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Resumo

Lucas Kanashiro Duarte. Experimentação baseada em Simulação em Sistemas para
Cidades Inteligentes: . Dissertação (Mestrado). Instituto de Matemática e Estatística, Uni-
versidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

Cidades ao redor do mundo enfrentam diversos desa�os para proporcionar uma boa qualidade
de vida aos seus cidadãos. Sistemas de software vêm sendo desenvolvidos com objetivo de
melhorar os serviços e otimizar o uso da infraestrutura da cidade. Desenvolver ambientes de
experimentação para esses sistemas na escala de grandes cidades ainda é um desa�o, devido
ao alto custo e problemas de infraestrutura. Por sua vez, a simulação é um mecanismo que
vem sendo utilizado na realização de experimentos em diversas áreas do conhecimento. O
objetivo deste trabalho é auxiliar na construção de um ambiente de experimentação de larga
escala e interativo para plataformas de Cidades Inteligentes através de simulação. Para tanto,
desenvolvemos uma arquitetura de software visando permitir a integração de plataformas
e simuladores de Cidades Inteligentes. Dois estudos de caso demostraram a viabilidade da
solução, integrando o simulador InterSCSimulator e a plataforma InterSCity, envolvendo uma
série de melhorias em ambas as ferramentas. Apresentamos detalhes de como implementar a
arquitetura proposta, além da execução de experimentos na escala da cidade de São Paulo.
Acreditamos que a solução nos levou a resultados satisfatórios, tendo em vista que, foi possível
realizar experimentos de larga escala através de simulação por meio da implementação da
arquitetura apresentada. Portanto, projetamos uma arquitetura de software que poderá servir
de base para integração de plataformas e simuladores de Cidades Inteligentes com o intuito
de realizar experimentos de larga escala e interativo, visando principalmente questões de
desempenho e escalabilidade.

Palavras-chave: Cidades Inteligentes. Experimentação. Simulação.





Abstract

Lucas Kanashiro Duarte. Simulation based Experimentation on Smart City Systems: .
Thesis (Masters). Institute of Mathematics and Statistics, University of São Paulo, São Paulo,
2019.

Cities around the world face a number of challenges to provide a good quality of life for
their citizens. Software systems have been developed with the aim of improving services and
optimizing the use of the city’s infrastructure. Developing experimentation environments for
these systems in the large cities scale is still a challenge due to the high cost and infrastructure
problems. In turn, the simulation is a mechanism that has been used to enable experiments
in several areas of knowledge. The goal of this work is to assist in the development of a
large scale and interactive experimentation environment for Smart Cities platforms through
simulation. For this, we developed a software architecture to allow the integration of platforms
and simulators of Smart Cities. Two case studies demonstrated the feasibility of the solution,
integrating the InterSCSimulator simulator and the InterSCity platform, involving a series of
improvements in both tools. We present details of how to implement the proposed architecture,
as well as the execution of experiments on the scale of the city of São Paulo. We believe that
the solution led us to satisfactory results, considering that it was possible to perform large-
scale experiments through simulation using the implementation of the presented architecture.
Therefore, we have designed a software architecture that can be used as a basis for the
integration of Smart Cities platforms and simulators in order to perform large-scale and
interactive experiments, primarily focusing on performance and scalability issues.

Keywords: Smart Cities. Experimentation. Simulation.
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Capítulo 1

Introdução

A utilização de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para solucionar os
problemas das cidades está surgindo como uma boa estratégia para mitigar os problemas
que são agravados pelo rápido crescimento da população urbana (Chourabi et al., 2012).
Essa abordagem visa otimizar os serviços e uso de recursos da cidade, assim como melhorar
a qualidade de vida dos cidadãos (Santana, Chaves et al., 2017).

Para que plataformas de Cidades Inteligentes atendam às expectativas de governos e
cidadãos na melhoria da qualidade de vida nas cidades, elas precisam ser capazes de lidar
com todas as adversidades e complexidade presentes nas cidades modernas. Devem ser
�exíveis e capazes de escalar para atender as diferentes demandas no decorrer do dia, além
de conseguir lidar com múltiplos aspectos que tornam o contexto de Cidades Inteligentes
tão peculiar. Nas cidades, tudo é conectado, um aspecto in�uencia e é in�uenciado por
diversos outros.

Em uma grande metrópole como São Paulo, milhões de recursos (ônibus, carros, hos-
pitais, estacionamentos, escolas, etc.) deverão ser monitorados e gerenciados em tempo
real. Dispositivos de Internet das Coisas (Internet of Things - IoT ) poderão enviar e receber
dados a todo momento, concorrentemente, com o objetivo de obter dados e atuar sobre os
recursos da cidade. Cidadãos e agentes do governo poderão requisitar esses serviços em
diferentes horas do dia. Dessa forma, uma plataforma de Cidades Inteligentes deve estar
habilitada para atender toda essa demanda.

A realização de experimentos na escala de grandes cidades se apresenta como um
meio de validar o funcionamento de plataformas de Cidades Inteligentes em condições
reais. Todavia, a realização de experimentos em tais condições não é uma tarefa fácil.
Experimentos que fazem uso apenas de scripts para geração de carga de trabalho sintética
(usando ferramentas como ApacheBench1) não exercitam as plataformas em condições
reais de uma cidade. Conforme citado anteriormente, praticamente tudo no contexto de
uma cidade estará conectado. Apenas enviar dados para a plataforma sem prover um meio
de reação interativo não é o su�ciente. Por exemplo, ao receber um determinado dado em
uma certa circunstância, a plataforma pode ter que atuar de alguma maneira na cidade, o

1https://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/ab.html
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que alterará o seu estado, modi�cando o próximo dado a ser enviado para a plataforma.
Portanto, esse tipo de experimento é válido, mas não representa uma situação real do
cotidiano de uma cidade.

Para solucionar a falta de interação na utilização de scripts para geração de carga de
trabalho sintética, podemos fazer uso de testbeds na realização dos experimentos. Esses por
sua vez, são plataformas para execução de testes onde, no contexto de IoT, em geral, são
implantações de dispositivos reais. O projeto SmartSantander (Sanchez et al., 2014) possui
um dos testbeds mais famosos na área de Cidades Inteligentes. Vários sensores e atuadores
foram implantados na cidade de Santander na Espanha e, com isso, eles se tornaram capazes
de realizar experimentos mais realistas. Entretanto, construir testbeds como esse, na escala
de uma cidade (mesmo sendo uma cidade pequena), não é trivial. Existem procedimentos,
envolvendo governos e um alto custo associado à compra, instalação e manutenção de
toda a infraestrutura necessária. Sendo assim, construir testbeds reais na escala de grandes
metrópoles do mundo não é uma solução factível na maioria das vezes.

Nesse sentido, apresentamos a simulação como uma saída viável para o problema de
experimentar e testar a escalabilidade das plataformas no atendimento do grande volume
de requisições. Podemos simular cidades inteiras, implementando modelos realistas capazes
de permitir a interação em tempo real com plataformas de Cidades Inteligentes. Tais plata-
formas visam prover serviços para desenvolvedores de aplicações que desejam interagir de
alguma forma com a infraestrutura da cidades, como serviços de integração de dispositivos
de IoT, armazenamento e processamento de dados e ciência de contexto (M. Del Esposte
et al., 2019a). Os diversos recursos da cidade e dispositivos de IoT acoplados aos mesmos
são simulados, e uma interface de comunicação entre um simulador e uma plataforma
pode tornar a comunicação transparente, ou seja, a plataforma não tem conhecimento se o
ambiente é simulado ou não. Ressaltamos que caso o simulador possa executar na escala
de grandes cidades, poderá realizar experimentos em cenários realistas. Acrescentamos o
fato de nos tornamos capazes de realizar experimentos envolvendo tecnologias que ainda
não são amplamente adotadas ou ainda estão em fase de projeto.

Ao fazer uso de um ambiente simulado para realizar experimentos, possibilitamos que
sejam reprodutíveis. Utilizar scripts para geração de carga também permitirá reproduzir
experimentos (caso os scripts estejam disponíveis). Porém, ao usar testbeds reais contendo
dispositivos de IoT, essa característica não poderá ser garantida, haja vista que, ambientes
externos podem apresentar grande variabilidade independentemente da execucação de
um protocolo (por exemplo, elementos climáticos). A utilização de simulação para resolver
problemas similares aos apresentados vem sendo adotada em diversos trabalhos (Kar-
nouskos e De Holanda, 2009) (Fleischer e Barr, 1994) (Dupuy et al., 1990) (Boukerche
et al., 2001).

Com o intuito de viabilizar experimentos com plataformas de Cidades Inteligentes,
apresentamos nesta dissertação uma proposta para criação de um ambiente simulado de
experimentação. Para a construção desse ambiente, �zemos uso de um simulador e de uma
plataforma de Cidades Inteligentes, onde ambos são integrados de acordo com o cenário
desejado. Para tanto, realizamos a implementação dessa solução utilizando o simulador
InterSCSimulator (Santana, Lago et al., 2017) e a plataforma InterSCity (Del Esposte
et al., 2017) atraveś de dois cenários de Cidades Inteligentes apresentados como estudo de
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caso e descritos posteriormente.

1.1 Motivação

O elemento motivador para a execução deste trabalho foi a busca pela melhoria do
processo de experimentação de plataformas de Cidades Inteligentes. No decorrer das discus-
sões no nosso grupo de pesquisa, percebemos que realizar experimentos de escalabilidade
em plataformas envolvendo o atendimento de diferentes tipos de requisição em tempo real
em cenários que se assemelham à realidade ainda constitui-se um desa�o. Experimentos
realistas são essenciais para validarmos o bom funcionamento dessas plataformas em
ambientes de produção.

Conforme dito anteriormente, existem alguns mecanismos que já vêm sendo utilizados
na realização de experimentos com plataformas de Cidades Inteligentes, contudo, não
proporcionam o nível de interação e a escalabilidade necessária. A solução apresentada
neste trabalho reduz os custos quando comparamos a testbeds reais, e ainda nos permite
investigar cenários hipotéticos, com tecnologias futuristas ou ainda não passíveis de
implantação.

1.2 Objetivo e Contribuições

O objetivo central desta pesquisa é de�nir uma arquitetura para construção de um
ambiente de experimentação de larga escala e interativo para plataformas de Cidades
Inteligentes através de simulação. As plataformas devem ser capazes de atender uma
quantidade cada vez maior de requisições de diferentes tipos de serviços advindas das mais
diversas aplicações que visam melhor a vida nas cidades. Experimentos e testes simulados
desse tipo de cenário futuro auxiliam a preparar as plataformas para suportar esse grande
número de requisições. Para tanto, uma proposta de solução foi projetada visando atender
os principais requisitos de um ambiente com essa característica. Este trabalho integra uma
ferramenta de simulação capaz de gerar toda essa carga de trabalho a uma plataforma para
Cidades Inteligentes com o objetivo de testar o suporte na escala de uma cidade em dois
cenários de aplicação.

Durante a realização deste estudo, diversas contribuições foram realizadas tanto para
o InterSCSimulator quanto para a InterSCity. Foi possível adicionar novos cenários ao
simulador, melhorias nos cenários existentes, além de mecanismos de cache adicionados à
plataforma. Ademais, seguindo a ideia de reprodutibilidade e infraestrutura como código2

(Infrastructure As Code – IaC), automatizamos e disponibilizamos todos os scripts, arquivos
de con�guração e documentação necessária para a reprodução dos experimentos realizados
neste trabalho.

2https://en.wikipedia.org/wiki/Infrastructure_as_code
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1.3 Organização do Trabalho

No Capítulo 2 serão apresentados os principais trabalhos relacionados e conceitos
envolvidos nesta pesquisa. Uma discussão acerca da proposta de solução é apontada no
Capítulo 3. O Capítulo 4 disserta sobre os dois estudos de caso realizados, incluindo as
suas implementanções e ferramentas utilizadas. Por �m, as conclusões e possibilidades de
trabalhos futuros serão apresentadas no Capítulo 5.
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Capítulo 2

Trabalhos Relacionados

Durante a realização desta pesquisa nos deparamos com di�culdades para encontrar
uma solução que provesse um ambiente de experimentação para plataformas de Cidades
Inteligentes capaz de permitir a interação em tempo de execução (viabilizando a execução
de comandos de atuação, por exemplo) em larga escala, pois esses requisitos encontram-se
pouco explorados pela academia. Para um melhor entendimento de como esses experimen-
tos estão sendo realizados, serão mostrados relatos de trabalhos que apresentam ambientes
de experimentação nessa área e apontadas as suas principais limitações. Alguns trabalhos
apontam a simulação como um método que pode solucionar algumas das limitações desses
ambientes. Apresentaremos essas discussões buscando explicitar o porquê de adotarmos
tal solução.

A título de ilustração, faremos uma breve descrição sobre pesquisas existentes que
utilizam a integração com simuladores para a execução de experimentos que se asseme-
lham a contextos reais, demonstrando a viabilidade da solução adotada mesmo que de
forma super�cial. Em seguida, apresentaremos as principais di�culdades na integração de
simuladores e sistemas de software em geral.

2.1 Ambientes de Experimentação para Plataformas
de Cidades Inteligentes

Apesar dos signi�cativos avanços tecnológicos, di�culdades associadas com a ava-
liação de plataformas para Cidades Inteligentes sob condições realistas em ambientes
experimentais ainda di�cultam a sua maturidade e utilização (Sanchez et al., 2014). Por-
tanto, encontrar soluções e�cazes para melhorar e facilitar a criação de ambientes de
experimentação ainda é um desa�o.

No contexto de Cidades Inteligentes, onde em grande parte interagimos com dispo-
sitivos de IoT (Internet of Things), temos alguns entraves que di�cultam a criação desses
ambientes de experimentação, sendo os pricipais escala, heterogeneidade de dispositivos,
acesso concorrente, mobilidade e reprodutibilidade (Gluhak et al., 2011) (Sanchez et al.,
2014). O primeiro deles é a escala desses ambientes, tendo em vista que as cidades e
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suas populações estão em uma constante crescente, os experimentos envolvendo essas
plataformas devem ser capazes de re�etir essa demanda. Na infraestrutura física de uma
grande cidade, como São Paulo, teremos milhares de dispositivos de IoT de diferentes
naturezas monitorando e atuando na cidade e os experimentos, para que sejam realistas,
precisam representar essa heterogeneidade de dispositivos. Destacamos que em uma Cidade
Inteligente teremos diversas aplicações tentando acessar recursos da infraestrutura da
cidade simultaneamente. Esse acesso concorrente deve também estar presente nos ambientes
de experimentação. Além disso, a mobilidade é uma característica evidente. Todos esses
desa�os anteriores di�cultam ainda mais a reprodutibilidade desse ambiente.

Podemos encontrar diversos trabalhos que tentaram solucionar os desa�os citados,
sendo grande parte dessas soluções através de testbeds reais. Nesses testbeds, dispositivos de
IoT são implantados no ambiente, conectados através de redes de sensores e monitorados.
Todo esse processo tem um custo alto, tanto de aquisição dos equipamentos necessários
quanto de mão de obra para execução. Temos testbeds implantados tanto em ambientes
abertos quanto em laboratórios.

Grande parte dos testbeds apresentados na literatura foram implantados em cidades da
Europa, e cada um deles tem um foco especí�co. Os testbeds apresentados em Olivares
et al., 2013 e Cenedese et al., 2014 são voltados para experimentos envolvendo redes de
sensores, como os nós interagem e o correto funcionamento de todas as camadas de proto-
colos. Ambos tratam a questão da heterogeneidade de dispositivos e mobilidade; contudo,
não mencionam questões de escala do ambiente, acesso concorrente e reprodutibilidade.
Encontramos o FIT IoT-LAB (Adjih et al., 2015), que também é um ambiente de testes
focado em redes de sensores como os demais. No entanto, os autores o apresentam como
um ambiente de larga escala. Ele possui 2728 nós de baixo consumo conectados a uma
rede sem �o e 117 robôs móveis. Levando em consideração que em uma cidade como São
Paulo esperamos ter dispositivos na escala de milhões, não acreditamos que essa escala
apresentada seja su�ciente para a realização de experimentos realistas no contexto de uma
grande metrópole.

