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RESUMO 

Objetos do dia-a-dia estão sendo aperfeiçoados para contar com 

poderes de processamento, comunicação e capacidades sensoriais (medição 

de temperatura, sensor de movimento, etc.). Eventualmente, quase todos os 

objetos possuirão algum tipo de inteligência, tendo em vista que, nos dias 

atuais, existem aplicações que aproveitam essa inteligência e fornecem os 

mais diversos serviços aos seus proprietários. Quando esses objetos são 

compartilhados com amigos, colegas e vizinhos, mais pessoas são 

beneficiadas por esses serviços. Além disso, uma rede que compartilhe objetos 

inteligentes também pode fornecer serviços únicos que utilizam as informações 

disponíveis em diversos objetos para prover aos usuários novas informações. 

Estes, por sua vez, só existiriam com o seu acesso às informações contidas em 

diversos objetos de pessoas diferentes.  

Uma das formas possíveis para compartilhar objetos inteligentes é com 

a utilização de redes sociais, não apenas como meio de divulgação, mas 

também como fonte de informação (grafos de relacionamentos e perfis de 

usuários).  

Por isso, este trabalho propõe um Framework capaz de auxiliar o 

desenvolvimento de sistemas que integram objetos inteligentes com redes 

sociais. Foram levantados requisitos funcionais e não funcionais a partir do 

qual a arquitetura do Framework foi criada. Ademais, o trabalho também 

apresenta um protótipo desenvolvido com base no Framework e tem a 

finalidade de servir como prova de conceito do mesmo. 
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ABSTRACT 

Daily objects are being enhanced with processing, communication and 

sensing capabilities (temperature measurement, movement sensors, etc.). 

Eventually, most of the objects will have some intelligence and nowadays some 

applications already take advantage of that intelligence to provide services for 

those objects’ owners. When shared with friends, colleagues or neighbors even 

more people are able of benefiting from those services. Besides that, a network 

that shares smart objects can also offer unique services by using the 

information gathered from several objects and providing users with new 

information.  Those services could only exist with the information provided by 

smart objects owned by different people.  

One of the ways of sharing those smart objects is within a social network, 

not only as means of publishing but also as source of information (social graphs 

and user profiles).  

Therefore, it is proposed a Framework capable of helping on the 

development of systems that integrate social networks with smart objects. Both 

functional and nonfunctional requirements were gathered from which the 

Framework’s architecture was designed.  Furthermore, a prototype is also 

developed using the Framework and has the purpose of being a proof of 

concept.  
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1) Introdução 

1.1) Motivação 

Desde a sua concepção nos anos 70, passando pelo início de sua 

operação comercial nos anos 80 e, em especial, com a adoção global da 

aplicação de World Wide Web (WWW) em meados dos anos 90, a Internet tem 

crescido de forma avassaladora. Desde então, o mundo tem presenciado uma 

avalanche de novas aplicações, a produção maciça de novos conteúdos 

multimídia e interativos, e a criação exponencial de novos serviços sobre a 

grande rede. 

Uma nova onda vem se formando na Internet, e já é esperado um 

crescimento ainda mais explosivo à medida que objetos inteligentes passem 

também a fazer parte da grande rede mundial. Um objeto inteligente (“smart 

object”), em uma definição adaptada de (Vasseus, 2010), “é um pequeno 

dispositivo eletrônico equipado com um elemento sensor ou atuador, um 

pequeno microprocessador, uma memória de baixa capacidade, um 

componente de comunicação de baixo alcance e uma fonte de alimentação que 

garante a energia elétrica necessária para que o objeto possa realizar o seu 

trabalho”. O sensor ou atuador provê ao objeto a capacidade de interagir com o 

mundo físico: a informação do mundo físico é obtida através dos sensores e o 

mesmo mundo físico é afetado pelos atuadores. O microprocessador permite 

ao objeto inteligente realizar transformações sobre os dados capturados, 

embora a uma velocidade e complexidade limitadas. O componente de 

comunicação, por sua vez, expõe as leituras dos sensores para o mundo 

exterior e recebe informações enviadas por outros objetos inteligentes. 

Um dos precursores dos objetos inteligentes foram os dispositivos 

equipados com RFID (Finkenzeller, 2010) (do inglês Radio Frequency 
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Identification), tecnologia que permite a identificação de objetos por meio de 

ondas de rádio.  Com o uso de RFID é possível, por exemplo, identificar todos 

os objetos presentes em um carrinho de compras de supermercado sem que 

se tenha que passar cada código de barra manualmente, como feito 

atualmente, bastando que cada produto possua um identificador de RFID. 

Outro exemplo bastante disseminado de objetos inteligentes são as Redes de 

Sensores sem Fio (wireless sensor networks), usadas para o monitoramento de 

grandezas ou fenômenos do ambiente físico. 

Em particular, as redes de sensores sem fio (RSSF) são exemplos de 

objetos inteligentes que prometem revolucionar a atividade de sensoriamento 

em vista do seu tamanho, baixo custo, flexibilidade, precisão e facilidade de 

implantação. Sensores podem ser implantados em locais inóspitos e de difícil 

acesso humano, e servir como fonte de informação para a tomada de decisão 

em diferentes cenários de aplicação. O potencial de observação e controle do 

mundo real permite que essas redes miniaturizadas se apresentem como uma 

solução para diversas aplicações. Exemplos incluem: monitoramento 

ambiental, gerenciamento de infraestrutura, biotecnologia, transporte, controle 

militar, medicina, monitoramento e controle industrial, segurança pública e de 

ambientes em geral e áreas de desastres e risco para vidas humanas, entre 

outras. A perspectiva é que as RSSF se tornem disponíveis em todos os 

lugares executando as tarefas mais diferentes possíveis. Este potencial tem 

estimulado o desenvolvimento de hardware e software para RSSF e atraído a 

atenção da comunidade acadêmica e da indústria. 

Recentemente, objetos inteligentes vêm sendo explorados na viabilização 

do conceito de Cidades Inteligentes (Vasseur, 2010). Este é um conceito que 

está relacionado à oferta de serviços de informação e comunicação para 

solucionar problemas dos cidadãos em seus conglomerados urbanos. Uma 

cidade inteligente oferece soluções para vários problemas, tais como: trânsito, 

vigilância, atendimento de emergência, monitoramento ambiental, saúde, 

educação e inclusão digital, bem como permite uma maior eficiência e 

transparência na gestão pública. Para suportar a implementação de soluções, 

um volume enorme de dados urbanos precisam ser coletados e disseminados 
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através de infraestruturas de comunicação que, por sua vez, exigem formas 

integradas, heterogêneas, e inteligentes de comunicação sem fio. Objetos 

inteligentes, por exemplo, redes de sensores se enquadram perfeitamente 

nesse cenário. 

Cabe observar que num cenário mais abrangente de Cidade Inteligente os 

objetos inteligentes não pertencem necessariamente apenas às instituições 

públicas e empresas. Pessoas comuns podem, também, possuir tais objetos, 

mesmo que seja apenas um celular com capacidade de sensoriamento. Neste 

cenário, o compartilhamento desses objetos não é menos importante do que os 

das instituições e empresas para a criação dos serviços de uma cidade 

inteligente. Assim, de posse de um meio que facilite o acesso e o 

compartilhamento de objetos inteligentes é possível que os próprios cidadãos 

sejam, também, corresponsáveis pela inteligência da cidade em que residem. 

Eles compartilhariam os seus objetos com seus amigos e vizinhos, formando 

uma grande rede de objetos inteligentes cujas informações poderiam ser 

usadas, por exemplo, por aplicações de compartilhamento de informações 

baseadas nas Redes Sociais. Neste cenário de integração, objetos inteligentes 

passam a ser vistos como novos agentes da rede social, podendo ser 

chamados de “social objects” (Rosi et al., 2011).  

Redes Sociais são plataformas com foco na construção de redes de 

relacionamento social similares às existentes no mundo real, em que cada 

usuário insere dados como interesses particulares e lista de amigos. As redes 

sociais mais conhecidas atualmente são o MySpace, o Facebook e o Orkut, 

mas existem outras, algumas com maior representação em certas regiões do 

planeta. As redes sociais facilitam a interação entre pessoas e podem ser 

utilizadas para conhecer novos indivíduos, manter contato com conhecidos, 

agendar eventos, compartilhar fotos e interesses, etc. 

 

A integração dos dados coletados por objetos inteligentes como as redes 

de sensores às redes sociais permite levar ao desenvolvimento de aplicações 

muito mais elaboradas, centradas no cidadão ou voltadas para o atendimento 

de comunidades específicas da cidade. As aplicações estariam cada vez mais 
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integradas com a rotina dos seus usuários e das cidades em que residem. Por 

exemplo, numa aplicação de monitoramento de enchentes de rios urbanos, 

sensores localizados em diversas partes do leito do rio poderiam detectar um 

aumento muito rápido e expressivo do nível de água. Com isso, a aplicação 

poderia prever quando uma enchente é eminente e difundir automaticamente 

essa informação para a população das comunidades vizinhas ao rio via rede 

social. Numa aplicação de monitoramento de trânsito, sensores poderiam 

identificar que determinada via da cidade está com a velocidade média muito 

baixa e, com esta informação e o conhecimento das rotas usualmente 

utilizadas pelo cliente, uma aplicação de rede social poderia sugerir que o 

usuário evitasse aquela via. 

 

Apesar de já existirem plataformas e frameworks que se propõem ao 

compartilhamento de objetos inteligentes, mesmo que muitas vezes se 

limitando apenas às informações coletadas de poucos sensores ou celulares, 

um número reduzido delas faz esse compartilhamento com o auxílio das redes 

sociais (Miluzzo et al.,2008), (Gorman, 2009) e (Guinard, 2010). As propostas 

que se aproveitam das facilidades de disseminação de dados das redes sociais 

possuem arquiteturas pouco genéricas (isto é, são “engessadas”), que só 

funcionam com objetos que se comunicam através de protocolos específicos, o 

que reduz a quantidade de objetos compatíveis com tais sistemas. 

 

Um framework que se proponha a apoiar o desenvolvimento de sistemas 

de compartilhamento de objetos inteligentes presentes em um cenário de 

Cidade Inteligente, tem como requisito essencial apresentar uma arquitetura 

conceitual com elementos arquiteturais genéricos e flexíveis. Esses elementos 

devem permitir a comunicação com tipos variados de objetos inteligentes, 

independentemente de natureza tecnológica, protocolos específicos e formatos 

particulares de representação de dados. O framework deve, ainda, prover 

suporte à integração desses objetos às várias redes sociais existentes, não se 

apresentando como solução para uma rede social particular. Em outras 

palavras, a implementação de um sistema baseado em um framework como o 

citado deve permitir que as informações presentes nos objetos inteligentes 
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possam ser usufruídas por todos os usuários autorizados das redes sociais 

alvo das aplicações, sem preocupações com as interfaces particulares de 

acesso à rede e nem com os tipos de tecnologias que estão por trás das trocas 

de informação. 

1.2) Objetivos 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um framework conceitual para ser 

usado como base para o desenvolvimento de sistemas de compartilhamento de 

objetos inteligentes por meio de redes sociais. O framework proposto define um 

conjunto de elementos arquiteturais, cujas funcionalidades são obtidas a partir 

do levantamento de requisitos funcionais e não funcionais considerando o seu 

potencial cenário de uso. Dentro dos requisitos não funcionais destacam-se a 

interoperabilidade e extensibilidade dos sistemas. Deste modo, sistemas 

implementados com base nas suas funcionalidades podem operar com 

diversos tipos de (novos) objetos inteligentes e (novas) redes sociais. É 

importante ressaltar que não é objetivo do trabalho uma interoperabilidade a 

nível semântica, assim, para que um novo objeto inteligente ou rede social seja 

suportado é necessário criar um driver para esse objeto ou rede social. Além 

disso, o framework dispõe de funcionalidades adicionais para auxiliar o acesso 

aos objetos inteligentes, não se limitando a funcionar apenas como gateway 

entre as redes sociais e os objetos inteligentes. 

 

Como prova de conceito, o trabalho apresenta a implementação de um 

protótipo de sistema com base no framework proposto. O protótipo utiliza o 

protocolo CoAP (Shelby, 2012) para se comunicar com os objetos inteligentes 

mas, como foi desenvolvido segundo as direções estabelecidas pelo 

framework, novos protocolos de aplicação podem ser adicionados. A rede 

social escolhida para a implementação do protótipo foi o Facebook (Facebook, 

2010), mas, igualmente, o suporte a outras redes sociais pode ser adicionado 

usando a abstração proposta no framework. 
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1.3) Metodologia 

O primeiro passo para o desenvolvimento do trabalho foi o estudo de 

propostas recentes de integração entre redes sociais e objetos inteligentes 

relatadas na literatura. Esse passo foi fundamental para o entendimento das 

tecnologias usadas na integração, e das dificuldades e desafios da tarefa. Dois 

trabalhos, em especial, foram importantes no estudo, sendo investigados em 

maiores detalhes: o Sensorpedia (Gorman, 2009) e o SAC (Guinard, 2010). Foi 

constatado que, apesar desses trabalhos apresentarem soluções para a 

integração, eles se caracterizam por serem pouco flexíveis e por apresentarem 

limitações quanto aos tipos de objetos inteligentes que podem interagir com os 

sistemas. Por isso, a decisão de se definir um novo framework flexível o 

suficiente para suportar diversos tipos de redes sociais e objetos inteligentes se 

apresentou mais interessante.   

 

Para se definir as características necessárias do framework foi necessário 

realizar um estudo das tecnologias de redes sociais e objetos inteligentes, 

considerando modelos de comunicação e as funcionalidades oferecidas. Para o 

estudo de objetos inteligentes foram usados os sensores sem fio (plataformas 

MicaZ (MicaZ,2012) e TelosB (TelosB, 2012)) disponíveis no Laboratório de 

Pesquisas em Rede e Multimídia (LPRM/UFES). Foram estudados os sistemas 

operacionais TinyOS (Hill et al., 2000) e Contiki (Dunkels, 2004), a linguagem 

de programação padrão deste sistema operacional, a nesC (Gay, 2003), além 

de bibliotecas que auxiliam o acesso a objetos inteligentes e às redes sociais, 

tais como Californium (Kovatsch, 2012)  e gwt-oAuth2 (gwt-oAuth2, 2012). 

 

Tendo como base o levantamento realizado de requisitos funcionais e não 

funcionais, partiu-se então para a definição da arquitetura conceitual. O 

framework foi dividido em módulos, cada um deles responsável por um ou mais 

requisitos. Devido ao baixo grau de coesão conseguido, a modificação de um 

módulo não interfere nos demais, desde que mantidas as funções e as 

interfaces especificadas no framework. 
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Finalmente, como prova de conceito, partiu-se para a implementação de 

um protótipo de sistema de integração de redes sociais e objetos inteligentes. A 

implementação realizada usou framework proposto, cujas funcionalidades 

foram implementadas quase que por completo.  Testes funcionais também 

foram realizados no protótipo como forma de validação informal do sistema 

desenvolvido. 

