração e desaceleração substituídos pelos atuadores
de via AtuadorDeViaA e AtuadorDeViaB.

Figura B 2 - Tarefas relacionadas com o SG na configuração 3

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura B 3 - Tarefas relacionadas com o SGR

Fonte: Elaborada pelo autor.

B.1.2 Diagramas do Modelo Independente de Plataforma (PIM)

Nesta subseção são mostrados os diagramas que representam a
estrutura estática e dinâmica do protótipo de Sistema de Gerenciamento
Automático de Vias Férreas proposto por este trabalho.
Na estrutura estática do sistema, o relacionamento entre os ambientes e
os agentes que os compõem é representada pelos diagramas de classes da
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Figura B4 e B5. Nessas figuras encontram-se todos os tipos de agentes que
compõem o Sistema de Gerenciamento Automático de Vias Férreas e o Sistema
de Gerenciamento Automático de Vias Férreas Redundante do protótipo
proposto. Os ambientes possuem subdivisões lógicas que representam os
grupos de agentes dos serviços de IoT em suas diferentes configurações (SG configuração 1, SG – configuração 2, SG – configuração 3 e SGR) e os
elementos físicos (simulados) que fazem parte do sistema. Além disso, faz parte
do ambiente o agente do tipo AgenteFacilitador, que possibilita a comunicação
e a configuração do sistema.

Figura B 4 – Organização: Sistema de Gerenciamento Automático de Vias
Férreas

Fonte: Elaborada pelo autor.

162

Figura B 5 – Organização: Sistema de Gerenciamento Automático de Vias
Férreas Redundante

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ainda descrevendo a estrutura estática do sistema, foram criadas tabelas
que mostram características dos tipos de agentes que compõem o protótipo
proposto. Essas tabelas auxiliam no entendimento dos papéis desses agentes
no sistema. O agente do tipo AgenteFacilitador não se encontra representado
nessas tabelas, pois sua representação na elaboração da arquitetura de
referência já é suficiente para o entendimento do papel desse agente em
qualquer sistema que o utilize.
As Tabelas B1, B2, B3, B4 e B5 mostram as características dos agentes
que representam os elementos da via férrea (sensores, emissores, atuadores e
trens).
As tabelas B6 a B12 mostram as características dos agentes que
compõem os serviços de gerenciamento SG e SGR. Algumas dessas tabelas

163

agrupam agentes que possuem características semelhantes nos dois serviços,
enquanto que alguns agentes de tipos iguais na definição da arquitetura de
referência foram separados em tabelas diferentes por possuírem características
diferentes relacionadas aos serviços que representam. No entanto, todos esses
agentes mantêm os objetivos, planos, tarefas e crenças descritos de forma
generalista na elaboração da arquitetura de referência.

Tabela B 1 - Características que definem o papel dos agentes do tipo Sensor
RF no protótipo proposto
Nome dos Agentes: SensorRFA e SensorRFB
Objetivo

Plano

Tarefas
Nome da
Tarefa

Atualizar
Endereços

Encaminhar dados
emitidos pelos
transponders dos
trens ao SG e ao
SGR

Receber os dados
por meio de uma
antena e enviá-los
por meio da Internet
ao SG e ao SGR

Enfileirar
mensagens

Enviar
mensagens

Remover
mensagens
que não
serão mais
utilizadas



Descrição da Tarefa

Requisitar a lista de
endereços dos agentes
assinantes aos agentes do
tipo AgenteFacilitador e
gravar essa lista após o
recebimento

Receber mensagens de
outros agentes e inseri-las
numa fila



Apagar as mensagens
utilizadas da fila de
mensagens recebidas

Endereço do agente
do tipo
AgenteFacilitador

Dados de transponders:

Posição dos trens;

Velocidade dos trens;

Identificação dos
trens.



Endereço dos
agentes assinantes
(agentes perceptuais
do SG e do SGR)



Mensagens utilizadas

Enviar posição, velocidade e
identificação de trens por
meio da Internet ao SG e ao
SGR.

Crenças do Agente
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Identificação e posição do sensor

Fonte: Elaborada pelo autor.

Crenças
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Tabela B 2 - Características que definem o papel dos agentes do tipo
RadarDeVelocidade no protótipo proposto

Objetivo

Nome dos Agentes: RadarDeVelocidadeA e RadarDeVelocidadeB
Tarefas
Plano
Nome da
Tarefa
Descrição da Tarefa

Atualizar
Endereços

Requisitar a lista de
endereços dos agentes
assinantes aos agentes do
tipo AgenteFacilitador e
gravar essa lista após o
recebimento

Capturar
velocidade, Identificar a velocidade e a
posição e
posição dos trens que se
identificação aproximam
do trem
Captar a
identificação do trem
por meio de câmera
Encaminhar dados
e a velocidade dos
de identificação,
trens por meio do
velocidade e
Enfileirar
radar, e enviar esses
posição dos trens
mensagens
dados e a posição
ao SGR
aproximada do trem
ao SGR

Enviar
mensagens

Remover
mensagens
que não
serão mais
utilizadas





Receber mensagens de
outros agentes e inseri-las
numa fila

Enviar identificação, posição,
velocidade de trens ao SGR
por meio da Internet

Apagar as mensagens
utilizadas da fila de
mensagens recebidas

Crenças do Agente
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Identificação do sensor
Posição do sensor

Fonte: Elaborada pelo autor.



