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RESUMO
A qualidade de dados tem sido objeto de pesquisa na área de ciência da
computação desde o início da década de 1990. Desde então, o termo foi subdividido
em diferentes dimensões, modelos foram propostos para representar a informação
em bancos de dados e técnicas e métodos criados para aprimorar a qualidade nestes
sistemas. Isto tudo visando dar maior assertividade às decisões tomadas com base
em informações eletrônicas. A qualidade se torna particularmente importante no
cenário atual, em que a quantidade de dados aumenta de forma acelerada a cada
ano, sendo gerada por uma quantidade também crescente de dispositivos e
aplicações como redes sociais, smart phones, sensores, arquivos de log, etc. Neste
contexto, torna-se importante fornecer de forma eficiente metadados referentes à
qualidade dos dados produzidos para as aplicações, que poderão incorporar essa
informação sobre qualidade em seu processo decisório. O objetivo deste trabalho é
propor uma solução tecnológica para a transmissão eficiente de dados sobre
qualidade em ambientes de transmissão de dados em fluxo, utilizando um método de
agregação dinâmica de dados proposto na literatura. Para isso, foi construído um
sistema de monitoramento de dados ambientais por meio de sensores, acrescentando
a coleta de dados sobre qualidade das medições, que são transmitidas ao servidor da
aplicação para armazenamento e suporte à futuras análises. A qualidade destas
medições é avaliada nas dimensões de precisão, confiança, completude, volume de
dados e pontualidade. Os dados são agregados por quantidade de medições em
agrupamentos chamados “janelas” e transmitidos ao servidor, de acordo com o
método proposto na bibliografia. A aplicação final pode ser generalizada para outros
contextos de coleta de dados em fluxo.

Palavras Chaves: Qualidade de dados, streams de dados, Internet das coisas.

ABSTRACT
Implementation of an architecture for stream data acquisition incorporating
quality attributes
Data quality has been the subject of research in the area of computer science
since the early 1990s. Since then, the term has been subdivided into different
dimensions, models have been proposed to represent information in databases and
techniques and methods created to improve quality in these systems. This is all aimed
at giving greater assertiveness to decisions made on the basis of electronic
information. Quality becomes particularly important in the current scenario, where the
amount of data increases rapidly each year, and is generated by a growing number of
devices and applications such as social networks, smart phones, sensors, log files,
and so on. In this context, it is important to efficiently provide metadata regarding the
quality of the data produced for the applications, which may incorporate this information
about quality in its decision-making process. The objective of this work is to propose a
technological solution for the efficient transmission of quality data in streaming data
transmission environments, using a dynamic data aggregation method proposed in the
literature. For this, a system of environmental data monitoring was built using sensors,
the collected data is enriched with data about the quality of measurements and sent to
the application server for storage and support for future analyzes. The quality of these
measurements is evaluated on the dimensions of accuracy, reliability, completeness,
data volume and punctuality. The data are aggregated by quantity of measurements
in sets called “windows” and transmitted to the server, according to the method
proposed on the bibliography. The final application can be generalized to other flow
collection contexts.

Keywords: Data Quality; data streams; Internet of things.
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1 INTRODUÇÃO

Os dados eletrônicos têm um papel crucial na atualidade, sendo geridos por
aplicações (privadas e governamentais) e são fundamentais em todos os
relacionamentos entre governos, empresas e cidadãos. Sendo grande sua difusão nas
sociedades, a qualidade destes dados e seus efeitos sobre todos os tipos de
atividades humanas são cada vez mais críticos (BATINI, 2016). Como exemplo, o
autor menciona o problema conhecido como “bug do ano 2000”, que obrigou
organizações em todo o mundo a alterarem seu software e bancos de dados para
utilizarem 4 dígitos para representar o ano gregoriano, gerando um custo total
estimado em 1,5 trilhão de dólares. Além disso, desastres como a explosão do ônibus
espacial challenger (BATINI, 2016) ou a queda do voo Air France 447 (IMAIS, 2013)
são exemplos citados na literatura como problemas associados à baixa qualidade de
dados em aplicações críticas.
O volume de dados cresce continuamente a cada ano, provenientes de redes
sociais, smart phones, dispositivos GPS, sensores, arquivos de log, entre outros,
geram a cada segundo uma enorme quantidade de dados não estruturados (AYED,
2015). Nesse contexto, uma aplicação que se destaca é a coleta de dados gerados
por redes de sensores. Segundo Ríos (2014), nos últimos anos houve uma grande
evolução e adoção de redes de sensores sem fio (WSN – Wireless Sensor Networks,
em inglês), definidas pelo autor como uma coleção de dispositivos de sensoreamento
pequenos, de baixo custo e consumo energético, que devem gerar quantidades de
dados crescentes nos próximos anos. Ainda segundo o autor, há uma vasta literatura
sobre os desafios relacionados à implementação destas redes, porém poucos
trabalhos que abordem a coleta, armazenamento e análise deste potencialmente
grande volume de dados.
Assim, dada a tendência de crescimento no uso de WSNs e levando-se em
conta a importância da qualidade de dados para as aplicações atuais, torna-se
importante fornecer às aplicações dados de alta qualidade. No entanto, segundo Klein
(2007) dados provenientes de sensores podem ter sua qualidade reduzida devido a
restrições físicas associadas à precisão limitada deste tipo de dispositivo, bem como
a falhas associadas ao ambiente em que eles operam. Segundo o autor supracitado,
as restrições na qualidade em dados deste tipo não podem ser evitadas sem um
aumento significativo no custo dos sensores. Portanto, as restrições de qualidade em
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redes de sensores não podem ser ignoradas, mas tratadas cuidadosamente. Klein
(2007) também sugere que dados referentes à qualidade devem ser coletadas nos
sensores e transmitidos juntamente aos valores das medições para evitar o problema,
propondo para isso um modelo de metadados para transmitir estes dados em
conjuntos denominados “janelas”. Estas janelas são um agrupamento de medições a
partir das quais a qualidade é calculada e transmitida, o que evita a sobrecarga no
uso de recursos como rede, memória e capacidade de processamento. Em um
trabalho posterior, Klein (2009) propõe um método de ajuste dinâmico no tamanho
das janelas, ajustando a granularidade dos dados sobre qualidade de acordo o grau
de variação dos itens medidos.
Klein (2007) é o primeiro autor a abordar o problema da captura e propagação
de dados sobre qualidade em fluxos (chamados “streams”, em inglês) de dados de
sensores e sua publicação de 2009 oferece um método de controle que permite a
transmissão eficiente de dados sobre qualidade neste contexto. No entanto, o autor
aborda os temas sob uma perspectiva teórica e não testa seu método em um ambiente
real, sugerindo sua implementação como trabalho futuro. Outro trabalho relevante
envolvendo qualidade de dados em streams é o de Geisler (2016), que propõe um
framework para representar a qualidade em streams. O framework proposto pelo autor
tem como ponto principal uma ontologia usada para representar os metadados
relacionados à qualidade. O trabalho é relevante por apresentar uma ontologia
genérica para representar as informações sobre qualidade e por propor uma solução
desacoplada do sistema de gerenciamento de streams. No entanto, carece de um
mecanismo que ajuste a granularidade das informações de qualidade de acordo com
o nível de interesse das informações transmitidas proposto por Klein (2009).
1.1 Objetivo
O objetivo deste trabalho é implementar e validar um método proposto na
bibliografia para permitir a transmissão de dados em fluxo, incorporando metadados
sobre qualidade de forma eficiente. Para isso, foi escolhido como caso de estudo a
monitoração de variáveis ambientais e implementada uma arquitetura de software que
permite a coleta, classificação de qualidade e transmissão em fluxo de dados obtidos
por meio de sensores. O sistema ainda ajusta dinamicamente os parâmetros de
transmissão, de acordo com o método proposto por Klein (2009). A implementação
foi avaliada de forma quantitativa sob dois aspectos principais: tempo médio de
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processamento por mensagem (com e sem dados sobre qualidade, em milisegundos)
e a quantidade total de dados (em bytes) por mensagem (com e sem dados sobre
qualidade), a fim de se compreender o impacto da adoção do método proposto pelo
autor em um sistema real e, assim, validar sua utilidade prática.
1.2 Contribuições
Embora existam na bibliografia trabalhos sobre streams e qualidade de dados,
não foi encontrado nenhum que tenha se proposto a testar a viabilidade prática de se
implementar uma arquitetura de software que envolva todo o processo da coleta à
armazenagem dos dados e que os classifique de acordo com as dimensões de
qualidade citadas na bibliografia. Esta é uma das propostas de trabalhos futuros de
Klein (2009), que sugere a completa implementação dos operadores de qualidade e
seu método de ajuste dinâmico do tamanho das janelas com intuito de “prover uma
arquitetura fim a fim desde os sensores até suas respectivas aplicações, que permita
a coleta e processamento de dados sobre qualidade de forma transparente e
permitindo a adaptação no tamanho da janela” (KLEIN, 2009).
A implementação desenvolvida neste trabalho é uma proposta genérica de
classificação de qualidade de dados coletados por sensores e transmitidos em fluxo,
podendo ser adaptada a contextos diversos como o monitoramento de dados
biométricos de pacientes com enfermidades ou o monitoramento de dados de vôo de
uma aeronave, por exemplo. Além disso, o trabalho demonstra a viabilidade técnica
do método proposto pelo autor.
1.3 Método de Trabalho
O trabalho foi realizado de acordo com as tarefas descritas nos itens seguintes.
Detalhes sobre cada tarefa estão descritos na seção 3, implementação da arquitetura.
1.3.1 Pesquisa Bibliográfica
Inicialmente, foram buscados na bibliografia os principais trabalhos envolvendo
coleta da dados em fluxo e qualidade de dados a fim de adquirir conhecimentos sobre
os temas principais de pesquisa e, assim, definir os objetivos deste trabalho. Dentre
as fontes utilizadas destacaram-se as bibliotecas digitais da ACM (2018) e IEEE
(2018). Também nesta fase foram buscados trabalhos sobre as principais tecnologias
existentes para viabilizar o processamento de grandes volumes de dados,
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destacando-se os sistemas de gerenciamento de streams, conhecimentos
necessários para a implementação feita neste trabalho. O trabalho de Klein (2009) foi
selecionado como referência principal deste trabalho, que buscou implementar e
validar o método proposto pelo autor.
1.3.2 Projeto
Aqui foram definidos os detalhes do projeto como a arquitetura geral, premissas,
protocolos de comunicação, linguagens de programação, softwares e hardwares
usados no projeto.
1.3.3 Montagem e Configuração da Central de Sensores
A geração de dados reais de sensores é fundamental para a avaliação da
aplicação, para tanto foi construída uma central de hardware utilizando o micro
computador Raspberry pi 3, model B (RASPBERRY, 2016), capaz de executar o
sistema operacional Linux e se conectar a uma rede WiFi para fazer a transmissão
dos dados de sensores. Esta atividade envolveu a conexão dos sensores à central e
a escrita do programa que lê continuamente os dados dos sensores, agrupa os dados
em janelas de tamanho configurável e os envia ao servidor no qual o sistema de
gerenciamento de streams está instalado.
1.3.4 Instalação e Configuração de Aplicações no Servidor
Esta atividade envolveu a instalação e configuração da aplicação de
gerenciamento de streams em uma máquina virtual para receber e armazenar os
dados provenientes dos sensores.
1.3.5 Implementação dos Cálculos De Qualidade
Foram implementados os cálculos de qualidade nas dimensões propostas no
estado da arte para dados de sensores. São elas: precisão, confiança, completude,
volume de dados e pontualidade. O cálculo foi implementado de acordo com o trabalho
de Klein (2009), em que o autor detalha como estes cálculos devem ser executados.
Detalhes sobre a forma de cálculo para cada dimensão estão descritos na seção 2.2.1
deste trabalho.
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1.3.6 Cálculo dos Indicadores de Interesse
Os indicadores de interesse propostos no estado da arte foram implementados
em Java e hospedados no sistema de gerenciamento de streams para detectar
intervalos de alto interesse como picos ou altas flutuações nas medições. Para estes
intervalos, as janelas de qualidade são reduzidas a fim de prover informações mais
granulares sobre a qualidade. Para medições constantes e, portanto, de baixo
interesse no entanto, janelas maiores são suficientes.
1.3.7 Testes do Sistema
Após o término da implementação, foram conduzidos testes para garantir que
a comunicação entre os componentes desenvolvidos funcionava corretamente, além
de checar se os cálculos de dimensões de qualidade e indicadores de interesse
funcionava como esperado.
1.3.8 Avaliação da Implementação
A aplicação foi avaliada quanto à sua eficiência no processamento de mensagens
e consumo de dados com e sem a transmissão dos dados referentes à qualidade.
Para isso, duas variáveis foram medidas com e sem os metadados sobre qualidade:
Tempo médio de processamento por mensagem e quantidade total de dados
transmitida entre a central de sensores e o servidor. Foi avaliada a performance da
central de sensores desenvolvida, levando em consideração o uso de memória e CPU
durante seu funcionamento e, por fim, foi testada a relação entre a qualidade dos
dados recebidos e a performance no processamento destes dados no sistema de
gerenciamento de streams.
1.4 Organização do Trabalho
Este trabalho foi divido entre as seguintes seções:
Na seção 2, Revisão Bibliográfica, são apresentados os referenciais teóricos
relevantes para esta pesquisa, entre eles: conceito e estado atual da pesquisa em
qualidade de dados, incluindo a definição das dimensões de qualidade, conceito e
pesquisas em qualidade de dados transmitidos em fluxo e sistemas de processamento
de streams, em que são apresentadas as principais tecnologias atuais para o
processamento de dados em fluxo.
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Na seção 3, Implementação da arquitetura, é apresentada a arquitetura geral
do sistema, detalhados os componentes desenvolvidos e as mensagens trocadas
entre eles. Nesta seção também são apresentadas as tecnologias utilizadas e
discutidas as razões para suas escolhas.
Na seção 4, Análise dos resultados, são apresentados os resultados
observados na fase de avaliação da implementação.
Por fim, na seção 5, Conclusão, são apresentadas as conclusões finais,
resumindo as contribuições deste trabalho e propostos trabalhos futuros.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Introdução
A seguir serão apresentados os trabalhos relacionados, que foram subdivididos
em três categorias: Qualidade de dados na seção 2.2, que define o conceito de
qualidade de dados e apresenta os principais trabalhos na área, qualidade de dados
em streams na seção 2.3, que apresenta o estado da arte em pesquisas envolvendo
conceitos de qualidade de dados aplicados à transmissão de dados em fluxo, incluindo
o artigo que será a base teórica para este trabalho e processamento de streams, que
apresenta trabalhos relacionados a qualidade de dados em streams porém sem o foco
específico na área de pesquisa de qualidade de dados e sim em sistemas de
processamento de streams (DSMS, do inglês: Data Stream Management Systems).
2.2 Qualidade de Dados
Qualidade pode ser definida como a “totalidade de características de um produto
que dão a ele a capacidade de satisfazer suas necessidades explícitas ou implícitas”,
também chamada de “adequação ao uso planejado”, “conformidade com os
requisitos” ou “satisfação do usuário” (BATINI, 2016). Klein (2009) define qualidade
de dados em termos gerais como a adequação do dado à respectiva aplicação que
fará uso dele.
Segundo Batini (2016) a busca da qualidade na informação é uma área de
investigação complexa e multidisciplinar. Seus principais problemas de pesquisa
estão descritos na Figura 1.
Figura 1 – Principais sub áreas de pesquisa em qualidade da informação

