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Resumo

Um dos desafios atuais, com o aumento do número de serviços em uma rede, é a localização

dinâmica dos mesmos. Várias tecnologias de localização de serviços foram desenvolvidas para

simplificar o seu uso, permitindo que eles sejam encontrados, configurados e usados com um

mínimo de esforço.

Entretanto, não encontramos nenhum sistema que selecione o servidor mais conveniente ao

cliente, como o mais próximo a ele. Apresentamos uma solução para estender os sistemas exis-

tentes, integrando-os com sistemas de localização física de unidades móveis, a fim de localizar o

serviço mais próximo, segundo algum critério configurável, ao cliente

Acreditamos que isso incentivará a criação de serviços sensíveis à localização (/ocas on-amara) ,

como o de impressão, ou de um guia turístico virtual, entre outros

Palavras-Chave: sistemas de descoberta de serviços, localização de unidades móveis, sis.

temas sensíveis à localização, computação ubíqua.



Abstract

One of the current challenges, with the increasing number of services in a network, is the

dynamic discovery of the services. Service location technologies have been developed to simplify
their use, in such way that they can be found, configured, and used with a little e#ort

However, to the best of our knowledge, there are no systems which select the most convenient

sorver to the clients, such as the nearest one. We present a solution to extend existing systems,

integrating them with physical location systems of mobile unitsl this is dono to find the nearest
service to the client

We believe that this will stimulate the creation of location-aware services, such as printing
services, virtual tourist guides, among others.

1<1eywords: service discovery, location systems, location-aware applications, pervasive com.
puting.
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Capítulo l

Introdução

Uma rede de computadores, em particular a Internet, é um conjunto de subredes e computa-

dores interligados. Ela oferece aos seus usuários um enorme potencial para o compartilhamento

de recursos, tais como documentos, programas, dados e, principalmente, serviços. No contexto

deste texto, definiremos serviço como uma coleção de componentes distribuídos colaborando en-

tre si, a fim de disponibilizar um recurso ao cliente, sda ele físico, como uma impressora, ou

lógico, como um envio de e-mail. Além desses serviços básicos, estão surgindo novos serviços a
cada dia.

Nesse ambiente, mecanismos para descoberta de serviços tornam-se extremamente impor-

tantes. Sem eles, os usuários utilizam uma fração muito pequena dos recursos de uma rede, por
falta de conhecimento dos seus serviços.

Outro favor importante para a utilização dos serviços de uma rede é a forma de acesso a estes.

Idealmente, os usuários gostariam de acessar os serviços automaticamente, sem a necessidade de

reconfigurar o seu sistema, como instalar dráuers manualmente, ou procurar o endereço (por

exemplo: IP) do servidor. Assim, é importante que os serviços sejam acessados com o mínimo de

esforço, ou seja, com a menor reconfiguração possível no dispositivo do cliente que desde utilizar
o serviço.

Esse cenário se torna mais problemático quando analisamos as redes sem fio e suas respectivas

unidades móveisi (UMs). Nesse tipo de rede, muito comum ultimamente, os clientes mudam

freqüentemente e por isso não tem conhecimento dos serviços disponíveis na rede e nem de que

'Denotaremos unidade rrzóueZ um usuário portando um dispositivo conectado a uma rede sem fio
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forma acessá-los

Isso aumenta a quantidade de tarefas do administrador da rede, que precisa reconfigurar cada

novo elemento, para que este tenha acesso aos recursos da mesma. Além disso, como as unidades

são móveis, em cada local (subrede) que o usuário estiver, será necessário realizar novamente

esse trabalho de configuração.

1.1 Motivação

Imagine um usuário que deseja imprimir um arquivo do seu dispositivo móvel (Palm, IPaq,

etc.) conectado a uma rede sem fio de um prédio comercial. Na maioria das vezes, o usuário

precisa contactei o administrador da rede para descobrir o endereço da impressora mais próxima,
suas características e a respectiva forma de acesso

Seria interessante, se existisse um sistema em que o usuário simplesmente informasse o in-

teresse pelo serviço de impressão, e o sistema automaticamente encontrasse a impressora mais

próxima a ele de acordo com a sua localização, e ainda, reconfigurasse o seu dispositivo para

que fosse possível a utilização da mesma. Existem outros aspectos do problema, tais como a

permissão de acesso aos serviços, eventuais formas de pagamento pela sua utilização, mas que
fogem do escopo dessa dissertação.