1.4) Organização 

 Além desta Introdução, o restante da dissertação está assim organizado: 

o Capítulo 2 apresenta os trabalhos relacionados, divididos entre sistemas que 

utilizam objetos inteligentes, sistemas que se apoiam em redes sociais como 

fonte de informação e trabalhos que fazem a integração entre rede social e 

objetos inteligentes.  O Capítulo 3 introduz o framework, apresentando o 

cenário vislumbrado de uso, requisitos e uma visão detalhada da arquitetura 

conceitual proposta. O Capítulo 4 apresenta a implementação do protótipo e 

uma breve discussão sobre as decisões tecnológicas adotadas. Finalmente, o 

Capitulo 5 conclui o trabalho, apresentando as considerações finais e as 

perspectivas de trabalhos futuros. 
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2) Objetos Inteligentes e Redes Sociais: Aplicações, 

Aspectos Tecnológicos e Trabalhos Relacionados 

Redes sociais estão entre os serviços mais utilizados na Internet, não só 

como provedores de recursos e meio de contato entre pessoas, mas também 

como serviço de autenticação de usuários e fornecedor de recursos como 

grafos sociais a aplicações. A facilidade de acesso e compartilhamento de 

informações é um dos motivos do sucesso das redes sociais. Sistemas que se 

aproveitem dessa facilidade de acesso para o compartilhamento de objetos 

inteligentes através das redes sociais apresentam um grande potencial de uso, 

particularmente em um cenário de Cidades Inteligentes. 

 

Devido à vasta gama de objetos inteligentes que podem ser usadas para 

instrumentar as cidades, vislumbra-se nos próximos anos o surgimento de um 

número expressivo de aplicações usando recursos disponíveis nesses objetos, 

aumentando a oferta de novos serviços voltados para os cidadãos e a 

coletividade. São considerados recursos de um objeto inteligente as 

funcionalidades que este oferece a que o acessa, ou seja, um objeto que 

ofereça sensoriamento de temperatura e humidade do ar possui dois recursos. 

Neste cenário, redes sociais integradas a objetos inteligentes passam a serem 

vistas como poderosos “sensores sociais”, alimentando sistemas 

computacionais que monitoram e controlam aspectos dos mais diversos das 

cidades e que usam como entrada adicional, dados provindos dos objetos 

inteligentes. 

 

Este capítulo apresenta um conjunto de trabalhos relacionados ao 

framework proposto bem como realiza uma breve apresentação das 

tecnologias investigadas para a sua implementação. O capítulo se inicia 

ilustrando alguns dos possíveis domínios de aplicação de objetos inteligentes, 

como forma de destacar o seu amplo potencial de uso.   Na sequência, são 

apresentados alguns trabalhos relacionados relatados na literatura que também 
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exploram a integração de objetos inteligentes e redes sociais. Por fim, são 

apresentados aspectos de sistema operacional, interfaces de programação e 

protocolos de comunicação considerados importante na implementação do 

protótipo desenvolvido nesta dissertação. 

2.1) Objetos Inteligentes 

2.1.1) Objetos Inteligentes: Áreas de Aplicação 

Vários são os domínios de aplicação de objetos inteligentes. Esta 

subseção introduz alguns exemplos de potenciais áreas e ambientes em que 

objetos inteligentes podem ser empregados. O objetivo é o de ilustrar o grande 

leque de possibilidades para o desenvolvimento de aplicações desta 

tecnologia. 

 

a) Smart Grids 

 

Smart Grid é um conceito relacionado à implantação de redes elétricas 

inteligentes (Vasseur, 2010). Num ambiente de smart grids, sensores coletam 

dados da rede elétrica e os enviam para tratamento de ferramentas de análise 

e sistemas de informações gerenciais. Com os dados obtidos, é possível prever 

quando a rede está sobrecarregada, antever um ponto de falha e, assim, tomar 

as devidas providências antes que ocorra a queda da rede ou  que 

equipamentos sejam queimados. A maior contribuição desse tipo de aplicação 

é a estabilidade da rede, uma vez que um apagão elétrico pode custar milhões. 

Outro benefício de extrema relevância é o aumento da segurança, mitigando 

ataques que poderiam comprometer a rede elétrica. 

 

b) Automação de Residências 

 

Em um cenário de “casa do futuro”, repleta de objetos inteligentes, que 

vão desde os mais simples, como lâmpadas e fechaduras de portas, até alguns 
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mais elaborados, como televisores e geladeiras, as aplicações que ganham 

destaque são aquelas voltadas para o controle da energia. Neste cenário, 

aparelhos eletrodomésticos poderiam ser ligados e desligados 

automaticamente, sem a intervenção humana, reduzindo o consumo de 

eletricidade. Sensores espalhados pela residência poderiam também facilitar a 

implantação ou a melhoria de sistemas de segurança residenciais, dotando-os 

de funções como acendimento automático de todas as luzes no caso de uma 

invasão, ou mesmo alimentando sistemas de simulação de pessoas dentro da 

casa para quando os donos estiverem viajando. Outras aplicações relevantes 

são vislumbradas, voltadas para a segurança de idosos que moram sozinhos. 

Em invernos fortes de vários países, idosos morrem de hipotermia em suas 

próprias casas. Esta situação poderia ser evitada com a implantação de 

sistemas de monitoramento baseados em sensores de temperatura e de 

presença. Conforto e conveniência também poderiam ser privilegiados através 

de aplicações nas quais objetos residenciais poderiam ter o seu estado 

monitorado por sensores para, em caso da falta de produtos da lista padrão de 

compras mensais dos usuários, por exemplo, conectar-se automaticamente 

com o seu supermercado favorito para a compra dos produtos. 

 

c) Automação de Prédios e Monitoramento da Saúde Estrutural 

 

Em aplicações de automação de prédios e edifícios é possível utilizar 

sensores para perceber situações de emergência, tal como a ocorrência de um 

incêndio, e não só soar os alarmes, como também mostrar, para cada pessoa 

dentro do prédio, de forma personalizada, qual a melhor rota de saída.  Em 

aplicações de monitoramento da saúde estrutural das edificações, sensores 

poderiam ser instalados dentro da estrutura de prédios, pontes, usinas de 

energia e outras construções. Com base nas informações fornecidas pelos 

sensores, seria possível identificar falhas na estrutura, possíveis riscos de 

desmoronamento e excesso de carga evitando, assim, a ocorrência de 

tragédias. 
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d) Rastreamento de Containers: 

Sensores instalados em containers podem ter outras informações além 

de dados de GPS, o que permite saber se o mesmo foi transportado pela rota 

correta e onde se encontra. Também é possível saber qual foi a força 

gravitacional que o container recebeu durante seu transporte (via 

acelerômetro), se este foi aberto ou não (sensores de luminosidade), qual foi a 

umidade e temperatura durante o percurso, etc. Assim, caso um container 

tenha sido violado, seus proprietários são notificados imediatamente e uma 

inspeção no próximo porto pode ser feita. 

 

e) Redes Urbanas de Sensoriamento 

 

Redes Urbanas de Sensoriamento são compostas de um vasto número 

de sensores de diversos tipos e funcionalidades, que permitem o surgimento de 

aplicações das mais diversas de controle e monitoramento. Alguns exemplos 

de uso dessas redes incluem: o monitoramento de alarmes; avisos de perigo e 

evacuação (no caso de uma enchente, por exemplo), rastreamento de animais, 

pessoas e objetos; detecção de vazamentos de instalações de gás e água, e 

monitoramento de poluição do ar e sonora, dentre outras. 

 

f) Internet das Coisas 

 

A combinação da Internet com as tecnologias emergentes de localização 

em tempo real, aliada ao desenvolvimento de sensores de dimensões 

minúsculos, e de sistemas operacionais embarcados eficientes, cria um cenário 

em é possível transformar objetos do dia-a-dia em objetos reais que 

conseguem entender e reagir ao ambiente. Por exemplo, é possível 

transformar ferramentas de trabalho comuns, como furadeiras, britadeiras e 

rolo compactador, em objetos inteligentes ao adicionar funcionalidades 

embarcadas em dispositivos sensores e rádio de comunicação, suportados por 

sistema operacional específico.  Como resultado, os objetos podem, de forma 

autônoma, interpretar as informações coletadas por sensores e tomar decisões, 

além de se comunicar e cooperar com outros objetos. Esses objetos podem ser 
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utilizados para monitorar o tempo em que um trabalhador ficou exposto à 

vibração de uma britadeira, e emitir um aviso caso o trabalhador tenha 

excedido o tempo recomendado.   

2.1.2) Objetos Inteligentes: Plataformas de Sensores sem Fio 

Sensores sem fio ocupam lugar de destaque no universo dos objetos 

inteligentes, sendo considerados os tijolos fundamentais dentro do processo de 

instrumentação e construção das Cidades Inteligentes. Sensores sem fio 

podem ser organizados em redes formando uma infraestrutura eficiente de 

coleta e disseminação de dados. 

 

As redes de sensores sem fio (RSSF) são normalmente formadas por 

dispositivos (nós) de pequenas dimensões, que possuem características 

particulares, como unidade de processamento com pouca capacidade 

computacional, limitações de autonomia de energia, unidade de comunicação 

sem fio de pequeno alcance e pequena quantidade de memória RAM e 

memória flash. Os nós são geralmente colocados ou espalhados no ambiente a 

ser monitorado e são responsáveis por armazenar dados observados a partir 

de sensores acoplados aos mesmos. 

 

As arquiteturas das redes de sensores sem fio geralmente adotam o 

padrão IEEE 802.15.4 (Montenegro et al., 2007) para as camadas física e de 

enlace. De maneira geral, os nós da rede são dispositivos de baixo consumo 

equipados com um ou mais sensores, um processador, memória, fonte de 

energia, rádio e atuador, este último usado para controlar diferentes 

componentes em um sistema, realizando funções como mover o nó sensor e 

controlar o consumo de energia, entre outras funcionalidades. Como já 

mencionado, os nós de uma RSSF podem ser implantados em diversos locais 

(e.g., estruturas civis, automóveis, edifícios e maquinários) para monitorar 

grandezas físicas e servir como fonte de informação para a tomada de decisão 
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em diferentes cenários de aplicação, como predição de danos, alarmes, 

controle de trânsito, e acionamento de equipamentos de segurança. 

 

As RSSFs apresentam características que as distinguem das redes 

tradicionais, entre elas a limitação de recursos computacionais, execução de 

aplicações específicas, requerimento de vida longa, presença de sensores que 

demandam acoplamento com o mundo físico e condições ambientais 

dinâmicas, que requerem a possibilidade de adaptação das aplicações a essas 

mudanças. Como a capacidade de armazenamento interna é baixa, e o 

consumo de energia com comunicação é alto, a informação capturada pelos 

sensores ou recebida de outros nós da rede deve ser processada de forma 

rápida e o resultado retransmitido apenas se necessário. Além das restrições 

particulares de recursos, as RSSFs também apresentam restrições de projeto, 

as quais são dependentes das aplicações e dos ambientes monitorados. O 

ambiente monitorado tem papel crucial na determinação do tamanho e 

topologia da rede, e no esquema de implantação dos nós. 

 

A implementação de protocolos nas diferentes camadas pode afetar 

significantemente o consumo de energia, o atraso fim-a-fim e a eficiência do 

sistema. Protocolos tradicionais de rede não funcionam bem para RSSF, pois 

não foram projetados para lidar com suas restrições particulares. Os protocolos 

propostos para RSSF precisam permitir interações entre as camadas de 

protocolos, com vistas a minimizar o consumo de energia e aumentar a vida útil 

da rede. 

 

Esse conjunto de características distintas levou os desenvolvedores de 

aplicações a desenvolverem protocolos proprietários, assumindo que a 

implementação do protocolo IP seria inviável dado o conjunto de restrições 

apresentado. Entretanto, para construir uma rede de dispositivos e permitir a 

interoperabilidade entre diferentes equipamentos é preciso definir um padrão 

uniforme para a camada de rede. Assim, o grupo 6LoWPAN do IETF (IETF, 

2012) propôs uma camada de adaptação que permite realizar a integração da 

pilha IPv6 com as redes IEEE 802.15.4. 6LoWPAN é um acrônimo para “IPv6 
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over Low power Wireless Personal Area Networks”, sendo um grupo de 

trabalho responsável pela definição das normas (como formato de quadros) 

que permitem a implementação do protocolo IPv6 sobre redes IEEE 802.15.4. 

 

Importante no cenário apresentado é a pilha de protocolos blip 

(Blip,2012), uma implementação das recomendações 6LoWPAN no ambiente 

TinyOS. Com o blip, a rede de sensores pode ser vista como qualquer outra 

rede IP, e muitos programas conhecidos para redes de computadores 

tradicionais também podem ser utilizados, dentre eles o ping e o traceroute, 

ferramentas de verificação do estado de nós e enlaces da rede. A possibilidade 

de interoperabilidade direta com a Internet proporcionada pelo blip assume 

importância fundamental no contexto da criação de infraestruturas de apoio 

para a construção de serviços e aplicações para as Cidades Inteligentes. 

 

Observa-se que, durante o desenvolvimento de framework proposto 

nesta dissertação, em especial visando ao entendimento da interface do 

sistema com a redes de sensores, foi necessário o estudo das suas tecnologias 

associadas, em especial das plataformas de sensoriamento MicaZ (MicaZ, 

2012) e TelosB (TelosB, 2012), dos sistemas operacionais TinyOS (Hill et al., 

2000)) e Contiki (Dunkels, 2004), do blip e da infraestrutura básica de 

programação fornecida pela linguagem nesC (Gay, 2003). 

2.1.3) Objetos Inteligentes: A Camada de Aplicação 

As aplicações exemplificadas anteriormente têm o seu desenvolvimento 

facilitado com a utilização dos padrões de camadas inferiores, que abstraem 

para o desenvolvedor as comunicações com os sensores, aspectos de 

roteamento e outras questões de mais baixo nível. Entretanto, existe também 

uma demanda importante para a integração entre os objetos inteligentes e a 

Internet, que se concentra em funções e protocolos da camada de aplicação, 

por exemplo, o HTTP. Mas, o HTTP não oferece algumas características 
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importantes para protocolos que são utilizados por objetos inteligentes, como a 

economia de energia. 

 

O CoAP (Constrained Application Protocol) (Shelby, 2012) é um 

protocolo da camada de aplicação que foi desenvolvido com o objetivo de se 

ter um protocolo web genérico, alternativo ao HTTP, adequado aos requisitos 

especiais do ambiente de dispositivos de baixa potência para o qual é 

desenvolvido, considerando, principalmente, a questão do consumo de energia. 

O CoAP oferece funcionalidades extras que são otimizadas nas comunicações 

M2M (máquina para máquina), quais sejam: uso do UDP como protocolo de 

transporte;  troca de mensagens assíncronas; baixo overhead de cabeçalho; 

baixa complexidade de parsing; suporte a tipo do conteúdo; proxy simples; 

capacidade de caching; mapeamento HTTP sem estados, além de oferecer 

diversos níveis de segurança. Atualmente, o CoAP protocolo encontra-se em 

seu décimo primeiro draft, publicado no dia 16 de julho de 2012, com prazo de 

expiração em 17 de janeiro de 2013. O grupo CoRE (Constrained RESTful 

Environments) é um Working Group do IETF que é o responsável pela maior 

parte do trabalho de padronização do CoAP. O objetivo é que o protocolo CoAP 

seja adequado no ambiente de Internet das Coisas (Web of Things) e nas 

comunicações M2M.   