Fonte: Batini (2016)
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Na Figura 1 são representados os principais problemas de pesquisa
envolvendo qualidade de dados e abaixo alguns domínios de aplicação citados como
exemplo: aplicações governamentais, científicas, dados gerados na web e dados de
saúde. Os problemas de pesquisa são as dimensões (dimensions), que segundo
Batini (2016) são o ponto de partida para qualquer atividade ligada à qualidade de
dados e são usadas para medir o nível de qualidade da informação sob diferentes
aspectos; Modelos, usados para representar os dados e esquemas de dados além de
processos de negócio em sistemas de informação. Estes modelos devem ser
enriquecidos para representar as dimensões e outras informações referentes à
qualidade; Técnicas correspondem a algoritmos, heurísticas e procedimentos que
devem ser executados para solucionar problemas específicos de qualidade como, por
exemplo, identificar se dois registros em bancos de dados diferentes correspondem a
um mesmo objeto do mundo real e definir a fonte mais confiável para uma certa
informação sobre o objeto; E metodologias (methodologies) provêem guias para
escolher, a partir de técnicas disponíveis, o processo de medição e aprimoramento de
qualidade mais efetivo.
2.2.1 Dimensões de Qualidade
O estudo em qualidade de dados é dividido em dimensões, que representam os
diferentes aspectos usados para se avaliar a qualidade. Wang (1996) define qualidade
de dados como dados que estão aptos para uso por seus usuários e dimensão de
qualidade como um conjunto de atributos que representam um aspecto ou construção
únicos da qualidade de dados. O autor agrupa estas dimensões em quatro categorias
semânticas: Intrínsica, que denota os aspectos de qualidade intrínsicos ao dado como
precisão, credibilidade e reputação; Contextual, que destaca que a qualidade deve ser
avaliada dentro do contexto da tarefa a que se propõe; Representacional, que enfatiza
a importância do papel dos sistemas em representar o dado de forma clara e
consistente, permitindo o entendimento pelo usuário; E acessibilidade, que destaca a
disponibilidade da informação para consulta. Dentre as dimensões propostas por
Wang, destacam-se no contexto de streams de dados gerados por sensores a
precisão, confiança, completude, volume de dados e pontualidade, segundo Klein
(2009). O Quadro 1 detalha o cálculo de cada dimensão.
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Quadro 1 – Cálculo das dimensões de qualidade
Dimensão

Precisão

Cálculo
A dimensão intrínsica da precisão descreve o máximo erro numérico
de uma medição (KLEIN, 2009). Assim, a precisão é definida como o
erro α máximo, absoluto e sistemático na medição, tal que o valor
real da medição v esteja dentro do intervalo [v-α; v+α].
Exemplo para um atributo de temperatura: +- 1.0 ºC

A confiança, também intrínsica, representa o máximo erro estatístico
(Klein, 2009). O intervalo de confiança define os limites da
distribuição aleatória baseada na variância dos itens. Assim, a
confiança de um item numérico é dada como o erro estatístico ε
definindo o intervalo [v-ε; v+ε] em torno do valor medido v, contendo
o valor verdadeiro v’ com a probabilidade de confiança p.
Devido à distribuição do erro estatístico, o intervalo contendo o
valor verdadeiro v’ com p = 100% tem tamanho infinito. Assim, será
escolhido p = 99% (KLEIN, 2009).
Os cálculos para a confiança são os seguintes:
- Cálculo da média 𝑥̅ :
𝑥̅ =
Onde:

∑𝑥
𝑛

𝑥 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑛 − 𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

Confiança

- Cálculo do desvio padrão 𝜎:
𝜎=
Onde:

√∑(𝑥 − 𝑥̅ )2
𝑛

𝑥 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥̅ − 𝑀é𝑑𝑖𝑎
𝑛 − 𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
- Cálculo da confiança ε:
𝜀 = 𝑍𝑎/2 ×

𝜎
√𝑛

Onde:
𝑎 − 𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎
𝑍 − 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎 ∗.
𝑛 − 𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
𝜎 − 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜
Assim, o intervalo de confiança é definido por:
𝑥̅ ± 𝜀
* Para p = 99% o coeficiente de confiança é de 2,575

Completude

A dimensão contextual completude caracteriza a quantidade de dados
faltantes em um conjunto de dados (KLEIN, 2009). Pode ser
genericamente definida como “a medida em que os dados são de
suficientes amplitude, profundidade e escopo” (BATINI, 2016).
Assim, a completude é definida como a razão entre os valores
originalmente medidos comparados ao tamanho da partição analisada.
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Dimensão

Cálculo
Ex.: Para medições feitas em um intervalo de 1 minuto, dentro de
uma janela de 1 hora, caso ocorram duas falhas de leitura o valor
da completude seria de: 58/60 = 0.967

Volume

Pontualidade

O volume de dados descreve a quantidade total de dados brutos. Wang
(1996) define esta dimensão como “a medida em que a quantidade ou
volume de informação disponível é apropriada”. Esta é uma dimensão
contextual, segundo Klein (2009).
Assim, o volume descreve a quantidade de valores medidos para compor
um item. Este descreve a base de uma agregação.
Inicialmente, este valor é igual a 1 para cada janela de qualidade,
pois cada item corresponde a exatamente um valor medido (KLEIN,
2009). Esta dimensão faz sentido quando operações de agregação são
aplicadas no stream, representando a quantidade de dados brutos que
foram usados para calcular um item.

A pontualidade, também de categoria contextual, avalia o contexto
temporal do stream de dados (Klein, 2009). Espressa o quão atual é
o dado para a tarefa, esta dimensão é motivada pelo fato de ser
possível ter dados corretos porém inúteis para um uso específico
devido ao fato de estar desatualizado (BATINI, 2016). Klein (2009)
declara que a pontualidade pode ser medida como a diferença de tempo
entre o tempo de medição e o tempo de processamento da medição no
sistema.
Por outro lado, o autor considera que a pontualidade pode ser
interpretada como a pontualidade de um item com relação ao contexto
da aplicação.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Klein (2009)

2.2.2 Abordagem Teórica
Uma abordagem teórica para a definição de qualidade de dados é proposta por
Wand (1996). Nessa abordagem, o autor considera um sistema de informação (IS, do
inglês: Insformation System) como uma representação de um sistema do mundo real
(RW, do inglês: Real World), sendo que RW é apropriadamente representado em IS
se existir um mapeamento exaustivo RW -> IS e não existirem dois estados em RW
mapeados no mesmo estado em IS, porém o inverso é possível na forma de uma
função. A Figura 2 ilustra a representação adequada do Sistema RW em IS, segundo
o autor.
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Figura 2 – Representação adequada de um sistema do
mundo real, segundo a abordagem teórica

Fonte: Wand (1996)

Desvios da representação adequada geram deficiências, que podem ser de
projeto (design, em inglês) ou de operação (operation, em inglês). As de projeto
podem ser de três tipos: representação incompleta, representação ambígua ou
estados sem sentido. As deficiências de projeto são ilustradas na Figura 3.