Um outro exemplo interessante é uma sala de conferência em que o palestrante possui a

sua apresentação em um dispositivo móvel e deseja envia-la, através da rede sem fio existente.

para o projetor da sala, que está conectado à rede física do auditório. Gostaríamos que o

usuário acessasse um sistema informando o seu interesse de utilizar o serviço de projeção, e a sua

unidade móvel fosse automaticamente reconfigurada para ter acesso transparente ao projetor, sem

nenhuma intervenção administrativa manual. Além disso, seria possível disponibilizar em tempo

real o aiquívo da apresentação para os outros presentes na palestra portadores de dispositivos
moveis

Assim, o cenário ideal é uma rede que se auto gerencie, onde novos dispositivos e serviços

sejam adicionados e recursos sejam utilizados, sem nenhuma intervenção administrativa, de forma

análoga à tecnologia p/ug and play/ l91. Para isso, é necessário que as aplicações sejam sensíveis

ao contexto (contezt-apare), reconfigurando-se automaticamente conforme o local em (lue se



CAPITULOI IN'TRODilr'An 17

encontram

1.2 Objetivos

Apresentaremos um sistema sensível à localização (Zocatáon-amara) em que o usuário simples-

mente informa o interesse por um determinado serviço da rede e a aplicação automaticamente

encontra o servidor mais próximo a ele. Ademais, o sistema reconíigurará a unidade móvel para

que esta acesse o serviço sem nenhuma intervenção administrativa.

Utilizaremos uma rede sem fio no padrão IEEE 802.11b 1321 e pala testar a solução apresen-

tada, utilizaremos como exemplo a implementação de um serviço de impressão. No entanto a

solução aqui apresentada se adequa a qualquer tipo de serviço. Com isso, esperamos criar uma

arquitetura para redes sem fio em que novos serviços sensíveis a localização possam ser criados e

disponibilizados na rede rapidamente, sem que o desenvolvedor tenha que se preocupar em como

o serviço será encontrado e acessado pelo cliente ou em como obter a localização da unidade
móvel.

Assim, para desenvolver o sistema foi necessário solucionar dois problemas principais: a) como

prover um mecanismo de busca e acesso transparente aos serviços; b) como obter a localização
das unidades móveis em uma rede sem fio.

Anualmente existem no mercado várias tecnologias que visam resolver o problema a), são os

chamados sistemas de descoberta de serviços (SDS), como mostra a figura 1.1. Eles permitem

a localização dinâmica dos serviços disponíveis em uma rede e o acesso transparente a eles, sem

nenhuma intervenção manual.

O Jáná 1261 é uma tecnologia desenvolvida pela Sun Microsystems, utilizando a linguagem

Java e, fortemente, a sua camada para objetos distribuídos, RIW7 - Remate .A/efAod /nuocatãon;

o Seruáce Z,ocatjon Proíoco/ ÍSZ)Py 1401 foi desenvolvido pelo /ETF Sm.Loc orÉáng group e foi

projetado para ser executado em redes locais TCP/IP; o UnáuersaZ PZug and P/ay l41 é uma

arquitetura proprietária que está sendo desenvolvida pela Microsoft; o Sa/ufation 1381, por sua

vez, está sendo desenvolvido por um consórcio aberto, chamado Sa/wtafãon (7onsodáum; assim

como o -BZuefoofA Seruáce Z,)áscouery Protoco/ 1441, que foi criado por um consórcio de empresas
cle telecomunlcaçoes
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No próximo capítulo descrevemos de forma genérica o funcionamento de um sistema para

localização dinâmica de serviços. Nos capítulos 3 e 4, detalhamos algumas das principais tecnolo-

gias existentes, citadas acima. No capítulo 5, explicamos a solução encontrada para o problema

b), de localização das unidades móveis. No capítulo 6, por sua vez, descrevemos o protótipo

construído, integrando as soluções apresentadas e apresentamos as modificações realizadas nas

mesmas. Finalmente, no último capítulo, apresentamos algumas considerações finais e idéias
para trabalhos futuros.