Crenças

Endereço do agente
do tipo
AgenteFacilitador

Dados captados:

Posição dos trens;

Velocidade dos
trens;

Identificação dos
trens.



Dados captados



Endereço do agente
Facilitador
Identificação do SGR





Mensagens
utilizadas
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Tabela B 3 - Características que definem o papel dos agentes do tipo Trem no
protótipo proposto
Nome dos Agentes: TremA e TremB
Tarefas
Objetivo

Plano

Crenças
Nome da Tarefa

Enfileirar mensagens

Enviar mensagens

Enviar sinais de RF
contendo sua
posição, velocidade
Chegar ao e identificação e usar
destino
o sinal fornecido
Efetuar ação
sem
pelos transponders
colidir
de outros trens ou
com
pelos emissores de
outros
RF da via para
trens
efetuar ações que
alterem a sua
velocidade

Remover mensagens
que não serão mais
utilizadas

Descrição da Tarefa
Receber mensagens de
RF de outros trens e de
emissores da via, e inseri- 
las numa fila

Enviar posição,
velocidade e identificação
(dados de transponder)
por meio de emissões de
RF

Alterar a velocidade com
base nos dados
recebidos.

Apagar as mensagens
utilizadas da fila de
mensagens recebidas

Crenças do Agente




Posição
Velocidade
Identificação

Fonte: Elaborada pelo autor.

Mensagens recebidas





Posição
Velocidade
Identificação



Posição, velocidade,
identificação de trens
próximos
Solicitações de
mudança de velocidade
enviados pelos
comportamentos dos
serviços de
gerenciamento da via





Mensagens utilizadas
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Tabela B 4 - Características que definem o papel dos agentes do tipo
EmissorRF no protótipo proposto
Nome dos Agentes: EmissorRFA e EmissorRFB
Objetivo

Plano

Tarefas
Nome da
Tarefa

Encaminhar
solicitações
do SG e do
SGR aos
trens




Esse tipo de agente
assina os agentes do
tipo
AgenteComportamento
do SG e do SGR. O
plano é receber os
dados do SG e do SGR
por meio de TCP/IP e
encaminha-los aos trens
por meio de sinais de
RF

Enfileirar
mensagens
Enviar
mensagens

Crenças

Descrição da Tarefa
Receber mensagens dos
comportamentos dos serviços

de IoT via TCP/IP e inseri-las
numa fila
Enviar solicitações aos trens
por meio de sinais de RF.

Remover
mensagens
Apagar as mensagens
que não
utilizadas da fila de
serão mais
mensagens recebidas
utilizadas
Crenças do Agente

Mensagens
recebidas



Solicitações do SG e
SGR



Mensagens utilizadas

Identificação do sensor
Posição do sensor

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela B 5 - Características que definem o papel dos agentes do tipo
AtuadorDeVia no protótipo proposto
Objetivo

Alterar a rota de
trens

Nome dos Agentes: AtuadorDeViaA e AtuadorDeViaB
Plano
Tarefas
Nome da
Tarefa
Descrição da Tarefa
Receber mensagens do agente
Enfileirar
AgenteRaciocinioSG2 do SG via
mensagens
TCP/IP e inseri-las numa fila
Receber solicitações
de mudança de rota de
Mudar
Atuar no trilho por onde passarão
trens, enviadas pelo
configuração
os trens, redirecionando o
agente
primeiro trem que passar pelo
AgenteRaciocinioSG2, da via
desvio para outra via
mudar a configuração
da via e, após
Voltar para a posição padrão
detecção da passagem Voltar à
sempre que detectar que um
posição padrão
de um trem por meio
trem passou pelo desvio
de sensor magnético,
Remover
desfazer a
Apagar as mensagens utilizadas
configuração de desvio mensagens
que não serão da fila de mensagens recebidas
mais utilizadas
Crenças do Agente



Identificação do sensor

Fonte: Elaborada pelo autor.