 

Em (Kuladinithi, 2011) é utilizada uma biblioteca CoAP para verificar as 

vantagens de se utilizar o protocolo em RSSF ao invés do HTTP. Nos testes 

foram utilizados vários protocolos HTTP, como o do Apache2-firefox, Apache2-

epiphany e também um HTTP com menos funcionalidades, o bareHTTP, este 

último tanto com o protocolo de transporte default, que é o TCP, como com o 

UDP. Mesmo quando comparado ao bareHTTP/UDP, o CoAP transmite 20% 

menos bytes pela mesma informação, e mais de 1000% menos do que os 

protocolos HTTP tradicional. Essas informações podem ser vistas na Figura 1. 
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Figura 1: Número total de bytes transmitidos (Kuladinithi, 2011) 

2.2) Integração com Redes Sociais 

Como visto, quando se integra redes sociais a objetos inteligentes 

surgem novas possibilidades de oferta de serviços e desenvolvimento de 

aplicações mais ricas, dinâmicas e de maior abrangência. Os novos “sensores 

sociais” podem ser usados, por exemplo, na detecção de surtos de doenças. 

Atualmente, muitos dos métodos existentes para a detecção de surtos 

contagiosos não são rápidos o suficiente para conter a contaminação. Mas 

(Christakis, 2010) mostra como melhorar significantemente essa detecção 

utilizando o potencial informativo dos sensores sociais. É sabido que durante 

um surto contagioso, indivíduos que estão no centro de uma rede social são 

mais prováveis de serem infectados do que membros aleatórios da população. 

Assim, essas informações poderiam ser utilizadas para detectar surtos de 

doenças antes que elas atingissem toda a população. 

 

Detecção de eventos em tempo real com sensores sociais também se 

apresenta como uma possibilidade muito interessante de uso. Por exemplo, 

sabe-se que o Twitter é um serviço de microblog que tem recebido grande 

atenção nos dias atuais, e que tem como uma de suas principais 

características sua natureza em tempo real. Quando um terremoto, uma 

enchente, um deslizamento de casas ou outro evento catastrófico ocorre, 

diversas pessoas criam mensagens no Twitter (tweets) relacionadas ao evento 

e, assim, é possível verificar o acontecimento simplesmente observando os 
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tweets. Em (Sakasi, 2010) é proposto um algoritmo para monitorar os tweets e 

detectar os eventos alvos. Nesse sistema, cada usuário do Twitter é 

considerado como um sensor que fornece não só as palavras chaves (hash 

tag) usadas para detectar qual o tipo de evento, como também informações de 

localização. Uma aplicação foi criada para detectar terremotos no Japão (que 

possui um grande numero de usuários), com uma probabilidade de acerto de 

96%, e informar aos usuários subscritos. 

 

Como se vê, aplicações que exploram as características das redes 

sociais tem um grande potencial de uso, e acredita-se que a integração dessas 

redes aos objetos inteligentes poderia ampliar ainda mais este universo de 

aplicações e serviços, sendo de interesse particular para a tarefa de 

materialização do conceito de Cidades Inteligentes.  Por outro lado, essa 

integração trás vários desafios de caráter arquitetural (conceitual) e 

tecnológico, assim como algumas preocupações. Uma das preocupações está 

relacionada às formas de se fazer essa integração. Uma das formas é permitir 

que objetos inteligentes tenham acesso às informações da rede social, 

podendo tomar decisões baseadas no grafo social ou em outras informações 

disponíveis.  Em Social Fusion (Beach et al., 2010), as redes sociais, sensores 

e celulares são utilizados para extrair informações de contexto. Essas 

informações são então utilizadas por dispositivos como televisões, para efetuar 

ações sensíveis ao contexto para indivíduos ou grupo de pessoas. Um exemplo 

de aplicação do Social Fusion é em uma locadora de vídeos que utiliza suas 

câmeras para detectar pessoas na proximidade de um televisor e se comunica 

com o celular das pessoas perto do televisor para obter as informações 

disponíveis nas redes sociais. De posse dessas informações, o televisor 

apresenta trailers de filmes recomendados ao grupo ou indivíduo.  

 

Uma segunda forma de integração é quando a rede social utiliza as 

informações disponíveis em objetos inteligentes ou então ela é utilizada como 

meio de compartilhamento dos objetos. O CenceMe (Miluzzo et al.,2008), por 

exemplo, é um sistema que utiliza celulares como o único tipo de objeto 

inteligente e que tem por objetivo compartilhar os recursos disponíveis no 
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dispositivo (e.g., GPS, câmera e acelerômetro) através de redes sociais como 

Facebook e MySpace. O compartilhamento é feito em tempo real e o histórico 

dos dados coletados permite descobrir quais são as atividades mais comuns, 

se um usuário fica muito tempo sozinho e a sua localização preferida. Uma das 

restrições do CenceME é que ele limita aos celulares os tipos de objetos que 

podem ser utilizados. 

 

Outro exemplo de sistema nesta segunda forma de integração é o 

Sensorpedia (Gorman, 2009), um protótipo desenvolvido com o objetivo de 

permitir que empresas e organizações tenham formas de compartilhar as 

informações obtidas por sensores. O sistema usa redes sociais para organizar 

e fornecer acesso às informações presentes nas redes de sensores e tem 

como público alvo aplicações e usuários para usos científicos, de segurança, 

de saúde e emergências. A arquitetura do Sensorpedia é apresentada em 

Figura 2. O protótipo se divide em uma aplicação Web e em serviços que 

oferecem suporte a essa aplicação. A interface principal é baseada em um 

mapa que permite navegar e descobrir sensores disponíveis por meio de 

palavras-chave e localização. Sua autenticação faz uso do OpenID (OpenID, 

2012), que provê mecanismo de delegação para redes como as do Google e 

Yahoo. A API do Sensorpedia é baseada no formato Atom (Gregorio, 2007), 

uma linguagem XML usada para feeds. Toda a comunicação com os objetos 

inteligentes é feita por meio deste protocolo e, por isso, para se comunicar com 

o Sensorpedia, ou os objetos inteligentes implementam Atom ou se conectam a 

um smart gateway que o implemente. Esta arquitetura de comunicação é muito 

limitada, forçando que os objetos inteligentes usem o Atom mesmo que 

indiretamente. A autenticação é feita com o uso de OpenID que,  apesar de 

realizar a tarefa de autenticação, não permite que as informações da rede 

social sejam acessadas. 
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Figura 2: Arquitetura de Software do Sensorpedia (Gorman, 2009) 

 

 

Outro exemplo deste tipo de integração é o Social Acess Controller 

(SAC) (Guinard, 2010), um sistema para compartilhar objetos que ofereçam 

uma API RESTful (Richardson, 2007) cuja arquitetura é mostrada na Figura 3. A 

plataforma Web do SAC funciona como mecanismo de autenticação e um 

proxy de compartilhamento para objetos inteligentes. Ela gerencia o controle de 

acesso com base nas redes sociais existentes e usa redes sociais como meio 

de divulgar os objetos inteligentes compartilhados.  Para que o SAC funcione é 

necessário que os objetos inteligentes preencham alguns requisitos, tais como 

oferecer uma interface Web que provê funcionalidades comuns no HTTP para 

acessar seus recursos, como GET e POST.  Além disso, os Web Servers que 

expõem os objetos inteligentes (seja embutido no próprio objeto, ou por meio 

de um smart gateway) devem suportar o método HTTP de OPTION, que 

permite receber todos os métodos autorizados para qualquer URL. 

Diferentemente do Sensorpedia, o SAC especifica uma forma mais maleável de 

comunicação com objetos inteligentes não se limitando ao uso do OpenID, 

mas, ainda assim, limita o protocolo de comunicação com objetos inteligentes, 

o que limita os tipos de objetos inteligentes que poderiam ser compartilhados 

pelo sistema.  
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Figura 3: Arquitetura de Componentes do SAC (Guinard, 2010) 

 

O último tipo de integração permite que os objetos inteligentes façam 

parte da rede social, que deixa de conter apenas pessoas para também incluir 

objetos. Nessa nova rede, pessoas e objetos trocam informações como 

membros da rede normalmente. Apesar dos grandes avanços realizados tanto 

no software como no hardware de objetos inteligentes, esses objetos ainda 

possuem diversas limitações tecnológicas, como curto tempo de vida e baixo 

poder de processamento. Isso dificulta e, em alguns casos, torna impossível o 

desenvolvimento de sistemas em que os objetos façam parte integrante da 

rede, consumindo informações de pessoas e outros objetos inteligentes. 

 

Em resumo, observando os sistemas aqui descritos, percebe-se que um 

requisito fundamental dos ambientes ou frameworks que se propõem a facilitar 

a integração entre objetos inteligentes e redes sociais é que ele apresente uma 

arquitetura genérica o suficiente para conseguir se comunicar com uma vasta 

gama de sensores inteligentes e redes sociais, não se prendendo a tecnologias 

específicas e/ou proprietárias, tanto na interface com as redes de sensores 

como na interface com a rede social. Com um sistema desenvolvido com base 

nessas premissas, é possível compartilhar um grande número de objetos 

inteligentes pelas redes sociais e isso torna mais simples e eficazes as 

aplicações que usam os recursos disponíveis nesses objetos inteligentes. Além 

disso, amplia-se o universo de novos tipos de aplicações. 
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3) Arquitetura do Framework 

Este capítulo introduz o framework, apresentando o cenário vislumbrado de 

uso, requisitos e uma visão detalhada da arquitetura conceitual proposta. 

3.1) Cenários 

Os cenários descritos a seguir foram feitos com base nos estudos feitos na 

literatura.  A sociedade moderna está alcançando o limiar de um futuro em que 

os objetos do dia-a-dia passam a ser inteligentes podendo conversar entre si e 

com seus usuários. Com o estabelecimento da Internet das Coisas essa 

comunicação ocorre por meio da Internet, ultrapassando as barreiras 

tecnológicas que ainda existem. Atualmente, as redes sociais são as maiores 

formas de trocas de mensagens casuais entre usuários. É interessante, 

portanto, que usuários possam compartilhar com seus amigos as informações 

dos objetos inteligentes que estes possuem. Usuários poderiam compartilhar 

seus objetos inteligentes com seus amigos ou até publicamente. Em um 

cenário simples de utilização de objetos inteligentes compartilhados por meio 

de redes sociais, os usuários publicam em seus murais os valores informados 

pelos seus próprios dispositivos além das informações dos objetos que foram 

compartilhados por outros usuários. Além da publicação no mural, um 

aplicativo em seu perfil na rede social poderia ter acesso aos objetos 

inteligentes instalados na casa do usuário. A aplicação poderia, por exemplo, 

detectar a existência de uma pessoa (intrusa ou não) por meio de sensores de 

movimento, temperatura, barulho, luminosidade e outros. 

 Um segundo exemplo de cenário de uso social é o monitoramento de 

barulhos e ruídos em uma comunidade. Uma aplicação poderia receber 

denuncias de barulhos, descobrir a origem dos barulhos e avisar às 

autoridades. Além disso, os sensores de ruído poderiam ser usados para dar 

prioridade a denuncias dos lugares mais barulhentos. Notem que nesse 

cenário, a eficiência desse tipo de aplicação depende diretamente da 

granularidade das informações de ruído. Isto é, quanto maior o número de 
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objetos captando ruído por unidade de espaço, mais precisa será a localização 

detectada pela aplicação. Com isso, a viabilidade desse tipo de cenário 

depende da facilidade que os usuários terão em compartilhar seus objetos. 

 Assim, o framework visa atender a aplicações similares às dos cenários 

descritos e, por isso, suas funcionalidades foram extraídas desses cenários. 

Outros cenários poderiam ser imaginados, o que poderia implicar na 

necessidade de novas funcionalidades. Apesar desses outros cenários não 

serem tratados no escopo do trabalho, ainda assim, eles podem vir a ser 

contemplados por meio de uma extensão do framework. 

3.2) Requisitos 

 Analisando-se os cenários citados e os trabalhos relacionados citados 

como (Gorman, 2009) e (Guinard, 2010), alguns requisitos para sistemas que 

promovam a integração de objetos inteligentes e redes sociais.  

 Os requisitos do sistema são escalabilidade, facilidade de uso, 

extensibilidade, interoperabilidade, segurança e privacidade. 

 Escalabilidade: Com a Internet das Coisas surge um cenário em que 

objetos do dia a dia possuem a funcionalidade de se conectar a Internet. Visto 

que esse sistema pretende disponibilizar objetos inteligentes de forma simples 

com o apoio de redes sociais e a grande quantidade de objetos que podem vir 

a ser compartilhados, a escalabilidade do sistema torna-se fundamental para o 

funcionamento do sistema.  Em um sistema que trabalha com objetos 

inteligentes, quanto mais povoada for a malha de objetos mais precisos e reais 

serão os dados calculados. 

Uma implementação que não leve em conta escalabilidade poderia 

enfrentar problemas de DoS (Denial of Service) quando uma elevada 

quantidade de usuário tentasse acessar os recursos disponibilizados pelo 

sistema. 

Facilidade de Acesso e Compartilhamento: O principal objetivo do 

sistema é que objetos inteligentes possam ser compartilhados entre grupos 

sociais e de nada adiantaria se os acessos e compartilhamentos difíceis de 
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serem feitos. Dado que um usuário possui um objeto inteligente conectado a 

web, deve ser possível compartilhar os recursos do objeto de forma simples. É 

importante que usuários não especialistas não tenham qualquer dificuldade 

para utilizar todas as ferramentas fornecidas pelo sistema. Se qualquer usuário 

consegue adicionar seus objetos inteligentes ao sistema com o tempo a 

quantidade de objetos inteligentes disponíveis será muito grande, o que torna 

qualquer aplicação que utilize sensores inteligentes mais atraente e pode até 

gerar um efeito em cascata que faria ainda mais usuários querer cadastrar os 

seus dispositivos.  

O uso de uma página Web simples que faz autenticação com redes 

sociais já existentes e, assim, não requer que o usuário tenha que criar um 

novo perfil ou adicionar todos seus amigos é forma de facilitar o acesso e 

compartilhamento.  

Extensibilidade: Um sistema extensível é construído de forma a incluir 

mecanismos que permitam expandir capacidades do sistemas sem que 

modificações grandes tenham que ser feitas na infraestrutura do sistema. 

Infelizmente o não existe um protocolo unanime para acessar Redes 

Sociais. OpenSocial foi uma iniciativa do Google que acabou não sendo muito 

adotado, exemplo disso é que a mais nova rede social do Google (Google+) 

não dá suporte ao OpenSocial. Além disso, não existe uma rede social 

unanime por isso as mais acessadas não são sempre as mesmas sendo 

importante permitir que o usuário acesse a rede que lhe é mais conveniente. 

Assim, o sistema deve ser desenvolvido com a possibilidade de adicionar 

suporte a novas Redes Sociais quando necessário. 

Outra forma de estender o sistema é adicionar novas funcionalidades, ou 

modificar funcionalidades já existentes e a forma modular como o Framework 

foi desenvolvido é fundamental para facilitar essa extensibilidade. 

Interoperabilidade é a capacidade do sistema de funcionar com outros 

produtos ou sistemas do presente ou futuro sem nenhuma restrição no acesso 

ou implementação. 

Na Internet das Coisas (do inglês Web of Things) diversos objetos 

(muitas vezes heterogêneos), chamados objetos inteligentes, tornam-se 

fornecedores de informação. Portanto, é importante que sistemas que trocam 
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mensagens com os objetos inteligentes utilizem alguma mecanismo que facilite 

o uso de diversos protocolos, e que não se prenda a protocolos proprietários 

que não são utilizados em todos os objetos. 