SLP
SUN IETF Anis

HP Novela Apple Lexmark

IBM Madison River Tech

Figura Empresas que participam do desenvolvimento do Jini, SLP, UPnP e Salutation



Capítulo 2

Tecnologias

Neste capítulo descreveremos modelos genéricos para protocolos de localização de

serviços, que abrangem algumas características comuns dos sistemas existentes. Estes

modelos contém dois ou três elementos: cliente, fornecedor do serviço e, opcional.

mente, um gerenciador de serviços

No modelo sem gerenciador de serviços toda comunicação é feita diretamente entre

os clientes e os provedores de serviços. No modelo com três elementos, por sua vez,

o gerenciador de serviços é responsável por inteimediar o acesso aos provedores

2.1 Visão Geral

As tecnologias para descoberta de serviços foram desenvolvidas visando reduzir a complexi-

dade da utilização dos serviços, e assim, simplificar o uso de dispositivos móveis em uma rede.

Para isso, essas tecnologias provêem localização dinâmica (on tAe ./7g/) dos serviços disponíveis.

Alguns sistemas também oferecerem mecanismos de divulgação de novos serviços e acesso trans-

parente aos mesmos, atuando como uma "ponte" (m dd/ema7'e) entre o usuário e o provedor

do serviço. Sistemas mais avançados fornecem ainda um "esqueleto" para a implementação de

serviços, servindo como um arcabouço para a criação dos mesmos

Todas as tecnologias de descoberta de serviços possuem um sistema de catálogo, equivalente

a uma lista de classificados ou "páginas amarelas", para que o cliente tenha conhecimento dos

serviços disponíveis na rede ou procure por algum serviço específico, através do seu tipo ou
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propriedades . Essa forma centralizada de armazenar referências aos serviços estimula a integração

dos mesmos, criando comunidades espontâneas. Por exemplo, uma câmera ligada à rede envia
uma foto para uma impressora

Por segurança, os sistemas oferecem mecanismos de tolerância a falhas e exclusão automática

de serviços inacessíveis, mantendo a sua lista de serviços disponíveis relativamente atualizada

Em todos os cenários descritos existem pelo menos dois elementos: o usuário do serviço e

o provedor do serviço. Em alguns sistemas, há um elemento intermediário enfie as requisições

dos clientes e as respostas dos provedores, geralmente chamado de gerenciador de serviços. Para

referenciar esses elementos utilizaremos a seguinte abreviação: C - Cliente, SP - Provedor de

Serviço e SM - Gerenciador de Serviços

Conforme o número de participantes, com ou sem SM, teremos que considerar duas ar-

quiteturas ou modelos de interação. Para cada caso, teremos diferentes fases do protocolo, que
descrevemos a seguir:

e Fase de Inicialização21

e Fase de Consulta;

e Fase de Seleçãol

e Fase de Configuração

2.2 Modelo com SM

Como foi dito anteriormente, a principal função do SM é atender às requisições do cliente e

encontrar os serviços disponíveis de acordo com o tipo requisitado ou através das características

do serviço descritas pelo cliente (modo opcional). Um esquema resumido do seu funcionamento

é mostrado na figura 2.1.

2.2.1 Fase de Inicialização

e Localização do SM

lesse tipo de busca só está disponível em alguns sistemas
cessa fase existe apenas no modelo com SÀ/l.
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Inicialmente é necessário que o cliente, de alguma forma, tenha a informação (endereço)

de como acessar um SM da rede em que ele está conectado. Para isso existem quatro
possibilidades:

static: o endereço de um SM é atribuído manualmentel

active: os clientes e SPs requisitam a localização de um SM (por exemplo, através

de mu/tà/broadcast);

passive: o SM anuncia periodicamente sua localização (por exemplo, através de m?zZ-

ti/b roadcastà ;

dhcp: pode-se adaptar o DHCP 1391, para que este forneça um SM responsável por
aquela rede

Uma observação importante: o modo passive pode aumentar bastante o tráfego na

rede, dependendo do período escolhido, assim como o modo active, considerando-se o

número de elementos no sistema. Assim, os três últimos modos são recomendados para
redes locais (LAN) e o primeiro para redes globais (WAN), como a /nternet.

Cliente
Avessa o Serviço

Figura 2.1: Operações no modelo com SM

e Registro dos SPs

Cada provedor de serviço, após localizar um SM, deve registrar-se no mesmo, fornecendo

as informações necessárias para o seu acesso, e em alguns casos, a lista de atributos (carac-

terísticas) que descrevem o serviço. Geralmente existe um mecanismo para a atualização
das propriedades do serviço do SP, após o seu registro
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Os registros podem ser persistentes, ou seja, o SM armazena em memória estável (por

exemplo disco rígido) as informações dos SPs disponíveis. Caso ocorra uma interrupção

no funcionamento do mesmo, os servidores não precisarão se registrar novamente, mas isso

provoca um custo adicional no processo de registro.