Crenças



Mensagens
recebidas



Solicitações
do SG



Trem
passando
pelo sensor



Mensagens
utilizadas
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Tabela B 6 - Características que definem o papel do agente do tipo
AgentePerceptual do SG

Objetivo

Plano

Nome do Agente: AgentePerceptualSG
Tarefas
Nome da Tarefa
Atualizar
Endereços

Enfileirar
mensagens

Usar as
mensagens
recebidas
dos agentes
assinados e
as estampas
de tempo
contida nas
Fornecer
mensagens
mensagem
para enviar
contextualizada ao
os dados
agente do tipo
mais atuais
AgenteRaciocinio do dos dois
serviço
trens
(posição e
identificação),
pertencentes
à mesma
janela de
tempo ao
raciocínio do
serviço





Contextualizar
informação

Descrição da Tarefa
Requisitar a lista de endereços
do agente do tipo
AgenteReaciocinio aos agentes
do tipo AgenteFacilitador e
gravar essa lista após o
recebimento
Receber mensagens de outros
agentes e inseri-las numa fila

Analisar as mensagens
recebidas e o estado dos
agentes do sistema e gerar
mensagens baseadas nessas
informações para o agente do
tipo AgenteRaciocinio



Endereço do
agente do tipo
AgenteFacilitador



Mensagens
recebidas




Nome do serviço
Mensagens
recebidas
Endereço de
agentes do tipo
AgenteRaciocinio
do serviço
Tempo da última
mensagem
recebida de um
agente assinado
pelo serviço




Fornecer
informação
contextualizada

Enviar a mensagem
contextualizada aos agentes do
tipo AgenteRaciocinio

Remover
mensagens que
não serão mais
utilizadas

Apagar as mensagens utilizadas
da fila de mensagens recebidas

Crenças do Agente
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Nome do serviço
Regras de contextualização dos dados

Fonte: Elaborada pelo autor.

Crenças



Mensagens
utilizadas
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Tabela B 7 - Características que definem o papel do agente do tipo
AgentePerceptual do SGR

Objetivo

Nome do Agente: AgentePerceptualSGR
Plano
Tarefas
Nome da
Tarefa
Descrição da Tarefa

Atualizar
Endereços

Fornecer
mensagem
contextualizada ao
agente do tipo
AgenteRaciocinio
do serviço se um
sensor de RF
deixar de enviar
mensagem





Usar as mensagens
recebidas dos agentes
assinados e as
estampas de tempo
contidas nas
mensagens, para
verificar se numa
mesma janela de tempo
uma mensagem de um
sensor de RF e de um
radar de velocidade
correspondente
chegaram. Se o sensor
deixou de enviar a
mensagem então
estimar a posição do
primeiro trem que
passou pelo radar e
enviar a posição dos
dois trens ao agente
AgenteRaciocinioSGR

Enfileirar
mensagens

Contextualizar
informação

Requisitar a lista de
endereços do agente
do tipo

AgenteReaciocinio
aos agentes do tipo
AgenteFacilitador e
gravar essa lista após
o recebimento
Receber mensagens
de outros agentes e
inseri-las numa fila



Analisar as
mensagens recebidas
e o estado dos
agentes do sistema e 

gerar mensagens
baseadas nessas

informações para o
agente do tipo
AgenteRaciocinio


Fornecer
informação
contextualizada

Enviar a mensagem
contextualizada aos
agentes do tipo
AgenteRaciocinio

Remover
mensagens que
não serão mais
utilizadas

Apagar as
mensagens utilizadas
da fila de mensagens
recebidas

Crenças do Agente
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Nome do serviço
Regras de contextualização dos dados

Fonte: Elaborada pelo autor.

Crenças



Endereço do
agente do tipo
AgenteFacilitador

Mensagens
recebidas

Nome do serviço
Mensagens
recebidas
Endereço de
agentes do tipo
AgenteRaciocinio
do serviço
Tempo da última
mensagem
recebida de um
agente assinado
pelo serviço

Mensagens
utilizadas
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Tabela B 8 - Características que definem o papel do agente
AgenteRaciocinioSG no SG

Nome do Agente: AgenteRaciocinioSG
Objetivo

Plano

Tarefas
Nome da Tarefa

Atualizar
Endereços

Enfileirar
mensagens

Acionar
comportamentos

Acionar ações de
solicitação de
diminuição e de
aumento de
velocidade com base
nos fatos recebidos
do agente
Realizar
AgentePerceptualSG inferências
(Ao detectar uma
aproximação de 500
a 101 metros entre
os trens, solicitar a
aceleração do trem
da frente e a
desaceleração do
trem de trás)
Acionar
comportamento

Remover
mensagens que
não serão mais
utilizadas

Descrição da Tarefa
Requisitar a lista de
endereços dos agentes
do tipo
AgenteComportamento
aos agentes do tipo
AgenteFacilitador e
gravar essa lista após o
recebimento
Receber mensagens de
outros agentes e inserilas numa fila

Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Regras da máquina de raciocínio

Fonte: Elaborada pelo autor.