Como dito anteriormente é extremamente difícil prever qual das diversas 

plataformas de rede social existentes será mais utilizadas nos próximos anos, 

alguns exemplos de como a população utiliza as redes sociais podem ser 

observados, como por exemplo, o Orkut que fez mais sucesso no Brasil do que 

em outros lugares do mundo, já o MySpace sempre teve um grande numero de 

usuários dos Estados Unidos. Ou seja, é necessário que o sistema seja 

desenvolvido de forma que, quando necessário, não seja trabalhosa a troca de 

uma Rede Social por outra, ou no caso ideal, que dê suporte a todas as Redes 

Sociais existentes ou que venham a ser criadas. 

 Segurança e Privacidade são conceitos muito importantes quando o 

sistema trata do compartilhamento de recursos com diversas pessoas. O 

usuário precisa saber que o sistema não vai permitir que pessoas não 

autorizadas tenham acesso a informações privadas.  

Toda a autenticação de usuário deve ser feita por meio das redes 

sociais, e assim, falhas de segurança da rede social são propagadas para o 

sistema, caso alguém tenha posse das informações de login e senha de um 

usuário essa pessoa terá acesso às funcionalidades deste usuário. 

Os objetos inteligentes que são compartilhados pelos usuários só podem 

ser acessados por quem o usuário deu permissão, fornecendo assim uma 

privacidade dos objetos disponibilizados.  

3.3) Visão Geral 

 O Framework FreSSO (Framework de integração entre Redes Sociais e 

Smart Objects) tem por finalidade dar suporte ao desenvolvimento de sistemas 

que permitam o compartilhamento de informações geradas por recursos 

disponíveis em objetos inteligentes (smart objects), aproveitando-se das 

facilidades oferecidas por redes sociais, como as relações sociais entre os 



 

 

 

37 

seus usuários. Com isso, diversos objetos inteligentes podem ser integradas a 

redes sociais por meio de sistemas desenvolvidos com base neste Framework.   

 Os sistemas desenvolvidos com base no framework FreSSO podem ser 

utilizados por três grupos de usuários. O primeiro grupo representa os 

desenvolvedores de aplicações para a rede social, e que utilizam o sistema 

como fonte de informação e acesso a recursos de objetos inteligentes. Essas 

aplicações são desenvolvidas para uma rede social específica e devem ser 

instaladas pelo usuário na rede social correspondente antes de serem 

utilizadas. O acesso aos recursos disponibilizados pelo sistema às aplicações é 

feito por meio de uma interface (API) oferecida pelo sistema para a respectiva 

rede social.  Esta API é parte da Interface com Redes Sociais. O segundo 

grupo é representado pelos usuários que utilizam, por meio das aplicações nas 

redes sociais, os recursos disponibilizados pelo sistema, e ao longo do texto 

são chamados apenas de usuários. Os usuários fornecedores de objetos 

inteligentes constituem o terceiro grupo. Estes são os responsáveis por 

compartilhar todos os recursos dos objetos disponibilizados. Os fornecedores 

devem utilizar a Interface de Gerência de Objetos Inteligentes para cadastrar, 

compartilhar e excluir recursos de objetos inteligentes. 

 

O Framework FreSSO define um conjunto de módulos e suas interfaces, e 

especifica como esses módulos devem interagir. Um sistema de 

compartilhamento/integração de objetos inteligentes a redes sociais baseado 

no FreSSO deve implementar esses módulos.  A Figura 4 ilustra os seis 

módulos básicos definidos pelo framework: Interface com Redes Sociais, 

Gestor de Requisições, Gestor de Objetos Inteligentes, Gestor de Privacidade, 

Interface de Gerencia de Dispositivos, e Interface com Objetos Inteligentes.  

A Interface com Redes Sociais é definida visto que cada rede social usa 

protocolos de comunicação próprios e, em alguns casos, proprietários. Este 

módulo atua como uma camada de abstração para as diversas redes sociais. 

Os objetos compartilhados são acessados usando-se esta interface para 

notificar outros usuários por meio da rede social. Também é papel deste 
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módulo fornecer informações sociais, como grafos de relacionamento, aos 

outros módulos.  

 

 

Figura 4: Visão geral dos módulos do framework 

 

De forma análoga, objetos inteligentes podem usar protocolos diferentes, 

o que exige uma camada de abstração nas comunicações com os mesmos. 

Esta camada é representada pelo módulo Interface com Objetos Inteligentes. 

Essas duas interfaces permitem que o sistema abstraia o tipo de rede social ou 

os objetos inteligentes que estão sendo utilizados. 

Sempre que um usuário deseja acessar alguma informação dos objetos 

inteligentes, é criada uma requisição. Essa requisição é criada pelo Gestor de 

Requisições e direcionada aos objetos inteligentes. De forma geral, este 

módulo possui dois tipos de funções importantes, sendo estas: enviar uma 

requisição à Interface com Objetos Inteligentes, função desempenhada pelo 

Gestor de Subscrição; e tratar requisições mais complexas, função exercida 

pelo Gestor de Combinação, permitindo que o usuário obtenha informações 
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mais ricas do que simplesmente obter o dado fornecido por um recurso 

encontrado em um objeto inteligente - e.g. coordenadas geográficas fornecidas 

pelo GPS em de um smartphone. São consideradas informações complexas 

aquelas que dependem de mais de um objeto para serem obtidas. 

 Os módulos Gestor de Objetos Inteligentes e Gestor de Privacidade são 

os responsáveis por garantir a privacidade dos objetos compartilhados e 

gerenciar o cadastro e compartilhamento destes objetos. Suas funcionalidades 

são expostas ao usuário por meio da Interface de Gerência de Objetos 

Inteligentes. 

  

Assim, as etapas normalmente seguidas pelo sistema ocorrem da 

seguinte forma: Fornecedores cadastram e compartilham seus objetos 

inteligentes por meio da Interface de Gerência de Objetos Inteligentes; com o 

compartilhamento dessas informações é possível que os desenvolvedores de 

aplicações para redes sociais façam aplicativos que as utilizem utilizando as 

APIs implementadas para as redes sociais. Esses aplicativos são instalados 

pelos usuários finais, que passam a ter acesso a recursos dos objetos 

inteligentes. 

Na sequência é detalhado cada um dos módulos básicos do framework 

FreSSO. 

3.4) Gestor de Requisições: 

 A gerência de requisições apresenta o papel de permitir ou bloquear o 

acesso aos recursos dos objetos compartilhados, dando a este módulo um 

papel central no framework. Sempre que o acesso a um recurso de um objeto 

inteligente é solicitado, é criada uma requisição pelo Gestor de Requisições. 

Além disso, o Gestor de Requisições também é o responsável por classificar as 

requisições de acordo com o tipo e o grau de complexidade, e encaminhar, 

caso necessário, a um de seus submódulos, sendo estes: o Gestor de 

Subscrição ou Gestor de Combinação. 
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 Este módulo interage com (i) a Interface com Objetos Inteligentes, 

sempre que for encaminhar a requisição a um objeto inteligente, com (ii) o 

Gestor de Privacidade, para verificar se o usuário tem direito de acesso ao 

objeto requerido, com (iii) o Gestor de Objetos Inteligentes para realizar buscas 

dentre os objetos cadastrados na base de dados, e com (iv) a Interface com 

Redes Sociais, para receber pedidos e enviar respostas de acesso a recursos. 

 Ao solicitar o acesso a um recurso, o usuário, por meio da aplicação 

instalada na rede social, deve informar qual é o tipo da requisição, dentre os 

seguintes tipos possíveis: 

 Requisição simples: é aquela que deseja acessar apenas um recurso 

de um único objeto inteligente especifico.  

 Requisição complexa: tem por finalidade obter uma informação 

resultante da combinação das informações de recursos de diversos 

objetos inteligentes que compartilhem uma mesma palavra-chave, 

usada para classificar objetos e recursos. 

 Subscrição: permite que o usuário receba uma notificação uma vez 

que o valor fornecido pelo recurso seja maior ou menor que um valor 

especificado pelo usuário. Funcionando de forma similar ao 

paradigma publish-subscribe (Eugster,2003). 

 Subscrição complexa: é uma composição da requisição complexa e 

da subscrição. 

 Na Tabela 1 são especificadas as funções que devem ser 

implementadas pelo Gestor de Requisições. A criação de novas requisições é 

feita pela função Criar Requisição.  Na criação da requisição é especificado o 

seu tipo e, em função deste tipo, ela é tratada ou encaminhada ao Gestor 

adequado (função Tratar Requisição). Mais especificamente, caso a requisição 

seja simples, basta chamar a função Requerer. Para tratar de forma específica 

as requisições de tipo complexa e as subscrições, o Gestor de Requisições 

chama o Gestor de Combinação e o Gestor de Subscrição respectivamente. 

 Visto que a requisição do tipo subscrição é mantida no sistema até que o 

valor especificado seja atingido, o Gestor de Requisições define a função 

Excluir Requisição de forma a permitir que o usuário exclua uma requisição 
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deste tipo. Ressalta-se que, ao excluir uma subscrição do sistema o Gestor de 

Subscrição deve ser notificado. 

Após a criação e o tratamento da requisição, ela deve ser propriamente 

requerida, ou seja, enviada ao objeto. A função Requerer tem por finalidade 

formatar a mensagem que será enviada ao objeto inteligente por meio da 

Interface com Objetos Inteligentes (chamando-se uma função de mesmo nome 

nessa Interface). Na função Requerer é feita a verificação de privacidade 

utilizando a função Verificar da Interface com Dispositivos e Privacidade. 

 

Tabela 1: Funções do Gestor de Requisições 

Função Parâmetros recebidos Descrição Retorno 

Criar 

Requisição 

Tipo: Simples | Complexa | 

Subscrição | Subscrição 

Complexa; 

ID do Usuário: Identificador 

único do usuário que fez a 

requisição; 

ID do Objeto: Identificador único 

do objeto; 

ID Proprietario: Identificador 

único do proprietário do objeto. 

Recurso: nome do recurso 

solicitado; 

Palavra Chave: usado para fazer 

buscas pelo tipo complexo; 

Limite: Usado por subscrições 

para indicar o intervalo limite; 

Função construtora de uma 

Requisição. 

Objeto 

Requisição 

Excluir 

Requisição 

ID Requisição: 

Identificador único de uma 

requisição. 

 

Exclui a requisição, desde 

que seja o dono da mesma. 

Caso seja uma Subscrição a 

função Cancelar Subscrição 

[Gestor de Subscrição] é 

chamada. 

Nulo 
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Tabela 2: Funções do Gestor de Requisições (continuação) 

Função Parâmetros recebidos Descrição Retorno 

Tratar 

Requisição 
Objeto Requisição; 

Encaminha as Funções dos 

Gestores de Subscrição ou 

Combinação dependendo 

do tipo da requisição. 

Nulo 

Tratar 

Informação 
Objeto Informação; 

Recebe uma informação e a 

envia para: (i) Notificar 

[Interface com Redes 

Sociais], caso simples; (ii) 

Receber Informação, caso 

complexa [Gestor de 

Combinação] ou (iii) 

Receber Informação [Gestor 

de Subscrição] 

Nulo 

3.4.1) Gestor de Combinação 

 Quando diversos objetos inteligentes são acessíveis pelo usuário, 

surgem novas possibilidades de obtenção de informações que não seriam 

possíveis acessando-se apenas um recurso de um único objeto inteligente. 

Essas informações são resultantes da combinação de diversos recursos de 

objetos que fornecem informações similares. Combinando-se as informações 

de diferentes recursos/objetos é possível descobrir, por exemplo, qual é o foco 

de algum barulho que esteja perturbando uma vizinhança, bastando buscar as 

informações de todos os objetos disponíveis e verificar qual apresenta maior 

valor de ruído, sendo este provavelmente o local mais próximo da origem do 

barulho. 

 O Gestor de Combinação, cujas funcionalidades são apresentadas na 

Tabela 2, tem por finalidade permitir que os usuários recebam informações que 

só são possíveis por meio da combinação de diversas informações.  Para fazer 
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isso, uma requisição de tipo complexa criada pelo Gestor de Requisições é 

repassada ao Gestor de Combinação por meio da função Receber Requisição 

para que este último a fragmente em várias requisições que são então 

requisitadas (Requerer do Gestor de Requisições). Ao receber as informações 

de todas as repostas das requisições realizadas pela função Receber 

Informações, o Gestor de Combinação envia essas informações à 

implementação de Combinador adequado. Um Combinador tem o papel de 

receber um conjunto de informações e as processar para gerar uma nova 

informação. Esta última é enviada à Interface com Redes Sociais (por meio da 

função Notificar) ou ao Gestor de Subscrição (por meio da função Receber 

Informação), sendo enviada ao último, caso a requisição inicial tenha sido uma 

subscrição.  

 O Combinador é uma interface com o papel de transformar diversas 

informações em uma só e todas as classes que a implementem devem conter a 

função Combinar que recebe como parâmetro uma lista de informações e 

retorna uma informação. As informações podem ser combinadas de diversas 

formas, seja por média aritmética, escolha do maior elemento ou cálculo do 

desvio padrão. Os Combinadores são elementos genéricos e novos tipos de 

Combinadores podem ser criados sempre que uma funcionalidade apresentar-

se relevante aos usuários. O tipo de Combinador a ser usado é escolhido na 

criação de uma requisição complexa. 

Uma requisição complexa é criada com base na definição de grupos de 

objetos inteligentes. Os objetos inteligentes podem ser divididos em grupos 

segundo os seguintes critérios: localização, tipo de recurso, usuário 

proprietário. Por exemplo, todos os objetos presentes em um bairro (ou 

próximos a uma área de interesse), ou que forneçam um recurso de ruído.  

Grupos de objetos podem ser objetos que compartilhem uma mesma palavra-

chave (palavras-chave são atribuídas a um objeto inteligente quando ele é 

cadastrado). 

Nas requisições complexas os usuários desejam receber uma 

informação obtida de um grupo de objetos, por isso uma requisição complexa 

deve ser fragmentada em diversas requisições simples para cada um dos 
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objetos pertencentes àquele grupo de interesse. Para quebrar uma requisição 

em várias, o Gestor de Combinação deve buscar os recursos necessários por 

meio da funcionalidade Buscar Palavra Chave presente no Gestor de Objetos 

Inteligentes. Ou seja, se a requisição complexa deseja saber a media de 

temperatura entre todos os objetos da ufes, é feita uma busca pela palavra-

chave ‘ufes’, essa busca retorna os identificadores de todos objetos que 

possuam a palavra-chave. Em posse dos identificadores é possível obter os 

valores desejados de cada um dos objetos. Na Tabela 3 são especificadas as 

funções do Gestor de Combinação. 

Tabela 3: Funções do Gestor de Combinação 

Função Parâmetros 

recebidos 

Descrição Retorno 

Receber 

Requisição 

Objeto 

Requisição; 

Recebe uma requisição complexa, e a quebra 

em diversas utilizando a função Buscar por 

Palavra-Chave [Gestor de Smart Objects e 

Privacidade]. 

 

Lista de 

Requisições 

Receber 

Informação 

Lista de 

Informações; 

Junta as informações geradas pelas 

requisições anteriormente feitas e as envia para 

o Combinador 

Lista de 

Informações 

3.4.2) Gestor de Subscrição: 

Nem todas as informações coletadas pelos objetos inteligentes são 

relevantes aos usuários.  Muitas vezes os usuários estão apenas interessados 

em informações que satisfaçam alguma condição específica, por exemplo, o 

usuário não está interessado no valor da temperatura, mas se esta estiver 

muito alta, a informação torna-se relevante, já que poderia indicar um incêndio. 

Ou então, não está interessado na luminosidade de um ambiente, e sim se 

essa foi modificada (possivelmente uma luz foi acessa, ou uma janela aberta). 