Figura 3 – Representações (a) incompleta, (b) ambígua e (c) sem sentido do sistema do
mundo real RW

Fonte: Wand (1996)

As deficiências de operação ocorrem quando um estado em RW é mapeado para
um estado incorreto em IS, impedindo o mapeamento inverso: IS -> RW e podem ser
de dois tipos: quando um estado em RW é mapeado para um estado sem sentido em
IS ou quando o estado em RW é mapeado para um estado existente em IS, porém
incorreto. Neste caso, é possível fazer o mapeamento inverso IS -> RW, porém
resultando em um estado incorreto em RW. A Figura 4 ilustra as deficiências de
operação.
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Figura 4 – Mapeamentos (a) para um estado sem sentido e (b) um estado válido, porém
incorreto

Fonte: Wand (1996)

2.3 Estado da Arte
O primeiro trabalho encontrado na bibliografia a citar o problema da transferência
eficiente de dados sobre qualidade em streams foi de Klein (2007), em que o autor
propõe um modelo de metadados para representar e transferir esses dados, podendo
incluir diferentes dimensões da qualidade. O autor também propõe o uso de janelas
móveis (“jumping windows”, em inglês) para transferir dados sobre qualidade em
intervalos ou “janelas”, sendo esse intervalo determinado de forma independente para
cada atributo do stream de dados. Isto permite transferir informações sobre qualidade
sem sobrecarregar os recursos limitados envolvidos nesse processamento, como
largura de banda ou tempo de processamento. A Figura 5 representa o modelo
proposto:
Figura 5 – Modelo de metadados para representar as dimensões de
qualidade em streams

Fonte: Klein (2007)
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Na Figura 5, é representado o modelo de metadados para a transferência de
dados sobre qualidade em janelas, que são um conjunto de medições feitas por um
certo intervalo de tempo. Para cada atributo do stream há uma janela, de dimensão
representada no modelo pelo atributo size. A entidade “Data Quality“ contém todas as
dimensões que se deseja representar e seus valores associados. A entidade em
branco “Data Item” representa os valores medidos dentro do intervalo da janela. A
Figura 6 ilustra as janelas propostas pelo autor.
Figura 6. Janelas de qualidade

Fonte: Klein (2007)

Na Figura 6 é representado um stream de dados de tempo de vida residual de um
motor de caminhão em “Lifetime” (KLEIN, 2007) e seu respectivo horário de medição
timestamp. Em cinza, estão destacadas as dimensões de qualidade precisão
(Accuracy) e completude (Completeness) em janelas de tamanho s = 5, sendo assim
um agrupamento que representa as dimensões de qualidade calculadas a cada cinco
medições.
Em um trabalho mais recente de Klein (2009), são apresentados operadores que
são usados em streams para extrair conhecimento. Estes operados são agrupados
pelo autor em quatro classes: modificadores (data-modifying), que manipulam o
stream mas mantém o volume total de dados; Geradores (data-generating), que
inserem novos elementos de informação; Redutores (data-reducing), que removem
itens e fusores (data-merging), que reduzem o volume de dados computando uma
descrição comprimida do conjunto total. O Quadro 2 resume os operadores.
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Quadro 2 – Classificação de operadores sobre streams
Origem
do
Operador

Tipo do
Operador

CQL

Projeção
Seleção
Junção
Agregação

Análise
de Sinal

Exemplo
Modificação

Manipulação de dados
Geração
Redução
Atributo Item

Fusão

X
X
Equi-Join
Cálculo de
inclinação

Amostragem

Amostragem
aleatória
simples

Interpolação

Interpolação
Linear

Análise
Espectral

Transformada
de Fourier

X
X
X

X
X

Fonte: Klein (2009)

Na Quadro 2 são apresentados os operadores, alguns originários de linguagens
de consulta contínua (do inglês: CQL – Continuous Query Language) provendo
funcionalidades de consulta conhecidas do SQL padrão como:
- Projeção (projection): Faz uma restrição de atributos no stream, permitindo
selecionar atributos de interesse para uma análise.
- Seleção (selection): Faz uma extração de itens para análise, baseado na avaliação
de alguma condição baseada em algum atributo medido. Tuplas que não satisfaçam
o critério de seleção são excluídas do stream.
- Junção (join): Faz a união de dois streams, juntamente com suas informações sobre
qualidade.
- Agregação (aggregation): Faz a sumarização de um grupo de itens em um único
item. Exemplo: cálculo da média de valores medidos.
Outra importante classe de operadores é derivada do domínio de processamento de
sinais, por exemplo amostragem e análise de frequência (KLEIN, 2009):
- Amostragem (sampling): Este operador reduz o volume de dados, através da
exclusão de itens de maneira aleatória. A amostragem pode ser vista como uma
seleção de critério aleatório.
- Interpolação (interpolation): Aumenta o volume de dados, inserindo valores
interpolados entre as medições.
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- Análise espectral (spectral analysis): Analisa o espectro de frequência do sinal,
transformando o domínio de tempo em domínio de frequências. O espectro de
frequência pode ser determinado com ajuda da transformada de Fourier (KLEIN,
2009).
Também é estudado o impacto do uso desses operadores sobre a qualidade dos
dados. O autor propõe um modelo de controle de qualidade para automaticamente
alterar a granularidade dos dados sobre qualidade (tamanho da janela) em função do
grau de interesse e de variação sobre as informações transmitidas. São sugeridos
quatro indicadores de interesse: Current Value (do inglês, “Valor atual”), Sliding Slope
(do inglês, “Inclinação variável”), FFT (Transformada rápida de Fourier) e FFT Slope
(Inclinação da Transformada de Fourier). O Quadro 3 detalha o cálculo dos
indicadores de interesse propostos pelo autor.
Quadro 3 – Indicadores de interesse
Indicador de

Cálculo

interesse
Faixas de
valores
extraordinários
(currentValue)
Alterações de
valor
extraordinárias
(slidingSlope)

Indicador de valores medidos fora da faixa esperada. Por exemplo,
para a medição da temperatura do ambiente de uma biblioteca esperase que as medições estejam entre 15ºC e 30ºC. Caso ocorram valores
fora desta faixa este indicador é acionado, causando uma diminuição
no tamanho das janelas para o atributo medido.
Este indicador sinaliza alterações de valores extraordinárias. Por
exemplo, o monitoramento do aumento da pressão hidráulica de um
pistão de freio: em situações normais as janelas de qualidade podem
ser maiores, pois não há grande interesse na qualidade destes
dados, porém assim que um acelerado aumento nos valores medidos é
detectado as janelas devem ser reduzidas para permitir a detecção
clara do estado do sistema, com mais dados sobre qualidade
associados.
Para calcular a inclinação média num dado espaço de tempo, as
medições são aproximadas por uma reta (de equação y = mx + c) cuja
inclinação m é calculada usando o algoritmo de regressão linear
Least Squares (KLEIN, 2009):

𝑚=
Onde:

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖 − 𝑦̅)
∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

𝑚 − 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎çã𝑜
𝑥̅ − 𝑀é𝑑𝑖𝑎
𝑛 − 𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

Instabilidade
(fft)

Mede a instabilidade nos valores medidos. Utiliza análise espectral
com a transformada rápida de fourier (do inglês: FFT – Fast Fourier
Transformation), para detectar altas frequências no sinal.
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Indicador de

Cálculo

interesse
A relação entre os domínios de tempo e frequência em sinais
periódicos é definida pala transformada de Fourier, cuja fórmula
segue abaixo (KLEIN, 2009):

𝑋𝑛 =

1
∫ 𝑥(𝑡) . 𝑒 −𝑗𝑛𝑤0𝑡 𝑑𝑡
𝑇
𝑇

Após a transformada de fourier, frequências acima ou abaixo de uma
faixa esperada sinalizam a instabilidade nas medições e devem ser
um indicador de que o tamanho das janelas deve ser ajustado para
permitir dados mais precisos sobre a qualidade.

Mudança de
periodicidade
(fftSlope)

Mede alterações no espectro de frequências, também usando FFT.
Neste caso detecta alterações no período da função, que está fora
do normal.
Após a transformação do sinal de domínio de tempo para o de
frequência através da transformada de fourier (no indicador fft),
deve-se aplicar o algoritmo de regressão Least Squares (do
indicador slidingSlope) para detectar alterações anormais no
espectro de frequências das medições.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Klein (2009)

Outro trabalho relacionado à qualidade de dados em streams é o de Geisler
(2016), que propõe um framework para representar a qualidade em streams. O
framework proposto pelo autor tem como ponto principal uma ontologia usada para
representar os metadados relacionados à qualidade. O trabalho também distingue três
métricas diferentes para a qualidade: Métricas baseadas em conteúdo, que usam
regras e funções para medir a qualidade de dados baseada em seu próprio conteúdo;
métricas baseadas em consultas, que são métodos para calcular a qualidade para
operadores de consulta (por exemplo, a precisão de um operador de agregação é
igual a precisão média das tuplas de entrada); e métricas baseadas em aplicação, que
medem a qualidade baseadas em funções específicas ao domínio da aplicação em
que estão inseridas. O trabalho é relevante por apresentar uma ontologia genérica
para representar as informações sobre qualidade e por propor uma solução
desacoplada do sistema de gerenciamento de streams, podendo inclusive incorporar
cálculos específicos implementados em Java. No entanto, a proposta carece de um
mecanismo de ajuste dinâmico de parâmetros do sistema (como o tamanho das
janelas) e seu escopo não engloba uma solução “fim a fim”, desde a geração de dados
em sensores até um servidor para armazenamento.
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Os trabalhos de Klein são a base teórica deste trabalho, pois são pioneiros na
área de qualidade de dados em streams e muito citados em outros trabalhos
envolvendo qualidade, como BATINI (2016) e Geisler (2016). Além da relevância, os
trabalhos do autor visam permitir a implementação de uma arquitetura completa que
permita a transmissão de dados sobre qualidade desde a sua geração até o seu
armazenamento em uma base de dados, incluindo fatores que permitem o ajuste
dinâmico de parâmetros do sistema, permitindo que funcione de forma balançeada
entre economia de recursos e precisão em prover dados sobre a qualidade.
2.4