Endereço do agente
do tipo
AgenteFacilitador



Mensagens recebidas

Realizar inferências
usando os dados
recebidos para descobrir
a distância entre dois
trens e qual
comportamento deve se 
aplicar a cada um
desses trens


Fazer a identificação do
comportamento
desejado por seu
contexto e acioná-lo por
meio de envio de
mensagens

Apagar as mensagens
utilizadas da fila de
mensagens recebidas

Crenças do Agente



Crenças



Regras da máquina
de raciocínio
Fatos recebidos do
agente perceptual
Lista de endereços
dos comportamentos
do serviço

Mensagens utilizadas
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Tabela B 9 - Características que definem o papel do agente
AgenteRaciocionoSG2 no SG

Nome do Agente: AgenteRaciocinioSG2
Objetivo

Plano

Tarefas
Nome da Tarefa

Atualizar
Endereços

Enfileirar
mensagens

Acionar
comportamentos

Acionar ações de
solicitação de desvio
de um trem com
base nos fatos
recebidos do agente
AgentePerceptualSG Realizar
inferências
(Ao detectar uma
aproximação de 500
a 101 metros entre
os trens, solicitar
que um atuador de
via desvie um dos
trens)

Descrição da Tarefa
Requisitar a lista de
endereços dos agentes
do tipo
AgenteComportamento
aos agentes do tipo
AgenteFacilitador e
gravar essa lista após o
recebimento
Receber mensagens de
outros agentes e inserilas numa fila

Fonte: Elaborada pelo autor.

Endereço do agente
do tipo
AgenteFacilitador



Mensagens recebidas




Acionar
comportamento

Fazer a identificação do
comportamento
desejado por seu
contexto e acioná-lo por
meio de envio de
mensagens

Remover
mensagens que
não serão mais
utilizadas

Apagar as mensagens
utilizadas da fila de
mensagens recebidas

Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Regras da máquina de raciocínio



Realizar inferências
usando os dados
recebidos para descobrir
a distância entre dois
trens e qual atuador de

via ativar

Crenças do Agente



Crenças



Regras da máquina
de raciocínio
Fatos recebidos do
agente perceptual
Lista de endereços
dos comportamentos
do serviço

Mensagens utilizadas
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Tabela B 10 - Características que definem o papel do agente do tipo
AgenteRaciociono no SGR

Nome do Agente: AgenteRaciocinioSGR
Objetivo

Plano

Tarefas
Nome da Tarefa

Atualizar
Endereços

Enfileirar
mensagens

Acionar
comportamentos

Acionar ações de
solicitação de desvio
de um trem com
base nos fatos
recebidos do agente Realizar
AgentePerceptualSG inferências
(Ao detectar
aproximação de 500
a 101 metros entre
os trens solicitar que
um atuador de via
desvie um dos trens)

Descrição da Tarefa
Requisitar a lista de
endereços dos agentes
do tipo
AgenteComportamento
aos agentes do tipo
AgenteFacilitador e
gravar essa lista após o
recebimento
Receber mensagens de
outros agentes e inserilas numa fila

Fonte: Elaborada pelo autor.

Endereço do agente
do tipo
AgenteFacilitador



Mensagens recebidas



Acionar
comportamento

Fazer a identificação do
comportamento
desejado por seu
contexto e acioná-lo por
meio de envio de
mensagens

Remover
mensagens que
não serão mais
utilizadas

Apagar as mensagens
utilizadas da fila de
mensagens recebidas

Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Regras da máquina de raciocínio



Realizar inferências
usando os dados
recebidos para descobrir
a distância entre dois

trens e qual atuador de
via ativar


Crenças do Agente



Crenças





Regras da máquina
de raciocínio
Fatos recebidos do
agente perceptual
Lista de
comportamentos
disponíveis
Comportamentos
assinados

Mensagens utilizadas
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Tabela B 11 - Características que definem o papel dos agentes do tipo
AgenteComportamento do SG e do SGR, que solicitam a
desaceleração de trens no protótipo proposto
Nome do Agente:
AgenteComportamentoSGDesacelerar, AgenteComportamentoSGDesacelerar2 e
AgenteComportamentoSGRDesacelerar
Objetivo

Plano

Tarefas
Nome da
Tarefa

Atualizar
Endereços

Notificação
de usuários
do serviço
por meio de
mensagem

Formar mensagem
solicitando a
desaceleração de um
trem e enviar aos agentes
assinantes (agentes do
tipo EmisorRF).
As solicitações de
diminuição provenientes
dos agentes
AgenteComportamentoSGDesacelerar e
AgenteComportamentoSGRDesacelerar são de
10% da velocidade atual
do trem, enquanto que as
provenientes do
AgenteComportamentoSGDesacelerar2 são de
50%.

Enfileirar
mensagens

Enviar
mensagem

Remover
mensagens
que não
serão mais
utilizadas





Descrição da Tarefa
Requisitar a lista de
endereços dos agentes
assinantes aos agentes
do tipo AgenteFacilitador
e gravar essa lista após o
recebimento



Receber mensagens de
outros agentes e inseri-las

numa fila

Enviar a mensagem
gerada pelo
comportamento para os
endereços dos agentes
que assinam o serviço,
quando a geração desta
for solicitada pelo agente
do tipo AgenteRaciocinio
desse serviço

Apagar as mensagens
utilizadas da fila de
mensagens recebidas

Crenças do Agente
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Regras de formação de mensagem
Regras de atuação

Fonte: Elaborada pelo autor.