2.2.2 Fase de Consulta

O cliente informa ao SM sobre o interesse por algum tipo de serviço. Alguns protocolos

também permitem a requisição por um serviço com certas características, por exemplo: um
serviço de impressão colorida.

2.2.3 Fase de Seleção

Nesta fase desejamos selecionar o SP correspondente ao pedido do cliente (C). Vamos dividí-la
em duas subfases:

e Subfase de comparação

Desejamos encontrar o subconjunto de SPs da lista de serviços disponíveis (registrados

no SM) que atendem a requisição do cliente

e Subfase de decisão

Depois de encontrado o subconjunto, o SM decide como será dada a resposta ao cliente.

se irá simplesmente devolver a lista de todos os SPs que atendem o pedido, se escolherá

aleatoriamente um SP, ou, o mais apropriado, se utilizará algum critério para a decisão,

por exemplo, o SP mais próximo ao cliente

Infelizmente, nenhum dos sistemas estudados provê a funcionalidade de seleção do servidor

mais conveniente ao cliente. A maioria dos sistemas permite apenas que o cliente especifique

se deseja receber a lista de todos os servidores ou apenas um servidor que atenda o seu
pedido.
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2.2.4 Fase de Conâguração

Nesta última fase, é modificada a configuração do cliente, para que este possa acessai o serviço
encontrado.

2.3 Modelo sem SM

Nessa aiquitetura temos apenas dois participantes: clientes (C) e provedores de serviços (SP),

como mostra a figura 2.2. Por isso, o processo é um pouco mais simples nesta arquitetura, com

apenas três fases. Como não existe SM, não temos a fase de inicialização.

sita Servi

Retoma Info Serviço

Acessa o Serviço
Cliente

Figura 2.2: Operações no modelo sem SM

2.3.1 Fase de Consulta

O cliente, ao invés de se comunicar diretamente com o SM, se comunica com os SPs indire-

tamente utilizando a rede (por exemplo, por UDP ma/fãcast), enviando a sua requisição. Todos

os provedores de serviços que estiverem disponíveis irão processar a requisição.

2.3.2 Fase de Seleção

Nesse modelo temos apenas a subfase de comparação, que será executada localmente por

cada agente de serviço. Caso ele atenda o pedido do cliente, o SP se comunica diretamente com

o cliente (por exemplo, via unácast) fornecendo-lhe as informações de como acesso-lo.

2.3.3 Fase de Configuração

Idêntica à fase do modelo com SM, a configuração do cliente é modificada para que este possa
acessar o serviço encontrado.
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2.4 Análise

A arquitetura sem SM é mais simples, não contempla um repositório de serviços, toda comu-

nicação é feita diretamente entre o cliente e os provedores de serviços. Devido a isso, o tráfego

de mensagens de mu/ticasf aumenta consideravelmente na rede, prejudicando o desempenho do
sistema.

Além disso, devido à falta de um gerenciador de serviços, perdem-se algumas funcionalidades

do sistema: não existirá uma lista de serviços disponível na rede, buscas avançadas de serviços

não poderão ser utilizadas, qualquer modificação no protocolo em relação à fase de seleção deverá

ser realizada em todos os SPs pois essa fase é executada localmente em cada SP da rede.

Assim, o modelo sem SM é indicado para redes pequenas, onde o desempenho não é tão

importante e as funcionalidades mais complexas de busca de serviços não serão utilizadas. A ar-

quitetura com SM, por sua vez, é indicada para redes maiores, nas quais o desempenho é essencial

e onde o aumento do número de trocas de mensagens poderia ser prejudicial ao funcionamento
da rede.



Capítulo 3

Principais Arquiteturas

Neste capítulo apresentaremos os principais sistemas de localização de serviços en-

contrados na literatura. Primeiramente, explicaremos o funcionamento do Será;Íce

Z;ocatáon Profoco/ e em seguida descreveremos as principais características do Jánã

Network Technology.