Ambientes de experimentação voltados especialmente para a heterogeneidade de dispo-
sitivos são apresentados em Latre et al., 2016 e Juraschek et al., 2012 na forma de testbeds
localizados em Antvérpia na Bélgica, e Berlim na Alemanha, respectivamente. Nesses
trabalhos, a heterogeneidade é tratada no nível de protocolos de rede para comunicação e
tratamento de dados, considerando que cada dispositivo pode utilizar diferentes protocolos
e se comunicar através de diferentes formatos de dados. Mais uma vez, temos o problema
de escala que não é explicitado nas apresentações dos testbeds.

Em Lanza et al., 2015, é apresentado uma parte do testbed implantado na cidade de
Santander na Espanha, com uma característica muito interessante que não é encontrada
na maioria dos outros trabalhos: o seu foco principal é a mobilidade. Ao perceberem que
veículos são a melhor forma de obter dados da cidade reduzindo os gastos, já que circulam
por vários pontos da cidade no mesmo dia, implantaram sensores em 140 ônibus, táxis e
vans para coleta de diversos dados. Ao coletarem dados de diferentes naturezas utilizaram
diferentes dispositivos, trabalhando, também, a questão da heterogeneidade. Todavia, todos
os desa�os foram abordados em uma escala bem menor do que a esperada para uma grande
cidade.
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No contexto de Cidades Inteligentes, além da parte técnica, temos também que nos
preocupar com o impacto dessa tecnologia na vida das pessoas. O testbed introduzido por
Nati et al., 2013, tem o objetivo de viabilizar experimentos centrados no usuário, onde
ao invés de ter os dispositivos e softwares envolvidos sob prova, temos o usuário como
alvo do experimento. Nesse tipo de ambiente, seria bastante complexo a realização de
experimentos em larga escala, tendo em vista que necessitaríamos envolver a população
de uma cidade no processo de experimentação. Por isso, esse testbed foi implantado no
contexto de um escritório, e não ataca a maioria dos desa�os citados nesta seção, como
mobilidade por exemplo.

Temos também uma série de testbeds voltados especi�camente para apenas uma das
áreas de Cidades Inteligentes. A pesquisa de Braem et al., 2016 foca na análise da qualidade
do ar, Chapman et al., 2015 apresenta um testbed meteorológico, Lu et al., 2010 introduz
um ambiente de experimentação envolvendo Smart Grid e Amrutur et al., 2017 demontra
um testbed de postes de iluminação pública, por exemplo.

Existem também algumas iniciativas que visam realizar a federação de testbeds em
diferente localidades. Em Mwangama et al., 2013 e Corici et al., 2014 foram federados
ambientes de experimentação em Berlim na Alemanha e na Cidade do Cabo na África
do Sul visando balancear a carga de trabalho, tratando de pontos como autenticação,
identi�cação segura e políticas de armazenamento e de redirecionamento.

Além de todos esses ambientes de experimentação apresentados, temos provavelmente
o mais conhecido dentre eles, o desenvolvido pelo projeto SmartSantander (Sanchez et al.,
2014). Esse testbed foi implantado na cidade de Santander na Espanha, e o mesmo visou
atacar todos os desa�os apresentados nesta seção. Além de ser um ambiente de teste, ele
provê serviços para a população da cidade através de aplicações de Cidades Inteligentes,
como por exemplo uma aplicação de estacionamento inteligente. A implantação desse
testbed só foi possível devido ao total apoio do governo da cidade e �nanciamento de
diversas fontes. Todavia, apesar de ser um dos ambientes de experimentação mais bem
sucedidos que temos na literatura, ainda acreditamos que o mesmo não representa a
escala de uma grande metrópole como São Paulo, pois sabemos que Santander possui
aproximandamente 35km2 e 175 mil habitantes1.

Uma solução diferente da implantação de testbeds como ambiente de experimentação
no contexto de plataformas de Cidades Inteligentes foi apresentada em Ali et al., 2015. O
CityBench é um benchmark para motores de processamento de �uxo de dados (streaming)
presentes nesse tipo de plataforma. Esse becnhmark foi construído através do �uxo de
dados em tempo real de múltiplos sensores implantados na cidade de Aarhus na Dinamarca.
Essa é uma abordagem interessante, onde seria possível coletar dados em escalas maiores,
adicionar dados referentes a mobilidade, de dispositivos heterogeneos, permitindo o acesso
concorrente e a reprodutibilidade. Contudo, esse tipo de abordagem não permite que a plata-
forma interaja com o ambiente de experimentação em tempo de execução, invialibilizando
experimentos envolvendo comandos de atuação, por exemplo. Concebemos que para a
criação desse conjunto de dados para a contrução do benchmark é necessário ter acesso a
dispositivos reais implantados em testbeds reais.

1https://pt.wikipedia.org/wiki/Santander_(Cant%C3%A1bria)
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A título de ilustração apresentamos a Tabela 2.1, com um levantamento das principais
características que constam nos trabalhos aqui mencionados. Características de cada um
dos ambientes de experimentação:

• Uso de dispositivos de IoT : indica se o ambiente de experimentação faz uso ou não de
dispositivos reais de IoT.

• Uso de simulação: indica se a simulação é uma técnica utilizada pelo ambiente de
experimentação.

• Implantação em laboratório: aponta se o ambiente foi implantado em um ambiente
controlado de laboratório, fazendo referência a ambiente fechados (indoor).

• Implantação em ambiente externo: aponta se o ambiente foi implantado em uma área
aberta, onde os dispositivos e infraestrutura estão expostos a intempéries.

• Larga escala: sinaliza se o ambiente é considerado de larga escala pelos autores do
trabalho, não sendo necessariamente o ponto de vista apresentado neste trabalho,
como pode ser visto na discussão feita anteriormente.

• Execução de comandos de atuação: assinala se o ambiente permite a execução de
comandos de atuação em tempo de execução, sendo indicado apenas os trabalhos que
apresentaram tal característica em suas publicações. Ou seja, alguns dos trabalhos
não indicados ainda podem possuir essa capacidade, contudo, a mesma não foi
apresentada de forma clara.

Ambiente de
Experimentação

Uso de
dispositivos de IoT

Uso de
simulação

Implantação em
laboratório

Implantação em
ambiente externo

Larga
escala

Execução de
comandos de atuação

I3ASensorBed x x x x
Padova Smart City x x

FIT IoT-LAB x x x x
City of Things x x x

Smart Berlin Testbed x x
SmartSantander x x x x
SmartCampus x x x

Birmingham Urban
Climate Laboratory x x x

SmartGridLab x x
Street Light Poles x x

OpenMTC x x x
CityBench x

Tabela 2.1: Caracterização dos trabalhos relacionados

Podemos ver na Tabela 2.1 que praticamente todos os ambientes de experimentação
apresentados fazem uso de dispositivos reais de IoT em ambientes externos, �ca evidente
que seus autores querem reproduzir ao máximo um ambiente real. Os poucos trabalhos que
fazem uso de simulação, utilizam-se dessa técnica para auxiliar em contextos especí�cos,
como por exemplo, para simular diversas topologias de rede em um dado cenário. Um
trabalho que nos chamou bastante a atenção foi o CityBench, onde não é feito uso de
dispositivos reais ou simulação e mesmo assim permite a realização de experimentos em
larga escala. Todavia, como discutido anteriormente, o mesmo não permite a interação
necessária em ambientes reais. Uma pequena quantidade dos ambientes apresentados
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permitem a execução de comandos de atuação durante experimentos, porém todos os
trabalhos que disponibilizam tal funcionalidade demandaram grandes investimentos, fator
limitante.

Como pode ser visto, a maioria dos estudos apresentados não provê um ambiente de
experimentação para plataformas de Cidades Inteligentes que permita a interação em tempo
de execução, possibilitando atuação durante o experimento. As soluções apresentadas não
são capazes de realizar experimentos na escala de grandes metrópoles do mundo, como a
cidade de São Paulo, apesar de alguns autores a�rmarem que os ambientes são de larga
escala. Sendo assim, identi�camos o potencial deste trabalho: a busca por uma solução
viável aos problemas apresentados e os desa�os propostos para construção desse ambiente
de experimentação através de simulação.

2.2 Simulação e Cidades Inteligentes

Devido à complexidade de construção de ambientes de experimentação para plata-
formas de Cidades Inteligentes apresentada na seção anterior, propomos a utilização de
simulação visando solucionar principalmente o problema da escalabilidade e do custo. Além
disso acreditamos que ao utilizar essa abordagem, possibilita-se a adição de comandos
de atuação no ambiente de experimentação, em tempo de execução, sendo essa uma
funcionalidade não apresentada por grande parte de outros trabalhos.

A simulação já vem sendo utilizada na área de Cidades Inteligentes há algum tempo,
sobretudo na área de Smart Grid. Em Tsampasis et al., 2016, um framework para simulação
de smart grid é apresentado visando integrar a modelagem, a contrução e o controle da
execução, além de desacoplar o simulador de rede ou de energia desse processo. Esse
simulador foi implementado usando componentes discretos. Já em Schütte et al., 2011,
outro framework de simulação para smart grid foi introduzido. Contudo, o objetivo principal
desse trabalho é conseguir integrar modelos de simulação heterogêneos automaticamente
em tempo de execução. Ambos os trabalhos não tentam desenvolver modelos de simulação
no contexto de Cidades Inteligentes, mas sim integrar modelos existentes e facilitar o
processo de desenvolvimento.

Simulação é um tópico em discussão na área de IoT, já que a validação das novas
tecnologias dessa área em diferentes cenários é um requisito importante para sua adoção. Os
simuladores utilizados na área de IoT são divididos em três categorias segundoChernyshev
et al., 2018: (i) simuladores completos, que visam prover um suporte de ponta a ponta para
todos os elementos de IoT; (ii) simuladores com foco em aspectos de processamento de big
data; e (iii) simuladores de rede de comunicação. Neste trabalho focamos principalmente
na categoria (ii), gerando uma grande massa de dados para plataformas. A simulação de
IoT introduz várias questões de aspectos quantitativos e qualitativos (D’Angelo et al.,
2016), a quantidade massiva e a heterogeneidade de dispositivos di�cultam essa tarefa. A
simulação distribuída e paralela baseada em agentes é o melhor mecanismo para contornar
os problemas mencionados (D’Angelo et al., 2016), já que a possibilidade de execução
distribuída e paralela permite a execução de mais elementos dentro da simulação, e a
de�nição de agentes facilita a representação de diferentes dispositivos.

Simuladores de IoT tradicionais não focam na simulação de ambientes de larga es-
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cala (Brambilla et al., 2014). A grande maioria deles são simuladores de rede, que analisam
e avaliam o comportamento de objetos inteligentes organizados em uma topologia especí-
�ca. Como vem sendo discutido, Cidades Inteligentes, em geral, contemplarão ambientes
de larga escala, sendo necessário avaliar as plataformas em tais condições. O DEUS é um
ambiente de simulação de Cidades Inteligentes de propósito geral, baseado em eventos
discretos, que tenta atender principalmente a requisitos de mobilidade e escalabilidade (Pi-
cone et al., 2012). Apesar de um modelo de mobilidade interessante ter sido implementado
no DEUS, o experimento apresentado não é de larga escala, atingindo o máximo de 2 mil
nós (Picone et al., 2012). Por esse motivo, não conseguimos concluir se o DEUS é uma
solução viável quanto à escala do ambiente simulado.

Sabendo que o contexto de Cidades Inteligentes envolve múltiplas áreas do conhe-
cimento, ambientes de simulação realísticos muitas vezes podem envolver mais de um
simulador. O TraNS é um ambiente de simulação de código aberto que tem como objetivo
viabilizar experimentos com VANETs (Vehicular Ad Hoc Networks) (Piórkowski et al., 2008).
Para isso, nessa pesquisa, o simulador de mobilidade SUMO e o simulador de rede NS2
foram integrados para construção desse ambiente realista. O interessante dessa integração
é o fato dos simuladores serem capazes de se comunicarem em tempo de execuação, sendo
essa a abordagem que implementamos para permitir a interação entre a plataforma e o
simulador de Cidades Inteligentes.

A simulação é um mecanismo que vem sendo adotado na área de IoT e, mais especi-
�camente, em Cidades Inteligentes. O objetivo principal é tentar solucionar problemas
de escala. A literatura indica que a simulação baseada em agentes e eventos discretos de
maneira paralela e distribuída seja o caminho para obtermos uma solução efetiva para
simularmos um ambiente como o encontrado em Cidades Inteligentes. Ademais, �cou
demonstrado que a simulação pode ser o mecanismo ideal para utilizarmos na contrução
do ambiente de experimentação para plataformas de Cidades Inteligentes, permitindo a
criação de um ambiente de larga escala e a interação em tempo de execução com outros
componentes.

2.3 Integração de Ferramentas para prover Ambiente
de Experimentação

A abordagem proposta em nosso trabalho envolve a integração entre uma plataforma
e um simulador de Cidades Inteligentes. Conforme discussão neste capítulo, a simulação
é um mecanismo que pode nos auxiliar na obtenção de ambientes de experimentação
de larga escala e que nos permita interagir e atuar em tempo de execução. Entretanto,
a integração de sistemas de software não é uma tarefa trivial. A integração de sistemas
possui três dimensões: dados, controle e apresentação (Wasserman, 1990). Neste trabalho,
realizamos a integração nas dimensões de dados e controle. O principal desa�o nesse
processo de integração é o fato dela ser feita, geralmente, de maneira ad-hoc, não havendo
uma padronização (Wasserman, 1990).

A integração de sistemas tem sido objeto de pesquisa na área de sistemas de informação,
visando integrar principalmente dados de múltiplas fontes heterogêneas distribuídas para
apresentá-los de forma centralizada e homogênea (Genesereth et al., 1997). Esse interesse
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surge essencialmente pela necessidade de empresas integrarem seus diversos sistemas para
gerar conhecimento baseado em seus dados. Segundo a experiência de pessoas envolvidas
com a industria, dois dos principais problemas nesse tipo de integração são o desempenho
e a escalabilidade da solução, como apresentado em Halevy et al., 2005.

Apesar de padronização parecer ser a solução para o problema de integração de siste-
mas, ela não é tão simples, por conta dos diferentes propósitos e naturezas dos sistemas.
Um trabalho interessante na área de Cidades Inteligentes, especi�camente de VANETs,
resultou em uma técnica para interconectar simuladores de rede e de trânsito chamada
TraCI (Wegener et al., 2008). Devido o vasto número de simuladores desse tipo, foi proposto
a implementação de uma interface para cada um dos simuladores, encapsulando o funcio-
namento dos mesmos. Ao implementar tais interfaces, elas se comunicam através de um
protocolo, baseado em cliente-servidor, desenvolvido especi�camente para comunicação
entre simuladores de rede e de trânsito. Portanto, essa é uma técnica que independe do
simulador a ser utilizado, bastando implementar essa interface que se comunicará através
de um protocolo especí�co. Essa experiência nos serviu de inspiração, já que a nossa
solução se baseia na integração de uma plataforma e um simulador de Cidades Inteligentes.
Todavia, a de�nição de uma interface especí�ca e de protocolo de comunicação introduzidos
pela TraCI só foi possível porque o escopo foi reduzido para VANETs. Como esta pesquisa
visa construir um ambiente de experimentação de âmbito geral no contexto de Cidades
Inteligentes, desenvolvemos uma arquitetura com diretrizes para implementação de um
componente de integração entre os dois sistemas.
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Capítulo 3

Proposta de Solução

A solução proposta para permitir a realização de experimentos de plataformas de
Cidades Inteligentes em ambientes simulados abrangendo diferentes cenários em dife-
rentes escalas será apresentada neste capítulo. A discussão sobre os requisitos de uma
possível solução para esse problema será realizada, levando em consideração as principais
di�culdades para a criação de um ambiente como esse. Além disso, uma arquitetura de
software para uma solução será apresentada.