Processamento de Streams
Os trabalhos a seguir também envolvem processamento de dados sobre

qualidade em streams, porém sem o foco específico em qualidade de dados. Por isso,
nenhum deles faz menção a termos comuns a área de pesquisa em qualidade, como
dimensões, metodologias ou modelos de qualidade de dados. Ainda assim podem ser
considerados correlatos por terem como objetivo garantir a qualidade de dados em
streams.
Nesse contexto, uma aplicação de destaque é o monitoramento de dados de
prontuários médicos de sistemas legados, proposto e implementado por Berry (2013).
Aqui o autor menciona o conceito de CEP (“Complex Event Processing”, em inglês)
que consiste na análise de fluxos de eventos, sendo estes registros de alguma
observação feita por uma pessoa ou sistema (BERRY, 2013). Neste caso, foi utilizada
a tecnologia de CEP para monitorar em tempo real dados estruturados de saúde a fim
de detectar problemas de qualidade e eventos clínicos de interesse. Para isso foi
utilizado o framework de processamento de streams chamado EventSwarm para
aplicar regras sobre estes eventos e emitir alertas quando valores medidos se
desviarem acima ou abaixo de um valor pré-determinado de desvios padrões em
relação a média daquele atributo, calculado em função de uma base histórica de
eventos anteriores. Nesse trabalho, o autor apresenta uma alternativa viável para a
implementação de um mecanismo de monitoramento em tempo real de dados sobre
qualidade, sendo esta sua principal contribuição no contexto deste trabalho.
Ainda sobre CEP, Yang (2015) apresenta uma implementação de uma aplicação
utilizando o framework StreamBase para a coleta de dados sobre qualidade
provenientes de medidores inteligentes, que foram implantados na rede elétrica em
cidades na França. Também foi desenvolvida uma ferramenta gráfica baseada em
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mapas para visualização de dados sobre qualidade em função do tempo e da
localização geográfica. Nesta rede, dados são enviados em diferentes intervalos e
podem conter problemas de qualidade como leituras anormais, faltantes ou
duplicadas, entre outros. Assim, a aplicação utiliza regras simples como verificação
de faixas permitidas por variável para detectar problemas de qualidade e alimenta uma
base de dados relacional com dados sobre problemas de leitura como os anteriores.
Estes problemas de leitura podem ser visualizados em um mapa com cores diferentes
para cada tipo de problema, permitindo um melhor entendimento das inter-relações
entre os problemas de qualidade com suas localizações geográficas e temporais
(YANG, 2015).
Em uma linha similar a de Berry (2013), Solaimani (2014) propõe um framework
para detecção de anomalias em streams em tempo real, utilizando como fonte de
dados os logs gerados pela aplicação de virtualização Vmware. Os autores utilizaram
o framework de processamento distribuído de streams Apache Spark para executar o
algoritmo de agrupamento (“clustering”, em inglês) K-means sobre logs considerados
normais em termos de uso de recursos (CPU, memória, etc) e classificar novos logs
em algum grupo (“cluster”, em inglês) previamente criado. Estando este log fora dos
grupos existentes, a aplicação o considera anômalo, indicando um possível uso
intensivo de recursos na máquina virtual.
A implementação acima foi realizada usando os frameworks Apache Spark e
Apache Storm, reportando um tempo de processamento substancialmente inferior no
Apache Spark e conclui que para grandes conjuntos de dados a complexidade de
tempo do processamento do algoritmo K-means é proibitiva, sugerindo o estudo de
outros algoritmos de machine learning para a comparação de desempenho. A
comparação dos frameworks Spark e Storm, ambos da empresa Apache, e a
significativa latência maior do primeiro pode ser um importante ponto a se considerar
na implementação de aplicações similares em que o tempo de processamento é um
fator crítico, sendo também importante considerar a complexidade do algoritmo Kmeans neste mesmo contexto.
Ainda sobre agrupamento, Hromic (2015) utiliza um middleware chamado
OpenIoT para processar dados referentes à qualidade do ar, coletados por sensores
inseridos em vestimentas pessoais, utilizando um smartphone para a transmissão. Os
dados são segmentados por janelas de tempo e agrupados de acordo com a
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localização geográfica de onde foram colhidos utilizando o algoritmo K-means. E para
cada grupo criado, é gerado um grafo explicitando a correlação entre as variáveis
medidas, utilizando o coeficiente de Pearson, uma fórmula matemática que permite
identificar se duas variáveis possuem uma correlação linear (positiva ou negativa) ou
não linear. Ao final são desenhados em uma mapa as diferentes regiões obtidas pelo
K-means em que o usuário pode selecioná-las para visualizar os grafos que
representam as correlações entre variáveis, fornecendo componentes visuais para
análise. Este trabalho, embora não tenha foco em qualidade de dados é importante
por mostrar diferentes técnicas que agrupamento (por janelas de tempo e região
geográfica), além de uma abordagem para calcular e representar visualmente o nível
de correlação entre variáveis em streams de dados. Ao contrário do trabalho anterior,
não foi relatado nenhum problema de complexidade envolvendo o algoritmo K-means,
embora a execução do mesmo não seja feita de fato em tempo real para todos os
registros entrantes, e sim, de tempos em tempos no servidor.
O problema da eficiência no processamento de algoritmos de mineração de dados
e aprendizado de máquina em streams é abordado por Bifet (2015), que desenvolve
e apresenta uma biblioteca de código aberto chamada StreamDM, desenvolvida como
uma extensão ao Apache Spark visando facilitar o uso e implementação de algoritmos
de mineração de dados em streams, utilizando-se da escalabilidade e desempenho
providas pelo Spark. A biblioteca implementa algoritmos de agrupamento como o
CluStream, que faz uso de microgrupos (“microclusters”, em inglês) mantidos na
memória principal para processamento rápido e depois aplica o K-means sobre os
microgrupos para obter os grupos finais; e o StreamKM++, que processa uma
pequena amostra do stream de dados, utilizando uma estrutura de dados em árvore
para fazer essa amostragem de forma não-uniforme, e então o k-means é aplicado
sobre essa amostra para obter os grupos finais; A biblioteca também implementa
alguns algoritmos de classificação e aprendizado como: Multinomial Naive Bayes,
Hoeffding Decision Trees, SGD learner, entre outros (BIFET, 2015). A biblioteca
desenvolvida visa a facilidade no uso dos algoritmos como os citados bem como a
facilidade na implementação de outros, oferecendo a escalabilidade e desempenho
do Apache Spark. Os algoritmos de agrupamento aqui mencionados podem ser uma
solução ao problema de desempenho em tempo real com o algoritmo K-means, citado
por Solaimani (2014) acima, pois fazem uso de amostragem e processamento em

33

memória principal, deixando o processamento mais oneroso do k-means para um
outro momento.
Outro trabalho envolvendo detecção de anomalias em tempo real é o de Imai
(2014) em que propõe o uso de funções matemáticas, denominadas “assinaturas de
erro” a fim de detectar erros em streams. Esta técnica, quando aplicada a streams
redundantes (em que uma variável pode ser calculada em função de outras, medidas
de forma independente) permite também a correção de erros. Para provar a eficácia
da técnica, os autores utilizaram dados obtidos do gravador de dados do Voo AF447
da Air France que se acidentou tragicamente no oceano atlântico após seus sensores
de velocidade do ar falharem ao serem afetados pelo acúmulo de gelo em seu exterior.
Neste acidente, segundo o autor, a velocidade correta poderia ser inferida com base
em dados de GPS e de serviços meteorológicos (IMAI, 2014).
A técnica foi aplicada utilizando a linguagem de programação declarativa PILOTS
(sigla em inglês para: “ProgrammIng Language for spatiO-Temporal Streaming
applications”), criada para permitir a detecção e correção de erros baseada em
redundância de dados e se mostrou efetiva, apresentando uma precisão geral de
96,31% e corrigindo o erro em até 5 segundos após sua detecção. Além disso,
segundo as simulações a técnica nunca corrige dados erroneamente.
O trabalho de Imai (2014) pode ser considerado uma importante referência para
aplicações críticas envolvendo streams de dados, permitindo a detecção e correção
de erros em tempo real. No contexto deste trabalho no entanto nenhuma técnica de
correção de erros será implementada e as medições não serão redundantes. O
objetivo da arquitetura proposta é de apenas medir a qualidade dos dados obtidos por
sensores e transmitir essa qualidade de forma eficiente para um servidor em que estes
dados serão armazenados.

2.5

Conclusão da Bibliografia
Foram apresentados conceitos importantes sobre qualidade de dados em 2.2,

sobretudo as dimensões de qualidade que serão implementadas neste trabalho. Em
2.3 foi apresentado o estado da arte encontrado na bibliografia que envolve a
classificação e transmissão de dados sobre qualidade em streams, dentre eles o
trabalho de Klein (2009) que melhor se adapta ao objetivo deste trabalho no sentido
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de propor uma solução, ainda que em grande parte teórica, que permite medir e
transmitir eficientemente dados sobre qualidade em streams desde a sua geração no
controlador dos sensores até um servidor de banco de dados onde as informações
geradas devem ser persistidas. Por fim, em 2.4 foram apresentados outros trabalhos
que também visaram tratar da qualidade de informações transmitidas em fluxo, porém
sem o foco específico em medir a qualidade e transmiti-la de maneira eficiente por
uma rede. Os trabalhos desta seção tiveram abordagens mais práticas e contribuem
com este trabalho no sentido de fornecer informações sobre os sistemas de
processamento de streams mais utilizados atualmente e como foram implementados
para resolver um problema de qualidade.
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3

IMPLEMENTAÇÃO DA ARQUITETURA

3.1 Introdução
O projeto consiste em desenvolver uma aplicação de monitoramento de variáveis
ambientais (tais como temperatura e umidade), que deverá coletar e transmitir dados
juntamente a metadados sobre qualidade das medições para um servidor que, por
meio de um sistema de gerenciamento de streams, deverá pré-processar e armazenar
estes dados em uma base de dados para futuras análises. Os dados referentes à
qualidade devem ser transmitidos utilizando o meta-modelo proposto por Klein (2007),
de modo a alterar o tamanho das janelas de tempo automaticamente a fim de
minimizar o uso de recursos computacionais. O objetivo é implementar uma
arquitetura “fim a fim” que permita a geração, transmissão e armazenamento de dados
sobre qualidade seguindo as recomendações do autor em seus artigos de 2007 e
2009. A aplicação deve ser extensível, possibilitando a adição de novas dimensões
de qualidade e/ou cálculos de níveis de interesse.
A Figura 7 ilustra a lógica de processamento da aplicação desenvolvida,
destacando a separação de papéis entre a parte cliente e a parte servidora do sistema.
Figura 7 – Lógica de processamento

Fonte: Elaborado pelo autor

3.2 Arquitetura Geral
A arquitetura geral do sistema está descrita na Figura 8.

36

Figura 8 – Arquitetura básica do sistema

Fonte: Elaborado pelo autor

A arquitetura é composta por dois componentes principais: A central de sensores,
que deve ser algum sistema computacional capaz de se comunicar em redes TCP/IP
e com conexões de entrada e saída para sensores. Sua função é obter dados dos
sensores, agregar os dados em janelas, calcular as dimensões de qualidade para
cada atributo medido e enviar os dados ao servidor. As janelas descritas por Klein
(2009) são agregações de itens de dados por número de medições, por exemplo em
uma janela de tamanho cinco haverão cinco registros de medições, espaçados por
um intervalo de tempo configurável e constante, que define a frequência de
amostragem das medições.
O sistema de gerenciamento de streams é um sistema computacional capaz de
receber dados via rede ad-hoc, avaliar o grau de interesse nas informações recebidas
e enviar um sinal de volta à central de sensores quando uma mudança no tamanho
da janela de algum atributo for necessária.
3.3 Central de Sensores
A geração de dados reais de sensores é fundamental para a avaliação da
aplicação, para tanto será construída uma central de hardware utilizando o micro
computador Raspberry pi 3, model B (RASPBERRY, 2016), capaz de executar o
sistema operacional Linux e se conectar a uma rede WiFi para fazer a transmissão
dos dados de sensores. O modelo utilizado possui 1 Gigabyte de memória RAM e um
processador de 1.2 GHz, com quatro núcleos de processamento. Vujovic (2014)
destaca as vantagens do uso do Raspberry pi como um nó em redes de sensores sem
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fio, entre elas seu baixo custo (em torno de 35 dólares americanos), flexibilidade e
facilidade de programação sendo assim a plataforma perfeita para a interface com
uma larga variedade de periféricos externos (VUJOVIC, 2014). Além disso, por
suportar um sistema operacional baseado em Linux, denominado Raspbian, o
Raspberry permite a programação em linguagens de alto nível como C, C++ e Java,
que são simples e acessíveis a uma grande quantidade de usuários (VUJOVIC, 2014).
A Figura 9 descreve a arquitetura da central de sensores.