O SLP é um sistema simples, desenvolvido pelo IETF sobre TCP/IP para ser utilizado

em redes pequenas. O protocolo permite a busca e o iegistro de serviços, porém a

forma de acesso aos mesmos não é contemplada. O Jini, por sua vez, é um sistema

mais completo. Desenvolvido pela Sun utilizando a plataforma Java, ele permite ao

cliente acessar de forma transparente o serviço desdado.

3.1 Service Location Protocol(SLP)

Seruãce Zocation Protoco/ foi desenvolvido pelo IETF (/nfernet .Engãneerãng TasÊ Force) para

possibilitar que uma aplicação descubra automaticamente a localização de um serviço, incluindo

o seu endereço (ou domínio) e outras informações de acesso. Como todos os protocolos do IETF, o

SLP é especificado detalhadamente em documentos denominados Request For (7ommenfs (RFC)

Em 1997, o Sru/oc work ng group do IETF publicou um RFC j311 com a primeira versão

do SLP, que continha algumas inconsistências. Entretanto, em junho de 1999, o /7zternet .Engi-

neeráng Talk Force anunciou a segunda versão do protocolo, adicionando novas funcionalidades.

aumentando a segurança e eliminando as inconsistências.
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3.1.1 Arquitetura

Sua arquitetura é composta por três agentes, que interagem entre si

8 Usar '4genl (UA), o usuário do serviço, que procura pela localização de um serviços

e Seruice .Agente (SA), o provedor do serviço, responsável por oferecer um serviço à redes

e Z)árectorZ/ .4gent (DA)i, o repositório de serviços, que agua como uma central de informação

sobre a localização dos serviços existentes na fede.

A comunicação entre os agentes é feita utilizando ll tipos de mensagens (ver a tabela 3.2)
enviadas através do protocolo de comunicação TCP/IP ou do protocolo UDP. A mensagem pode

ser enviada para um agente específico (unácasf) ou para todos os agentes interessados (m&/ticast).

Devemos esclarecer que mu/tácast não é o mesmo que broadcasf, pois mensagens de broadcast

teoricamente são recebidas por todos os nós da rede, enquanto que mensagens de multãcast são

recebidas apenas pelos nós interessados nelas, que fazem parte do grupo do mu/f casa.

Além disso, a maioria dos roteadores filtro mensagens de broadcast a fim de reduzir o tráfego
na rede. Assim, mensagens desse tipo que forem geradas em uma subrede não serão redire-

cionadas para outras subredes conectadas ao roteador. Mensagens de mu/tãcasf, por sua vez, são

redirecionadas pelos roteadores se a subrede de destino tem pelo menos um nó interessado na

mensagem. Por esses motivos, o SLP foi especificado para utilizar mensagens unícast e mu/tÍcast.

Todas as mensagens transmitidas são alfa-numéricas precedidas de um cabeçalho binário,

como mostra a figura 3.1. O conteúdo da mensagem é composto por strãngs PTF-8 precedidos
de um campo informando o tamanho da série de caracteres.

Figura 3.1: Cabeçalho binário de uma mensagem no SLP.

apara melhorar o desempenho do sistema, poderá existir mais de um DA na rede. Para simplificar o texto,
descreveremos uma rede em que existe apenas um DA. Uma descrição completa pode ser encontrada em 1401.

0 Version Pune. ID Length

4 Length cont. Flags Nexo extension

8 Nexo extension continued XID

C Language tag length Language tag
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A tabela 3.1 contém a descrição de cada campo do cabeçalho. Para identificar cada requisição

realizada é enviado no campo XID um número (identificador) único para cada requisição. No

campo (Zanguage Tag) é informada a linguagem utilizada no conteúdo da mensagem.

Campo do cabeçalho Descrição

Tabela 3.1: Campos do cabeçalho de uma mensagem no SLP.

Como podemos ver na tabela 3.2, a comunicação entre os componentes do sistema é feita

através de paios de mensagens, por exemplo: Servi.ce Request (SrvRqst) - Service Reply

(SrvRply) , Attribute Request (AtrReq) - Attribute Reply (AtrRply), entre outros.