3.1 Requisitos da Solução

Para a realização de experimentos em ambientes simulados de Cidades Inteligentes
temos requisitos em diferentes níveis, desde a capacidade do simulador de representar
o contexto de uma cidade, até formas de comunicação que permita a interação entre o
simulador e a plataforma de Cidades Inteligentes. Portanto, dividimos os requisitos em
fundamentais e de integração.

Para que o simulador possa re�etir o contexto de Cidades Inteligentes, onde o senso-
riamento de diversos aspectos das cidades já é uma realidade, e a atuação (modi�cação
do estado das cidades) segue uma crescente, consideramos que o simulador possua os
conceitos abaixo representados:

• Modelos aderentes à realidade de uma cidade: o simulador deve implementar modelos
que representem ao máximo a realidade de uma cidade, e não apenas casos hipotéticos.
Por exemplo, modelos de �uxo de automóveis nas vias devem incluir possíveis
engarrafamentos.

• Tempo de execução igual ao tempo real: a dinâmica da cidade deve ser simulada em
tempo real, ou seja, não deve ser executada nem mais rápida nem mais lenta do
que aconteceria em um ambiente real de uma cidade (um segundo na simulação é
aproximadamente igual a um segundo real). Esse é um requisito importante, pois o
desencadeamento de eventos nas cidades são muitas vezes devido ao processamento
de eventos acontecidos anteriormente, e as plataformas devem ter tempo hábil para
realizar tais ações, se aproximando as condições que serão enfrentadas no contexto



14

3 | PROPOSTA DE SOLUÇÃO

real de uma cidade.

• Geração de grande massa de dados: para realizarmos experimentos realistas devemos
ser capazes de gerar uma massa de dados na mesma escala de uma grande cidade.
Experimentos em escalas menores são úteis na validação de certos cenários, contudo
não exercita uma plataforma de Cidades Inteligentes em um contexto real, onde
deverá interagir com milhões de sensores, atuadores e usuários.

• Comunicação em tempo de execução: para que esse ambiente integrado seja viável,
ambas as ferramentas devem ser capazes de se comunicarem em tempo de execução.
Com isso, se torna possível o envio de dados de sensores e comandos de atuação
durante a simulação.

Consideramos os pontos apresentados como requisitos fundamentais, o mínimo
necessário para conseguirmos de fato representar um ambiente real de uma cidade. Des-
tacamos a necessidade do último ponto ser atendido por ambas as ferramentas. Caso a
ferramenta atenda aos requisitos apresentados, se torna possível a simulação de cenários
realistas no contexto de Cidades Inteligentes, podendo substituir testbeds reais, em uma
escala maior, após a sua integração com a plataforma alvo. Todavia, essa simulação não via-
biliza, ainda, a realização de experimentos com plataformas. Para tanto, precisamos atender
alguns requisitos de integração entre o simulador e a plataforma em questão.

Para termos um ambiente integrado precisamos de�nir um meio de comunicação de
duas vias, envio e recebimento de dados, em tempo real entre o simulador e a plataforma
de Cidades Inteligentes. Além disso, deve haver uma integração semântica e de protocolos
de rede que permita às ferramentas se comunicarem de maneira e�caz. Apresentamos a
seguir os requisitos de integração necessários para obtermos um ambiente integrado de
experimentação para essas plataformas:

• Integração semântica: para que seja possível a comunicação em tempo de execução
entre o simulador e a plataforma, ambos precisam entrar em um consenso semântico.
Abaixo são apresentados os dois principais conceitos envolvidos e que acreditamos
que seja necessário serem representados de alguma forma nas duas ferramentas para
que seja possível essa integração.

– Recursos da cidade: qualquer coisa no contexto da cidade (automóveis, aparelhos
públicos, vias e etc.), serão objetos de sensoriamento e/ou atuação por parte
das plataformas de Cidades Inteligentes.

– Capacidades inerentes a cada recurso da cidade: cada recurso da cidade tem as
suas respectivas capacidades, sendo elas de sensoriamento ou de atuação. Essas
capacidades usualmente estão atreladas a dispositivos heterogêneos de IoT
(Internet Of Things) presentes nos recursos da cidade. Por exemplo, vagas de
estacionamento podem ser monitoradas quanto a sua ocupação e semáforos de
trânsito podem ter o seu estado modi�cado através de atuação.

• Interoperabilidade de protocolos de comunicação: as duas ferramentas não precisam
ter conhecimento da implementação entre elas para conseguir trocar mensagens.

• Envio de dados de sensoriamento em tempo real: para que as funcionalidades relativas
a coleta, armazenamento e processamento de dados possam ser exercitadas pela
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plataforma, precisamos enviar dados de todos os recursos presentes no cenário de
experimentação com tais capacidades em tempo real. Quanto maior for a escala do
cenário de experimentação mais difícil se torna essa tarefa, pois se faz necessário
enviar milhões de dados de sensores simultaneamente através do mesmo canal.
Apesar da demanda de tempo real poder tornar-se um problema, ela se faz necessária
para que possamos chegar mais próximo de um cenário realista, ou seja, onde
recursos sensoriados da cidade poderão não aguardar outros enviarem seus dados,
enviando simultaneamte.

• Recebimento de dados de atuação em tempo real: em alguns cenários de experimenta-
ção, as plataformas precisarão enviar comandos de atuação para a cidade (neste caso,
para o ambiente simulado) em tempo real. Diferente dos dados de sensoriamento,
o �uxo de dados de atuação é bem menor. Contudo, esse tipo de dado tem a sua
própria peculiaridade, pois o simulador deve ser capaz de consumir esse dado em
tempo de execução e alterar o estado do ambiente simulado imediatamente. Isso
porque ao modi�car de alguma forma o estado do ambiente simulado, in�uenciamos
diretamente os dados de sensores a partir daquele dado momento, e os mesmos
continuam sendo enviados para a plataforma em paralelo.

Acreditamos que ao termos um ambiente que atenda tanto os requisitos fundamen-
tais quanto os de integração, se torna possível realizarmos experimentos de larga escala e
interativos com plataformas de Cidades Inteligentes sem a necessidade de testbeds reais. Os
requisitos fundamentais auxiliarão principalmente na escolha do simulador a ser utilizado,
já que, em sua maioria, são requisitos associados à capacidade do simulador de representar
um ambiente de Cidades Inteligentes de maneira realista. Já os requisitos de integração
serão atendidos pela arquitetura apresentada na seção seguinte. Um ambiente que atenda
os requisitos expostos nesta seção nos possibilita realizar experimentos em escalas reais
de uma cidade, além de nos permitir simular cenários que ainda não são passíveis de
reprodução através de testbeds, simulando tecnologias ainda não existentes e cenários
futuristas. Como exemplo, citamos a possibilidade de simularmos um ambiente onde todos
os carros da cidade são autônomos e se comunicam através de tecnologia 5G.

3.2 Arquitetura

Uma arquitetura de software foi desenhada visando atender principalmente os re-
quisitos de integração para construção de um ambiente simulado de experimentação
para plataformas de Cidades Inteligentes, e será apresentada nesta seção. De�ne-se que
uma arquitetura de software para um sistema é a estrutura ou estruturas do sistema,
que compreende elementos seu comportamento externamente visível e as relações entre
eles (Clements et al., 2002). A integração entre sistemas como apresentado no decorrer
deste trabalho é uma tarefa complexa e demanda um projeto de software bem elaborado
para que seja manutenível a longo prazo.

A solução proposta visa integrar uma plataforma a um simulador de Cidades Inteligen-
tes com a �nalidade de permitir experimentos de larga escala e interativos. A integração é
feita em duas dimensões: dados e controle. Permitimos a troca de dados em tempo real
entre as duas ferramentas, bem como a plataforma controlar e interferir em eventos durante
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a simulação. Grosso modo, a troca de dados permite principalmente simular dispositivos
de IoT enviando dados para a plataforma e executar comandos de atuação, sendo esse o
meio de alterar o estado da simulação.

Diante da constatação apresentada na literatura, de que simuladores baseados em
agentes e eventos discretos são o caminho para uma solução efetiva, decidimos que a
arquitetura aqui apresentada será baseada em eventos. Essa arquitetura (Event-Driven
Architecture) é um padrão arquitetural que é aplicado no projeto e implementação de
sistemas que transmitem eventos entre os componentes e serviços fracamente acoplados1.
Esse tipo de arquitetura é capaz de detectar eventos e reagir de maneira inteligente (Taylor
et al., 2009). Toda e qualquer ação que modi�car o estado da simulação será considerado
um evento. Baseado nesses eventos, a integração envolvendo dados e controle do sistema
será realizada.

3.2.1 Integração Simulador-Plataforma
A integração entre simulador e plataforma de Cidades Inteligentes envolve principal-

mente a troca de dados em tempo de execução como foi apresentado neste capítulo. Essa
interação para envio e recebimento de dados, à primeira vista simples, se torna complexa
quando adicionamos a necessidade de resposta de ambas as partes em tempo real. Por
parte do simulador, a rápida reação ao receber um comando de atuação é essencial, sendo
esses comandos caracterizados como eventos de atuação. O recebimento desse dado
acarretará em uma atualização no estado da simulação, que por sua vez terá impacto
direto no pronto envio de dados de sensores. Já para a plataforma, é necessária uma
tomada de decisão ágil ao receber diferentes dados de sensores, sendo esses considerados
eventos de sensoriamento. Os dados de sensores podem ser, por exemplo, utilizados
como entrada para gatilhos de comandos de atuação e processamento em tempo real de
eventos complexos.

Além desse desa�o, enfrentamos também problemas de interoperabilidade entre o
simulador e a plataforma. Usualmente, os conceitos presentes no projeto de cada uma
das ferramentas divergem, e essa camada de integração deve ser capaz de traduzir essa
semântica para ambas as ferramentas. Outro problema relacionado à interoperabilidade é
a forma de transmissão desses dados, mais especi�camente os protocolos de comunicação
a serem utilizados. Por exemplo, o simulador pode suportar apenas comunicação via
protocolo AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) e a plataforma prover uma API
Restful e conexões via MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Mais uma vez, é
papel da camada de integração tornar essa comunicação transparente para ambos os lados,
ou seja, a ferramenta não deve se preocupar com qual protocolo será utilizado pela outra e
vice-versa.

Diante dessa constatação, a arquitetura de integração adotada utiliza-se de um compo-
nente extra intermediando as duas ferramentas, simulador e plataforma, como pode ser
visto na Figura 3.1. Apesar de um componente extra adicionar complexidade e consequen-
temente aumentar o tempo gasto no tratamento desses eventos, ele se faz necessário para
solucionar os problemas de interoperabilidade mencionados anteriormente. Entretanto, ele

1https://en.wikipedia.org/wiki/Event-driven_architecture
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deve ser o mais simples possível para que o acréscimo no tempo de envio e recebimento
dos dados não aumente consideravelmente. Portanto, utilizar ferramentas (simulador e
plataforma) que se assemelhem conceitualmente e que compartilhem pilhas de protocolos
de comunicação similares é o ideal, podendo inclusive tornar o componente de integração
opcional dentro da arquitetura proposta.

Figura 3.1: Arquitetura Proposta para Ambiente Integrado de Exerimentação de Plataformas de
Cidades Inteligentes

Na Figura 3.1, podemos ver os componentes presentes na arquitetura de integração do
sistema aqui apresentada. Como elucidado anteriormente, o componente de integração
não pode possuir muitas responsabilidades, já que uma complexidade alta pode acarretar
em um aumento expressivo no tempo de transmissão dos dados, sendo esse um requisito
importante para o sistema. Com relação a plataforma e o simulador envolvidos, esperamos
que as ferramentas possuam um módulo de comunicação para suportar o �uxo de dados
em tempo de execução.

O componente de integração tem a responsabilidade de solucionar os pontos mencio-
nados anteriormente:

• Tradução semântica entre o simulador e a plataforma

• Interoperação entre protocolos de rede

• Interferência mínima no tempo de envio e recebimento de dados

A interoperabilidade semântica é um problema recorrente na área de Internet das
Coisas, haja vista que a heterogeneidade das “coisas” faz a interoperabilidade entre elas
um desa�o (Barnaghi et al., 2012). Na arquitetura do ambiente de experimentação aqui
apresentado, esse problema tende a ser minimizado, já que temos apenas duas fontes
de dados que podem divergir, o simulador e a plataforma. Isso considerando que uma
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mesma ferramenta não possui várias representações semânticas. A representação formal
baseada em formatos interpretados por máquina vem sendo considerada uma técnica
promissora para integração semântica (Barnaghi et al., 2012). Todavia, dependendo do
nível de compatibilidade das ferramentas, soluções mais simples podem ser adotadas.
A realização de simples transformações das mensagens em funções implementadas no
componente de integração realiza o mapeamento direto dos conceitos, dado o exemplo. Esse
mapeamento direto para transformação de protocolos de rede utilizados pelas ferramentas
também é válido, pois o componente de integração pode receber uma mensagem em um
protocolo e em seguida repassá-la, após uma possível tradução semântica, através de outro
protocolo.

A Figura 3.2 apresenta a sequência de atividades a serem realizadas no momento
em que um evento de sensoriamento é gerado pelo simulador. Considerando o ciclo de
simulação um atributo que descreve o estado da simulação, e sabendo que um ciclo de
simulação corresponde a um segundo, eventos desse tipo podem ser gerados de forma
temporizada. Nessa situação, podemos enviar dados de sensores no momento N e quando
o estado da simulação mudar e estivermos no ciclo de simulação N + 10 gerarmos outro
evento de sensoriamento. O diagrama de sequência apresentado descreve as atividades a
serem realizadas quando um evento do tipo sensoriamento for gerado pelo simulador de
Cidades Inteligentes. Inicialmente, após a geração de um evento de sensoriamento, uma
mensagem contendo informações sobre o mesmo deve ser enviada para o componente
de integração. Ao receber essa mensagem, o componente de integração deve realizar a
tradução semântica e de protocolo de rede, caso sejam necessárias, e enviar a mensagem
com o evento traduzido para a plataforma. Em um cenário ideal o simulador e a plataforma
já possuem compatibilidade semântica e na pilha de protocolos de comunicação, não sendo
necessário o componente de integração.

Figura 3.2: Diagrama de sequência para uma evento de sensoriamento

Já na Figura 3.3 outro diagrama de sequência é representado, porém, desta vez de-
monstrando as atividades a serem executadas quando um evento de atuação é gerado pela
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plataforma. Como já foi mencionado, a partir de uma mudança no estado do ambiente
simulado de uma cidade pode surgir a necessidade de atuação. Essa atuação é uma ação que
irá interferir no ambiente simulado visando modi�car o seu estado de alguma forma. Um
exemplo simples no contexto de uma cidade seria um pedestre que deseja atravessar a rua,
chegar em um semáforo e, quando isso ocorrer, mudar o estado do semáforo, permitindo
a sua passagem. Nesse caso, uma mudança no estado da cidade (chegada do pedestre ao
semáforo) foi um gatilho para outra mudança de estado (mudança do semáforo). Similar ao
diagrama de sequência apresentado na Figura 3.2, uma mensagem contendo informação
sobre o evento de atuação é enviado para o componente de integração, ele traduz semanti-
camente e o protocolo de rede, caso sejam necessários, e envia essa mensagem traduzida
para o simulador.

Figura 3.3: Diagrama de sequência para uma evento de atuação

É possível visualizar que o componente de integração tem como único objetivo atender
requisitos não funcionais. Ele deve tornar a comunicação do simulador e da plataforma
transparente para ambos e adicionando a menor complexidade possível ao sistema. Sendo
comunicação transparente a não necessidade de conhecimento da outra ferramenta para se
comunicar com ela, já que o componente de integração irá tornar essa troca de mensagens
de eventos interoperável.

Em resumo, devemos escolher ferramentas (simulador e plataforma) mais semelhantes
possíveis, com o que diz respeito principalmente ao modelo conceitual e aos protocolos
de rede utilizados para comunicação; e implementar o componente de integração o mais
simples possível, apenas com o objetivo de viabilizar a comunicação entre as ferramen-
tas.
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Capítulo 4

Estudos de Caso

Com o intuito de validar a arquitetura proposta foram realizados dois estudos de caso
envolvendo diferentes cenários de Cidades Inteligentes em um ambiente simulado de
experimentação. Priorizamos implementar cenários de experimentação onde pudéssemos
explorar todos os requisitos apresentados no Capítulo 3. Através desses dois experimentos,
pudemos validar a solução apresentada para construção de um ambiente simulado de
experimentação para plataformas de Cidades Inteligentes. Foi possível exercitar as princi-
pais funcionalidades necessárias para a realização de experimentos desse tipo, através da
integração do InterSCSimulator e a plataforma InterSCity.