Figura 9 – Arquitetura da central de sensores

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 9 representa a arquitetura da central de sensores, na qual os sensores
físicos são conectados ao barramento de entrada e saída de propósito geral GPIO
(em inglês, General Purpose Input/Output) e os sinais digitais são lidos por meio de
um programa escrito em linguagem C. Este componente é responsável por toda a
comunicação física com os sensores conectados ao barramento de entrada e saída
da central de sensores, sua saída é uma linha em formato texto contendo os dados
obtidos dos sensores, separados por vírgula (“,”). A Figura 10 ilustra um exemplo de
mensagem de saída do componente supracitado:
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Figura 10 – Exemplo de mensagem enviada pelo módulo de comunicação com o
hardware

9/9/2017 16:57:39,26.50,52.50

Fonte: Elaborado pelo autor

Em seguida, um processo Java é responsável por receber os dados por meio de
uma interface socket, agrupar os valores recebidos em janelas de acordo com a
proposta de Klein (2007), em seguida calcular as dimensões de qualidade para cada
atributo e, por fim, enviar os dados ao servidor. Os dados são enviados ao servidor
estruturados de acordo com a notação JSON (JavaScript Object Notation), esta
representação é indicada por Cho (2017) para representar informações contextuais
em IoT, pois apresenta alta performance e baixa utilização de recursos
computacionais e de rede para o processamento de informações (NURSEITOV, 2009).
Além disso, o formato JSON é diretamente suportado em diversas linguagens de
programação, bibliotecas, interfaces de serviço web e protocolos (KOBAYASHI, 2011).
Isso é de especial importância para este trabalho, pois o modelo de dados usado para
representar as janelas propostas por Klein (2007) têm natureza na orientação a
objetos e pode ser facilmente implementado através de classes Java e seus objetos
podem ser convertidos de e para o formato JSON através da biblioteca Jackson
(WIKIPEDIA

CONTRIBUTORS,

2017),

utilizada

na

versão

implementação.
A Figura 11 é uma imagem da central de sensores finalizada.

2.2.3

para

esta
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Figura 11 – Central de sensores finalizada

Fonte: Elaborado pelo autor

3.3.1 Implementação dos Cálculos de Qualidade e Transmissão por Meio de
Janelas
Foram implementados os cálculos de qualidade nas dimensões propostas por
Klein (2007) para dados de sensores. São elas: precisão, confiança, completude,
volume de dados e pontualidade. Os cálculos foram implementados de acordo com o
artigo de 2009 do autor, detalhes sobre estes cálculos estão no Quadro 1, na seção
de referências bibliográficas.
Para a implementação em Java do intervalo de confiança, foi utilizado o código
publicado on-line por Sedgewick (2017), denominado Average.java. Para o cálculo da
pontualidade, esta foi definida como o máximo atraso possível na leitura de dados do
sensor. Isso porque alguns sensores requerem tempo na ordem de segundos para
retornar o valor da medição à aplicação que solicitou a leitura.
A aplicação desenvolvida permite a extensão das dimensões propostas pelo autor,
pois é possível implementar novas dimensões por meio de classes Java, que
implementem uma interface específica. A Figura 12 representa a interface criada.
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Figura 12 – Interface Java para cálculo de dimensões de qualidade

Fonte: Elaborado pelo autor

Desta forma, o sistema permite a adição de novos cálculos ou métricas de
qualidade de forma simples bastando a criação de uma classe Java que implemente
o método “calculateQuality”, descrito na Figura 12.
3.3.2 Configuração de Atributos e Cálculos de Qualidade
O sistema foi desenvolvido com o objetivo de permitir fácil adição de novos
atributos e cálculos de qualidade. Estas configurações podem ser feitas através de
um arquivo xml de configuração. A Figura 13 descreve um exemplo de configuração
feita para a leitura do atributo “Temperatura”.
Figura 13 – Exemplo de configuração para o atributo “Temperatura”. Abaixo na imagem
é representado um exemplo de mensagem recebida pela aplicação.

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Figura 13 exemplifica como é possível configurar a leitura de um atributo na
mensagem formatada em valores separados por vírgula, ou CSV (do inglês: “CommaSeparated Values”), enviado à aplicação Java: Neste exemplo, o atributo com o nome
“Temperatura” foi configurado para ser lido da posição zero (0) da mensagem CSV,
lembrando que o primeiro campo é reservado para o envio da data e hora da medição.
Dentro da mesma configuração, é possível referenciar as classes que implementam
os cálculos de qualidade, que serão invocadas em tempo de execução através do
pacote javax.reflection do Java. Durante o projeto também foi constatada a
necessidade de permitir definir valores fixos para algumas dimensões de qualidade,
por exemplo a dimensão precisão não precisa ser calculada, pois é um valor que deve
ser fornecido pelo fabricante do sensor. Neste caso, foi utilizado o valor 0,5 fornecido
pelo fabricante Aosong Eletronics (2017). Da mesma forma, a dimensão volume foi
fixa no valor 1,0, pois para esta implementação cada item enviado ao servidor
corresponde a exatamente uma medição. Este valor poderia ser calculado
dinamicamente no caso de haver alguma agregação de medições para calcular um
item.
3.3.3 Sensor Utilizado
O sensor utilizado foi o modelo DHT22, fabricado pela empresa Aosong
Eletronics (2017). O sensor mede a temperatura e umidade do ambiente num único
chip e emite um sinal digital que pode ser lido diretamente no barramento GPIO do
Raspberry pi. Um exemplo do sensor DHT22 está ilustrado na Figura 14.
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Figura 14 – Ilustração do sensor DHT22

Fonte: Aosong Eletronics (2017).

A Tabela 1 contém alguns dados técnicos fornecidos pelo fabricante.
Tabela 1 – Dados técnicos do sensor DHT22
Modelo

DHT22

Fonte de
alimentação
Sinal de saída

3,3 – 6V DC

Sinal digital via barramento único

Faixa de
operação

Umidade 0-100%;
Temperatura -40 – 80 Celsius

Precisão

Umidade +- 5%;
Temperatura 0.5 Celsius

Periodo de
leitura

Média 2 segundos

Fonte: Aosong Eletronics (2017).

Na Tabela 1, são apresentados alguns dados técnicos a respeito do sensor
DHT22, sendo importantes os valores referentes à precisão pois estes serão enviados
ao servidor por meio da dimensão de precisão.
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3.3.4 Comunicação com o Sensor
De acordo com Aosong Eletronics (2017), os dados de temperatura e umidade
são enviados em 4 bytes, sendo 1 byte para a parte inteira do valor de umidade, 1
byte para a parte decimal da umidade, 1 byte para a parte inteira da temperatura e 1
byte para a parte decimal da temperatura. O último byte enviado contém a soma dos
valores anteriores e é usado para checar a integridade dos dados recebidos.
Para obter os dados do sensor, o controlador deve estimular o barramento onde
este está conectado de forma específica seguindo um protocolo definido pelo
fabricante. A Figura 15 descreve este protocolo.
Figura 15 – Ilustração do protocolo de comunicação com o sensor DHT22

Fonte: Aosong Eletronics (2017).

Para iniciar a comunicação o controlador deve enviar um sinal “HIGH” ao
sensor e manter este sinal por pelo menos 1 milisegundo, em seguida enviar um sinal
LOW e mantê-lo por 18 milisegundos e, por fim, enviar um novo sinal HIGH por 40
microsegundos. Após este estímulo do controlador, o sensor inicia a transmissão dos
seus dados mantendo um sinal LOW por 80 microsegundos e, em seguida, o sinal
HIGH por mais 80 microsegundos. Após isso, o sensor inicia a transmissão dos bits
de dados, iniciando cada um com um sinal LOW por 50 microsegundos e, em seguida,
a duração do próximo sinal indica se o bit é igual a “1” ou “0”, sendo 1 representado
por um sinal HIGH de ao menos 70 microsegundos (AOSONG ELETRONICS, 2017).
A conexão física do sensor ao raspberry pi foi feita seguindo instruções on-line
de Basics (2017).
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3.3.5 Driver de Comunicação com o Hardware do Sensor
Para a comunicação lógica com o sensor, foi adaptado um código escrito em
linguagem C disponibilizado pelo usuário Technion (2017) do GitHub. O código
disponibilizado pelo autor atua como um driver que permite a leitura de dados medidos
pelo sensor, fazendo uso da biblioteca WiringPi (2017), desenvolvida pra permitir a
comunicação com dispositivos através do barramento GPIO do Raspberry pi. Para
este projeto, o código de Technion (2017) foi modificado para escrever o resultado
das medições em uma interface socket, disponibilizada pelo programa Java
responsável pela agregação das medições em janelas, cálculo da qualidade e envio
das janelas ao servidor. A Figura 10 ilustra um exemplo de mensagem gerada por
este programa.