Com isso, torna-se necessário que exista um módulo que permita ao usuário 

realizar subscrições relativas a informações nas quais o usuário tem interesse 

e deseja ser notificado. 
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Informações de subscrição são muitas vezes tratadas como no modelo de 

interação event-driven (Etzion,2010) em que um usuário se cadastra a um 

evento e é notificado no caso do evento ocorrer. Como não é comum o suporte 

a esse tipo de comunicação nos objetos inteligentes, o Gestor de Subscrição 

tem o trabalho de funcionar como um publicador das informações que são 

obtidas dos objetos inteligentes monitorados para os usuários. Para obter as 

informações, a Interface com Objetos Inteligentes faz novas chamadas aos 

objetos periodicamente (função Subscrever) e verifica se as informações 

obtidas são novas e, caso sejam, são enviadas para Receber Informação 

(Gestor de Subscrição) que verifica se a informação é a desejada pelo usuário 

subscrito (seguindo o modelo de polling). Assim, o sistema faz com que não 

seja necessário o suporte a event-driven nos objetos inteligentes. Caso o 

objeto dê suporte ao event-driven (verificado no momento de cadastro do 

objeto), o sistema não faz polling, na própria função Subscrever, de forma que 

fique transparente ao Gestor de Subscrição se o objeto dá ou não suporte ao 

paradigma event-driven. 

Uma subscrição é uma requisição que não necessariamente se 

transforma em uma mensagem ao usuário. Por exemplo, um usuário pode se 

subscrever a um recurso de temperatura de um objeto inteligente, mas só 

querer ser notificado caso o valor da temperatura seja maior que 40 graus 

Celsius. Além disso, uma subscrição também pode ser uma requisição do tipo 

complexa e que necessite do auxilio do Gestor de Combinação. Quando uma 

subscrição também for do tipo complexo, o Gestor de Subscrição cria novas 

requisições e as envia ao Gestor de Combinação que as trata como qualquer 

outra requisição e a devolve ao Gestor de Subscrição. Então, caso esteja no 

intervalo escolhido ou o valor tenha sido modificado, a informação é finalmente 

notificada ao usuário e a subscrição a aquele recurso é cancelada. 

Sempre que uma requisição do tipo subscrição for criada, se ela não for 

complexa, é feita uma chamada ao método Subscrever da Interface com 

Objetos Inteligentes. Esse método retorna o valor recuperado que é então 

comparado com o limite quando necessário e enviado ao cliente. 
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Já no caso de uma subscrição complexa o primeiro passo é a quebrar em 

uma lista de requisições, o que é feito pela função Receber Requisição do 

Gestor de Combinação. Essa lista de requisições é, então, enviada à Interface 

com Objetos Inteligentes pelo método Subscrever. Todas as respostas são 

armazenadas até ser formada uma lista de Informações que é então 

encaminhada ao Combinador adequado. Este Combinador vai responder com 

uma Informação que então será enviada ao Receber Informação do Gestor de 

Subscrição, o ciclo se repete até que seja encontrada uma mensagem de 

interesse do usuário. 

Tabela 4: Funções do Gestor de Subscrição 

Função 
Parâmetros 

recebidos 
Descrição Retorno 

Receber 

Requisição 

Objeto 

Requisição; 

Recebe uma requisição do tipo subscrição e chama a 

função Subscrever da Interface com Objetos 

Inteligentes que é responsável por seu 

monitoramento. 

Nulo 

Receber 

Informação 

Objeto 

Informação; 

Recebe uma informação e verifica se o valor recebido 

satisfaz o valor limite. Caso sim, uma mensagem é 

disponibilizada ao usuário e a subscrição é cancelada.   

Objeto 

Notificação 

Cancelar 

Subscrição 

ID 

Requisição; 

Cancela uma subscrição, por meio da função 

Cancelar Subscrição da Interface com Objetos 

Inteligentes 

Nulo 

 

3.4.3) Fluxo de uma requisição 

 Como já citado, as requisições são a forma com que o sistema acessa 

os recursos dos objetos inteligentes. Este capítulo tem o objetivo de explicar o 

fluxo das requisições no sistema. A Figura 5 mostra a primeira parte do fluxo 

das requisições, desde a sua criação até que a informação seja obtida.  
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Figura 5: Fluxo de Requisição, Parte I 

 

 Assim que o usuário acessa algum objeto inteligente, por meio de uma 

aplicação social, a função Criar Requisição cria a requisição que é então 

tratada pela função Tratar Requisição que: encaminha para o Gestor de 

Subscrição caso seja uma subscrição (Receber Requisição); para o Gestor de 

Combinação (Receber Requisição); ou para então é enviada para a função 

Requerer (Gestor de Requisições). 

 Do Gestor de Subscrição é encaminhado ao Gestor de Combinação 

caso a Requisição seja do tipo Subscrição Complexa. No Gestor de 

Combinação a requisição é quebrada em várias por meio da função Buscar por 

Palavra Chave (Gestor de Objetos Inteligentes) e é cada nova requisição é 

enviada de uma a uma para a função Requerer (Gestor de Requisições). Essa 

função Requerer se certifica que o dono da requisição a pode fazer (Verificar, 

Gestor de Privacidade) e então encaminha a requisição para a Interface com 

Objetos Inteligentes (Requerer) que retorna uma Informação.  
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Figura 6: Fluxo de Requisição, Parte II 

  

 A informação recebida é tratada pelo Gestor de Requisição (Tratar 

Informação) e, caso seja complexa, é recebida pelo Gestor de Combinação 

(Receber Informação) que coleta a lista de informações e a envia ao 

Combinador, gerando uma única informação. 

 Em seguida, caso não seja uma requisição complexa a informação é 

enviada a Interface com Redes Sociais (Postar). Caso contrário o Gestor de 

Subscrição (Receber Informação) verifica se a informação está no limite de 

interesse do usuário. Se estiver, a informação é enviada a Interface com Redes 

Sociais (Postar). Se não, é descartada.  

3.5) Gestor de Privacidade: 

 Aplicações que compartilham qualquer tipo de informação de seus 

usuários devem manter a segurança e privacidade dessas informações. Se a 

informação é privada e apenas o proprietário desta pode ter acesso, então o 

sistema deve garantir que nenhuma outra pessoa consiga acessar a 
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informação. A mesma garantia deve ser fornecida caso o usuário queira 

disponibilizar a informação apenas para seus amigos ou a um grupo restrito de 

amigos. 

 Para garantir a privacidade no acesso aos objetos e recursos 

disponibilizados pelo sistema, é necessário que seja feito um controle de 

acesso que proíba o usuário de acessar informações às quais não foram a ele 

compartilhadas. Para cada objeto compartilhado, o Gestor de Privacidade 

mantém um perfil com informações de privacidade que indicam qual o nível de 

privacidade para acessar os recursos daquele objeto. Ressalta-se que este 

controle das informações de privacidade podem ser especificadas por recurso 

de um determinado objeto, ou por objeto. Com isso, toda vez que uma 

requisição for realizada é necessário verificar se quem faz a requisição possui 

acesso ao objeto e ao recurso requisitado. 

 Para manter o perfil de privacidade dos objetos inteligentes, o Gestor de 

Privacidade define funções básicas como Cadastrar e Editar (todas as funções 

são apresentadas na Tabela 5) os perfis de privacidade dos objetos 

inteligentes. Essas funcionalidades são usadas em conjunto com o Gestor de 

Objetos Inteligentes, uma vez que todo objeto que for cadastrado também 

deverá ter suas informações de privacidades cadastradas. 

 O papel do Gestor de Privacidade é servir como uma barreira para cada 

requisição feita. Dessa forma, este gestor recebe a requisição e, por meio da 

função Verificar, verifica qual é o grau de privacidade do recurso e do objeto 

que será requerido. O grau de privacidade é definido em função dos níveis de 

permissão de acesso especificados nas funções Cadastrar e Editar para os 

recursos dos objetos inteligentes, sendo estes: 

 Pessoal, apenas o proprietário do objeto tem acesso ao recurso/objeto; 

 Grupos: apenas integrantes de um grupo já existente na rede social 

utilizada pelo usuário tem direito de acesso; 

 Amigos: todos os amigos do proprietário do objeto têm direito de acesso; 

 Cadastrados: todos usuários que estejam logados em alguma rede 

social podem acessar o recurso/objeto; 
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 Se o nível de acesso for “Pessoal”, é verificado se o solicitante da 

requisição é o proprietário do objeto. Nos demais casos, o Gestor de 

Privacidade, por meio da Interface com Rede Social (utilizando as funções 

AmigoDe ou ParteDe), busca na rede social se o usuário solicitante da 

requisição se enquadra no tipo de permissão de acesso especificado para o 

recurso/objeto. 

 Os níveis de acesso podem ser implementados de formas diferentes em 

cada rede social. Para o nivel de grupos, por exemplo, no Orkut existem as 

comunidades que podem ser encaradas como grupos; já o Facebook permite a 

criação de grupos privados ou abertos, tal como no Orkut. Cabe aos drivers da 

Interface com Redes Sociais o papel de abstrair o funcionamento dos diversos 

níveis de privacidade do resto do sistema.. 

Além dos níveis de privacidade citados, existe a possibilidade de 

habilitar o recurso/objeto para prover informação anônima, em que apenas a 

informação em si é repassada ao usuário, enquanto a origem da informação é 

preservada. Isso permite que usuários que façam requisições complexas 

acessem um conjunto maior de recursos de objetos inteligentes. Por exemplo, 

se o usuário estiver interessado em obter a média das temperaturas medidas 

em uma dada região, o sistema pode enviar requisições a sensores de 

temperatura que tenham habilitado informações anônimas, de forma  que o 

resultado da requisição seja mais preciso. Porém, não é possível ao usuário 

saber quais sensores especificamente forneceram as informações. Vale 

ressaltar que não se pode fazer uma requisição simples com base em 

informação anônima. 
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Tabela 5: Funções do Gestor de Privacidade 

Função 
Parâmetros 

recebidos 
Descrição Retorno 

Cadastrar 

ID Objeto; 

Nível de 

Privacidade; 

Cadastra o nível de privacidade do objeto 

inteligente 

Confirmação da 

criação 

Editar 

ID Objeto; 

Nível de 

Privacidade; 

Edita as propriedades de privacidade de 

um objeto no sistema, caso seja o 

proprietário. 

Confirmação da edição 

Verificar 

ID Objeto; 

ID Usuário 

requerente; 

Dado um objeto e um usuário, verifica se 

o usuário tem acesso ao objeto. 

Verdadeiro se tem 

acesso, falso se não 

3.6) Gestor de Objetos Inteligentes: 

 O módulo Gestor de Objetos Inteligentes é o responsável por cuidar das 

funções de cadastro, edição, remoção e busca dos objetos inteligentes e tem 

suas funcionalidades apresentadas na Tabela 6. É interessante notar que um 

objeto inteligente não precisa ser necessariamente um objeto físico, podendo 

ser algo virtual como, por exemplo, uma rede social ou um servidor disponível 

na internet. 

 Cadastrar é a função usada para inscrever os objetos inteligentes no 

sistema. No cadastro devem ser informadas as palavras chaves associadas ao 

objeto e qual o nível de permissão de acesso ao recurso/objeto, conforme 

descrito na seção anterior. Ao cadastrar um objeto, o sistema pode procurar 

automaticamente por todos os recursos presentes no objeto inteligente usando 

a funcionalidade Descobrir da Interface com Objetos Inteligentes, ou, caso essa 

funcionalidade não esteja presente no objeto, o usuário os coloca 

manualmente. Depois de disponibilizar os recursos, é escolhida pelo menos 

uma palavra-chave para cada um dos recursos (que é a forma como outros 

usuários vão saber o que é o recurso) e o nível de privacidade do recurso para 

operações de GET e PUT. 
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 Já a função Editar permite modificar propriedades de um objeto 

inteligente já cadastrado. Dentre as propriedades que podem ser alteradas 

estão os níveis de privacidade e as palavras-chave do objeto. Também é 

possível que um objeto seja removido do sistema, e, para tal, é usada a função 

Remover. Sempre que um objeto for removido, a função Remover Requisição 

do Gestor de Requisições deve ser chamada para que todas as requisições 

ainda existentes para aquele objeto sejam apagadas, e caso alguma não possa 

ser removida a remoção do objeto é cancelada. 

 Por último, esse módulo também deve oferecer funcionalidades de 

busca que permitam não só que usuário procure por objetos inteligentes como 

também que outros módulos do sistema façam consultas. Em particular, o 

módulo Gestor de Combinação utiliza as funcionalidades de busca oferecidas 

pelo Gestor de Objetos Inteligentes (Verificar, Buscar Palavra Chave e ID para 

IP). As consultas permitem que o usuário, ou uma aplicação que use o sistema, 

faça buscas por todos os objetos que ele tenha cadastrado, por todos os 

objetos que uma pessoa tenha compartilhado com ele e por todos os objetos 

que possuam a palavra-chave desejada.  As buscas feitas por usuários só 

devem mostrar recursos cujo usuário tenha acesso, ou seja, um objeto 

inteligente que não foi compartilhado com o usuário não deve aparecer na 

busca.  ID para IP é uma função utilizada pela Interface com Objetos 

Inteligentes para recuperar o IP de um Objeto.  

 

  

Tabela 6: Funções do Gestor de Objetos Inteligentes 

Função 
Parâmetros 

recebidos 
Descrição Retorno 

Cadastrar 

ID Objeto; 

ID Proprietário; 

IP Objeto; 

Palavra-Chave; 

Cadastra um objeto inteligente no sistema. A 

função Cadastrar do Gestor de Privacidade 

também deve ser utilizada. 

Confirmação 

Editar 

ID Objeto; 

Propriedade a ser 

modificada; 

Edita as propriedades (como IP e palavra-chave) 

de um objeto no sistema, caso seja o proprietário. 
Confirmação 
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Tabela 5: Funções do Gestor de Objetos Inteligentes (continuação) 

Função 
Parâmetros 

recebidos 
Descrição Retorno 

Remover ID Objeto; 

Remove um objeto do sistema, caso quem 

realiza a operação seja o proprietário. Todas as 

requisições feitas com o objeto devem ser 

canceladas. 

Confirmação 

Buscar 

Palavra 

Chave 

Palavra-Chave; 
Realiza uma busca por todos os objetos 

cadastrados que contenham a palavra chave 

Lista de 

Objetos 

Buscar 

Objetos 

ID Usuário 

requerente; 

Busca por todos os objetos que o usuário tenha 

acesso 

Lista de 

Objetos 

ID para IP 
ID Objeto; 

ID Proprietário; 

Busca no banco de dados qual é o IP do Objeto 

com aquele proprietário. 
IP Objeto 

 

3.7) Interface de Gerência de Objetos Inteligentes 

Facilidade de acesso e compartilhamento dos objetos inteligentes é 

fundamental para o sistema. Uma vez que a simplicidade no uso do sistema 

permite que qualquer usuário consiga compartilhar objetos inteligentes com 

seus amigos e, por consequência, - que os objetos inteligentes que foram 

compartilhados possam ser acessados. 

Para permitir um compartilhamento simples de objetos inteligentes, é 

importante que o módulo que gerencia tais objetos seja projetado e 

implementado de modo que possa ser utilizado por usuários sem conhecimento 

técnico. 