Crenças







Endereço do agente do
tipo AgenteFacilitador

Mensagens recebidas

Regras de formação
de mensagem
Mensagem recebida
do AgenteRaciocinio
Agentes assinantes do
serviço

Mensagens utilizadas
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Tabela B 12 - Características que definem o papel dos agentes do tipo
AgenteComportamento do SG e do SGR, que solicitam a
aceleração de trens no protótipo proposto
Nome do Agente:
AgenteComportamentoSGAcelerar e AgenteComportamentoSGRAcelerar
Objetivo

Plano

Tarefas
Nome da
Tarefa

Atualizar
Endereços

Notificação
de usuários
do serviço
por meio de
mensagem

Formar mensagem
solicitando a aceleração
de um trem e enviar aos
agentes assinantes
(agentes do tipo
EmisorRF)
As solicitações de
aceleração provenientes
dos agentes
AgenteComportamentoSGAcelerar e
AgenteComportamentoSGRAcelerar são de 10%
da velocidade atual do
trem.

Enfileirar
mensagens

Enviar
mensagem

Remover
mensagens
que não
serão mais
utilizadas





Descrição da Tarefa
Requisitar a lista de
endereços dos agentes
assinantes aos agentes
do tipo AgenteFacilitador
e gravar essa lista após o
recebimento



Receber mensagens de
outros agentes e inseri-las

numa fila

Enviar a mensagem
gerada pelo
comportamento para os
endereços dos agentes
que assinam o serviço,
quando a geração desta
for solicitada pelo agente
do tipo AgenteRaciocinio
desse serviço

Apagar as mensagens
utilizadas da fila de
mensagens recebidas

Crenças do Agente
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Regras de formação de mensagem
Regras de atuação

Fonte: Elaborada pelo autor.

Crenças







Endereço do agente do
tipo AgenteFacilitador

Mensagens recebidas

Regras de formação
de mensagem
Mensagem recebida
do AgenteRaciocinio
Agentes assinantes do
serviço

Mensagens utilizadas
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Na representação da estrutura dinâmica do protótipo proposto são
utilizadas tabelas que definem o contrato de relacionamento entre os agentes
que compõem o sistema. Em alguns casos esses contratos são semelhantes
para alguns agentes de mesmo tipo nos serviços SG e SGR e, por esse motivo,
algumas tabelas contêm mais de um par de agentes representados. As tabelas
B13 a B23 possuem o conteúdo desses contratos.

Tabela B 13 - Contrato de relacionamento entre o agente do tipo
AgentePerceptual e o agente do tipo AgenteRaciocinio do SG

AgentePerceptualSG

CONTRATO

AgenteRaciocinioSG
/
AgenteRaciocinioSG2

Autorizações

Fazer inferências acerca dos fatos contidos
nas mensagens recebidas()
Obrigações












Contextualizar os dados recebidos pelos
agentes que o serviço assina()
Enviar mensagens ao agente do tipo
AgenteRaciocinio()

Políticas
Utilizar estampas de tempo das mensagens
para descobrir se as mensagens dos trens
pretencem a mesma janela de tempo.
Enviar posição e identificação dos trens
pertencentes a mesma janela de tempo e que
correspondem ao dado mais atual

Crenças
Nome do serviço
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Endereço dos agentes do tipo AgenteRaciocinio
do serviço, obtidos por meio do agente do tipo
AgenteFacilitador
Mensagens recebidas dos agentes assinados
pelo serviço
Lógica de contextualização de mensagens

Fonte: Elaborada pelo autor.




Fatos contextualizados recebidos do
agente do tipo AgentePerceptual
Regras de ativação de comportamentos
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Tabela B 14 - Contrato de relacionamento entre o agente do tipo
AgentePerceptual e agente do tipo AgenteRaciocinio do SGR
AgentePerceptualSGR

CONTRATO

AgenteRaciocinioSGR

Autorizações

Fazer inferências acerca dos fatos contidos
nas mensagens recebidas()

Obrigações















Contextualizar os dados recebidos pelos
agentes que o serviço assina()
Enviar mensagens ao agente do tipo
AgenteRaciocinio()

Políticas
Utilizar estampa de tempo das mensagens para
descobrir se as mensagens dos trens
pretencem a mesma janela de tempo.
Utilizar estampa de tempo das mensagens para
descobrir se uma mensagem de um sensor de
RF deixou de ser enviada na mesma janela de
tempo em que chegou uma mensagem do radar
de velocidade correspondente.
Fazer a projeção da posição do primeiro trem
que passou pelo radar de velocidade no caso do
sensor de RF ter falhado no envio da
mensagem.
Enviar posição e identificação dos trens
pertencentes a mesma janela de tempo e que
correspondem ao dado mais atual no caso do
sensor de RF ter falhado no envio da
mensagem.

Crenças
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Endereço dos agentes do tipo AgenteRaciocinio
do serviço, obtidos por meio do agente do tipo
AgenteFacilitador
Mensagens recebidas dos agentes assinados
pelo serviço
Lógica de contextualização de mensagens

Fonte: Elaborada pelo autor.