3.3.6 Programa Java para Agregação em Janelas, Cálculo da Qualidade e Envio de
Dados ao Servidor
O programa desenvolvido em Java é responsável pelo recebimento das
mensagens formatadas em CSV pelo driver (como ilustrado na Figura 10),
interpretação dos dados de acordo com a configuração detalhada no item 3.3.2,
agregação das medições em janelas de tamanho configurável, de acordo com a
proposta de Klein (2009), cálculo das dimensões de qualidade também propostas por
Klein (2009) e, por fim, envio das janelas (serializadas em texto, na notação JSON)
ao servidor por meio de um client fornecido pelo Apache Kafka (2017).
O programa desenvolvido também possui uma interface socket para
recebimento de comandos externos, isto permite que o servidor possa ajustar o
tamanho das janelas dinamicamente, quando necessário e de acordo com os
indicadores de interesses propostos por Klein (2009) e detalhados neste trabalho na
sessão 3.6. Esta interface de recebimento e execução de comandos é executada em
uma thread independente para não interferir no processamento de outras tarefas do
programa. Os comandos devem ser formatados em modo texto, sendo os valores
separados por vírgula. Para este projeto foram desenvolvidos dois comandos, um para
ajuste do tamanho das janelas e outro para ligar ou desligar a funcionalidade de
qualidade, isto para permitir avaliar a aplicação com e sem a funcionalidade proposta
por Klein (2009). O Quadro 4 detalha os comandos implementados para este projeto.
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Quadro 4 – Comandos implementados para a central de sensores

Ajusta o tamanho das janelas por atributo.
Nome do atributo (texto)
changewindowsize Parâmetros Fator de ajuste (decimal)

Exemplo

changewindowsize,Temperature,2.0

Ativa ou desativa a funcionalidade de qualidade de
dados. Se desligada esta funcionalidade, os dados não
são agregados em janelas e sim, transmitidos a cada
medição seguindo a taxa de amostragem do atributo
qualityswitch

medido.
Parâmetros Estado (texto) – Domínio: (on|off)

Exemplo

qualityswitch,off

Fonte: Elaborado pelo autor

3.4 Mensagem de Dados
O modelo proposto por Klein (2007) foi implementado em Java para a
transferência de dados das medições. A Figura 16 representa o diagrama UML da
implementação deste modelo.
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Figura 16 – Diagrama UML da implementação do modelo proposto por Klein (2007)

Fonte: Elaborado pelo autor

O modelo representado na Figura 16 foi serializado como texto para a transmissão
de dados, para isto foi utilizada a biblioteca java Jackson, versão 2.2.3 para formatar
o modelo de objetos no formato JSON. O Quadro 5 representa um exemplo da
mensagem estruturada na notação JSON para os atributos umidade (“Humidity”, em
inglês) e temperatura (“Temperature”, em inglês). Destacados em negrito, estão os
atributos

de

qualidade:

precisão

(“Accuracy”,

em

inglês)

e

completude

(“Completeness”, em inglês).
Quadro 5 – Exemplo de mensagem JSON para os atributos umidade e temperatura
{
"attributes":[
{
"name":"Humidity",
"window":{
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"t_begin":1475589284156,
"size":5,
"data_item":[
{
"type":"Double",
"timestamp":1475589284156,
"value":45.0
},
{
"type":"Double",
"timestamp":1475589284158,
"value":67.0
},
{
"type":"Double",
"timestamp":1475589284160,
"value":88.0
},
{
"type":"Double",
"timestamp":1475589284162,
"value": null
},
{
"type":"Double",
"timestamp":1475589284164,
"value":12.0
}
],
"data_quality":[
{
"type":"Accuracy",
"value":2.0
},
{
"type":"Completeness",
"value":80.0
}
]
}
},
{
"name":"Temperature",
"window":{
"t_begin":1475589284156,
"size":5,
"data_item":[
{
"type":"Double",
"timestamp":1475589284156,
"value":23.4
},
{
"type":"Double",
"timestamp":1475589284158,
"value":22.1
},
{
"type":"Double",
"timestamp":1475589284160,
"value":25.2
},
{
"type":"Double",
"timestamp":1475589284162,
"value":26.4
},
{
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"type":"Double",
"timestamp":1475589284164,
"value":21.1
}
],
"data_quality":[
{
"type":"Accuracy",
"value":0.5
},
{
"type":"Completeness",
"value":100.0
}
]
}
}
],
"id":"84-7B-EB-1D-2C-06",
"ip":"10.83.184.92"
}

Fonte: Elaborado pelo autor

3.5 Servidor
A aplicação de gerenciamento de streams foi instalada em uma máquina virtual
com sistema operacional Ubuntu, versão LTS 16.04, com 11GB de memória RAM. A
Figura 17 descreve a arquitetura do servidor, os números representam a ordem a
ordem das trocas de mensagem em que: 1 – Os dados são enviados ao middleware
de troca de mensagens no servidor, 2 – As mensagens são lidas do middleware pelo
sistema de geranciamento de streams, 3 – Os dados recebidos são armazenados num
banco de dados, 4 – Mensagens de ações são publicadas no sistema de troca de
mensagens, 5 – O processo Java responsável pela execução de ações no sistema lê
as mensagens de ações, 6 – É enviado um comando à central de sensores para
ajustar o tamanho da janela de um atributo cujo nível de interesse tenha sido alterado.
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Figura 17 – Arquitetura geral do servidor

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 17 é detalhada a arquitetura básica do servidor: Foi usado um
middleware para o recebimento de mensagens das centrais de sensores. O sistema
de gerenciamento de streams deverá aguardar por novas mensagens neste
middleware e, assim que houverem, iniciar o processamento que consistirá em
calcular os indicadores de interesse e enviar uma mensagem a um processo externo
responsável pela execução de ações, quando o grau de interesse dos valores
medidos for alterado (por exemplo, quando houver uma súbita alteração no valor da
temperatura). O executor de ações é um processo independente que monitora um
tópico do middleware de mensagens, quando uma nova ação é publicada neste
tópico.
Por fim, os dados deverão ser persistidos em um banco de dados. Neste trabalho,
o armazenamento dos dados não foi considerado essencial e foi removido do escopo,
sendo esta funcionalidade sugerida como trabalho futuro.
3.5.1 Middleware de Troca de Mensagens
Para a troca de mensagens entre os componentes do sistema foi utilizado o Kafka
(APACHE KAFKA, 2017), que é um framework desenvolvido para sistemas distribuídos
visando a coleta e distribuição de mensagens de forma massiva (WANG, 2015).
Segundo o autor, é um sistema distribuído para troca de mensagens com alto
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rendimento, podendo manter a performance estável mesmo processando milhões de
mensagens por segundo. Além disso, as mensagens podem ser persistidas em disco
e o sistema pode ser escalado facilmente (WANG, 2015).
A arquitetura básica do Kafka consiste em produtores, corretores (“brokers”, em
inglês) e consumidores (WISKA, 2016). As mensagens são trocadas por meio de
tópicos, que são escritos pelos produtores para distribuir os dados para os
consumidores. Os tópicos podem ser divididos em partições, o que permite paralelizar
o processamento de mensagens.
O Kafka foi adotado para este trabalho devido à sua inerente capacidade de
processar grandes volumes de dados, como observado por Wiska (2016). A facilidade
de escalar o sistema para suportar maiores demandas e a possibilidade de
persistência de mensagens também são fatores para esta escolha.
3.5.2 Sistema de Gerenciamento de Streams
Para o sistema de processamento de streams foi usado o Spark Streaming, que
é um framework distribuído para processamento e análise de dados em streams.
Neste framework, os dados de entrada são divididos em fluxos discretizados
denominados “DStreams”, que são processados continuamente. Isto significa que os
dados não são processados registro a registro, e sim em pequenos blocos o que traz
como desvantagem a latência na ordem de segundos, no entanto, permite combinar
o processamento de algoritmos em batch e em streaming simultaneamente (BIFET,
2015). O modelo de processamento do Spark também provê vantagens na
recuperação de falhas, que segundo Zaharia (2012) é mais eficiente no Spark em
relação a outros sistemas de processamento de streams pois quando um nó falha os
outros nós do cluster trabalham em paralelo para reprocessar o cálculo perdido. Além
disso, o Spark também pode identificar e tratar nós retardatários, um problema muito
comum em grandes clusters e não tratado em sistemas tradicionais de processamento
de streams (ZAHARIA, 2012). Ainda segundo o autor, o sistema pode processar mais
de 60 milhões de registros por segundo em 100 nós e pode recuperar-se de erros e
retardatários em menos de 1 segundo, superando outros sistemas de processamento
de streams de código aberto em até 5 vezes em taxa de saída e provendo garantias
de recuperação e consistência que estes outros sistemas não oferecem.
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O Spark também pode ser utilizado para executar algoritmos de mineração de
dados como o K-means, como implementado por Solaimani (2014) para classificar
logs gerados por máquinas virtuais classificando-os em normais ou anormais em
termos de utilização de recursos. Segundo o autor, o Spark apresentou uma latência
inferior ao Apache Storm (2017) chegando, em um dos experimentos, a processar um
conjunto de dados 20 vezes mais rápido. Bifet (2015) também utilizou o Spark para
implementar uma biblioteca de mineração de dados e algoritmos de aprendizado (em
inglês, “machine learning”) com o intuito de prover o processamento escalável de
streams.
Para este trabalho, o Spark foi escolhido devido à sua escalabilidade e
capacidade de rápido tratamento e recuperação de falhas, além da demonstrada
capacidade de trabalhar com grandes volumes de dados, de acordo com Zaharia
(2012) e Solaimani (2014). O fato de possibilitar a implementação futura de algoritmos
mais complexos de mineiração de dados e machine learning também é um ponto
positivo para esta escolha, pois é desejável que o sistema desenvolvido neste trabalho
possa receber algoritmos deste tipo no futuro.

3.6 Cálculo dos Indicadores de Interesse
O indicador de interesse não é uma dimensão de qualidade como precisão ou
completude. Este não descreve a qualidade considerando a adequação ou excelência
dos dados, mas caracteriza o stream no contexto da aplicação (KLEIN, 2009). Neste
trabalho, os indicadores de interesse descritos no Quadro 3 foram implementados no
sistema de gerenciamento de streams para detectar intervalos de alto interesse como
picos ou altas flutuações nas medições. Para estes intervalos, as janelas de qualidade
deverão ser reduzidas a fim de prover informações mais granulares sobre a qualidade.
Para medições constantes e, portanto, de baixo interesse no entanto, janelas maiores
são suficientes.
Os indicadores foram implementados em linguagem Java com o intuito de
serem independentes do sistema de gerenciamento de streams sobre o qual serão
executados. Além disso, esta implementação visou permitir a fácil adição de novos
algoritmos de análise e definição de tamanhos de janela, bem como novos tipos de
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ações a serem executadas pelo sistema, por exemplo para disparar um alarme no
caso de o valor de temperatura ultrapassar um limite pré-estabelecido.
Para a implementação do indicador sliding slope, foi utilizado o código escrito
em linguagem Java por Sedgewick (2017), que implementa o algoritmo Least Squares
e publicado on-line no arquivo LeastSquares.java. Para a implementação do indicador
fft, foi utilizada a biblioteca chamada Jtransforms, que implementa a transformada
rápida de Fourier e foi disponibilizada por Piotr (2017). Segundo o autor, esta é a
primeira biblioteca multithread e de código aberto a implementar a transformada
rápida de Fourier (FFT). Por fim, o indicador fftSlope foi implementado por meio de
uma combinação dos algoritmos supracitados sliding slope e fft, medindo assim a
inclinação do espectro de frequências, obtida pela transformada rápida de Fourier.
Os indicadores foram desenvolvidos utilizando-se de classes Java, que
implementam a interface denominada “InterestIndicator”, representada na Figura 18.
Figura 18 – Interface Java para o método de cálculo do nível de interesse e definição de
ações