 Como já dito anteriormente, a Interface de Gerência de Objetos 

Inteligentes é uma interface que deve permitir que os usuários fornecedores 

cadastrem, compartilhem e excluam objetos inteligentes no sistema (por meio 

das funções Cadastrar, Editar, Remover). Essas funções existem como uma 
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forma de dar acesso, aos fornecedores, as funcionalidades Cadastrar, Editar e 

Remover do Gestor de Objetos Inteligentes. As funcionalidades da Interface de 

Gerência de Objetos Inteligentes são apresentadas na Tabela 7.  

Tabela 7: Funções da Interface de Gerencia de Dispositivos 

Função Parâmetros 

recebidos 

Descrição Retorno 

Cadastrar 

ID Proprietário; 

ID Objeto; 

IP Objeto; 

Nível de Privacidade; 

Palavra-Chave; 

Protocolo do Objeto; 

Suporte a Subscrição; 

Cadastra um objeto inteligente no sistema, e 

compartilha usando as informações de 

privacidade. O cadastro é feito com as 

funções Cadastrar do Gestor de Privacidade 

e Gestor de Dispositivo.  

Confirmação 

Editar 

ID Objeto; 

Propriedade a ser 

modificada; 

Edita as propriedades de um objeto no 

sistema, caso seja o proprietário. Se a 

propriedade editada for perfil de privacidade 

chama Editar do Gestor de Privacidade, se 

não chama Editar do Gestor de Objetos 

Inteligentes 

Confirmação 

Remover ID Objeto 
Remove um objeto do sistema, caso seja o 

proprietário. 
Confirmação 

Visualizar 

Objetos 
ID Usuário requerente 

Mostra ao usuário todos os objetos que ele 

cadastrou. 

Lista de 

Objetos 

3.8) Interfaces 

 As garantias de extensibilidade e independência de plataforma devem 

ser consideradas ao se trabalhar objetos inteligentes e com redes sociais (uma 

vez que uma rede social muito utilizada por um país pode não ser unânime em 

outro). Neste framework, as Interfaces permitem a criação de drivers para as 

tecnologias de rede social ou objetos inteligentes escolhidas. As Interfaces 

oferecidas são: Interface com Rede Social e Interface com Objetos Inteligentes.  

Embora ambas sirvam ao mesmo propósito de abstrair qual a tecnologia 
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usada, as funcionalidades que devem ser oferecidas por cada interface são 

bem diferentes. 

3.8.1) Interface com Redes Sociais: 

Visto que este módulo é responsável pela comunicação com as Redes 

Sociais é importante que ele seja desenvolvido levando-se em conta a 

extensibilidade e também a interoperabilidade. Assim, o módulo é definido de 

forma que as informações das redes sociais sejam recebidas pelos drivers. Os 

drivers são responsáveis por mapear algumas funções da interface em 

chamadas a uma rede social específica, permitindo que diversas redes sociais 

sejam utilizadas sem que seja necessária a modificação de outros módulos do 

sistema, ou até mesmo a interface de acesso com as redes sociais. No módulo, 

existem dois tipos de funcionalidades: 

 As que são utilizadas pelo sistema com o objetivo principal de 

acessar informações das redes sociais e que devem ser 

implementadas pelos drivers. 

 As que são fornecidas pelo sistema para que aplicações 

presentes nas redes sociais possam acessar as informações 

disponibilizadas pelo sistema. O acesso a essas informações é 

feito por meio de um serviço REST (Richardson, 2007). REST foi 

escolhido para oferecer uma API padrão de acesso, com intuito 

de facilitar seu acesso pelos desenvolvedores de aplicações para 

redes sociais, uma vez que já é um padrão conhecido e já é 

utilizado por aplicações web.  

Dentre as funcionalidades que devem ser implementadas pelos drivers, 

a principal função é a Logar, que permite ao sistema fazer login na rede social 

desejada. Normalmente essa funcionalidade é fornecida nos frameworks de 

redes sociais sob a forma de uma área onde o usuário digita o login e senha (o 

sistema não tem acesso a senha do usuário) e em seguida dá a permissão de 

acesso a algumas informações como email e grafo de amigos. Como a 

proposta dos sistemas desenvolvidos com base neste framework é de integrar 
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o acesso a objetos inteligentes e Redes Sociais, não é necessário que o 

usuário tenha que se cadastrar no sistema nem que informações como os 

relacionamentos sociais tenham que ser criadas, já que essas informações 

podem ser recuperadas da rede social. 

Outra funcionalidade a ser implementada pelos drivers é Postar que 

deve permitir a criação de uma nova mensagem na rede social.  Como cada 

rede social trata mensagens de formas diferentes (no Twitter é um tweet, no 

Orkut um scrap, no Facebook uma mensagem no mural e etc.) a função Postar 

é a responsável por fazer essa operação. A função deve receber como 

parâmetro a mensagem a ser enviada e a qual usuário a mensagem deve ser 

informada. A funcionalidade de postar uma mensagem é utilizada pelo Gestor 

de Requisições para enviar notificações assíncronas (como as respostas de 

subscrições). As outras duas funções que o driver deve implementar são 

usadas para recuperar informações sociais do usuário, sendo uma para 

verificar se dois usuários são amigos (AmigoDe) e a outra para saber se um 

usuário faz parte ou não de um grupo (ParteDe). Essas informações sociais 

são utilizadas pelo Gestor de Privacidade. 

 

Tabela 8: Funções a serem implementadas pelos drivers na Interface com Rede Social 

Função 
Parâmetros 

recebidos 
Descrição Retorno 

Logar  Nulo 

Faz o login do usuário em uma rede 

social, esse login é feito por meio de 

redirecionamento. 

ID Proprietário 

AmigoDe 

ID Usuário 

ID Proprietário 

do objeto 

Verifica se dois usuários são amigos 
Verdadeiro ou 

Falso 

ParteDe 
ID Usuário 

ID Grupo 

Verifica se o usuário faz parte de um 

grupo 

Verdadeiro ou 

Falso 

Postar 
ID Usuário 

Mensagem 
Envia uma mensagem ao usuário Confirmação 
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Na Tabela 8 estão as funcionalidades utilizadas pelo sistema e que 

devem ser implementadas pelos drivers, permitindo, assim, que o sistema 

tenha acesso às informações sociais dos usuários. 

     Já as funcionalidades fornecidas pelo sistema são apresentadas na Tabela 

9 e fornecem informações de objetos inteligentes para aplicações de redes 

sociais. Os tipos de operações possíveis são o GET, PUT, POST e DELETE. 

Cada operação simples de GET e PUT deve possuir o ID do usuário que 

deseja acessar o recurso, ID do proprietário do objeto, ID do objeto a ser 

acessado e o recurso. 

        As funcionalidades de combinação, subscrição e busca são chamadas por 

meio do parâmetro Tipo da Requisição no GET e funcionam da seguinte forma: 

 Quando possui palavra-chave, mas não possui o recurso, é feita uma 

busca por objetos que tenham aquela palavra-chave. 

 Quando possui ID do proprietário, mas não o recurso, é feita uma 

busca- pelos objetos daquele usuário. 

 Quando possui limite, palavra-chave e recurso, é feita uma 

subscrição complexa. 

 Quando possui limite e recurso, mas não palavra-chave, é feita uma 

subscrição. 

 Quando possui palavra-chave e recurso, mas não limite, é feita uma 

requisição complexa. 

 Quando não tiver recurso, limite e nem palavra chave, é feita uma 

requisição simples. 

As chamadas POST e DELETE servem para atualizar ou remover uma 

subscrição. Elas seguem as mesmas regras dos parâmetros definidas para o 

GET, só mudando o nome da operação. 
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Tabela 9: Funções oferecidos pelo sistema na Interface com Rede Social 

Função Parâmetros 

recebidos 

Descrição Retorno 

GET 

ID do Usuário; 

ID Objeto; 

ID Recurso; 

Tipo da 

Requisição; 

[Palavra-Chave]; 

[Limite]; 

Utilizado para obter os valores de um 

recurso. Ao receber um GET o sistema 

deve criar uma requisição para 

acessar o recurso desejado. 

O valor do recurso. 

PUT 

ID Objeto; 

ID Recurso; 

ID Usuário; 

Utilizado para atualizar o valor de 

algum recurso do objeto inteligente. O 

sistema cria uma requisição para 

acessar o recurso desejado. 

Confirmação 

POST 

ID Objeto; 

ID Recurso; 

ID Usuário; 

Utilizado para atualizar a informação 

de uma subscrição. 
Confirmação 

DELETE 

ID Objeto; 

ID Recurso; 

ID Usuário; 

Utilizado para apagar alguma 

subscrição. 
Confirmação 

 

3.8.2) Interface com Objetos Inteligentes: 

 Apesar de alguns trabalhos como (Kuladinithi,2011) usar os princípios 

REST na comunicações com os objetos inteligentes, é necessário que exista 

uma interface que permita o uso de diversos protocolos. Embora o protocolo 

HTTP seja o mais utilizado na Internet para comunicações RESTful, esse 

protocolo possui muitos overheads para ser utilizado em objetos com pouco 

processamento e energia limitada. Assim como na interface com a rede social 

este módulo também deve ser implementado com base em drivers. No sistema 
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deve existir um driver para cada tipo de protocolo que venha a ser utilizado na 

comunicação com os objetos inteligentes. Clientes para HTTP, que podem ser 

transformados em driver, já existem em muitas linguagens1 2, mas clientes para 

outros protocolos, como o CoAP, são menos comuns. 

 A Interface com Objetos Inteligentes deve oferecer acessos aos recursos 

dos objetos e abstrair a forma como mensagens como as de GET, POST, PUT 

e DELETE são realizadas.  A função Requerer do Gestor de Requisições é que 

faz as chamadas aos métodos da Interface com Objetos Inteligentes. A 

Interface, então, as encaminha aos respectivos objetos. É necessário que a 

interface ofereça apenas um método que, por meio de parâmetros, deve 

funcionar como GET, POST, PUT ou DELETE. Este método é o Requerer. 

 A funcionalidade Subscrever é utilizada para auxiliar o Gestor de 

Subscrição quando o objeto inteligente suportar event-driven. Ao chamar a 

função, o driver envia uma mensagem ao objeto inteligente, pedindo para se 

subscrever a um recurso do objeto. Como resposta a esse pedido é entregue o 

valor atual do recurso enviado pelo objeto e o driver abre um servidor para que 

o objeto possa informar quando o valor subscrito for atualizado. Quando o valor 

é atualizado pelo objeto, a Interface com Objetos Inteligentes entrega o novo 

valor ao Gestor de Subscrição. No caso do objeto subscrito não oferecer 

suporte event-driven, a Interface com Objetos Inteligentes cria novas 

requisições periodicamente (seguindo o modelo de polling[]), sempre que o 

valor da requisição tiver sido modificado, ela é enviada ao Gestor de 

Subscrição. 

 Requerer é a funcionalidade que transforma uma requisição em uma 

chamada ao objeto inteligente. Na requisição estão presentes as informações 

de quem fez a requisição, qual é o objeto alvo, o proprietário do objeto, qual o 

recurso, o tipo do objeto, e qual é a operação que deve ser feita. O primeiro 

passo é buscar o IP do objeto por meio da função ID para IP do Gestor de 

Objetos Inteligentes e, assim, o IP junto com as outras informações são 

enviadas para o driver adequado. A escolha de qual driver é feita com base na 

informação de tipo do objeto. Em um driver para HTTP, por exemplo, bastaria 

                                            
1
 Cliente HTTP em JAVA http://code.google.com/p/google-http-java-client/ 

2
 Cliente HTTP em C http://chttpclient.sourceforge.net/ 

http://code.google.com/p/google-http-java-client/
http://chttpclient.sourceforge.net/
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montar um GET (supondo que essa seja a operação pedida) e enviar para o IP 

utilizando o recurso como URI. 

Tabela 10: Funções da Interface com Objetos Inteligentes 

Função Parâmetros 

recebidos 

Descrição Retorno 

Requerer 

ID Objeto; 

ID 

Proprietário; 

ID Recurso; 

Encaminha a requisição a função GET ou 

PUT do próprio driver dependendo do tipo 

de operação que for feito. 

Confirmação ou o valor 

do recurso 

Subscrever 

ID Objeto; 

ID 

Proprietário; 

ID Recurso; 

Utiliza a subscrição do objeto inteligente, 

que utiliza as formas de observar o 

recurso ou faz polling. 

Confirmação e valor do 

recurso (quando o 

valor estiver 

disponível). 

Cancelar 

Subscrição 

ID Objeto; 

ID 

Requisição; 

Cancela uma subscrição ao objeto. Confirmação 

Descobrir 

ID Objeto; 

ID 

Proprietário; 

Descobre os recursos disponíveis no 

objeto inteligente. Não precisa ser 

implementada. 

Lista de Recursos 

GET 
IP Objeto; 

ID Recurso; 

Realiza a operação para obter o valor do 

recurso desejado. 
Valor do Recurso.  

PUT 
IP Objeto; 

ID Recurso; 

Realiza a operação para atualizar o valor 

no recurso desejado.  
Confirmação 

3.9) Guideline para uso do Framework 

Para que o framework seja propriamente utilizado alguns passos são sugeridos 

para o desenvolvimento de um sistema com o auxílio do framework. 

Implementar um módulo significa implementar todas as funções descritas e, 

caso necessário, outras funções auxiliares. 

1. Implementação e teste unitário do módulo Gestor de Requisições (sem 

seus submódulos). 

2. Implementação e teste unitário do módulo Gestor de Objetos 

Inteligentes. Nesse desenvolvimento será necessário a utilização de um 
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banco de dados e é aconselhável utilizar o Data Access Object Pattern 

(Gamma, 1994)  para abstrair acessos ao banco de dados. Para facilitar 

o desenvolvimento este módulo pode ser desenvolvido em conjunto com 

o Gestor de Privacidade que está no passo 3. 

3. Implementação e teste unitário do módulo Gestor de Privacidade. 

4. Testes de interação entre os módulos desenvolvidos até o momento. 

5. Implementação e teste unitário do módulo Interface de Gerencia de 

Objetos Inteligentes, além de testes de integração com os módulos 

Gestor de Privacidade e Gestor de Objetos Inteligentes. 

6. Interfaces 

a. Escolha das Redes Sociais e protocolos de Objetos Inteligentes 

que serão utilizados (é aconselhado o uso do Bridge Design 

Pattern (Gamma, 1994) no desenvolvimento, o uso desse Design 

Pattern é explicado no próximo capitulo). 

b. Implementação da Interface com Objetos Inteligentes. 

c. Implementação e testes unitários dos drivers para protocolos de 

Objetos Inteligentes escolhidos 

d. Implementação da Interface com Redes Sociais 

e. Implementação e testes unitários dos drivers para redes sociais 

escolhidas 

7. Teste de integração do sistema. Nesse passo já é possível a criação de 

requisições simples, que devem ser testadas. 

8. Gestor de Combinação 

a. Selecionar quais tipos de combinadores serão utilizados. 

b. Implementação do Gestor de Combinação. 

c. Implementação dos combinadores (é aconselhado o uso do 

Bridge Design Pattern no desenvolvimento). 

d. Testes dos diversos combinadores que foram desenvolvidos. 

9. Testes unitários e de integração, realizando requisições complexas. 

10. Implementação e teste unitário do Gestor de Subscrição. algumas 

técnicas podem ser aplicadas para melhorar a eficiência do gestor de 

subscrição, 

11. Testes de integração realizando requisições de subscrição. 
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12. Testes de integração realizando requisições de subscrição complexa. 