No primeiro cenário, realizamos experimentos no contexto de estacionamento inte-
ligente (conhecido como Smart Parking), onde carros circulam pela cidade e, ao �nal do
seu percurso, procuram por uma vaga de estacionamento disponível mais próxima do seu
destino, utilizando-se da plataforma para isso. Nesse cenário, incluímos um novo agente
à simulação e implementamos um mecanismo para publicação dos eventos ocorridos e
requisição a serviços da plataforma em tempo real e de forma assíncrona.

O segundo cenário de experimentação envolve o tráfego de carros inteligente através
da utilização de Placas de Mensagens Variadas (PMVs) espalhadas pela cidade. Nesse
cenário, a plataforma identi�ca trechos de maior trânsito e atua na cidade atualizando as
mensagens apresentadas pelas PMVs em tempo real, noti�cando os motoristas da lentidão
no trecho, que por sua vez podem recalcular a sua rota evitando congestionamentos. Para
viabilizar esse experimento �zemos uso das melhorias implementadas no primeiro cenário
acrescidas de outras tais como: modi�cação do modelo de trânsito para melhor se adequar
a realidade e implementação do mecanismo de recebimento de comandos de atuação em
tempo de execução.

A seguir a arquitetura do simulador InterSCSimulator e da plataforma InterSCity serão
apresentadas, haja vista que essas foram as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento
dos estudos de caso. Além disso, cada um dos cenários de Cidades Inteligentes mencionados
serão apresentados detalhadamente, visando exempli�car a implementação da arquitetura
proposta e os resultados experimentais obtidos. Ao �nal, realizaremos uma análise crítica
sobre os resultados obtidos, apontando possíveis melhorias a serem feitas.
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4.1 Ferramentas

O simulador InterSCSimulator e a plataforma InterSCity serão detalhados quanto
as suas respectivas arquiteturas. Faremos uma discussão de como os requisitos funda-
mentais e de integração apresentados no Capítulo 3 serão atendidos em cada ferra-
menta.

4.1.1 InterSCSimulator
O InterSCSimulator é um simulador de código aberto baseado em agentes para Cidades

Inteligentes que oferece uma interface simples para de�nição de cenários de larga escala
(Santana, Lago et al., 2017). Pelo fato de ser possível con�gurar o tempo que dura
um ciclo de simulação na ferramenta, ela já atende um dos requisitos fundamentais
descritos na Seção 3.1. Com isso, podemos dizer que um ciclo de simulação é igual a
um segundo real. É sabido que é necessário termos uma execução com noção de tempo
real (um segundo de simulação igual a aproximadamente um segundo real) e permitir
a interferência em tempo de execução por terceiros para a construção desse ambiente
integrado de experimentação.

Para atingir a escalabilidade mencionada, o InterSCSimulator foi implementado usando
a linguagem Erlang. Essa é uma linguagem funcional que visa facilitar a implementação
de aplicações de larga escala, paralelas e distribuídas. Algumas características herdadas do
modelo de atores, que é implementado pelo Erlang, são: paralelismo, execução distribuída,
tolerância a falhas e protocolo de comunicação (Santana, Lago et al., 2017). Essa esca-
labilidade é importante para que possamos atender o requisito fundamental que diz
respeito à capacidade de geração de grande massa de dados para a plataforma. O InterSCSi-
mulator é capaz de simular cenários com milhões de agentes executando simultaneamente,
possibilitando trabalhar-se em uma escala realista para cidades de grande porte.

O InterSCSimulator foi implementado por Eduardo Zambom Santana, doutorando do
nosso grupo de pesquisa, baseado no simulador de âmbito geral Sim-Diasca. A Figura
4.1 representa a sua arquitetura da seguinte forma: em azul estão os diferentes tipos de
agentes que podem existir no ambiente simulado e, em vermelho a de�nição dos cenários
de Cidades Inteligentes. Tudo isso sendo executado no topo do simulador Sim-Diasca.

Sim Diasca

Deployment 
Manager

Load Balancer
Result

Manager

Time Manager
Random
Manager

Base Actor
Model

InterSCSimulator

Vehicles City Network Sensors

Smart City Scenarios

Figura 4.1: Arquitetura do InterSCSimulator

Fazendo um paralelo com um dos requisitos de integração, cada Recurso da cidade
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pode ser modelado como um agente da simulação, ou seja, um carro, uma vaga de estacio-
namento ou um ponto de parada de ônibus serão representados como agentes (caixas azuis
na Figura 4.1). Na de�nição desses agentes especi�camos o seu comportamento a cada
passo da simulação. Com isso, podemos descrever quais as Capacidades de cada agente e
adotar modelos compatíveis com a realidade das cidades modernas. Por exemplo, podemos
determinar que um agente do tipo carro envie sua localização a cada passo da simulação
e que ele recalcule a sua rota apenas quando deparado com uma PMV. O interessante
dessa arquitetura baseada em agentes é o fato da sua implementação ter um alto grau de
independência, onde é preciso apenas a de�nição das mensagens que serão trocadas em
tempo de execução.

No contexto desta dissertação, foi adicionado um novo elemento à arquitetura da
ferramenta para troca de dados com sistemas externos em tempo de execução, sendo esse
um dos requisitos fundamentais e de integração para obtermos um ambiente realista
de experimentação. Esse novo elemento nada mais é do que um novo agente, cujo papel é
receber e enviar mensagens de sensores e atuadores, seja no contexto de outros agentes
ou de outros sistemas.

Na implementação de um agente do InterSCSimulator, podemos de�nir diversos com-
portamentos em diferentes momentos do seu cliclo de vida. É possível especi�car o que
será feito durante a sua criação, a sua destruição, a sua primeira ação na simulação e
durante cada ciclo de execução. Com isso, condições e caminhos dependentes do estado
da simulação podem ser de�nidos para cada um dos tipos de agentes, �exibilizando a
implementação dos mais diversos modelos e formas de prover suas capacidades. Essa
liberdade para implementação de diversos comportamentos dos agentes nos permite
usar modelos realistas e viabilizar as capacidades dos recursos no contexto das cidades,
atendendo aos requisitos fundamentais e de integração. Por exemplo, um carro, após a
sua partida em direção ao seu destino, calcula a cada ciclo de execução o �uxo de carros na
via em que se encontra para o cálculo da sua velocidade naquele instante, além de publicar
a sua posição atual. Nesse caso, podemos utilizar os mais diversos modelos matemáticos
para calcular o �uxo de carros ou para determinar a sua velocidade, ao passo que a sua
capacidade de publicar sua localização georreferenciada também é atendida.

Na Figura 4.2, são apresentados os componentes do simulador. Inicialmente são dadas
entradas para a simulação (arquivos XML) que em conjunto formam o cenário a ser
simulado. Esse cenário é executado e a saída é criada com todos os eventos ocorridos na
simulação. A partir dessa saída, existe a possibilidade de geração de uma visualização em
um mapa ou através de grá�cos.

Como entrada, o InterSCSimulator recebe três arquivos XML. O con�g.xml contém
parâmetros da simulação: o tempo total, o formato do arquivo de saída e o caminho para o
diretório contendo os outros arquivos de entrada e para geração do arquivo de saída. O
grafo representando a infraestrutura rodoviária da cidade é descrito no arquivo map.xml:
as vias são representadas pelas arestas e as esquinas entre duas ou mais vias pelos nós. Por
�m, as viagens a serem executadas são especi�cadas no arquivo trips.xml, cada viagem
contendo o seu tempo de início, modo de transporte, origem e destino. Todas as ações
realizadas pelos agentes são salvas no arquivo output.xml, podendo haver quatro ações
possíveis: 1) início de viagem, 2) saída de uma via, 3) entrada em uma via, e 4) chegada
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Figura 4.2: Componentes do InterSCSimulator

ao destino �nal. O tempo, a localização e o modo de transporte utilizado pelo agente são
registrados quando essas ações são salvas.

Os modos de transportes suportados até o momento são: carro, ônibus, metrô e a pé.
Neste trabalho, além de melhorias feitas nos modelos existentes, novos agentes foram
adicionados ao simulador, além da nova possibilidade de publicação e o recebimento de
eventos em tempo de execução de maneira assíncrona.

4.1.2 Plataforma InterSCity

A plataforma InterSCity é um projeto de código aberto, baseado em microsserviços
que visa permitir a pesquisa colaborativa, desenvolvimento e experimentos em Cidades
Inteligentes (Del Esposte et al., 2017). A plataforma foi desenvolvida baseada em uma
arquitetura de referência para plataformas de Cidades Inteligentes (Santana, Chaves et al.,
2017), ela provê um conjunto de serviços de alto-nível baseado em nuvem para gerenciar
recursos de IoT heterogêneos.

O InterSCity visa solucionar dois dos principais problemas arquiteturais no desenvol-
vimento de uma plataforma de alta qualidade que possa ser usada na prática, no contexto
de Cidades Inteligentes: escalabilidade e evolução do software (Del Esposte et al., 2017).
Escalabilidade é necessária pelo fato da plataforma ter que interagir com um grande número
de dispositivos IoT espalhados pela cidade, milhões de usuários e um grande tráfego de
dados. Como as cidades mudam constantemente, a questão da evolução é essencial, já
que requisitos podem surgir e/ou mudar a qualquer momento. Adaptar a plataforma para
modi�car e/ou incorporar novas funcionalidades, não deve ser um empecilho. Para resolver
esses dois problemas apresentados, foram adotadas as seguintes estratégias:

• Modularidade via microsserviços

• Modelos e dados distribuídos

• Evolução descentralizada

• Reúso de projetos de software livre

• Adoção de padrões abertos

• Comunicação síncrona e assíncrona
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• Serviços livres de estado

A Figura 4.3 apresenta a arquitetura da plataforma InterSCSity. Atualmente, ela é
composta de 7 microsserviços: Resource Adaptor, oferece uma abstração para comunicação
com os dispositivos IoT; Data Collector, responsável por coletar os dados dos sensores
conectados; Actuator Controller, oferece uma interface para atuação junto aos dispositivos
de IoT com tal capacidade; Resource Catalog, possui dados estáticos dos recursos da cidade
cadastrados; Resource Discovery, provê um serviço de descoberta de recursos; Data Processor,
oferece um serviço de processamento de dados em tempo real e histórico; e Resource Viewer,
disponibiliza uma visualização simples dos recursos da cidade.

Figura 4.3: Arquitetura da plataforma InterSCity

A comunicação entre esses microsserviços pode se dar de maneira síncrona ou assín-
crona, dependendo da situação. A comunicação síncrona é feita via API Restful, ou seja,
requisições HTTP; e a assíncrona se dá via RabbitMQ1, uma implementação do protocolo
AMQP. O objetivo do protocolo AMQP é criar um padrão aberto para troca de mensagens
assíncronas interoperável e de larga escala (Vinoski, 2006). A principal vantagem desse
protocolo é permitir que o broker de mensagens tome as decisões de roteamento, não
necessitando a aplicação ter conhecimento desse processo (Vinoski, 2006). Basicamente,
componentes que desejam enviar mensagens as enviam para esse broker e ele as encaminha
para os componentes que se inscreveram previamente para receber tais mensagens.

A plataforma traz uma abstração chamada Resource, que representa um recurso real da
cidade que será de alguma forma conectado a infraestrutura de IoT da cidade, como ônibus,
hospital, paradas de ônibus. Cada um desses Resources possuem Capabilities, que podem
ser de sensoriamento ou atuação, usualmente vinculados a algum tipo de dispositivo de
IoT, como capacidade de medir temperatura ou capacidade de mudar o estado de um

1https://www.rabbitmq.com/



26

4 | ESTUDOS DE CASO

semáforo. Esses conceitos são os mesmos apresentados na Seção 3.1, como requisitos para
a construção de um ambiente integrado de experimentação para Cidades Inteligentes.
Como apresentado na seção anterior, semanticamente, esses recursos e capacidades aqui
apresentados estarão associados a agentes e à de�nição de ações durante o seu ciclo de
vida no InterSCSimulator.

Nas seções a seguir, serão apresentados os dois estudos de caso envolvendo estaciona-
mento e tráfego de carros inteligente que �zeram uso do InterSCSimulator e da plataforma
InterSCity para Cidades Inteligentes.

4.2 Estacionamento Inteligente

Neste estudo de caso, simulamos motoristas realizando seus respectivos percursos de
carro e ao �nal procurando uma vaga disponível mais próxima ao seu destino, provavel-
mente utilizando um aplicativo móvel que se comunica com a plataforma InterSCity. Esse
tipo de aplicativo poderia evitar alguns transtornos para os motoristas na árdua missão de
estacionar seus carros no centro das grandes metrópoles.

A implementação deste cenário seguindo a arquitetura proposta no Capítulo 3, bem
como o experimento realizado, serão discutidos nas seções seguintes.

4.2.1 Implementação
Ao resgatar os conceitos de recursos da cidade e capacidades para este cenário, temos

os carros e as vagas de estacionamento sendo recursos, onde os carros são capazes de
fornecer a sua geolocalização (por exemplo, via GPS) e as vagas de fornecer informação
quanto à sua disponibilidade (por exemplo, através de sensores infravermelhos e uma rede
de sensores).

Este cenário foi de�nido com o intuito de realizar experimentos envolvendo o serviço de
descoberta de recursos da plataforma InterSCity. Portanto, o aplicativo enviaria a posição
do carro naquele momento, o seu destino �nal e o raio de busca, e a plataforma traria uma
lista de vagas de estacionamento disponíveis nas proximidades. Já no InterSCSimulator,
foi necessário realizar algumas melhorias para que os requisitos fundamentais fossem
atendidos. Um novo agente para gerenciar as vagas de estacionamento da cidade, chamado
Parking Controller, foi implementado. Esse agente possui a responsabilidade de gerenciar
e armazenar dados referentes às vagas de estacionamento e fazer a interface de comuni-
cação com o componente de integração que será apresentado mais adiante. Além disso,
modi�camos o modelo de viagem do agente do tipo carro. Anteriormente, o Carro saia
de uma origem e percorria o seu trajeto até o destino, agora, ao chegar próximo do seu
destino, ele requisita uma vaga disponível mais próxima e se dirige até ela. Com essas
melhorias, pudemos simular um cenário que se aproxima da realidade.

Para ilustrar o modelo descrito, apresentamos o ciclo de execução de um agente carro
neste cenário:

1. O agente Carro é criado

2. O caminho mais curto entre a origem e o destino é calculado
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3. O agente parte da sua origem no tempo determinado

4. Ao chegar no nó anterior ao seu destino, uma vaga de estacionamento disponível é
requisitada ao agente Parking Controller

5. Ao receber a vaga de estacionamento, o seu trajeto é recalculado em direção a ela

6. O agente se direciona e estaciona na vaga descoberta

Um �uxo alternativo a essa execução seria o carro modi�car o seu percurso em direção
à vaga de estacionamento (disponível até então), e ao chegar a ela outro carro a ter
ocupado antes, sendo esse um caso comum nas grandes cidades. Nesse caso, outra vaga de
estacionamento é requisitada aumentando o seu raio de busca com o intuito de sempre
encontrar vagas disponíveis. Caso o agente do tipo carro necessitar realizar mais de três
buscas de vagas disponíveis, o mesmo encerra a sua execução.

Quando o agente Carro por �m estaciona em uma vaga disponível, o agente Parking
Controller é noti�cado e atualiza a sua estrutura de dados indicando que a vaga foi ocu-
pada pelo carro. Esse agente é responsável também por atualizar o estado da vaga de
estacionamento na plataforma.