Tabela 3.2: Tipos de Mensagens do SLP e suas descrições

3.1.2 ]\41odelos de Interação e Operações

O sistema oferece dois modos de operação: quando o DA está presente, ele é responsável por

registrar os serviços de um SA e atender as requisições de um UA; no segundo modo, em que o

Version  
Length T';"""h. t.,t,l da me«sarem.
Function ID  
Flags Indica forma de envio da mensagemi ii;ii7;;ii;íiiilãã.
Nexo extension oHset  
XID  
Language tag na mensagem.
Language taglength  

Mensagem SLP ID T) o a p p; n8 ''-

Service Request (SrvRqst) l UAs requisitam um serviço
Service Reply (SrvRply)    
Service Register (SrvReg) 3  
Service Deregister(SrvDeReg) 4  
Service Acknowledgment(SrvAck) 5  
Attribute Request (AttrRqst) 6  
Attribute Reply (AttrRply) 7  
Directory Advertisement(DAAdvert) 8  
Service Type Request(SrvTypeRqst) 9  
Service Type Reply(SrvTypeRply) 10  
Service Advertisement(SAAdvert) 11  
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DA não está presente, não há registro do serviço e as requisições do UA são feitas diretamente

aos SAs da rede, através de mensagens mu/[ casa.

Localização do DA

Inicialmente, para que seja feita qualquer ação neste modelo, por parte do SA ou do UA, é

necessário descobrir quem é o DA da rede. A figura 3.2 ilustra os dois diferentes métodos pala

a localização de um DA: ativo ou passivo

No modo ativo, os agentes UAs e SAs solicitam a localização de um DA através do envio

(via mu/f casa) de uma mensagem de requisição do serviço (SrvRqst), procurando por um tipo

especial de serviço: service :directory-agent (pré-definido pelo protocolo). Quando um DA

recebe esta mensagem, ele envia (via unicast) para o UA, ou SA, uma mensagem DAAdvert com

o seu endereço (IP) atual

No modo passivo, por sua vez, o DA envia periodicamente uma mensagem DAAdvert (multi-
cast) informando sua localização a todos. Existem outros dois modos que não são muito utiliza-

dos: dhcp 1391, em que o serviço de DHCP é configurado para informar a localização do DA e o

estático, utilizado quando o agente já tem conhecimento prévio do endereço do DA

Registro de um SA

No SLP, a localização de um serviço é descrita através de uma .S'eru ce UR.L2, que é composta

por: endereço IP, número da porta e, dependendo do tipo do serviço, o caminho (pata). Os
clientes (UAs) recebem essa URL, também chamada de SAP (Seruãce .4ccess Poínf), e obtém

toda informação necessária para se colectar a este serviço.

As características do serviço, por sua vez, são descritas através de uma lista de atribu-
tos, definidos pelo par nome/valor. Para os tipos de serviços conhecidos existe um documento

chamado SeruÍce Temo/ates ISI, registrado na IANA (/nternet .4ssãgned Mini)ers .4ufAorãtg/) , que

especifica os atributos e seus valores-padrão para um determinado tipo de serviço. Os SAs uti-

lizam os atributos especificados para descrever o seu serviço, e os UAs os utilizam para procurar

um serviço com determinadas características. Isso assegura que os agentes utilizarão o mesmo

"vocabulário" durante essas operações.

2URL é abreviação de Un persa/ Resource Z)acatar
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Como podemos ver na figura 3.2, para que um SA publique o seu serviço, após conhecer o

endereço de um DA (executando o protocolo descrito na seção anterior), ele envia uma mensagem

SrvReg com as informações descritas anteriormente: tipo de serviço, URL e lista de atributos.

Além dessas informações, o SA também fornece o tempo (lii/exime) que deve durar o cadastro,

cujo valor não pode ultrapassei 18 horas. Assim, para o SA estar sempre disponível, ele deve se

registrar novamente antes que esse tempo expire. Esse procedimento estabelece uir] mecanismo

de tolerância a falhas a fim de assegurar que os serviços publicados estalam acessíveis, pois se

um SA tem uma falha, o seu cadastro não será renovado, logo, seu registro será excluído quando

o Zll/exime expirar. Esse mecanismo será mais eficiente quanto menor for o Z{/etÍme. Mas aqui

temos um compromisso, quanto menor for o tempo, maior será o tráfego de mensagens na rede.

A operação termina quando o DA recebe a mensagem SrvReg íntegra e envia ao SA uma

mensagem de confirmação SrvAck do registro do serviço. O SA tem a possibilidade de pedir a

exclusão do seu registro a qualquer momento através da mensagem SrvDeReg.