Fonte: Elaborado pelo autor

O tipo de retorno do método definido na interface é uma classe denominada
“DynamicAction” e utilizada para representar ações no sistema. Ações no contexto
desta aplicação representam decisões tomadas pelas classes que implementam os
indicadores de interesse e são transformadas em mensagens publicadas no
middleware de mensageria e executadas por um processo Java responsável pela
execução de ações. Para este projeto foi implementada uma única ação que é a
alteração no tamanho da janela de um atributo. No entanto, o objetivo desta
implementação é permitir a expansão do sistema para outros tipos de ação no futuro.
A Figura 19 detalha os atributos da classe DynamicAction e suas classes herdeiras,
usadas para representar as ações possíveis no sistema.
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Figura 19 – Diagrama UML de classes Java utilizadas para representar ações no sistema

Fonte: Elaborado pelo autor

Cada ação deve ser implementada como uma classe Java que herda da classe
DynamicAction. Cada ação também precisa ter um código correspondente, o que foi
implementado através de uma enumeração com o nome “ActionCodes” (“Códigos de
ação”, em português). Para este projeto foi implementada apenas a ação (“Change
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Window Size” (“Mudar tamanho da janela”, em português). O Quadro 6 exemplifica a
implementação em Java do indicador de faixas de valor extraordinários para o atributo
temperatura.
Quadro 6 – Exemplo de implementação em Java de um indicador de interesse para o atributo
temperatura. Neste exemplo, se houver um valor menor que 5 ou maior que 45 é gerada uma
ação de reduzir o tamanho da janela em 50%.
package br.com.gamba.dataquality.interestindicators.implementation;
import java.util.Date;
import java.util.List;
import
import
import
import
import
import

br.com.ipt.ricardogamba.dataquality.dynamicActions.ActionCodes;
br.com.ipt.ricardogamba.dataquality.dynamicActions.DAChangeWindowSize;
br.com.ipt.ricardogamba.dataquality.dynamicActions.DynamicAction;
br.com.ipt.ricardogamba.dataquality.dynamicInterestIndicators.InterestIndicator;
br.com.ipt.ricardogamba.dataquality.dynamicInterestIndicators.Pair;
br.com.ipt.ricardogamba.dataquality.dynamicInterestIndicators.SensorDataOrigin;

public class DQTemperatureThresholdsIndicator implements InterestIndicator{
@Override
public DynamicAction determineAction(SensorDataOrigin orig, List<Pair<Date, Double>>
measures) {
Integer lowerBound = 5;
Integer upperBound = 45;
DynamicAction action = new DynamicAction();
action.setActionCode(ActionCodes.DO_NOTHING);
for(Pair p: measures){
if(p.getSecond() != null && ((Double) p.getSecond() > upperBound ||
(Double)
p.getSecond() < lowerBound)){
action = new DAChangeWindowSize();
action.setActionCode(ActionCodes.CHANGE_WINDOW_SIZE);
action.setRuleId("DQTemperatureThresholdIndicator");
action.setMessage("Measured value out of expected range.");
// This will reduce the size of window in 50%
((DAChangeWindowSize) action).setAdjustFactor(0.5);
((DAChangeWindowSize) action).setTarget(orig);
return action;
}
}
return action;
}

Fonte: Elaborado pelo autor

3.7 Executor de Ações
Após a execução dos indicadores de interesse, as ações geradas devem ser
executadas por um processo Java independente, para não onerar o processamento
em tempo real dos streams de dados. Assim, foi criado um projeto java para a
execução de ações publicadas no middleware de mensageria. As ações,
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implementadas em classes Java e descritas no item 3.6 são serializadas em texto,
também na notação JSON, e em seguida consumidas pela aplicação Java que deve
deserializar as mensagens e reconstruir os objetos Java para, então, executar a ação
correspondente. O Quadro 7 ilustra um exemplo de mensagem de ação.
Quadro 7 – Exemplo de mensagem de ação
{
"type":"DAChangeWindowSize",
"action_code":"CHANGE_WINDOW_SIZE",
"rule_id":"DQHumidityThresholdIndicator",
"message":"Valor medido esta fora do range normal.",
"dyn_action_integer_param":-1,
"dyn_action_double_param":-999.0,
"dyn_action_string_param":"",
"dyn_action_boolean_param":false,
"target":{
"host":"127.0.0.1",
"attribute_name":"Temperature"
},
"adjust_factor":0.5,
"attr_name":"Temperature"
}

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 20 ilustra a arquitetura do executor de ações, este se conecta a um tópico do
Kafka para a postagem de ações no sistema. Quando uma nova ação é encontrada,
a execução desta ação é delegada à um pool de threads do Java, permitindo que a
execução de ações seja feita em paralelo.
Figura 20 – Arquitetura do executor de ações

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para a implementação deste trabalho, foi desenvolvida apenas uma ação denominada
“Change Window Size” (“Mudar tamanho da janela”, em português). No entanto,
espera-se que novas ações possam ser facilmente implementadas no futuro, através
da adição de novas classes no modelo representado na Figura 19 e a implementação
de um novo método no código do executor de ações. Possíveis novas ações seriam
a chamada de sistemas de alerta externos ou o ajuste dinâmico de componentes do
sistema gerador de dados, como é o caso da ação que altera o tamanho das janelas.
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4

ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Introdução
Para o teste da aplicação foi desenvolvido um programa Java que lê um arquivo
com mensagens extraídas da central de sensores e os envia ao servidor, simulando
o envio simultâneo de números variáveis de mensagens. Também foi avaliado o uso
de memória e CPU da aplicação executando na central de sensores durante a coleta
de dados por um período de doze horas, a fim de avaliar a estabilidade da aplicação.
Os testes foram executados em uma máquina física com sistema operacional
Windows 7 de 64 bits, com 16GB de memória física e processador Intel core I7 com
2.80 GHz e oito núcleos. O servidor foi executado em uma máquina virtual Linux
Ubuntu na versão 16.04 LTS, com 11GB de memória e 4 processadores. Esta
máquina virtual for hospedada no VirtualBox, na versão 5.1.26.

4.2 Avaliação do Servidor
O servidor foi avaliado em tempo de processamento por mensagem e uso de
recursos como CPU e memória. Para os testes foram geradas amostras de
mensagens na central de sensores com os tamanhos de janela: 1 (qualidade
desligada), cinco (5), duzentos (200), mil (1000) e cinco mil (5000) e foram testados o
envio de cinco mil (5000), dez mil (10000) e trinta mil (30000) mensagens para cada
tamanho de janela. Estatísticas sobre o tempo de processamento e número de
mensagens processadas por batch foram colhidas da interface web de monitoramento
fornecida pelo Spark. Informações sobre o processo java do Spark foram colhidas por
meio de um script criado para executar o comando “top” a cada cinco segundos e
gravar os resultados em um arquivo. Os resultados de tempos de processamento por
mensagens foram consolidados na Tabela 2.
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Tabela 2 – Tempos de processamento em millisegundos (ms) para cada tamanho de janela
e número de mensagens enviadas.
Tamanho da Janela
Número de
mensagens

1

5

200

1000

5000

5.000

1,6

2,4

4,6

7,2

18,8

10.000

1,2

2

6,8

8,08

48,234

30.000

0,83

1,5

5,77

111,269

53,51

enviadas

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 2 mostra os resultados obtidos dos testes e evidencia um tempo de
processamento progressivamente maior em função do tamanho da janela de cada
mensagem. Foi evidenciado que o tempo de processamento não se altera de forma
significativa nas mensagens com e sem dados sobre qualidade, sendo determinante
apenas a quantidade de registros (tamanho da janela) de cada uma. Foi observado
que na situação de trinta mil mensagens de tamanho igual a cinco mil a máquina virtual
chegou ao seu limite de capacidade em termos de memória e processamento,
apresentando um comportamento instável e chegando a encerrar sua execução em
alguns dos testes. Vale destacar que o Spark estava sendo executado em modo local,
com apenas um executor, sendo esperados valores bem maiores quando executado
em modo distribuído. O Gráfico 1 mostra a evolução no uso de CPU e memória ao
longo do tempo durante a execução da situação de trinta mil registros de tamanho
igual a 5 mil.
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Gráfico 1 – Uso de memória durante o tempo de execução do teste de envio de trinta mil
mensagens de tamanho cinco mil cada
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Fonte: Elaborado pelo autor

O Gráfico 1 evidencia bem a quase saturação de recursos da máquina virtual
Ubuntu durante o teste de maior carga, sendo praticamente toda a memória disponível
no sistema usada para processamento e cache. O Gráfico 2 mostra os percentuais de
uso de CPU e memória do sistema para o processo Java em que o Spark foi
executado.
Gráfico 2 – Percentuais de utilização de memória e CPU pelo processo Java do Spark
durante a execução do teste
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Fonte: Elaborado pelo autor
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O Gráfico 2 complementa o Gráfico 1, com informações mais específicas sobre o
Spark, evidenciando novamente um uso intensivo de memória e CPU por parte do
Spark. É interessante destacar que em sistemas com mais de um processador é
normal obter valores maiores do que 100% em relação ao uso de CPU ao usar o
comando “top”, isto porque o valor é correspondente a apenas uma CPU, sendo o
valor máximo possível o número cem (100) multiplicado pela quantidade de núcleos
de processamento disponíveis. Neste caso, a máquina virtual do teste possui 4 CPUs
virtuais.
4.2.1 Volumetria de Mensagens
Também foram medidos os valores em bytes das mensagens utilizadas nos
testes, com e sem as cinco dimensões de qualidade propostas por Klein (2009) para
todos os tamanhos de janela. A Tabela 3 detalha os tamanhos em bytes das
mensagens utilizadas no teste.

Tabela 3 – Tamanho em bytes das mensagens utilizadas no teste.

Tamanho da
Janela
1

Tamanho sem dados
sobre qualidade

Tamanho com dados
sobre qualidade

Percentual

376

746

+ 98,4%

5

832

1180

+ 41,82%

200

23066

23428

+ 1,57%

(23,07 Kb)

(23,43 Kb)

114268

114656

(114,27 Kb)

(114,57 Kb)

570268

570630

(570,27 Kb)

(570,63 Kb)

1000

5000

+ 0,34%

+ 0,06%

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com a Tabela 3, os dados sobre qualidade aumentam o tamanho total
da mensagem em um valor muito próximo ao constante (em média 366 bytes), com
pequenas variações devido à quantidade variável de casas decimais gerada pelos
cálculos feitos, o que pode ser mitigado através de técnicas de arredondamento, o
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que tornaria este tamanho constante.

A tabela também permite verificar que a

qualidade aumenta significativamente o tamanho das mensagens pequenas (cerca de
98% para janelas de tamanho = 1), porém este percentual cai drasticamente para
mensagens maiores (apenas 0,06% na mensagem de tamanho = 5000), sendo
insignificante em termos de tempo de processamento ou latência de rede.
Dada a diferença de tamanho de cerca de 98% nas janelas de tamanho igual a 1,
foi feito um novo teste: Foram enviadas trinta mil (30.000) mensagens de janelas de
tamanho igual a 1, na primeira rodada os registros não possuiam nenhum registro
sobre qualidade de dados e o tempo de processamento por registro ficou em 1,333
ms. Em uma segunda rodada, foram adicionados dados sobre qualidade aos mesmos
registros da primeira rodada e novamente enviados os trinta mil registros ao servidor,
obtendo um tempo de processamento curiosamente inferior: 1,233 ms por mensagem.
Após isso, as duas rodadas anteriores foram repetidas obtendo então os valores:
0,833 ms com dados sobre qualidade e 0,8 sem dados sobre qualidade. Assim, podese assumir que mesmo em mensagens cujo tamanho aumenta significativamente
devido aos dados sobre qualidade, os valores de tempo de processamento não se
alteram de forma significativa. A Tabela 4 sumariza os resultados do teste citado.