Agora pensando nos requisitos de integração, o simulador precisa requisitar a pla-
taforma em busca de vagas disponíveis mais próximas e atualizar o estado das vagas de
estacionamento. A plataforma InterSCity provê uma API Restful para comunicação com
seus serviços (como o de descoberta de recursos), e o estado dos seus recursos podem
ser atualizados através da própria API ou via protocolo AMQP. Esse levantamento é
importante para a tomada de decisão de quais as responsabilidades e como será implemen-
tado o componente de integração. Tendo em vista que a complexidade do componente
de integração deve ser a menor possível, e a não existência de um meio de publicação
de eventos em tempo de execução no InterSCSimulator, decidimos utilizar o RabbitMQ
(implementação do protocolo AMQP) na implementação desse novo meio de comunicação.
Com isso, o simulador pode atualizar o estado das vagas diretamente na plataforma de
forma assíncrona, sem necessidade de auxílio do componente de integração. As requisições
HTTP feitas ao serviço de descoberta da plataforma foram realizadas pelo componente de
integração, principalmente pelo fato de requisições HTTP serem síncronas, o que poderia
travar a simulação na espera por uma resposta.

Para facilitar o entendimento da integração realizada, dividiremos a explicação em
duas partes: a primeira visando a requisição de vagas disponíveis mais próximas do carro
ao serviço de descoberta da plataforma InterSCity; e a segunda apresentando o �uxo de
atualização do estado de uma vaga de estacionamento (ocupada ou disponível) baseada na
simulação.

A Figura 4.4 apresenta a integração realizada para utilização do serviço de descoberta
provido pela plataforma InterSCity. O componente de integração foi chamado de Parking
Spot Discoverer, e foi implementado como um agente Erlang que consegue se comunicar
com os agentes da simulação via troca de mensagens. O uso do componente de integração
se fez necessário para que a simulação exerça a carga que aplicações exerceriam utilizando
o protocolo HTTP para acessar a API Restful, podendo inclusive paralelizar a realização
de tais requisições. Como dito, requisições HTTP são síncronas, e sua realização dentro
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da simulação atrasaria consideravelmente a sua �nalização. Devido as restrições de ciclo
de vida dos agentes da simulação, eles �cariam bloqueados enquanto aguardariam a
resposta da plataforma. Antes de chegarmos a tal solução, implementamos uma versão
onde o próprio simulador realizava requisições HTTP para a plataforma em tempo de
execução, entretanto, essa solução gerou um enorme gargalo. Descrevemos abaixo o �uxo
de atividades apresentado na Figura 4.4.

1. Ao chegar a um nó, antes do seu destino, o Car solicita a vaga de estacionamento
para o agente Parking Controller, passando a sua localização como parâmetro.

2. O agente Parking Controller envia a localização para o Parking Spot Discoverer que
solicita a vaga disponível mais próxima, em um raio de 500 metros.

3. O Parking Spot Discoverer faz uma requisição HTTP para o serviço de descoberta
da plataforma que retorna a vaga em questão. Caso não seja encontrada uma vaga
disponível (não ocupada) em um raio de 500 metros, esse raio é multiplicado por
dois até que se encontre uma vaga disponível.

4. O identi�cador da vaga é retornado para o agente Parking Controller e ele marca a
vaga como utilizada em uma estrutura de dados mantida no simulador.

5. O identi�cador da vaga é recebido pelo agente Car e a rota é recalculada para chegar
até ela.

Figura 4.4: Integração para descoberta de vagas livres próximo do destino da viagem

A Figura 4.5 apresenta a integração realizada com o intuito de atualizar o estado das
vagas de estacionamento na plataforma baseado nos acontecimentos da simulação. Como
foi adicionado a funcionalidade de publicação dos eventos da simulação via RabbitMQ
para os interessados, não foi necessário a utilização do componente de integração, já que a
plataforma também utiliza o mesmo protocolo para divulgação dos seus dados entre os
microsserviços. O �uxo apresentado na Figura 4.5 contém os seguintes passos.

1. O agente Car estaciona na vaga do estacionamento e noti�ca o Parking Controller.
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2. O Parking Controller informa, via RabbitMQ, que a vaga está ocupada usando o seu
identi�cador.

3. O RabbitMQ repassa esse dado para os microsserviços Resource Catalog e Data
Collector.

Figura 4.5: Integração para publicar dados

Vale ressaltar que as atividades 2 e 3 apresentadas na Figura 4.5 também são executadas
quando a vaga é liberada. Após dez minutos que o agente está estacionado na vaga, o
agente Parking Controller libera a vaga na estrutura de dados mantida dentro do simulador
e informa o ocorrido para a plataforma. Com isso, a plataforma atualiza os dados da vaga
quando ela é ocupada e quando liberada. Esse tempo para liberação das vagas é �xo, já que
não sabemos o tempo que cada carro �ca estacionado, sendo esse um ponto de melhoria
do nosso modelo.

Após a implementação da arquitetura descrita, fomos capazes de executar experimentos
de larga escala no contexto de estacionamento inteligente. Os resultados obtidos serão
apresentados na próxima seção.

4.2.2 Experimento
Neste experimento, tentamos veri�car a escalabilidade dos microsserviços envolvidos

da plataforma InterSCity, para isso utilizamos dados reais de uma das maiores metrópoles
do mundo: São Paulo. Dados abertos da cidade de São Paulo foram utilizados para a
de�nição do cenário de simulação do ambiente integrado. Utilizamos dados extraídos da
pesquida OD (Origem-Destino) realizada pela Companhia de Metrô da cidade de São Paulo
e do OpenStreet Maps para a de�nição de cenário. A seguir, esses dados, bem como suas
fontes, utilizados na con�guração do experimento serão detalhados:

• Pesquisa Origem-Destino (OD): criamos as viagens de carro simuladas com base
na pesquisa OD realizada pela Companhia de Metrô de São Paulo em 2007. 2 Essa
pesquisa descreve as viagens de 200.000 pessoas e extrapola os dados para toda
a população da cidade (mais informações podem ser encontradas nos artefatos

2Pesquisa Origem-Destino - https://transparencia.metrosp.com.br/dataset/pesquisa-origem-e-
destino/resource/dd9382bf-fbbe-4ca4-bd32-bf6150a59c4b
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gerados pela pesquisa 3). A pesquisa inclui informações sobre a origem, o destino,
o meio de transporte e a hora de partida. Esses dados foram utilizados para de�nir
o comportamento dos agentes do tipo carro na simulação. Para gerar a carga de
trabalho para a plataforma, simulamos o tráfego em São Paulo durante um dos
horários de pico, das 5h40 às 8h40. Na pesquisa OD, há 492.976 carros que começam
suas viagens durante o intervalo de tempo considerado.

• OpenStreet Maps: para criar o grafo viário da cidade de São Paulo usado na simula-
ção, usamos o mapa do OpenStreet Maps. Esse mapa contém todas as ruas e junções
da cidade, em conjunto com um vasto número de atributos, como comprimento,
capacidade e velocidade limite. Tais informações são usadas pelo simulador para
de�nir as rotas percorridas pelos carros durante a realização de suas viagens, bem
como simular o impacto do tráfego na velocidade dos carros.

• Vagas de Estacionamento: criamos as vagas de estacionamento na simulação
baseado nos dados obtidos através do OpenStreet Maps e do Zona Azul 4 (serviço de
estacionamento rotativo da cidade de São Paulo). Informações de 467.741 vagas de
estacionamento foram coletadas, elas foram derivadas a partir de dados de estacio-
namentos obtidos através do OpenStreet Maps, onde é possível obter a capacidade
máxima (número de carros), e de vagas individuais do Zona Azul.

Nas Figuras 4.6 e 4.7, são apresentadas as distribuições das vagas de estacionamento e
destinos de viagens de carros, respectivamente, utilizadas nesse experimento. Os destinos
apresentados na Figura 4.7, são referentes a todas as viagens realizadas no decorrer de
toda a simulação. É importante notar que a distribuição das vagas de estacionamento
baseada nesses dados reais está mais concentrada no centro da cidade do que os destinos
das viagens. Isso pode levar a situaçãoes onde o agente do tipo carro pode realizar mais de
três tentativas de busca de vagas disponíveis e ainda sim não conseguir estacionar. Nesse
caso, o usuário do aplicativo pararia de utilizá-lo e o agente do tipo carro terminaria sua
execução, como apresentado na Seção 4.2.1.

Os passos a seguir foram executados no decorrer desse experimento:

1. Execução de uma instância em modo de produção da plataforma InterSCity em um
ambiente de nuvem. Esse ambiente proporciona maior �exibilidade para variação
do número de microsserviços em tempo de execução.

2. Habilitação do mecanismo de elasticidade automática (auto-scaling) na plataforma do
provedor do serviço de computação em nuvem para os microsserviços da plataforma
baseado na variação de carga de trabalho.

3. Con�guração do simulador em um ambiente isolado da plataforma. Assim, o gasto
de recursos computacionais do simulador não interfere no uso da plataforma.

4. Realização da simulação do cenário de estacionamento inteligente.

5. Monitoramento do desempenho e o uso de recursos da plataforma durante toda a
simulação.

3Todos os artefatos da pesquisa de Origem-Destino - https://transparencia.metrosp.com.br/sites/default/�les/Pesquisa%20Origem%20Destino%202007.zip
4http://www.cetsp.com.br/consultas/zona-azul/mapa-zona-azul/mapa-zona-azul.aspx
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Figura 4.6: Mapa de calor com a distribuição das vagas de estacionamento utilizadas no experi-
mento.

Figura 4.7: Mapa de calor com a distribuição dos destinos de viagens de carro utilizadas no
experimento.

6. Análise dos resultados obtidos.

Inicialmente, foi necessária a con�guração de ambas as ferramentas em conjunto com
seu componente de integração em um ambiente de nuvem. Os microsserviços da plataforma
InterSCity, o simulador InterSCSimulator e ferramentas auxiliares foram implantados na
forma de contêineres Docker 5. Utilizamos a infraestrutura provida pelo Google Cloud

5https://www.docker.com/
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Platform (GCP) 6 para a realização do experimento, sendo o ambiente de nuvem ideal
para a execução da plataforma InteSCity, como visto na Seção 4.1.2. No contexto do GCP,
�zemos bastante uso do Google Kubernetes Engine (GKE), sendo esse um serviço que provê
um ambiente gerenciado e de produção para implantação de contêineres de aplicações. O
Kubernetes foi utilizado principalemte para automatizar a reinicialização, a replicação e
dimensionamento do número de contêineres. Além disso, o Kubernetes traz uma vantagem
para a reprodutibilidade do experimento que é a especi�cação da infraestrutura como
código, garantindo a correta aplicação das regras de implantação. Todo o código fonte
utilizado para a realização desse experimento está disponível como software livre na web
7.

Nós dividimos o cluster utilizado em cinco diferentes pools de máquinas virtuais para
que o Kubernetes pudesse gerenciar os contêineres no contexto apropriado. Na Figura 4.8,
são apresentados os pools de nós, contendo o número e o tipo de máquinas virtuais utilizadas
por cada um no GCP 8. O pool da plataforma possui 25 máquinas do tipo n1-standard-2
(2 CPUs virtuais e 7.5GB memória) e executa os microsserviços da plataforma InterSCity.
Existem três conjuntos de nós adicionais (representados em azul) compostos por n1-high-2
máquinas (2 CPUs virtuais e 13GB de memória), que executam os serviços de suporte da
plataforma InterSCity. Ambos MongoDB e PostgreSQL têm 5 nós sendo executados de
maneira distribuída, instâncias tolerantes a falha de seus respectivos sistemas de banco
de dados. O RabbitMQ possui uma máquina dedicada em um pool isolado. MongoDB é
implementado usando a estratégia de conjunto de réplicas (replica set), onde operações
de leitura são distribuídas entre nós secundários (escravos), e operações de escrita são
sempre executadas no nó primário (mestre). A mesma estratégia é adotada na implantação
do PostgreSQL, para otimizar as operações de leitura executadas pelo Resource Catalog.
Finalmente, o InterSCSimulator é executado em sua própria máquina n1-highmem-16 (16
CPUs virtuais e 104 GB de memória), isoladas do resto do serviços.

Figura 4.8: Con�guração do cluster para o experimento.

Para o conjunto de nós da plataforma, o Kubernetes pode programar a implantação
de vários contêineres para a mesma máquina, dependendo da disponibilidade de recursos
computacionais. A distribuição de contêineres nos 25 nós pode diferir de uma rodada do
experimento para a outra, e é uma variável que não controlamos durante o experimento.

6https://cloud.google.com/
7https://github.com/LSS-USP/interscity-k8s-experiment
8https://cloud.google.com/compute/docs/machine-types
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Para avaliar o impacto de tais variações na análise, realizamos 15 rodadas desse experimento
e veri�camos a variabilidade dos resultados.

Como estávamos interessados em avaliar a escalabilidade da plataforma considerando
um cenário de Cidades Inteligentes com uma carga de trabalho variável, usamos dimen-
sionamento automático (auto-scaling) para o Resource Catalog, Resource Discovery, Data
Collector, já que eles são projetados para escalar horizontalmente. Para esse propósito,
especi�camos um valor alvo de 60% de uso da CPU para cada um desses serviços, permitindo
que o sistema aumente ou diminua o número de contêineres por serviço baseado nisso.
O sistema balanceia a carga de trabalho para corresponder ao valor alvo de uso da CPU,
considerando o uso médio da CPU dos contêineres em execução, que é medido a cada
30 segundos. Inicialmente, cada serviço tem quatro contêineres, que é de�nido como o
número mínimo de contêineres em execução. Esse número pode aumentar à medida que os
recursos computacionais �carem disponíveis no pool de nós da plataforma. Os contêineres
são executados por trás de um serviço de balanceamento de carga.

Embora possamos nos bene�ciar das propriedades de elasticidade do GCP, adicionando
e removendo automaticamente nós ao cluster através da sua funcionalidade de dimensio-
namento automático, isso introduziria outro nível de incerteza em nosso experimento, já
que, na nossa experiência, o tempo levado para criar novas máquinas virtuais pode variar
consideravelmente. Sabendo disso, criamos todos os nós previamente, antes de iniciar o
experimento, mantendo-os em execução ao longo de todo experimento.

Como dito anteriormente, executamos 15 rodadas de experimentos, onde cada uma
durou 3h, correspondendo ao horário de pico da manhã da cidade de São Paulo descrito
no início desta seção. Na Figura 4.9, podemos ver a carga de trabalho média gerada pela
simulação durante todo o experimento e o seu desvio padrão (linhas pretas no topo de
cada barra). Vale notar que nos primeiros 80 minutos de simulação, temos um crescimento
constante da carga de trabalho. No intervalo aproximado de uma hora, entre 60 e 120
minutos, observamos o período de maior carga do experimento, considerando que o
pico máximo de requisições ocorre após 80 minutos, correspondendo a mais de 113.000
requisições em 10 minutos. No total, mais de um milhão de requisições foram realizadas
para a plataforma durante o tempo de experimento. Considerando que para responder
cada uma dessas requisições requer um conjunto complexo de operações com várias etapas
internas, isso se traduz em uma carga computacional muito alta.

A Figura 4.10 mostra a criação e destruição dinâmica de contêineres da plataforma
InterSCity devido à aplicação da estratégia de dimensionamento automático em uma única
rodada do experimento. A replicação inicial das instâncias de Kong (balanceador de carga)
foi su�ciente para suportar toda a carga de trabalho durante todo o experimento, já que ele
executa apenas a tarefa leve de encaminhar as requisições de entrada aos microsserviços
apropriados. Por sua vez, os três microsserviços da plataforma, que são responsáveis por
processar as requisições de fato, foram replicados de acordo com o aumento da carga de
trabalho. Portanto, o número de contêineres para cada um desses serviços variou de 4 a
25. É importante mencionar que o mecanismo de elasticidade da plataforma InterSCity
também reduziu o número de contêineres à medida que a demanda diminuiu. Como pode
ser visto na Figura 4.10, dentre os microsserviços da plataforma, o Data Collector foi o
microsserviço que consumiu menos tempo de CPU.
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Figura 4.9: Média da carga de trabalho gerada pelo InterSCSimulator no decorrer do experimento.