 

Depois desses passos o sistema contará com todas as funcionalidades 

necessárias e testes mais complexos podem ser feitos, como testes de 

usabilidade, eficiência e escalabilidade.  
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4) Implementação de um Sistema para Integração de 

Sensores a Redes Sociais 

 Como descrito no capítulo anterior, o framework foi definido para ser 

utilizado como base no desenvolvimento de sistemas que visam integrar ou 

compartilhar objetos inteligentes por meio de redes sociais. Como prova de 

conceito, neste trabalho foi implementado um protótipo1 de sistema para 

integração de sensores a uma rede social seguindo-se as definições do 

framework.  

 Neste capítulo é descrita a arquitetura do protótipo e são discutidas 

algumas escolhas de distribuição e de tecnologia para cada módulo do 

framework. Ao final do capítulo, é apresentada uma discussão à luz da 

utilização do framework para o desenvolvimento do protótipo. 

4.1) Arquitetura de Implementação 

A implementação do protótipo tem por objetivo verificar a viabilidade no 

desenvolvimento de aplicações baseadas no framework proposto. Através do 

protótipo é possível verificar a interação entre os módulos e testar alguns do 

requisitos apresentados.  

 A Figura 7 apresenta a arquitetura de implementação do protótipo. Nela 

pode-se identificar os componentes implementados e implantados em 

diferentes dispositivos computacionais de forma distribuída. 

No Servidor encontra-se a parte principal do sistema: as Interfaces com 

a Rede Social e Objetos Inteligentes (incluindo seus Drivers), o Gestor de 

Requisições, o Gestor de Combinação, o Gestor de Subscrição e parte do 

Gestor de Objetos Inteligentes e Privacidade. O Servidor foi implantado em 

uma máquina Desktop e se comunica com as demais máquinas e dispositivos 

                                            
1
 Disponível em https://github.com/fernandomarques/sensor4people  

https://github.com/fernandomarques/sensor4people
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por meio de suas interfaces e drivers, utilizando os protocolos ilustrados na 

figura.  

A persistência gerenciada pelo Gestor de Objetos Inteligentes e 

Privacidade foi implementada separadamente, em um serviço disponível na 

Web. Da mesma forma, a Interface de Gerência de Objetos Inteligentes e uma 

terceira parte do Gestor de Objetos Inteligentes e Privacidade foi implementada 

por meio de um serviço Web (no elemento Web Service da figura). 

Quanto aos objetos inteligentes, foram integrados sensores reais, 

interconectados ao Servidor por meio de um Router responsável por fazer a 

ponte entre as conexões sem fio dos sensores a camada de acesso Ethernet 

utilizada pelo Servidor. Além disso, também foram integrados Servidores COAP 

para emular alguns sensores. Finalmente, para testar o funcionamento básico 

do protótipo, foi implementada uma aplicação na Rede Social Facebook.  

 

 
Figura 7: Arquitetura de Implementação do protótipo 
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A linguagem escolhida para a implementação do protótipo foi a 

linguagem orientada a objetos Java, visto que trata-se de uma das linguagens 

mais utilizadas no mercado e existem diversas ferramentas e bibliotecas 

disponíveis para auxiliar o desenvolvimento desse tipo de sistema. A IDE 

utilizada no desenvolvimento foi o Eclipse com a ajuda de alguns plug-ins para 

GWT (Google Web Toolkit). Além da popularidade e vasta gama de bibliotecas 

e APIs disponíveis, Java também é uma linguagem portável, o que permitiria a 

execução do protótipo em diversas plataformas.  

 A concepção da arquitetura de classes e objetos de alguns módulos do 

protótipo se apoiou no conceito de Design Patterns, ou Padrões de Projeto de 

Software (Gamma, 1994). Esses padrões estão relacionados a problemas que 

ocorrem com frequência e descrevem soluções base para esses problemas, de 

forma que é possível utilizar a mesma solução em diferentes sistemas. O 

Design Pattern utilizado foi o Bridge (Gamma, 1994), que tem como propósito 

desacoplar a abstração de sua implementação. Bridge é um Design Pattern de 

estrutura que permite mudar qual implementação da abstração será utilizada. 

Por exemplo, como será citado a seguir, no protótipo foi criada a interface 

ICombinador  que é implementada pelos combinadores Media, Mínimo e 

Maximo. Cada um desses combinadores deve implementar a função 

Combinar() que recebe uma lista de Informacao e retorna o valor combinado. 

Mas para utilizar essa função no sistema, deve-se chama a classe Combinador 

que implementa a interface ICombinador delegando a função Combinar() à 

classe adequada.  

4.2) Descrição dos Módulos Implementados e Escolhas 

Tecnológicas 

Nesta seção são descritos alguns detalhes dos módulos implementados no 

protótipo, bem como as limitações desses módulos. Também são apresentadas 

justificativas para algumas escolhas tecnológicas empregadas na 

implementação. 
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4.2.1) Gestor de Requisição 

 As funcionalidades do Gestor de Requisição foram implementadas 

quase que integralmente. A única funcionalidade que não foi incluída no 

protótipo foi a função “Excluir Requisição”, cuja única finalidade é excluir uma 

subscrição que exista no sistema. Para isso teria que ser criado um mecanismo 

que permita que uma subscrição seja cancelada antes que seja descoberto o 

valor desejado, dependendo da forma como for implementada a subscrição 

bastaria remover a subscrição da fila e terminar a thread responsável pelo 

pooling (no caso de não usar pooling deve-se procurar saber de qual forma o 

protocolo usado cancela subscrições. Essa funcionalidade não foi criada pois 

pouco adiciona ao serem realizados os testes de comunicação entre as redes 

sociais e objetos inteligentes.  

 A implementação desse módulo foi feita na classe: 

sensor4People.gestorRequisicao.GestorDeRequisicao.  

4.2.2) Gestor de Combinação 

 Todas as funcionalidades do Gestor de Combinação foram 

implementadas, sendo a classe principal deste módulo a 

sensor4People.gestorRequisicao.gestorCombinacao.GestorDeCombinacao. A 

funcionalidade de combinar informações foi feita com o uso do Bridge Design 

Pattern e tem como principais classes a classe Combinador e a interface 

ICombinador. No protótipo, além do já citado Combinador, as classes que 

implementam o ICombinador são as classes Media, Maior e Menor que fazem 

operações para calcular a média, o maior e o menor elemento de uma lista de 

informações, respectivamente. Apesar da implementação não permitir que 

novos combinadores sejam adicionados em tempo de execução, nada impede 

que outras implementações o façam.  
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4.2.3) Gestor de Subscrição 

 A funcionalidade “Cancelar Subscrição” foi a única não prototipada, e 

uma forma de como implementar-la é citado em 4.2.1. As funcionalidades ficam 

na classe sensor4People.gestorRequisicao. 

gestorSubscricao.GestorDeSubscricao. 

4.2.4) Gestor de Objetos Inteligentes e Privacidade: 

 Todas as funcionalidades do Gestor de Objetos Inteligentes e 

Privacidade foram codificadas. Essas funcionalidades estão nas classes 

GestorDeDispositivosPrivacidade e DAOObjetoInteligente do pacote 

sensor4people.gestorDispositivosPrivacidade.  

 Outra parte do Gestor de Objetos Inteligentes e Privacidade encontra-se 

no Web Service. Nela são implementas as funcionalidades utilizadas pela 

Interface de Gerência de Objetos Inteligentes. Já a persistência das 

informações dos objetos inteligentes é implementada utilizando-se um servidor 

de dados MySQL. Todas as comunicações com o servidor MySQL são feitas 

por meio do driver MySQL-connector1 e das bibliotecas encontradas em 

java.sql.*, essa comunicação utiliza um protocolo próprio o MySQL 

Client/Server Protocol. 

Essa opção de distribuição do Gestor de Objetos Inteligentes e Privacidade 

deu-se com o intuito de mostrar que os módulos definidos no framework não 

necessariamente devem ser implementados de forma centralizada.  

4.2.5) Interface de Gerencia de Dispositivos:  

 Da Interface de Gerencia de Dispositivos apenas a funcionalidade de 

cadastro foi implementada. A forma de implementação dessa funcionalidade foi 

por meio da criação de uma página Web com um formulário para o cadastro do 

                                            

1
 http://dev.mysql.com 

http://dev.mysql.com/
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Objeto Inteligente. Depois que o cadastro é preenchido os dados são enviados 

do cliente ao servidor que faz a chamada da funcionalidade Cadastrar do 

Gestor de Objetos Inteligentes e Privacidade. A tecnologia escolhida para a 

criação da página de formulário é GWT1 (Google Web Toolkit). GWT é uma 

plataforma para desenvolvimento de aplicações Web da empresa Google que 

utiliza o AppEngine2 como servidor web. GWT e AppEngine são soluções 

práticas e simples para a criação de sistemas Web  que fornece um sistema 

automático de conta com a segurança,  alta performance, escalabilidade e 

confiabilidade da infraestrutura Google. 

 Para implementar as outras funcionalidades (Buscar, Editar e Remover) 

teria que ser criado uma nova página web (ou outra forma do usuário acessar o 

serviço) e então bastaria fazer a chamada equivalente do Gestor de Objetos 

Inteligentes, como foi feito no cadastro. Essas funcionalidade não foram 

implementadas pois não adicionam nada aos testes que foram feitos. 

4.2.6) Interface com Redes Sociais:  

 Todas as funcionalidades da Interface com Redes Sociais foram 

implementadas e assim como os combinadores (do Gestor de Combinação) 

essa interface foi criada com o Bridge Design Pattern. 

 Quanto ao driver para comunicação com a rede social, inicialmente a 

proposta era de se implementar o driver do OpenSocial visto que se tratava de 

um padrão aberto e poderia permitir a comunicação com diferentes Redes 

Sociais. No entanto, durante as pesquisas por APIs de desenvolvimento foram 

encontradas apenas algumas soluções instáveis. Outra possibilidade seria 

implementar um driver para comunicação com OpenSocial REST API. Nesse 

caso, a Rede Social teria que ter suporte a este padrão. No entanto as 

pesquisas também mostraram que poucas redes (e menos reputadas) 

ofereceriam esse suporte. Finalmente, optou-se por implementar o driver do 

Facebook, visto que  é uma das maiores redes no País. Além disso, apesar da 

                                            

1
 https://developers.google.com/web-toolkit/ 

2
 https://developers.google.com/appengine/ 

https://developers.google.com/web-toolkit/
https://developers.google.com/appengine/
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rede definir uma API específica, é baseada no padrão aberto oAuth para 

autentificação. O driver implementado utiliza a biblioteca gwt-oAuth2 para 

facilitar o uso do oAuth e os acessos à Graph API1 oferecida pelo Facebook.  

 oAuth2 é uma API que permite, por exemplo, que um usuário seja 

autentificado a uma rede social em um site fora da rede social sem que tenha 

que passar informações de login e senha ao site. Assim, por meio do oAuth 

usuários acessam suas informações sociais sem comprometer informações 

seguras como senha. oAuth é utilizado por diversos sites dentre eles: 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, Flickr, Instagram, MySpace, Tumblr e 

Yahoo!.  

 De forma resumida, o usuário clica em um botão do site serviço que o 

redireciona ao site autenticador. É então solicitado que o usuário digite seu 

login e senha e em seguida é perguntado se o usuário deseja ceder o acesso a 

suas informações ao site serviço. Caso o usuário ceda o acesso, o site serviço 

recebe um token de acesso. Com posse do token, é possível recuperar as 

informações do usuário. Esse token, normalmente, possui um tempo de 

validade que varia por site autenticador e como foi obtido. 

 Depois de autentificado pelo Facebook, as informações são obtidas por 

meio da Graph API que apresenta uma visão simples e consistente do grafo 

social do Facebook. Um grafo social representa objetos no grafo (pessoas, 

fotos, eventos e páginas) e conexões entre eles (relacionamentos de amizade, 

conteúdos compartilhados e marcações de foto). Essa visão do grafo social é 

retornada pelo Facebook no formato JSON.  Na Graph API cada objeto na rede 

social possui um identificador único e é possível acessar as informações do 

objeto requerendo a URL https://graph.facebook.com/ID. Para acessar uma 

informação de relacionamento bastaria requerer 

https://graph.facebook.com/ID/friends. Vale observar que algumas informações 

são privadas e só são acessadas passando o token de autentificação obtido 

pelo oAuth. 

                                            

1
 http://developers.facebook.com/docs/reference/api/ 

2
 http://oauth.net/ 

https://graph.facebook.com/ID
https://graph.facebook.com/ID/friends
http://developers.facebook.com/docs/reference/api/
http://oauth.net/
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4.2.7) Interface com Objetos Inteligentes:  

 As funcionalidades definidas na arquitetura para a Interface com Objetos 

Inteligentes foram todas implementadas, e esse módulo também foi 

implementado com o auxilio do Bridge Design Pattern. 

 Tanto o polling quanto o suporte a recursos observáveis foram 

implementados no driver e, assim, o protótipo consegue tirar proveito de 

objetos inteligentes com recursos observáveis sem a necessidade de fazer 

pooling. 

 O driver implementado no protótipo foi para o protocolo CoAP. A escolha 

por esse padrão foi devido à sua grande adoção por diferentes tipos de 

sensores, independentemente da plataforma do mesmo. Para auxiliar a 

implementação, foi utilizada biblioteca Californium. Californium é uma 

implementação modular do protocolo CoAP (escrito em Java) que permite a 

criação de clientes, servidores e CoAP proxies.  

 Para os testes de conexão foram utilizados dois tipo de dispositivos: os 

reais, com o sistema operacional TinyOS e hardware TelosB; e os virtuais que 

consistem de servidores CoAP rodando em um desktop, criados com auxilio da 

biblioteca Californium. 

4.3) Implementação e Testes de funcionalidade 

Os testes de funcionalidade seguiram o guideline apresentado no 

capítulo anterior, e foram feitos de forma incremental a medida que o sistema 

foi sendo desenvolvido. 

 Depois de implementar o módulo Gerencia de Requisitos, foram feitos 

testes para a criação de requisições simples, mas, nesse ponto, os outros 

módulos funcionam de forma ‘burra’ sempre retornando um mesmo valor.  

 Como diz o guidline o próximo passo foi a criação do Gestor de Objetos 

Inteligentes, os testes constituíram de chamadas diretas de cada uma de suas 

funções, essas chamadas diretas resultam na atualização da base de dados 

MySQL, que foi o sistema de persistência escolhido. Como na implementação 
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esse Gestor também é responsável pela gerencia de privacidade os testes do 

Gestor de Privacidade também foram feitos, só que como a interface com 

redes sociais ainda não havia sido implementada, chamadas das funções 

AmigoDe e ParteDe da Interface com Redes Sociais, nesse ponto, sempre 

retornavam verdadeiro. Assim, os niveisl de privacidade testados são: pessoal 

e cadastrados.  

 Novamente os testes do Gestor de Requisição foram feitos, só que 

dessa vez com alguns objetos cadastrados. Permitindo verificar a interação 

entre o Gestor de Requisição e o Gestor de Objetos Inteligentes e Privacidade. 

 Com posse do Gestor de Objetos Inteligentes e Privacidade foi 

implementado a Interface de Gerencia de Objetos Inteligentes que consiste em 

uma página Web para cadastro de objetos inteligentes. Essa interface foi 

testada cadastrando alguns objetos físicos (TelosB) e outros virtuais 

(servidores CoAP). 