Fatos contextualizados recebidos do
agente do tipo AgentePerceptual
Regras de ativação de comportamentos
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Tabela B 15 - Contrato de relacionamento entre o agente AgenteRaciocinioSG
e os agentes do tipo AgenteComportamento (encarregados das
solicitações que influenciam na velocidade dos trens) do serviço
SG

AgenteRaciocinioSG


CONTRATO
Autorizações

AgenteComportamentoSGAcelerar
/
AgenteComportamentoSGDesacelerar
/
AgenteComportamentoSGDesacelerar2

Acionar comportamentos por meio de
mensagens, com base nas inferências sobre
dados recebidos do agente perceptual do
serviço

Obrigações

Encaminhar solicitações aos emissores de RF da
via ao receber a mensagem de acionamento
enviada pelo agente do tipo AgenteRaciocinio







Políticas
Se um trem B se encontra atrás de um trem A e Em caso de acionamento por parte do raciocínio do
serviço de IoT:
a distância entre eles é de 101 a 500 metros,
então acionar comportamento de diminuição de 
O AgenteComportamentoSGDesacelerar solicita ao
velocidade para o trem B e o comportamento de
trem a diminuição de 10% de sua velocidade e
aumento de velocidade para o trem A
envia essa solicitação aos emissores de RF

O AgenteComportamentoSGDesacelerar2 solicita
ao trem a diminuição de 50% de sua velocidade e
envia essa solicitação aos emissores de RF

O AgenteComportamentoSGAcelerar solicita ao
trem o aumento de 10% de sua velocidade e envia
essa solicitação aos emissores de RF

Crenças
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador

Endereço dos agentes do tipo

AgenteComportamento do serviço, obtidos por

meio do agente do tipo AgenteFacilitador
Posição, velocidade e identidade dos trens

Fonte: Elaborada pelo autor.

Acionamentos recebidos
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Endereço dos agentes assinantes do serviço,
obtidos por meio do agente do tipo
AgenteFacilitador
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Tabela B 16 - Contrato de relacionamento entre o agente
AgenteRaciocinioSGR e os agentes do tipo
AgenteComportamento (encarregados das solicitações que
influenciam na velocidade dos trens) do serviço SGR

AgenteRaciocinioSGR



CONTRATO
Autorizações
Acionar comportamentos por meio de mensagens,
com base nas inferências sobre dados recebidos do
agente perceptual do serviço

AgenteComportamentoSGRAcelerar
/
AgenteComportamentoSGRDesacelerar

Obrigações

Encaminhar solicitações aos emissores de RF
da via ao receber a mensagem de acionamento
enviada pelo agente do tipo AgenteRaciocinio







Políticas
Em caso de acionamento por parte do raciocínio do
Se um trem B se encontra atrás de um trem A e a
serviço de IoT:
distância entre eles é de 101 a 500 metros, então
acionar comportamento de diminuição de

O AgenteComportamentoSGRDesacelerar
velocidade para o trem B e o comportamento de
solicita ao trem a diminuição de 10% de sua
aumento de velocidade para o trem A
velocidade e envia essa solicitação aos
emissores de RF

O AgenteComportamentoSGRAcelerar solicita
ao trem o aumento de 10% de sua velocidade e
envia essa solicitação aos emissores de RF

Crenças
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador

Endereço dos agentes do tipo

AgenteComportamento do serviço, obtidos por meio 
do agente do tipo AgenteFacilitador
Posição, velocidade e identidade dos trens

Fonte: Elaborada pelo autor.

Acionamentos recebidos
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador
Endereço dos agentes assinantes do serviço,
obtidos por meio do agente do tipo
AgenteFacilitador
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Tabela B 17 - Contrato de relacionamento entre o agente AgenteRaciocinioSG2
e os agentes do tipo AgenteComportamento (encarregado das
solicitações de desvio de trens) do SG
AgenteRaciocinioSG2


CONTRATO
Autorizações

AtuadorDeViaA / AtuadorDeViaB

Acionar por meio de mensagens a
reconfiguração da via para desviar um dos trens
com base nas inferências sobre dados
recebidos do agente perceptual do serviço

Obrigações

Reconfigurar a via para que um trem seja
desviado em caso de solicitação recebida

Desfazer a configuração de desvio da via
assim que um trem tenha efetuado o desvio






Políticas
Se um trem B se encontra atrás de um trem A e 
a distância entre eles é de 101 a 500 metros,
então acionar o atuador de via mais próximo do
radar de velocidade que fez a detecção do
último trem

Crenças
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador

Posição, velocidade e identidade dos trens

Fonte: Elaborada pelo autor.