A Figura 4.11 mostra a taxa de vazão (throughput) média da plataforma InterSCity ao
longo da duração do experimento. A taxa de vazão é de�nida como a taxa de respostas
bem sucedidas recebidas pelo componente de integração. O resultado indica que a taxa de
vazão corresponde de perto à carga de trabalho gerada, como pode ser visto comparando
as Figuras 4.9 e 4.11. A plataforma foi capaz de lidar com a demanda variável graças à
sua escalabilidade e funcionalidade de dimensionamento automático, descritos na Seção
4.1.2. No entanto, devemos mencionar que a taxa de vazão não correspondeu exatamente
à carga de trabalho gerada, pois algumas requisições falharam, representando em média
quase 0,6% de todas as requisições. As requisições com falha incluem aquelas que tiveram
respostas com um código de erro HTTP, bem como aquelas que não foram concluídos
devido a recusa de conexão ou timeout. Todavia, consideramos que, ser capaz de lidar com,
em média, mais de 99,4% das requisições sob alta carga é satisfatório; um usuário típico
perceberia uma falha a cada 200 requisições, o que é muito bom para este tipo de aplicação
de Cidades Inteligentes em tempo real.

Outro aspecto fundamental da avaliação de um sistema é analisar o desempenho da
plataforma para lidar com requisições de aplicações com uma carga de trabalho variável.
A esse respeito, estamos interessados principalmente em analisar a degradação do desem-
penho e veri�car se a plataforma está sendo dimensionada adequadamente para atender
seus clientes dentro de tempos de resposta aceitáveis. Para tanto, coletamos o tempo de
resposta do ponto de vista do cliente, como mostrado Figura 4.12. Durante a maior parte do
experimento, a plataforma foi capaz de responder em menos de um segundo. No entanto,
diferente da taxa de vazão, o impacto do maior período de demanda no tempo de resposta
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Figura 4.10: Dimensionamento automáticos dos microsserviços da plataforma InterSCity.

observado é perceptível, uma vez que, durante um intervalo curto (após 110 minutos de
execução), o tempo médio de resposta foi maior que 1 segundo. O tempo de resposta voltou
para 500 milisegundos depois disso. Entretanto, podemos ver que, mesmo em períodos de
alta carga, o tempo de resposta foi mantido abaixo de 2 segundos, o que é um resultado
muito bom para esse tipo de aplicação, já que segundo Bhatti et al., 2000 são necessários
10 segundos de atraso para um usuário de um serviço web se sentir incomodado.

Devemos ter em mente que a distribuição de contêineres nos nós disponíveis podem
impactar o tempo de resposta, pois vários contêineres podem competir por recursos compu-
tacionais se estiverem sendo executados na mesma máquina. Além disso, embora o sistema
realize a tarefa de dimensionamento automático a cada 30 segundos, não temos controle
sobre o tempo que leva para um container ser criado, implantado e �car pronto para receber
novas requisições. Por outro lado, essa distribuição também pode introduzir um efeito
bené�co devido à possível implantação de serviços que constantemente interagem uns
com os outros na mesma máquina, reduzindo a latência de rede e imprevisibilidade.

Ao �nal desse estudo de caso, percebemos que não exercitamos todos os requisitos
apresentados para a construção de um ambiente simulado e integrado para experimen-
tação de plataformas de Cidades Inteligentes. Por isso, realizamos um segundo estudo
de caso, onde a atuação no ambiente simulado se fez necessária, apresentado na seção
seguinte.
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Figura 4.11: Taxa de vazão (throughput) média da platafora InterSCity.

Figura 4.12: Tempo de resposta médio da platafora InterSCity.
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4.3 Tráfego de Carros Inteligente

Com o objetivo de exercitar o envio de comandos de atuação da plataforma para
o ambiente simulado, que não foi explorado no cenário de estacionamento inteligente,
de�nimos um novo cenário. Neste caso, visamos identi�car trechos em vias da cidade com
tráfego de carros anômalo (devido ao fechamento de ruas, acidentes, desastres naturais e
etc.) e noti�car previamente os motoristas para evitarem passar naquele trecho através
de Placas de Mensagens Variadas (PMVs). Veja na Figura 4.13 uma PMV. Consideramos
aqui uma anomalia uma variação considerável na velocidade média dos carros que tra-
fegam naquele trecho de via naquele horário. Essas PMVs são posicionadas em pontos
estratégicos da cidade e apresentam alertas aos motoristas em tempo real sobre possíveis
anomalias no trânsito. E, com isso, motoristas podem mudar o seu percurso evitando
maiores congestionamentos na cidade.

Figura 4.13: Exemplo de Placa de Mensagem Variada.

A implementação deste cenário seguindo a arquitetura proposta no Capítulo 3, bem
como o experimento realizado, serão discutidos nas seções seguintes.

4.3.1 Implementação
Essencialmente, o cenário de tráfego de carros inteligente funciona da seguinte

forma:

1. A plataforma coleta dados históricos de posicionamento dos carros em seus trajetos,
a partir desses pontos a velocidade média dos carros é calculada e o método MAD
(Median Absolute Deviation - Desvio Absoluto da Mediana)(Leys et al., 2013) é utili-
zado para de�nir limiares (thresholds) de velocidade média para cada trecho de via da
cidade em cada horário, sendo esses limiares valores de velocidade média aceitáveis
em um dia comum. Para isso, o ambiente simulado envia dados de posicionamento
georreferenciado dos carros a cada ciclo de execução, simulando por exemplo um
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dispositivo que contém um sistema de GPRS (General Packet Radio Service) + GPS
(Global Positioning System). Com uma série de pontos de onde o carro passou em
cada instante, se torna possível calcular a sua velocidade média, logo obtemos a
velocidade média de carros que passaram naquele trecho naquele dado momento
durante todo o dia. Tendo esses limiares calculados usando o MAD, a plataforma se
torna capaz de identi�car anomalias na velocidade média dos carros em tempo real,
veri�cando se a variação naquele instante extrapola ou não o que foi identi�cado
com os dados históricos.

2. Ao identi�car uma anomalia de trânsito em algum trecho, a plataforma identi�ca
as PMVs mais próximas do incidente e atualiza a sua mensagem informando os
motoristas do ocorrido.

3. Caso o motorista passe por uma PMV contendo essa mensagem, ele veri�ca se o
trecho mencionado faz parte do seu percurso. Sendo verdade, ele recalcula a sua rota
evitando maiores congestionamentos na região.

Nesse cenário de experimentação, o novo serviço de processamento de dados (históricos
e de tempo real), que não está no escopo deste trabalho, e o envio de comandos de atuação
da plataforma InterSCity puderam também ser testados. Além disso, foi possível �nalizar a
validação da arquitetura proposta para a criação de um ambiente para experimentação em
plataformas de Cidades Inteligentes, implementando a atuação em tempo real no ambiente
simulado.

Para realizar experimentos envolvendo essas funcionalidades da plataforma InterSCity,
foi necessário implementar o conceito de PMVs, eventos de fechamentos de via e de
processamento de comandos de atuação em tempo de execuação no InterSCSimulator. Foi
utilizada a publicação de eventos (dados de sensores) implementado para o cenário anterior,
já que para o funcionamento do serviço de processamento de dados em tempo real da
plataforma precisamos enviar a cada ciclo de execução da simulação o posicionamento de
todos os carros presentes. Essas funcionalidades são essenciais para atender os requisitos
fundamentais para esse cenário.

O modo de publicação de dados em tempo de execução no InterSCSimulator foi refa-
torado para melhor atender ambos os cenários implementados. Como visto no cenário
anterior, a publicação de eventos da simulação se dava através do agente Parking Controller
(como pode ser visto na Figura 4.5), já que até então o único tipo de evento publicado
pelo simulador era a atualização da disponibilidade de uma vaga de estacionamento. No
intuito de permitir que outros agentes da simulação também pudessem publicar os seus
eventos, um novo agente chamado Publisher foi criado, removendo essa responsabilidade
anteriormente atribuída ao agente Parking Controller. Agora, qualquer agente da simulação
que deseje publicar um evento deve apenas enviar uma mensagem ao Publisher com o
conteúdo do evento. Desse modo, o agente do tipo carro envia a cada ciclo de execução
uma mensagem a um agente Publisher contendo sua localização, tornando-se capaz de
pulicar a sua posição.

Visando tornar factível a simulação de eventos de fechamento de vias na cidade,
adicionamos o conceito de eventos de trânsito ao InterSCSimulator. Um novo arquivo
de entrada para o simulador e um novo agente foram adicionados. O novo arquivo de
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entrada (chamado por padrão events.xml), contem uma lista de eventos de fechamento
de via que serão agendados na simulação. Como pode ser visto na Listagem 4.1, cada
evento é representado por uma lista de atributos separados por ponto e vírgula (”;“), e os
atributos são os seguintes: (i) o tipo do evento de trânsito (close_street para fechamento
de vias e reduce_capacity para redução da capacidade de vias); (ii) o número identi�cador
da via a ser fechada (aresta no grafo da cidade); (iii) o número do ciclo de simulação onde
deve ser iniciado o evento; (iv) o número de ciclos de simulação que deve durar o evento;
(v) a porcentagem da capacidade do �uxo de carros que ainda estará em funcionamento,
usada no caso de um fechamento parcial do trecho (se o evento for de fechamento de
via deve-se utilizar o valor 0). O novo agente chamado Events Manager é responsável
por agendar todos esses eventos no início da simulação e alterar o grafo da cidade no
momento programado. Quando o trecho da via é fechado, a aresta do grafo da cidade é
removida momentaneamnte até o evento ser encerrado, impedindo assim a possibilidade
de passagem de qualquer carro. Quando o evento apenas reduz a capacidade de �uxo de
carros da via, modi�camos a sua capacidade para atender o que foi programado até o
evento ser encerrado. Essa capacidade é um atributo dado àquela aresta do grafo.

1 close_street;4;5;1;600;0
2 reduce_capacity;6;7;1;600;20

Listing 4.1: Arquivo de entrada contendo os eventos de fechamento de vias

Para a representação das PMVs no InterSCSimulator, foi criado um agente chamado PMV
Manager. Seu papel é atualizar as mensagens de PMVs. As PMVs em si foram implementadas
como atributos de vértices do grafo da cidade (sendo os vértices o encontro de duas ou
mais vias). Nesse atributo, é guardada uma lista de trechos de vias (arestas) onde foram
encontradas alguma anomalia no trânsito. Os agentes do tipo carro, ao passar por um
vértice que contém esse atributo, veri�cam se alguma das arestas ali presentes fazem parte
do seu trajeto ou não. Caso positivo, o seu percurso é recalculado. Caso contrário, ele se
mantém inalterado.

A última implementação no InterSCSimulator necessária para atender os requisitos
apresentados seguindo a arquitetura proposta foi o recebimento de comandos de atuação
e seu processamento em tempo de execução. Essa funcionalidade é fundamental para
a atualização das PMVs em tempo de execução pela plataforma. Diante disso, mais um
novo agente foi criado para �car à espera desses comandos enviados pela plataforma:
o Listener. Como um comando de atuação pode ser enviado a qualquer momento, foi
necessário criar esse novo agente, cuja única responsabilidade é receber esse comando e
armazená-lo em uma estrutura de dados, para que outros agentes não �cassem bloqueados
(bloqueando também a simulação) a espera de tal acontecimento. Ou seja, esse agente �ca
em um laço (loop) in�nito a espera de uma mensagem que é enviada via AMQP (mesmo
protocolo utilizado para publicação dos dados). Por essa ser uma nova funcionalidade,
decidimos utilizar o mesmo protocolo e a mesma tecnologia utilizada pela plataforma
InterSCity visando reduzir o problema de interoperabilidade. O RabbitMQ, que já vinha
sendo utilizado pela plataforma para envio de comandos de atuação, foi selecionado como
ferramenta para tratamento de eventos da simulação, tanto para publicação quanto para
recebimento. Quando um comando é recebido, no caso uma aresta de trecho anômalo a
ser atualizada em uma PMV, o Listener armazena essa mensagem em uma estrutura de
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dados que é acessada no próximo ciclo de execução pelo PMV Manager que, por sua vez,
atualiza o atributo da referida PMV (vértice no grafo).

Após a apresentação das funcionalidades e melhorias implementadas, as duas vias de
�uxo de comunicação entre o simulador e a plataforma serão apresentadas a seguir. Na
Figura 4.14, os passos para a publicação dos dados de posicionamento de cada um dos
carros a cada ciclo de execução são expostos.

Figura 4.14: Integração para publicar dados de posicionameto de carros

1. O agente do tipo carro a cada ciclo de execução envia uma mensagem para o agente
Publisher contendo a sua posição naquele dado momento.

2. O agente Publisher se conecta ao broker do RabbitMQ e publica uma mensagem
contendo: o identi�cador do carro, o seu posicionamento e o timestamp.

3. Os microsserviços Resource Catalog e Data Collector são noti�cados e recebem tais
dados. O Resource Catalog atualiza o último dado monitorado daquele carro, e o Data
Collector atualiza a sua base de dados contendo todas as medições.

4. O microsserviço Data Processor acessa dados armazenados por esses outros serviços
com o intuito de de�nir limiares para velocidade média de vias (dados históricos),
ou para identi�car anomalias no trânsito (�uxo de dados em tempo real).

Já na Figura 4.15, é apresentado o �uxo para atualização da lista de trechos anômalos
de vias em PMVs, representando aqui um comando de atuação no ambiente simulado.
Lembrando que o gatilho para a execução desse processo é o serviço de processamento de
dados identi�car alguma anomalia no trânsito.

1. O Data Processor, ao identi�car uma anomalia no trânsito em determinado ponto da
cidade, requisita ao Resource Discovery as PMVs mais próximas daquele ponto, para
que elas possam ser atualizadas.

2. Ao serem identi�cados as PMVs, o Data Processor envia os identi�cadores das PMVs
e do trecho anômalo para o Actuator Controller.

3. O Actuator Controller formata essas mensagens e as publica em um dos canais do
RabbitMQ.
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Figura 4.15: Integração para atuação em Placas de Mensagens Variadas

4. O agente Listener, cujo único papel é esperar por esse tipo de mensagem, a recebe e
a armazena em uma estrutura de dados compartilhada pelos agentes do simulador.

5. O agente PMV Manager veri�ca a presença dessa nova mensagem na estrutura de
dados compatilhada, e atualiza o atributo que representa a PMV no vértice do grafo
viário da cidade, adicionando mais esse trecho para a lista presente ou criando-a
caso não exista nenhum outro trecho.

Um ponto interessante desse segundo cenário, foi a não necessidade de um componente
de integração, já que ambas as ferramentas se comunicam através do mesmo protocolo
(inclusive a mesma ferramenta) e conseguem representar os mesmos conceitos de maneira
equivalente. Esse é o cenário ideal para criação de um ambiente simulado de experimentação
para uma plataforma de Cidades Inteligentes, já que não foi essencial a implementação
desse componente extra que, como discutido, traria mais complexidade para o sistema,
podendo aumentar o tempo de resposta entra as ferramentas. Claro que tudo isso foi
possível porque neste mesmo trabalho �zemos toda a implementação dos requisitos
fundamentais apresentados, portanto, tivemos a oportunidade de tomar as decisões
técnicas que facilitaram a integração entre as duas ferramentas.

4.3.2 Experimento

Esse experimento consistiu em três cenários. Conforme descrito na Seção 4.3.2, limiares
(thresholds) de velocidade média para cada trecho de via em cada horário do dia deveriam
ser de�nidos. Portanto, o primeiro cenário consistiu na simulação do trânsito da cidade
sem nenhum evento de fechamento de via, ou seja, o trânsito normal da cidade. Para tanto,
a aplicação de detecção de anomalias foi capaz de, com os dados de posicionamento de
carros enviados a cada ciclo de execução, de�nir esses tais limiares através do método
MAD. O segundo cenário, consistiu em simular o trânsito de carros na cidade com alguns
eventos de fechamento de vias (representando ruas alagadas, acidentes de carro, etc.). Nesse
cenário, simulamos o comportamento caótico visto nas grandes cidades, onde vias são
interditadas e interferem diretamente no tráfego dos carros. No último cenário, simulamos
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o mesmo comportamento do segundo cenário, mas adicionamos as PMVs para auxiliar
os condutores de carros a contornar tais situações. Tendo em vista que os limiares já
haviam sido de�nidos, a aplicação, sem ter conhecimento prévio dessas vias fechadas,
detectava automaticamente esses trechos e noti�cava os motoristas através da atualização
de mensagens nas PMVs. O objetivo desses três cenários era veri�car o impacto do uso de
PMVs no tempo de duração médio das viagens de carro em situações de incidentes que
inviabilizam a utilização de certas vias em uma cidade.