 Como o passo seguinte foi a implementação para o driver de Objeto 

Inteligente, protocolo CoAP, foram feitos testes para acessar os recursos dos 

objetos físicos disponíveis. Os recursos foram acessados inicialmente 

utilizando o driver como uma chamada direta. Após verificar que o driver 

funcionava como esperado, os objetos inteligentes cadastrados no teste de 

Interface de Gerencia de Objetos Inteligentes foram acessados pelo Gestor de 

Requisição por meio de requisições simples. 

 A última Interface foi então, finalmente, implementada, a Interface com 

Redes Sociais, que contou com o driver para acessar a rede social Facebook. 

Para testar o driver foram feitas chamadas diretas a cada uma das funções, 

verificando se o usuário A é amigo do usuário B, se o usuário A faz parte do 

grupo C, postando mensagens na parede do usuário e criando um botão que 

permitisse ao usuário logar na sua conta de Facebook na página da Interface 

de Gerencia de Objetos Inteligentes. 

 Feitos os testes do driver para Facebook a Interface de Gerencia de 

Objetos foi novamente testada, agora para verificar sua integração com a 

Interface com Redes Sociais. Nesse ponto já é possível cadastrar objetos 

inteligentes utilizando as informações disponíveis no Facebook. A seguir foram 

testados o Gestor de Requisição (apenas requisições simples) e Gestor de 
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Privacidade (todos os perfis de privacidade) acessando os objetos inteligentes 

que foram criados no teste anterior e com o apoio das informações contidas no 

Facebook. 

 Com as requisições simples funcionando por completo foi criado o 

Gestor de Combinação (uma vez que, no fundo uma requisição complexa é a 

combinação de diversas requisições simples). Os combinadores 

implementados foram os de média, maior e menor e todos foram testados tanto 

com o servidor como com os objetos inteligentes TelosB.  

 Finalmente foi criado o Gestor de Subscrição, e adicionado a Interface 

com Objetos Inteligentes a opção de se subscrever a um objeto inteligente. A 

forma de subscrição por pooling foi testada no objeto físico e no servidor. 

Porem a subscrição por meio de observe disponível no CoAP foi testada 

apenas com servidores, uma vez que o sistema operacional do TelosB ainda 

não contada com essa funcionalidade do CoAP. 

 Ao realizar esses testes foi possível observar duas características dos 

objetos inteligentes que são altamente relevantes quando se trata de 

escalabilidade e tempo de resposta. Em primeiro lugar, o delay médio de 

resposta (em uma rede com apenas três nós e com apenas um hop) é de 

150ms e por isso se muitas requisições forem feitas o objeto inteligente pode 

ser sobrecarregado. Isso leva à segunda característica observada, por serem 

objetos com baixo poder de armazenamento suas filas de espera de pacotes 

são pequenas (apenas oito pacotes com a configuração utilizada) e um 

overflow pode acontecer se o delay não for levado em consideração.  

4.4) Discussão sobre o Processo de Implementação 

Além de servir como uma prova de conceito para o framework proposto, o 

protótipo foi desenvolvido de forma modular, similar a modularização 

apresentada na arquitetura do framework é, e, por isso, é possível utilizar cada 

um dos módulos do protótipo separadamente, modificar seus módulos ou os 

trocar por novos.  
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 Durante o processo de implementação do protótipo foram realizados 

somente testes isolados de funcionalidade com o objetivo de verificar se as 

mesmas foram implementadas corretamente, conforme definido no framework. 

Apesar disso, a partir do processo de desenvolvimento, foi possível identificar 

algumas vantagens e desvantagens inerentes à utilização do framework para o 

desenvolvimento de um sistema que integre redes sociais a objetos 

inteligentes.  

 A principal vantagem em se utilizar um framework para o 

desenvolvimento de um sistema foi a existência de um “guideline” do que deve 

ser feito ao se desenvolvê-lo. Diversas funcionalidades poderiam passar 

despercebidas por quem implementa o sistema, como o suporte a subscrições 

que permitem a criação de uma nova gama de aplicações que utilizem o 

sistema.  

 Extensibilidade e interoperabilidade são características muito 

importantes da arquitetura e foram apresentadas como requisitos. Sem a 

extensibilidade o sistema ficaria preso a um conjunto de sensores e redes 

sociais. Sem interoperabilidade não seria possível integrar objetos inteligentes 

com diferentes plataformas, nem utilizar diferentes redes sociais. Da mesma 

forma que optou-se por implementar os drivers do CoAP e do Facebook, outros 

tipos de drivers poderiam ter sido (e poderão ser) implementados. Ao utilizar o 

framework o desenvolvedor estará ciente da importância desses requisitos e 

poderá utilizar o protótipo como exemplo de implementação.  

Duas dificuldades foram encontradas ao implementar o driver para 

Facebook ao trabalhar com o oAuth, a primeira é que para se conectar a 

qualquer rede social por meio do oAuth é necessário que uma aplicação tenha 

sido criada nessa rede social e o identificador e um número secreto dessa 

aplicação é utilizado na autenticação. Dessa forma, cada driver para rede 

social na Interface com Redes Sociais deverá também ter um aplicativo na rede 

social alvo. Já a segunda dificuldade encontrada é que é necessário o uso de 

um browser para fazer a autenticação, já que o usuário digita seu nome e 

senha em uma página que foi redirecionada a rede social (isso é feito para 

garantir que a aplicação acessando as informações do usuário não tenha como 

descobrir a senha do usuário e fazer operações irregulares), por causa dessa 
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segunda dificuldade o uso de Web Servers foi obrigatório, e não apenas uma 

decisão de implantação.  Recentemente o Facebook vem desenvolvendo uma 

forma de autenticação para dispositivos que não requer a utilização de um 

browser, mas até o momento da implementação do protótipo essa forma de 

autenticação estava em fase de teste e fechado para desenvolvedores 

externos.  

 Como a arquitetura definida pelo framework é conceitual, ela não 

restringe a arquitetura de distribuição nem os protocolos que possam ser 

utilizados. Um exemplo é o Gestor de Objetos Inteligentes e Privacidade que 

funciona de forma distribuída por ser usado em dois servidores separados, 

além do serviço de persistência. Ou seja, uma implementação escalável é 

possível ao utilizar, por exemplo, diversos servidores que acomodem um 

grande número de usuários e trafego de dados.  

 Se por um lado o framework é flexível quanto à arquitetura de 

distribuição e não restringe as tecnologias de implementação, infelizmente, 

essa mesma flexibilidade pode ser um problema para desenvolvedores como 

pouco conhecimento na área. A falta de definição de tecnologias e protocolos 

pode fazer com que os desenvolvedores não saibam qual tecnologia ou 

protocolo utilizar. O protótipo desenvolvido, por sua vez, tenta utilizar 

tecnologias e protocolos mais adequados e pode servir como exemplo.  

Outra limitação identificada durante o desenvolvimento foi o fato de que 

o uso de palavras-chave para realizar requisições complexas foi definido de 

forma geral no framework e implementado no protótipo simplesmente por um 

mecanismo de comparação entre Strings. Mesmo que a definição da Interface 

de Gerência de Objetos Inteligentes tenha como preocupação sua facilidade de 

uso por parte dos usuários não especialistas, um mecanismo de terminologias 

mais elaborado do que palavras-chave permitiria uma melhor utilização dos 

objetos inteligentes. No framework poderia ser criado um módulo responsável 

por resolver problemas de classificação e terminologias, possivelmente com o 

uso de ontologias (Compton, 2009). Esse tipo de módulo permitiria inferir novas 

informações de cada palavra-chave, por exemplo, se um objeto inteligente tem 

como palavra-chave LPRM (Laboratório de Pesquisas de Rede e Multimídia) o 



 

 

 

75 

módulo poderia inferir que o objeto inteligente também se encontra na UFES e, 

consequentemente, na cidade de Vitória.  

 Durante o desenvolvimento do protótipo, observou-se que um domínio 

de aplicação importante no qual o mesmo poderia ser amplamente utilizado é o 

de aplicações e serviços orientados a contexto (ou cientes de contexto) 

(Dockhorn Costa, 2005). O framework poderia prever funcionalidades, ou até 

mesmo um módulo que permitisse a geração de informações de contexto que 

pudessem prover mais semântica às informações oriundas dos objetos 

inteligentes, permitindo assim a criação de aplicações mais ricas para os 

usuários. De toda forma, ainda é possível uma implementação de sistema 

baseada no framework que ofereça suporte a orientação a contexto, mas esse 

suporte deverá ser implementado completamente no nível da lógica da 

aplicação que utilizará uso do Sistema.  

 Apesar de o protótipo implementado não dar suporte a adição de novos 

protocolos e combinadores em tempo real, essa é uma funcionalidade 

interessante que permitiria a adição de novos protocolos sem a necessidade de 

desativar os serviços para manutenção. 

 Finalmente, uma funcionalidade que também facilitaria a criação de uma 

nova gama de aplicações é permitir que usuários acessem os objetos 

inteligentes sem que o sistema tenha que intermediar essa comunicação. Vale 

ressaltar que, para oferecer essa funcionalidade, é importante levar em 

consideração problemas de segurança e privacidade.  
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5. Conclusão 

 Este trabalho de dissertação propôs um framework para auxiliar o 

desenvolvimento de sistemas para o compartilhamento de objetos inteligentes 

por meio de redes sociais. Como prova de conceito, foi desenvolvido um 

protótipo de sistema com base nesse framework. Nesse protótipo foram 

integrados sensores CoAP e desenvolvido um driver para a comunicação com 

o Facebook. 

 O framework foi proposto considerando os seguintes requisitos: 

facilidade de uso, escalabilidade, extensibilidade, interoperabilidade, segurança 

e privacidade. Para atender aos requisitos de extensibilidade e 

interoperabilidade, no framework foram definidas interfaces que utilizam o 

conceito de drivers. Os drivers são responsáveis pela comunicação com os 

sistemas “externos”, isto é, esses drivers permitem que o sistema interaja com 

tipos diferentes de redes sociais e objetos inteligentes de diferentes 

plataformas sem que outros módulos do sistema tenham que ser modificados 

(interoperabilidade). Além disso, integrando-se novos drivers também é 

possível fazer com que o sistema se comunique com novas tecnologias 

(extensibilidade).  

 Os requisitos de segurança e privacidade são tratados pelo Gestor de 

Objetos Inteligentes e Privacidade que garante que só terão acesso aos 

objetos inteligentes os usuários que tenham a permissão do proprietário. No 

entanto é importante que o sistema considere a forma como a autenticação do 

usuário com a rede social é feita. No protótipo desenvolvido optou-se pela 

utilização do oAuth, que garante que a senha do usuário não seja descoberta e 

que o sistema só tenha acesso a informações permitidas pelo usuário. 

 Apesar de não terem sido feitos testes com uma grande quantidade de 

informações trafegando, em parte por falta de numero de sensores disponíveis, 

mas também pelas limitações de tempo, é possível afirmar que o framework 

viabiliza o desenvolvimento de sistemas escaláveis, desde que considerações 

como uso de diversos servidores e distribuição de carga sejam levadas em 
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conta na implementação. A arquitetura do framework define essencialmente os 

módulos, suas funcionalidades e inter-relações. A arquitetura de 

implementação do sistema fica a critério do desenvolvedor, que pode inclusive 

optar por uma arquitetura orientada a serviços (Erl, 2004). No protótipo essa 

possibilidade foi demonstrada com a implementação distribuída do Gestor de 

Objetos Inteligentes e Privacidade. Por outro lado, no próprio protótipo alguns 

gargalos potenciais podem ser identificados, como o banco de dados que deve 

suportar um grande volume de dados, além da forma como as requisições de 

subscrição são tratadas. Particularmente com relação à subscrição é 

importante tomar cuidado com o uso do polling que pode causar um ataque de 

Denial of Service (DoS) nos objetos inteligentes caso o delay entre os pedidos 

de recurso seja muito baixo. Alternativas orientadas a evento e que acabem 

com a necessidade do polling são interessantes quando considerada a 

escalabilidade do sistema.  

 Finalmente, não foram realizados testes para verificar a facilidade de uso 

do sistema. De fato, o uso de redes sociais e o aproveitamento tanto do nome 

de usuário e senha bem como as informações já presentes nessas redes 

servem como uma forma de facilitar o compartilhamento dos objetos 

inteligentes. Outra medida que pode ser tomada ao implementar o sistema 

proposto é seguir as normas de usabilidade no desenvolvimento do sistema.  

 Certamente, como ressaltado no capítulo de implementação, a 

existência do framework reduziu consideravelmente os esforços de 

desenvolvimento do protótipo. As principais dificuldades foram questões 

tecnológicas. Uma dificuldade importante encontrada ao implementar o 

protótipo está relacionada com a forma como é realizado o acesso a redes 

sociais. A primeira solução considerada para fazer o acesso foi com o uso do 

OpenSocial que infelizmente foi praticamente descontinuado, restando as 

tecnologias de OpenID e oAuth.OpenID funciona apenas como forma de 

autenticação e não permitiria acessar informações do grafo social e,  portanto, 

a solução utilizada foi o oAuth.  
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Trabalhos Futuros 

Esta subseção apresenta alguns trabalhos futuros que podem ser 

realizados no sentido de dar continuidade ao trabalho aqui apresentado. 

Algumas das possibilidades não foram realizadas por falta de recursos (testes 

com objetos inteligentes heterogêneos) e outras por falta de tempo ou para  

simplificar o escopo da solução (falta de suporte a contexto).  

Reforçando a parte de testes, o primeiro deles seria realizar testes 

executando os cenários descritos no início do capítulo 4. Isso permitiria uma 

melhor compreensão da execução do protótipo, além de reforçar a proposta de 

prova de conceito.  

Também deveriam ser executados testes para verificar a aceitação do 

sistema pelos usuários proprietários de objetos inteligentes, assim como pelos 

desenvolvedores de aplicações que fariam uso dos objetos compartilhados. Os 

testes poderiam ainda incluir execuções para verificar a escalabilidade do 

protótipo. De preferência, as execuções poderiam incluir uma grande 

quantidade de objetos inteligentes heterogêneos, já que os testes realizados 

utilizaram apenas objetos exatamente iguais tanto em hardware como em 

software (à exceção dos servidores CoAP emulando objetos inteligentes). 

Outra forma de teste que seria importante, apesar de custosa, é o 

desenvolvimento de outros sistemas com base no framework: diversas 

implementações utilizando linguagens de programação e tecnologias 

diferentes, mas baseados no mesmo framework. Esse tipo de teste poderia 

permitir a identificação de algumas linguagens ou tecnologias para as quais 

não seria viável ou eficiente o uso do framework, ou então comprovar a 

eficiência do mesmo. 

 

Muitos trabalhos utilizam as informações contidas em redes sociais e em 

objetos inteligentes para fornecer aplicações e serviços sensíveis a contexto. 

Apesar do framework não contemplar o suporte a contexto nada impede que 

aplicações de redes sociais façam a descoberta e gerência de contexto de 

forma separada. Ainda assim, seria muito proveitoso oferecer esse suporte a 

contexto no framework, seja definindo-se um novo módulo ou estendendo-se 



 

 

 

79 

as funcionalidades dos módulos existentes para que informações contextuais 

pudessem ser geradas e processadas para as aplicações. Uma possibilidade 

seria modificar o Gestor de Requisições (com seus submódulos de Subscrição 

e Combinação) permitindo que ele extraia informações de contexto dos 

sensores inteligentes. Assim, poderiam ser criadas aplicações que se 

comunicariam com o sistema apenas com o intuito de receber informações de 

contextuais, sem se preocuparem com quais ou quantos objetos inteligentes 

foram compartilhados. 
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