Usar detecção magnética para saber que um
trem passou pelo desvio

Acionamentos recebidos
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Tabela B 18 - Contrato de relacionamento entre os agentes do tipo
AgenteComportamento (encarregados das solicitações que
influenciam na velocidade dos trens) do SG e SGR e os agentes
do tipo Emissor de RF
AgenteComportamentoSGAcelerar
/
AgenteComportamentoSGDesacelerar
/
AgenteComportamentoSGDesacelerar2
/
AgenteComportamentoSGRAcelerar
/
AgenteComportamentoSGRDesacelerar


CONTRATO

EmissorRFA
/
EmissorRFB

Autorizações
Enviar solicitações que influenciam na
velocidade dos trens, quando acionados
pelo raciocínio do serviço de IoT.

Obrigações

Encaminhar solicitações enviadas pelos
agentes do tipo AgenteComportamento aos
trens da via por meio de emissões de RF

Políticas




Crenças
Endereço do agente do tipo AgenteFacilitador

Endereço dos emissores de RF, obtidos por
meio do agente do tipo AgenteFacilitador

Fonte: Elaborada pelo autor.

Solicitações recebidas

180

Tabela B 19 - Contrato de relacionamento entre os agentes do tipo Trem e os
agentes do tipo Sensor de RF
TremA / TremB



CONTRATO
Autorizações
Enviar posição, velocidade e identificação por
meio de emissões de RF

SensorRFA / SensorRFB

Obrigações

Receber posição, velocidade e identificação
dos trens e enviar aos agentes perceptuais do
SG e SGR

Políticas

Receber todos os sinais de RF das
proximidades e se o dado corresponder a
identificação, posição e velocidade de um
trem, enviá-los ao SG e SGR



Posição, velocidade e identificação

Fonte: Elaborada pelo autor.

Crenças

Identificação

Posição, velocidade e identificação recebidos
dos trens
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Tabela B 20 - Contrato de relacionamento entre os agentes do tipo Sensor de
RF e agentes do tipo AgentePerceptual do SG e do SGR

SensorRFA / SensorRFB



CONTRATO
Autorizações
Encaminhar dados fornecidos pelos trens aos
agentes do tipo AgentePerceptual do SG e do
SGR

AgentePerceptualSG
/
AgentePerceptualSGR

Obrigações

Contextualizar os dados e encaminhá-los
aos agentes do tipo AgenteRaciocinio dos
respectivos serviços

Políticas





Crenças
Endereço dos agentes do agente do tipo

AgenteFacilitador
Endereço dos agentes do tipo AgentePerceptual 
do SG e SGR, obtidos por meio do agente do
tipo AgenteFacilitador
Posição, velocidade e identificação dos trens



Fonte: Elaborada pelo autor.

Endereço dos agentes do agente do tipo
AgenteFacilitador
Endereço dos agentes do tipo
AgenteRaciocinio do serviço, obtidos por
meio do agente do tipo AgenteFacilitador
Regras de contextualização dos dados
recebidos
Mensagens recebidas
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Tabela B 21 - Contrato de relacionamento entre os agentes do tipo
RadarDeVelocidade e o agente AgentePerceptualSGR
RadarDeVelocidadeA
/
RadarDeVelocidadeB



CONTRATO
Autorizações

AgentePerceptualSGR

Obrigações
Detectar a velocidade, a posição e a

Contextualizar os dados e encaminhá-los aos
identificação dos trens que passam pelo radar e
agentes do tipo AgenteRaciocinio do SGR em
enviar esses dados ao agente
caso de falha de um sensor de RF no envio da
AgentePerceptuaSGR (assinante)
mensagem

Políticas






Crenças
Posição do radar de velocidade

Endereço dos agentes do agente do tipo
AgenteFacilitador

Endereço do agente do tipo AgentePerceptual
do SGR, obtido por meio do agente do tipo
AgenteFacilitador

Velocidade, posição e identificação dos trens
que passam pelo radar


Fonte: Elaborada pelo autor.

Endereço dos agentes do agente do tipo
AgenteFacilitador
Endereço dos agentes do tipo
AgenteRaciocinio do serviço, obtidos por meio
do agente do tipo AgenteFacilitador
Regras de contextualização dos dados
recebidos
Mensagens recebidas
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Tabela B 22 - Contrato de relacionamento entre os agentes do tipo EmissorRF
e agentes do tipo Trem
EmissorRFA / EmissorRFB



CONTRATO
Autorizações
Enviar solicitações do SG e SGR aos trens

TremA / TremB

Obrigações

Realizar as solicitações recebidas dos
emissores da via

Políticas

Receber todos os sinais de RF das
proximidades e se o dado corresponder a
identificação do trem e incluir uma solicitação,
então realizá-la



Solicitações do SG e do SGR

Fonte: Elaborada pelo autor.

Crenças

Solicitações recebidas.
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Tabela B 23 - Contrato de relacionamento entre os agentes do tipo Trem e
outros agentes do tipo Trem
Trem

CONTRATO
Autorizações

Trem

Obrigações




Enviar dados de posição, identificação e
velocidade por meio de RF ao outro trem

Se a posição do outro trem contida na
mensagem recebida for menor que 101
metros, então o trem deve diminuir sua
velocidade em 50%.