Para veri�car o bom funcionamento desse cenário no ambiente simulado, dividimos
esse experimento em dois. Na primeira parte, realizamos um experimento numa escala
menor e com dados �ctícios, visando meramente a validação do comportamento esperado
e interação entre os componentes. Na segunda parte, utilizamos dados abertos da cidade
de São Paulo, aumentando a escala do experimento e se aproximando de um cenário mais
realista. O código fonte para a execução do experimento e a análise apresentada, nesta
seção, estão disponíveis em nosso repositório aberto 9.

Validação

Nesse experimento inicial de validação, os três cenários com o que diz respeito ao
número de eventos de fechamento de via e PMVs, se deram da seguinte forma:

1. Sem eventos de fechamento de via e sem PMVs

2. Com um evento de fechamento de via e sem PMVs

3. Com um evento de fechamento de via e uma PMV

Foram executadas 20 iterações de cada um dos cenários, onde cada iteração corresponde
a 10 minutos de simulação. Em todos os cenários, utilizamos um grafo com 8 vértices e
16 arestas, como pode ser visto na Figura 4.16. O grafo é direcionado, onde cada aresta
na verdade representa duas, sendo uma entrando e outra saíndo de seus vértices, ou seja,
simbolizam vias de mão dupla.

Figura 4.16: Mapa viário da cidade utilizado para validação.

O grafo da Figura 4.16 retrata o mapa viário da cidade simulada da seguinte forma:

• Os vértices representam início e/ou �m de uma ou mais ruas.

• As arestas representam segmentos de vias da cidade.

• Todas as arestas possuem comprimento 1. Por isso, a cada ciclo de simulação, caso
seja possível, um carro percorre uma aresta.

9https://github.com/LSS-USP/pmv_experiment/blob/master/Analysis.ipynb
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Além disso, adotamos a seguinte forma para separar vértices e arestas que desempe-
nham papel importante neste experimento:

• A aresta pontilhada amarela representa a via da cidade que será fechada durante a
simulação (essa aresta só será afetada nos cenários que posssuem tal evento).

• O vértice 1 (em cinza) representa a origem de todas as viagens simuladas.

• O vértice 7 (em alaranjado) representa o destino das viagens.

• O vértice 2 (em azul) representa o local da cidade que contém uma PMV que alertará
os motoristas sobre possíveis anomalias nas vias.

Em todas as iterações de todos os cenários, simulamos um total de 100 carros realizando
viagens partindo do vértice 1 até o 7, onde metade dos carros partem no início da simulação
e o restante após 50 ciclos de execução. Como o intuito desse experimento era validar o
comportamento da implementação do ambiente de experimentação como um todo, antes
de apresentar os resultados obtidos, descrevemos o resultado esperado para cada um dos
cenários a seguir.

Na Figura 4.17, pode-se ver o caminho esperado que os carros percorrecem no primeiro
cenário do experimento, onde não há a presença de eventos de fechamento de vias, e muito
menos PMV. As arestas em roxo representam o trajeto do carro, as demais arestas não
utilizadas foram removidas do grafo a título de legibilidade. Note que ao chegar no vértice
3, ele sempre optará o caminho seguindo pelo vértice 4. Isso acontece porque todas as
arestas possuem o mesmo comprimento (ambos são um caminho mais curto até o destino),
sendo critério de desempate o menor índice.

Figura 4.17: Trajeto esperado do cenário 1 do experimento.

Na Figura 4.18, o trajeto esperado para que o carro percorra no cenário 2 do experimento
é apresentado. Nesse cenário, temos uma via fechada, sendo ela entre os vétices 4 e 5, e
nenhuma PMV para auxiliar os motoristas. Em roxo podemos ver as arestas que serão
percorridas inicialmente; em cor preta, as arestas que faziam parte do caminho inicialmente
calculado, mas que não foram percorridas devido ao fechamento da via (aresta tracejada); e
em cor verde, o caminho recalculado após se deparar com o fechamento de via no vértice
4.

Por �m, na Figura 4.19, temos a dinâmica esperada para o cenário 3, onde existe o
fechamento da via. Contudo, a PMV se faz presente para noti�car os condutores de veículos.
Mais uma vez, a via representada pela aresta 4 -> 5 é fechada, e a PMV é posicionada no
vértice 2 representado em azul. Utilizamos aqui a mesma notação anterior. A aresta roxa
representa o caminho inicialmente calculado e que foi percorrido; as arestas pretas faziam
parte do caminho inicial, mas nesse caso não foram percorridas devido ao fechamento da
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Figura 4.18: Trajeto esperado do cenário 2 do experimento.

via e da PMV; e as verdes simbolizam o novo caminho recalculado após o motorista ter
sido noti�cado pela PMV. No modelo implementado, ainda assim, era esperado que alguns
carros percorresem o �uxo apresentado na Figura 4.18, já que acreditamos que nem todos
os motoristas que vissem a noti�cação iriam de fato mudar o seu trajeto.

Figura 4.19: Trajeto esperado do cenário 3 do experimento.

Os três cenários desse experimento foram realizados em dois laptops com 8 CPUs
virtuais (1.80 GHz) e 8 GB de memória RAM. Diferente do experimento apresentado na
Seção 4.2.2, o foco desse experimento não é analisar o desempenho da plataforma, mas sim
uma análise funcional. Os passos para execução desse experimento de validação foram os
seguintes:

1. Executar uma instância em modo de produção da plataforma InterSCity em um
laptop.

2. Executar uma instância em modo de produção do simulador InterSCSimulator no
outro laptop.

3. Con�gurar rede local entre os laptops, conectados de maneira cabeada via ethernet.

4. Realizar a simulação do cenário de tráfego inteligente de carros.

5. Analizar os resultados obtidos ao �nal da simulação.

A Figura 4.20, apresenta a distância média percorrida pelos carros simulados nos três
cenários deste experimento. De acordo com as nossas hipóteses, esperávamos que os
carros no cenário sem evento de fechamento de via e sem PMV para noti�car os motoristas,
percorressem 6 arestas, no cenário com evento e sem PMV percorressem 8 arestas e no
cenário com evento e PMV percorressem entre 6 e 8 arestas (alguns veículos ignoram as
noti�cações). Nossas hipóteses foram con�rmadas, conforme o grá�co.

Uma análise semelhante foi realizada com a duração das viagens simuladas, como pode
ser visto na Figura 4.21. As durações média das viagens simuladas nos três cenários do
experimento são apresentadas no grá�co. Uma viagem dura sempre 2 ciclos de execução
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Figura 4.20: Média da distância percorrida pelos carros no experimento.

(criação e destruição do ator) mais o tempo utilizado para percorrer as arestas (uma aresta
por ciclo de execução, já que possuem comprimento unitário) e o recálculo de um caminho
dura um ciclo. Por isso, esperávamos que para o cenário sem evento de fechamento de via
durasse 8 ciclos (2 pelo ciclo de vida + 6 arestas); o cenário com evento e sem PMV, para
informar os motoristas, durasse 11 ciclos (2 pelo ciclo de vida + 8 arestas + 1 pelo recálculo
da rota); e o cenário com evento e PMV durasse entre 9 ciclos (2 pelo ciclo de vida + 6
arestas + 1 pelo recálculo) para motoristas que seguissem as instruções da PMV, e 11 ciclos
(2 pelo ciclo de vida + 8 arestas + 1 pelo recálculo) para os motoristas que ignorassem a
PMV. Nossas hipóteses mais uma vez foram con�rmadas, como pode ser visto na Figura
4.21.

Com isso, pudemos veri�car os requisitos fundamentais e de integração, apresentados
na Seção 3.1, para este cenário de tráfego de carros inteligentes. O modelo implementado
no simulador correspondeu ao esperado e a comunicação entre as ferramentas foi validada,
principalmente com o que diz respeito à atuação no ambiente simulado, sendo esse um
trabalho pioneiro.

Cidade de São Paulo

Tendo em vista que a implementação dos modelos utilizados para este cenário e a
integração estavam funcionando dentro do esperado, realizamos um outro experimento,
envolvendo o mesmo cenário de tráfego inteligente de carros, mas dessa vez em uma escala
maior, com dados abertos da cidade de São Paulo.

Dividimos esse experimento em três cenários novamente, quanto ao número de eventos
de fechamento de via e PMVs. Eles se deram da seguinte forma:

1. Sem eventos de fechamento de via e sem PMVs
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Figura 4.21: Média da duração das viagens simuladas no experimento.

2. Com eventos de fechamento de via e sem PMVs

3. Com eventos de fechamento de via e 7 PMVs

Foram executadas 20 iterações de cada uma dos cenários e, em cada iteração, simulamos
1 hora e 30 minutos. Neste experimento, utilizamos dados do OpenStreet Maps e a pesquisa
Origem-Destino realizado pela companhia de metrô da cidade de São Paulo em 2007 para
de�nição do cenário a ser simulado. A seguir mais detalhes sobre esses dados.

Dessa vez, não utilizamos o mapa viário completo da cidade de São Paulo. Realizamos
um recorte de um trecho da avenida Rebouças com um raio de 5km, próximo ao cruzamento
da avenida Paulista. O intuito desse recorte era reduzir o escopo do experimento para
enfatizar o impacto das PMVs naquela região. Para a criação das viagens de carros a serem
realizadas, utilizamos os mesmos dados da pesquisa OD (Origem-Destino) apresentada
no experimento de estacionamento inteligente. Contudo, como não utilizamos o mapa
completo da cidade, �ltramos apenas as viagens em que a origem e o destino pertencessem
ao recorte do mapa realizado. Todos os scripts utilizados para �ltrar os dados de entrada
estão disponíveis em nosso repositório aberto10.

• OpenStreet Maps: para criar o grafo viário da cidade de São Paulo usado na simu-
lação, utilizamos o mapa do OpenStreet Maps. Este mapa contém todas as ruas e
junções da cidade, em conjunto com um vasto número de atributos, como compri-
mento, capacidade e velocidade limite. Tais informações são usadas pelo simulador
para de�nir as rotas percorridas pelos carros durante a realização de suas viagens,
bem como simular o impacto do tráfego na velocidade dos carros.

• Pesquisa Origem-Destino (OD): criamos as viagens de carro simuladas com base

10https://github.com/LSS-USP/pmv_experiment
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na pesquisa OD realizada pela Companhia de Metrô de São Paulo. 11 Essa pesquisa
descreve as viagens de 200.000 pessoas e extrapola os dados para toda a população da
cidade. A pesquisa inclui informações sobre a origem, o destino, o modo de transporte
e a hora de partida. Esses dados foram empregados para de�nir o comportamento
dos agentes do tipo carro na simulação. Simulamos o tráfego em São Paulo durante
o horário das 8h às 9h30. Na pesquisa OD, há 2.210 viagens de carro que começam
durante o intervalo de tempo considerado e no recorte do mapa feito.

No cenário 3 deste experimento, onde �zemos uso de 7 PMVs, posicionamos os mesmos
nas principais vias presentes no recorte do mapa, como pode ser visto na Figura 4.22.
Decidimos sinalizar tais vias acreditando que por possuírem um maior �uxo de carros,
possivelmente impactariam nas rotas de mais carros.

Figura 4.22: Posicionamento das PMVs no experimento de tráfego inteligente de carros.

Na Figura 4.23, pode-se ver os trechos de vias que foram fechadas nos cenários 2 e 3
deste experimento. No grafo do mapa viário da cidade gerado a partir do OpenStreet Maps,
uma mesma via é formada de várias pequenas arestas (segmentos de via). Visando enfatizar
um evento como um acidente de carro fatal ou um possível alagamento na região, fechamos
um conjunto de arestas nas proximidades das avenidas Rebouças e Paulista.

Sabendo o local dos eventos de fechamento de vias e o posicionamento das PMVs,
esperávamos que a noti�cação prévia dos motoristas sobre o acidente reduzisse a média
do tempo de viagem dos motoristas com relação a não existência das PMVs. Consideramos
que, pelo fato das avenidas Rebouças e Paulista serem bem movimentadas, muitas das
viagens simuladas neste experimento passassem por aquele trecho. Contudo, a utilização
das PMVs não deveria melhorar a média da duração das viagens em relação ao cenário
onde não acontece nenhum evento de fechamento de via.

Os três cenários desse experimento foram realizadas novamente em dois laptops com 8
CPUs virtuais (1.80 GHz) e 8 GB de memória RAM. Mais uma vez, diferente do experimento

11Pesquisa Origem-Destino - http://goo.gl/Te2SX7.
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Figura 4.23: Local dos eventos de fechamento de via no experimento de tráfego de carros inteli-
gente.

apresentado na Seção 4.2.2, o foco desse experimento não é analisar o desempenho da
plataforma, mas sim uma análise funcional. Os passos para execução desse experimento
foram os seguintes:

1. Executar uma instância em modo de produção da plataforma InterSCity em um
laptop.

2. Executar uma instância em modo de produção da simulador InterSCSimulator no
outro laptop.

3. Con�gurar rede local entre os laptops, conectados de maneira cabeada via ethernet.

4. Realizar a simulação do cenário de tráfego de carros inteligente.

5. Analisar os resultados obtidos ao �nal da simulação.

A Figura 4.24, apresenta a duração média das viagens de carro simuladas nos três
cenários deste experimento. No eixo X, a duração é apresentada em segundos (ciclo de
execução da simulação: 1 ciclo = 1 segundo), e no eixo Y os três cenários do experimento.
Como podemos ver no grá�co apresentado, em geral, a média do tempo de duração das
viagens não passou de 6 minutos. Isso pode ter ocorrido pelo fato das viagens nessa região
serem mais curtas, ou por não terem viagens su�cientes para gerar congestionamentos,
já que �ltramos apenas as viagens que se iniciavam e terminavam dentro do recorte
do mapa utilizado. Outro fator importante que nos chamou a atenção, foi a média da
duração das viagens do cenários 3 (onde existem vias fechadas e o auxilio de PMVs) ser
menor do que do cenário 1 (onde não existe qualquer incidente). Após analisar os dados,
percebemos que ao recalcular a rota, na presença de uma PMV, os carros se distribuíam
de uma melhor forma pela malha viária do cenário utilizado pelo experimento, com isso,
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evitavam congestionamentos que ocorriam anteriormente. Sendo isso um alvo de possível
melhoria no simulador, já que ao criar o ator, apenas um dos menores caminhos entre
a origem e destino do carro é calculado e utilizado, podendo essa rota coincidir entre
múltiplos atores com origem e destinos similares, assim, deixando outros caminhos mais
curtos inutilizados. Todavia, como esperado, o cenário 2, onde temos fechamento de vias
mas não temos PMVs, teve a maior média de duração das viagens.

Figura 4.24: Média da duração das viagens de carros no experimento.

Para garantirmos uma melhor acurácia na análise dos resultados obtidos, �ltramos
apenas as viagens que foram in�uenciadas de alguma forma pelo fechamento de vias
e/ou PMVs. Isso porque percebemos a existência de viagens que não eram modi�cadas em
nenhum dos cenários do experimento, ou seja, a sua duração era sempre a mesma. Na Figura
4.25, apresentamos o mesmo grá�co discutido anteriormente, só que incluindo apenas as
viagens que foram afetadas. Agora analisando o grá�co com as viagens afetadas, obtivemos
o resultado esperado no início do experimento. O cenário 1, onde não há vias fechadas,
teve o menor tempo médio de duração de viagens, sendo esse o nosso limite inferior. O
cenário 2, onde vias foram fechadas, o pior tempo médio de viagem foi obtido, sendo o
limite superior. E o cenário 3, onde introduzimos as PMVs para auxiliar os motoristas
na decisão da melhor rota a seguir, apresentou um tempo médio de viagem ligeiramente
menor do que o cenário 2 e maior do que o cenário 1.