Tabela 4 – Testes feitos com janelas de tamanho igual a 1, enviadas trinta mil vezes com
e sem dados sobre qualidade.
Com dados sobre qualidade
1,233 ms
Rodada 1

Sem dados sobre qualidade
1,333 ms
Com dados sobre qualidade
0,833 ms

Rodada 2

Sem dados sobre qualidade
0,8 ms

Fonte: Elaborado pelo autor

Portanto, a presença de dados sobre qualidade nas mensagens testadas não
afeta de forma significativa o tamanho das mensagens, com exceção das mensagens
de janelas tamanhos 1 e 5, que ainda assim possuem tempo de processamento tão
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baixo que sua impacto no sistema é mínimo em termos de tempo e capacidade de
processamento.
4.2.2 Impacto da Qualidade no Tempo de Processamento
Também foram realizados testes para verificar se existe uma correlação entre a
qualidade dos dados na janela e o tempo de processamento desta. Para isto, foi
selecionada a dimensão de Completude como objeto de estudo e, assim, foram
geradas janelas de tamanho igual a mil (1000) com os seguintes valores de
completude: 75, 86, 53, 20,4 e 5,3 e verificados os tempos de processamento para
cada uma. Para cada valor de completude foram executados dois testes, os resultados
estão detalhados na Tabela 5.

Tabela 5 – Tempos de processamento em milisegundos para diferentes valores
de completude
COMPLETUDE

TESTE 1

TESTE 2

MÉDIA

75,86%

38,701

17,534

28,1175

53,00%

24,465

29,3

26,8825

20,40%

5

10,8

7,9

5,30%

7,4

4,704

6,052

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com a Tabela 5, o tempo de processamento por registro cai à medida
que a completude também diminui. Isto se explica pelo fato de que o cálculo dos
indicadores de interesse exclui campos nulos para evitar erros, assim, quanto menor
for o valor da completude menos dados serão usados nos cálculos dos indicadores
de interesse e o tempo de processamento tende a ser menor.

4.3 Avaliação da Central de Sensores
A aplicação Java executada na central de sensores (Raspberry pi) também foi
testada a fim de avaliar sua performance ao longo do tempo de processamento. Para
isso, foi utilizado o mesmo script criado para avaliar o processo Java do spark citado
no item 4.2, que gravou em um arquivo o resultado do comando “top” a cada dez
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segundos, por um período de doze horas. A aplicação foi configurada para gerar
janelas de tamanho igual a dez mil (10.000), ou seja, envia uma mensagem a cada
dez mil medições feitas. O Gráfico 3 ilustra os percentuais em termos de memória e
uso de CPU pela aplicação.
Gráfico 3 – Percentuais de utilização de memória e CPU pelo processo Java executado
no Raspberry pi.
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Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com o Gráfico 3, a aplicação manteve o uso baixo de memória e CPU
do sistema ao longo do tempo de processamento, apresentando um pequeno pico de
de cerca de 43% de uso de CPU e 10% de uso de memória no exato instante em que
a medição número dez mil foi feita, o que é explicado pelo fato de a aplicação ter
iniciado a serialização dos objetos Java, gerando uma String de tamanho igual 1,14
Megabytes. Após este evento, o valor de uso de CPU voltou a valores normais ao
passo que o valor de uso de memoria permaneceu constante, o que pode ser
explicado pelo fato de o coletor de lixo (“Garbage Collector”, em inglês) do Java não
ter sido sensibilizado devido ao fato de a utilização de memória por parte da aplicação
ter permanecido muito baixa (em torno de 10%). Este comportamento pode ser melhor
estudado no futuro, de qualquer forma a aplicação foi revisada em busca de
vazamentos de memória (“memory leaks”, em inglês), porém sem resultados. Além
disso, todas as estruturas de dados usadas são devidamente limpas e suas
referências apontadas para “null”, o que torna essas estruturas elegíveis à limpeza de
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memória pelo garbage collector no momento adequado. Portanto, pode-se considerar
a aplicação Java estável quanto ao uso de recursos como cpu e memória, mesmo
executando por várias horas e com um tamanho super dimensionado de janelas de
medição (dez mil), o que pode ser considerada uma situação de uso relativamente
excessiva da aplicação.

4.4 Resumo dos Resultados
Após análise dos resultados obtidos, é possível concluir que o sistema
desenvolvido é viável tecnicamente, podendo suportar altas demandas de envio de
simultâneo de mensagens, mesmo em tamanhos variados de janela. A aplicação pôde
suportar o processamento simultâneo de até trinta mil mensagens, mesmo
executando em um nó único em um servidor virtualizado de apenas 11 GB de memória
disponível. Espera-se que o sistema suporte cargas muito maiores de dados se
instalado em um cluster de máquinas com maior capacidade de memória e
processamento. Também foi possível notar que a transmissão de dados sobre
qualidade em janelas enviadas em fluxo têm impacto insignificante em termos de
tempo de processamento e uso de recursos computacionais, sendo determinante
apenas o fator de agregação de registros (também chamado de “janela”) das
mensagens. Neste contexto, também conclui-se que um mecanismo de ajuste
dinâmico no tamanho das janelas faz total sentido em um sistema de gerenciamento
de streams comprovando assim a utilidade prática da proposta de Klein (2009), sendo
esta uma contribuição importante deste trabalho. Ainda de forma similar ao tamanho
das janelas, a dimensão de completude se mostrou determinante no tempo de
processamento dos registros, pois esta dimensão está ligada ao número de medições
válidas enviadas ao servidor para os cálculos dos indicadores de interesse, assim,
quanto maior a completude maior é o tempo de processamento da janela.
Por fim, a adoção do computador Raspberry pi como central de sensores mostrouse viável tecnicamente para uma aplicação de monitoramento de variáveis ambientais,
funcionando de forma estável durante todos os testes e demonstrando a praticidade
no desenvolvimento de aplicações em Java para este tipo de plataforma, o que
comprova as vantagens citadas por Vujovic (2014) em relação ao uso do Raspberry
pi.
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5

CONCLUSÃO
Esta pesquisa teve como foco principal a gestão eficiente da qualidade na

transmissão de dados em streams. Como caso de estudo foi escolhido o de coleta e
transmissão de dados de monitoramento ambiental, pois esta é uma área cuja
qualidade de dados tende a ser baixa, devido a fatores associados ao ambiente
adverso em que os dispositivos operam, bem como a qualidade e precisão limitada
dos sensores normalmente utilizados para este tipo de coleta. O problema de pesquisa
associado a este trabalho foi o de como fornecer de forma eficiente dados sobre
qualidade em ambientes de transmissão de dados em fluxo e seu objetivo foi propor
uma solução tecnológica para este problema, usando para isso um método proposto
na bibliografia. Este método se resume basicamente em transmitir dados coletados
dos sensores de forma agregada em conjuntos denominados “janelas” pela
bibliografia, sendo o fator desta agregação ajustado de forma dinâmica, segundo
alguns indicadores aqui descritos. A qualidade dos dados é avaliada para cada
conjunto e transmitida junto à janela, reduzindo assim o custo computacional em
termos de armazenamento, processamento e rede de se incorporar atributos sobre
qualidade em ambientes de transmissão de dados em fluxo.
Após a implementação e teste do método proposto foi observado que o modelo
funciona como esperado, podendo atender à altas demandas de processamento de
mensagens provenientes de sensores ambientais com dados sobre qualidade
incorporados. Também foi observado que os dados sobre qualidade têm efeito
baixíssimo sobre o tempo de processamento e quantidade de dados nas mensagens
geradas, sobretudo em janelas maiores de transmissão, chegando a onerar um
máximo de 4,1% em tempo de processamento segundo o teste sumarizado na Tabela
4 e apenas 0,06% a mais em tamanho das mensagens, segundo a análise feita na
Tabela 3.
O fator considerado decisivo para o tempo de processamento e uso de recursos
computacionais foi o tamanho da janela (ou fator de agregação) das mensagens
geradas, reforçando a utilidade prática do método proposto na bibliografia de ajuste
dinâmico no tamanho das janelas de acordo com o grau de variação dos dados
medidos. No futuro o sistema poderá ser modificado para considerar outros fatores
para ajustar o tamanho das janelas, como a capacidade de processamento do
servidor, por exemplo. Assim, conclui-se que o método de ajuste dinâmico no fator de
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agregação é útil em termos práticos para a transmissão de dados em fluxo, sendo
esta uma contribuição deste trabalho.
De forma geral, o sistema desenvolvido demonstra a viabilidade técnica do método
proposto conceitualmente na bibliografia e resolve o problema de pesquisa proposto,
fornecendo assim uma solução técnica para o problema da transmissão de dados em
fluxo incorporando atributos de qualidade de forma eficiente. Esta pode ser
considerada a principal contribuição deste trabalho para a área de qualidade de
dados.
Por fim, pode-se destacar que o sistema desenvolvido pode ser aplicado para
outros contextos de coleta de dados e transmissão em fluxo, a aplicação foi
desenvolvida de forma genérica, permitindo a adição de novos cálculos sobre
qualidade através de configuração. Além disso, novos indicadores de interesse podem
ser facilmente adicionados e são independentes do sistema de processamento de
streams em que estão instalados, podendo também ser adicionados através de
configuração. Portanto, a implementação em si também pode ser uma contribuição
para outras áreas de pesquisa que envolvam a coleta de dados em fluxo incorporando
metadados.

5.1 Trabalhos Futuros
Para futuros trabalhos sugere-se a implementação dos operadores propostos por
Klein (2009), citados neste trabalho na seção 2.3, e a avaliação da performance
destes. Outro ponto interessante de pesquisa seria utilizar a abordagem de Cho
(2017), que utiliza uma estrutura de dados probabilística para reduzir o tamanho das
mensagens JSON trocadas no sistema, aumentando a performance e reduzindo o uso
de recursos de rede para a transferência de dados. Esta abordagem é interessante
por manter os benefícios de interoperabilidade das mensagens JSON, porém
aumentando sua eficiência em termos de armazenamento. Outro tema interessante
de pesquisa seria extender os indicadores de interesse implementados neste trabalho,
incluindo algoritmos de mineiração de dados como clusterização e algoritmos
preditivos, podendo inclusive gerar novas ações no sistema como por exemplo gerar
alertas antes de uma possível falha ocorrer em um equipamento monitorado. Por fim,
sugere-se a implementação da persistência de dados no sistema desenvolvido neste
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trabalho de forma a permitir a elaboração de relatórios e indicadores de qualidade
sobre o volume de dados gerado.
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