Políticas






Posição
Velocidade
Identificação
Mensagens recebidas do outro trem

Crenças





Posição
Velocidade
Identificação
Mensagens recebidas do outro trem

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ainda fazendo parte da representação da estrutura dinâmica do protótipo
proposto, encontram-se os diagramas de sequência, que mostram a interação
entre os tipos de agentes que compõem o sistema. Essas figuras mostram a
interação dos agentes com o SG e com o SGR.
Na Figura B6, o SG toma decisões baseadas nos dados recebidos, que
influem na velocidade e no direcionamento dos trens A e B, localizados,
respectivamente, um a frente do outro. O diagrama que aparece nessa figura
corresponde à configuração 1 do SG. Um diagrama de sequência para a
configuração 2 do SG não foi construído por ser quase idêntico ao da
configuração 1. A única mudança é a substituição do agente que exerce a função
de comportamento de desaceleração por outro agente que solicita um percentual
ainda maior de diminuição de velocidade (50%).
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Figura B 6 - Interação entre os agentes da via e o SG na configuração 1

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura B7

mostra a interação dos agentes com o SG em sua

configuração 3. Os itens escritos em azul são os itens que mudaram da
configuração 1 ou 2 para a configuração 3 do SG. Aqui o SG não atua mais na
diminuição ou aceleração dos trens, e sim no desvio destes.
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Figura B 7 - Interação entre agentes da via e o SG na configuração 3

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na Figura B8, o SGR toma decisões baseadas nos dados recebidos, que
influem na velocidade dos trens A e B, localizados, respectivamente, um a frente
do outro. O acionamento dos comportamentos que geram essa influência só
ocorre porque o SGR constata o não recebimento dos dados do sensor de RF A
no momento em que recebe os dados do radar de velocidade A. A falha no
recebimento dos dados de um dos sensores de RF é o critério para que o SGR
atue no lugar do SG.
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Figura B 8 - Interação entre os agentes da via e o SGR

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os itens marcados em vermelho na Figura B8 ilustram alguns elementos
que ao parar de funcionar fazem com que o SGR entre em ação para gerenciar
a via férrea.
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B.1.3 Diagramas do Modelo de Plataforma Específica (PSM)

Os diagramas de plataforma específica são assim chamados, pois contém
detalhes da plataforma na qual o sistema será desenvolvido. Esses detalhes
podem ser: sintaxe da linguagem de programação a ser utilizada, funções
específicas do compilador, organização dos elementos de modelagem descritos
nas outras etapas em objetos e bibliotecas de acordo com a preferência do
desenvolvedor, etc. Isto significa que esses diagramas tem a função de
descrever os elementos modelados anteriormente, de tal forma que sua
transição para o código fonte seja automática ou quase automática.
O diagrama adotado neste trabalho para cumprir o objetivo do PSM é o
diagrama de classes.
Os diagramas de classes aqui expostos mostram os elementos que
pertencem à Plataforma de Agentes PlataformaDeAgentes.dll. Todos os agentes
criados no protótipo herdam atributos, estruturas e funcionalidades dessa
plataforma. Após a criação dos diagramas de classes dessa plataforma nenhum
outro diagrama de classes foi produzido com a intenção de geração de código,
pois o código gerado por meio dos diagramas da plataforma já era suficiente
para não mais depender de novos diagramas de classes. Apesar disso foi
produzido um diagrama de classes, que será mostrado adiante neste Apêndice
B para expor um exemplo de herança das características que a plataforma
carrega em si.
Na Figura B9 o diagrama de classes mostra uma visão geral de todas as
classes da plataforma de agentes sem expor seus métodos. Esses métodos
aparecem nos demais diagramas.
Na Figura B10 o diagrama de classes mostra a classe que compõe o
tipo mais básico de agente (a classe Agente) e as classes que representam os
demais tipos de agentes que a plataforma oferece. Todos esses tipos de
agentes herdam suas características do tipo básico de agente.
A Figura B11 mostra um diagrama de classes que complementa a
especificação do agente do tipo AgenteFacilitador exposto na Figura B9.
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Figura B 9 – Visão geral da plataforma de agentes (PlataformaDeAgentes.dll)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura B 10 – Estruturas de agentes

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura B12 mostra um diagrama de classes que expõe as estruturas de
mensagens utilizadas pelas classes de agentes.
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Figura B 11 - Estruturas que compõem um agente do tipo AgenteFacilitador

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura B 12 - Estruturas de mensagens

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A

Figura

B13

mostra

um

diagrama

de

classes

do

agente

AgentePerceptualSG para que fique claro como os agentes do protótipo utilizado
nos testes herdam suas características da plataforma de agentes.

Figura B 13 - Agente AgentePerceptualSG

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para que exista um melhor entendimento de como os elementos
representados nos diagramas de classes estão organizados no sistema, foi
elaborado um diagrama de componentes que se encontra representado na
Figura B14.
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Figura B 14 - Componentes do Sistema de Gerenciamento Automático de Vias
Férreas

Fonte: Elaborada pelo autor.