Contudo, a melhora de aproximadamente 5% na média do tempo de duração da viagem
do cenário 3 com relação ao cenário 2 não foi um resultado expressivo. Avaliamos que
alguns fatores podem ter in�uenciado nesse resultado, sendo a maioria deles voltado
para os dados utilizados para a de�nicação do cenário de simulação deste experimento. O
posicionamento das PMVs pode não ter sido o ideal, já que não foi realizada uma análise
prévia de onde passariam a maior parte dos carros. O conjunto de viagens simulados após
recortar o mapa da cidade de São Paulo pode não ter sido representativo, a decisão de
reduzir o mapa para facilitar a visualização do impacto do fechamento de vias e PMVs
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Figura 4.25: Média da duração das viagens de carros afetadas por fechamento de vias e/ou PMVs
no experimento.

pode não ter sido boa ideia. Além disso, os resultados obtidos podem ter sido in�uenciados
devido à infraestrutura simples utilizada com apenas dois laptops, já que em cenários
realistas muitos recursos computationais são necessários, como memória e largura de
banda da rede.

4.4 Discussão

Após a realização dos dois estudos de caso apresentados neste capítulo, foi possível
perceber que a solução proposta no Capítulo 3 é viável e nos permitiu realizar diferentes
experimentos utilizando um ambiente simulado de uma cidade, podendo substituir testbeds
reais e aumentando a escala dos experimentos. Contudo, durante a implementação dos
dois cenários de Cidades Inteligentes apresentados, algumas adversidades foram encon-
tradas e solucionadas. A �m de contribuir com trabalhos futuros que sigam a solução
proposta, uma discussão sobre os principais problemas e di�culdades encontradas será
feita nesta seção. O intuito aqui é enfatizar os principais obstáculos a serem enfrentados
durante a implementação de novos cenários no ambiente integrado usando o simulador
InterSCSimulator e a plataforma InterSCity ou até mesmo envolvendo outras ferramentas,
bem como discutir os resultados experimentais alcançados nos estudos de caso.

4.4.1 Implementação da Solução Proposta

Como vem sendo discutido no decorrer deste trabalho, a integração de ferramentas não
é algo trivial. Apesar de tanto o simulador quanto a plataforma utilizada serem voltados
para o contexto de Cidades Inteligentes, na maioria das vezes, elas não são concebidas
inicialmente para serem integradas com outras ferramentas. Através dos próprios requisitos
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apresentados podemos antever o maior desa�o a ser enfrentado: a interoperabilidade. Essa
tanto a nível de comunicação quanto semanticamente.

Como constatado na implementação dos dois cenários apresentados, tentamos ao
máximo reduzir a responsabilidade do componente de integração, que ao ser atribuído
muitas tarefas pode se tornar um problema. Tanto que não foi necessária a implementação
desse componente no segundo estudo de caso, tendo em vista que as ferramentas já aten-
diam os requisitos de integração. Isso pode ser atribuído ao fato de ambas as ferramentas
(InteSCSimulator e InterSCity) serem mantidas pelo nosso grupo de pesquisa, onde tivemos
a liberdade de evoluir o que foi preciso nas próprias ferramentas para facilitar a integração.
Em um contexto onde não existisse essa �exibilidade, o desa�o se tornaria bem mais
complexo.

Mesmo assim, enfrentamos problemas principalmente com a escalabilidade da solução.
Em experimentos anteriores e isolados, foi demonstrado que ambas as ferramentas eram
escaláveis, se comportando bem diante de uma grande carga de trabalho. Entretanto, a
integração traz alguns elementos extras que, por menor que sejam, interferem em cenários
de larga escala. Em experimentos na escala de uma cidade como São Paulo, qualquer
mínimo detalhe é potencializado. Semanticamente não tivemos muitos problemas, já que
ambas as ferramentas foram implementadas seguindo conceitos similares, devido a própria
sinergia do grupo de pesquisa. Todavia, a comunicação entre as ferramentas foi a raiz da
maior parte dos problemas enfrentados.

Inicialmente, tentamos realizar qualquer interação com a plataforma através de re-
quisições HTTP, usando a sua API Restful. Contudo, percebemos que o componente
de integração necessitaria de uma complexidade muito maior para tratar todas essas
requisições paralelamente sem se tornar um gargalo para o sistema. Por isso, decidimos
explorar bastante o protocolo AMQP através da implementação do RabbitMQ. Essa se
apresentou uma solução mais simples, já que o broker do RabbitMQ trata todas essas
questões de escalabilidade de maneira e�ciente, sendo essa uma solução adotada pelo
mercado. Além do mais, pelo fato da comunicação via AMQP ser assíncrona e pela própria
natureza dos cenários implementados, diferente de requisições HTTP, ela se apresentou
uma solução mais adequada, não bloqueando agentes da simulação a espera de respostas.
Logo, sempre que possível, transferir responsabilidades para ferramentas de terceiros
comprovadamente capazes de atender os requisitos ao invés de implementar a sua própria
solução, é desejável.

Nesse processo de melhoria da escalabilidade da solução integrada, várias mudanças
foram feitas em ambas as ferramentas. Foram encontrados problemas de escalabilidade
antes não evidenciados por outros experimentos isolados, demonstrando que a solução
de ambiente de experimentação para plataformas de Cidades Inteligentes atingiu seus
objetivos, apontando melhorias nos sistemas que só seriam evidenciadas ao enfrentar
cargas de trabalho da magnitude de uma cidade como São Paulo.

Na plataforma InterSCity, implementações envolvendo técnicas para armazenamento
em cache de dados mais utilizados foram feitas. Ademais, melhorias envolvendo a automati-
zação da implantação da plataforma foram realizadas. Já no InterSCSimulator, encontramos
alguns problemas na implementação dos modelos apresentados que causaram problemas
de escalabilidade. Ou seja, dependendo do cenário e de como foi implementado, apenas
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reduzir a complexidade do componente de integração (até mesmo a não existência) ainda
não é a solução. Portanto, poder modi�car as próprias ferramentas é algo interessante, haja
vista que a forma em que os modelos, métodos e funcionalidades foram implementados
podem não ter sido testados em ambientes de estresse, tornando-se gargalos durante
experimentos de larga escala. Isso evidencia a importância da utilização de ferramentas
livres para a construção de ambientes de experimentação para plataformas de Cidades
Inteligentes.

Em resumo, além das melhorias pontuais feitas a plataforma InterSCity devido a
gargalos encontrados mencionadas no texto, no decorrer deste trabalho implementamos
as seguintes funcionalidades/melhorias no InterSCSimulator que servirão de base para
implementação de cenários futuros:

• Publicação de eventos de simulação em tempo de execução via RabbitMQ

• Processamento de comandos de atuação em tempo de execução via RabbitMQ

• Evolução do modelo de simulação do agente do tipo carro para atender os dois casos
de uso apresentados

• Simulação de vagas de estacionamento, onde essas vagas são sensoriadas quanto a
sua ocupação

• Simulação de eventos de trânsito, onde através de um novo arquivo de entrada é
possível agendar eventos de fechamento total e parcial de trechos de vias

• Simulação de placas de mensagens variadas (PMV), com isso é possível noti�car
motoristas previamente de incidentes no trânsito

• Refatoração da leitura dos arquivos de entrada da simulação, não sendo necessário
carregar todos os dados de entrada em memória no início da simulação

4.4.2 Experimentos

Um ponto importante para a realização de experimentos, e ainda mais envolvendo
múltiplas ferramentas, é a automatização desse processo. Tal automatização facilita a
execução de várias rodadas do experimento e a reprodução do trabalho por terceiros. Neste
trabalho, acreditamos que ambos os estudos de caso foram devidamente automatizados e
documentados, favorecendo a continuidade do trabalho.

No primeiro estudo de caso conseguimos evidenciar a escalabilidade horizontal da
plataforma InterSCity. Várias melhorias foram realizadas e gargalos solucionados, o que
nos demonstrou a extrema importância da realização desse tipo de experimento durante o
ciclo de desenvolvimento de plataformas de Cidades Inteligentes. Já no segundo estudo
de caso, demonstramos a viabilidade da atuação em tempo de execução em um ambiente
simulado, sendo esse um trabalho pioneiro na área de Cidades Inteligentes.

Contudo, como o foco principal do trabalho é prover uma solução de ambiente simulado
para a realização de experimentos em plataformas de Cidade Inteligentes, acreditamos que
algumas das análises apresentadas nos estudos de caso poderiam ser melhoradas. Ademais,
especialmente no segundo estudo de caso, algumas decisões iniciais do experimento
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poderiam ter sido otimizadas, como o posicionamento das PMVs baseado em uma análise
mais profunda da movimentação dos carros nas viagens selecionadas para o experimento,
o que prejudicou os resultados obtidos. A utilização de laptops para a execução do segundo
experimento também contribuiu para o resultado �nal abaixo do esperado, tendo em vista
que esse tipo de experimento requer muitos recursos computacionais.

Em resumo, os estudos de caso foram satifatórios, já que foi possível validar a proposta
de solução em dois cenários de Cidades Inteligentes distintos, exercitando as principais
funcionalidades que um ambiente de experimentação simulado deve possuir. Portanto, a
arquitetura de software proposta poderá servir de base para a integração de novos cenários,
seja envolvendo a plataforma InterSCity e o InterSCSimulator ou não.
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Capítulo 5

Conclusão

A proposta de arquitetura para criação de um ambiente simulado de experimentação
para plataformas de Cidades Inteligentes apresentou-se como uma solução viável, tendo
em vista que fomos capazes de realizar experimentos de diferentes naturezas utilizando
implementações feitas a partir da sistematização guiada pela solução pensada. Durante
a pesquisa, percebemos que a utilização de simulação é uma saída para a realização de
experimentos na escala de grandes cidades, sem a necessidade de muitos investimentos
em testbeds reais. A experimentação de tecnologias ainda não difundidas ou até mesmo
inexistentes, como por exemplo o uso de Placas de Mensagens Variadas (PMVs) noti�cando
motoristas em tempo real sobre problemas no trânsito, carros autônomos, estacionamentos
inteligentes, dentre outros, nos aproxima da realidade onde tais tecnologias farão parte do
nosso cotidiano, fazendo-nos acreditar nas diversas possibilidades quanto ao investimento
na pesquisa de Cidades Inteligentes.

Neste trabalho conseguimos realizar experimentos envolvendo mais de 400 mil agentes
simulados, enquanto na literatura encontramos apenas o simulador Deus que não possui
experimentos publicados com mais de 2000 elementos simulados (Picone et al., 2012), o que
demonstra a capacidade de realizarmos simulaçãoes de larga escala. Além disso, diferente
dos ambientes de experimentação FIT IoT-Lab, SmartSantander e SmartCampus, permitimos
a execução de comandos de atuação no ambiente experimental sem a necessidade de uma
infraestrutura real de IoT, trazendo uma solução simulada, sendo essa uma solução que
não encontramos na literatura.

Concluímos também que a tarefa de criar um ambiente de experimentação envolvendo
a integração de ferramentas não é trivial, corroborando com a literatura. Apesar de ambas
as ferramentas utilizadas para implementação da arquitetura proposta serem desenvolvidas
pelo nosso grupo de pesquisa, encontramos diversos entraves durante o processo. Esses
problemas nos mostraram a importância da utilização de ferramentas de código aberto,
pois muitas vezes o componente de integração, introduzido pela nossa proposta de solução,
não é capaz de solucionar problemas inerentes às ferramentas, necessitando modi�cá-
las. Problemas esses que, em geral, são evidenciados somente em cenários similares ao
contexto enfrentado por metrópoles, demonstrando a importância da realização desse
tipo de experimento durante o ciclo de desenvolvimento de plataformas para Cidades
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Inteligentes.

Ademais, vimos que apenas a existência de um ambiente simulado que permita a reali-
zação de experimentos em escalas maiores não soluciona todos os problemas. É necessária
a de�nição precisa do cenário de simulação através de dados reais de cidades. Portanto, esse
elemento é de suma relevância. Como apresentado na Seção 4.3.2, os resultados obtidos
no segundo estudo de caso não foram melhores devido ao não conhecimento detalhado
dos dados de entrada utilizados. Outro ponto importante na realização de experimentos é
a automatização desse processo, contribuindo com trabalhos que possam ser derivados
através da reprodução dos mesmos, fazendo uso de ferramentas e técnicas de infraestrutura
como código (IaC).

Por �m, utilizando o ambiente de experimentação simulado desenvolvido neste trabalho,
publicamos o artigo Design and evaluation of a scalable smart city software platform with
large-scale simulations(M. Del Esposte et al., 2019b) juntamente com colegas do nosso
grupo de pesquisa, na revista Future Generation of Computer Systems edição 93 que será
publicada em abril de 2019. Essa publicação em uma revista bem conceituada foi de suma
importância para demostrarmos que a abordagem apresentada neste estudo é factível e
inovadora na área de Cidades Inteligentes.

5.1 Limitações do trabalho

A primeira limitação identi�cada é o fato da proposta de solução apresentada não
ter sido validada com outras ferramentas além do InterSCSimulator e da InterSCity. Essa
validação seria interessante para rea�rmarmos que a solução proposta tem um âmbito
genérico, contemplando quaisquer ferramentas. Ainda sobre a arquitetura de integração,
não tivemos a oportunidade de implementar um módulo de tradução semântica, já que
ambas as ferramentas tinham conceitos similares implementados. Sabemos que o tal
módulo é de suma importância em casos onde as ferramentas não são desenvolvidas pelo
mesmo grupo de pessoas.

Além disso, os estudos de casos apresentam algumas limitações, principalmente o que
contempla o cenário de tráfego de carros inteligente. Como já foi dito, as entradas para a
simulação deveriam ter sido melhor analisadas previamente, o que levou à não obtenção
de resultados mais expressivos. Todavia, acreditamos que, apesar dessa limitação, o estudo
de caso cumpriu o seu papel que era veri�car a viabilidade de execução de experimentos
fazendo uso de comandos de atuação no ambiente simulado.

5.2 Trabalhos Futuros

Para a continuidade deste trabalho seria interessante a utilização de diferentes ferramen-
tas para a implementação da solução proposta. Ao utilizar uma plataforma e um simulador
diferente, poderíamos validar a arquitetura apresentada em um contexto diferente, prin-
cipalmente com o que diz respeito ao componente de integração, que provavelmente
necessitará de um módulo de tradução semântica e mais complexidade embutida em sua
implementação.
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Nesse sentido, também seria interessante adicionar novos cenários de Cidades Inteli-
gentes no ambiente já integrado neste trabalho, com o InterSCSimulator e a InterSCity, e
realizar novos experimentos. Como foi visto no decorrer da dissertação, novos cenários tra-
zem novos desa�os e, portanto, requisitos fundamentais que eventualmente necessitam ser
implementados ou evoluídos dentro das ferramentas mencionadas. Quanto mais cenários
de Cidades Inteligentes ao ambiente de experimentação InterSCSimulator + InterSCity nós
adicionarmos, mais interessante se tornará a nossa solução, além de estarmos avaliando a
plataforma InterSCity constantemente em condições realistas.

A utilização de outros protocolos de rede para realizar a comunicação entre o simulador
e a plataforma também seria algo interessante. Neste trabalho, utilizamos apenas os
protocolos HTTP e AMQP nas implementações dos dois cenários de Cidades Inteligentes,
foco do estudo. Protocolos como o MQTT1 e CoAP2 vem sendo amplamente utilizados para
a comunicação com dispositivos IoT, conforme as diversas implementações de plataformas
desse tipo.

A tecnologia possui um papel fundamental no desenvolvimento social. É observável a
sua presença na resolução de problemas que afetam a sociedade, desde situações simples
às mais complexas, o que nos leva a re�etir sobre o que o futuro nos guarda em termos de
otimização dos recursos das cidades e qualidade de vida dos cidadãos.

1http://mqtt.org/
2http://coap.technology/
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