Usei Agent Directory Agent Service Agent

SrvRqst

DAAdvertSrvRqst

DAAdvert

Localiza DA

SrvReg

SrvAck Registra SA

SrvRqst

SrvRply
Consulta Srv

Figura 3.2: Exemplo de troca de mensagens das principais operações
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Consultas

No SLP, o usuário não precisa conhecer os nomes ou endereços dos agentes de serviço, ele

apenas precisa informar a descrição do serviço em que ele está interessado e, baseado nessa

descrição, o SLP retomará o SAP que contém todas as informações de acesso ao respectivo
serviço.

Nesta operação, nós teremos diferentes ações de acordo com o modelo adotado: com ou sem

DA (ver figura 3.3). No modelo com DA, o cliente (UA), que já obteve o endereço do DA na fase

de inicialização, envia a este uma mensagem (unÍcast) SrvRqst, informando o tipo de serviço
procurado e, opcionalmente, as características (atributos) que o serviço deve ter.

Quando o DA recebe uma mensagem de SrvRqst, que não sela do tipo especial especificado

servi.ce : directory-agent (ver seção 3.2.1), ele realiza uma busca no seu repositório por serviços

que atendam à requisição. Em seguida, o DA envia uma mensagem (unácast) SrvRply contendo

todas as URLs dos SAs que atendem ao pedido, ou uma mensagem com conteúdo vazio, caso
não encontre nenhum SA para a requisição realizada.

No modelo sem DA, por sua vez, um UA envia a mensagem SrvRqst (mu/tÍcast) para os SPs

da rede, que analisam a requisição. Claso satisfaça o pedido, o SP responderá enviando uma

mensagem (unãcasf) SAAdvert contendo a sua URL de acesso. No momento em que o UA recebe

as URLs dos SAs, ele obtém a informação necessária para se conectar ao servidor. Entretanto,

o protocolo utilizado entre o cliente e o servidor está fora do escopo da especificação do SLP.

Além dessa operação principal de consulta, o cliente ainda pode realizar duas consultas se.

cundárias: tipos de serviços ou atributos de um serviço. A consulta dos tipos de serviços é bem

simples: o UA envia uma mensagem de SrvTypeRqst para o DA, que responde através de uma

mensagem SrvTypeRply contendo a lista dos tipos de serviços disponíveis. Na consulta de atrib.-

usos, por sua vez, o cliente especifica qual serviço ou tipo de serviço de seu interesse, enviando

uma mensagem AttrRqst ao DA, que atenderá a solicitação através do envio de uma mensagem
AttrRply contendo a lista de atributos encontrados.
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3.1.3 Análise

O SLP é um protocolo leve, totalmente baseado na troca de mensagens via TCP/IP ou UDP.

Ele oferece um sistema de localização de serviços bem completo em relação ao registro e consulta

de serviços, provê uma descrição detalhada do serviço e diferentes tipos de busca.

Sua principal limitação é não especificar uma forma de acesso do cliente ao serviço, preocupando.

se apenas em como encontrar o serviço, mas não contemplando a forma de utilização do mesmo

Outro problema, que existe na maioria dos protocolos, é a falta de seleção do SA mais

conveniente para o cliente. Por exemplo, o mais próximo, pois um cliente que deseja imprimir

um texto, com certeza não gostaria que seu texto fosse impresso em uma impressora muito longe
de onde ele se encontra.

Usar Agent Directory Agent Service Agent

SrvRqst

Consulta Srv

(com DA)
SrvRply

SrvRqst

Consulta Srv

(sem DA)SAAdvert

AttrRqst

ÀtETRply

Figura 3.3: Exemplo de troca de mensagens na fase de consulta
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3.2 Jini Network Technology

O Jáni 1251 foi desenvolvido pela Sun Microsystems Inc. com o objetivo de possibilitar a

criação de um centro de serviços em uma rede. Através dele, os usuários podem descobrir

facilmente os serviços existentes na rede

Para permitir a descoberta dinâmica dos serviços, o Jini armazena uma lista dos serviços

da rede, e por isso, inicialmente ele pode ser comparado ao DNS (Domaán .Nome Sequer), mas

veremos que ele tem muitas outras vantagens, não sendo apenas um servidor de nomes. Além de

localizar o serviço, o Jini também fornece uma forma de acesso transparente ao recurso desejado.

Baseado na mobilidade de código do serviço, ele substitui a necessidade de pré-instalação de

dr uers no cliente, automatizando o processo de configuração do dispositivo para acesso a um

serviço

Ademais, no processo de consulta de serviços, a arquitetura fornece a busca pelo nome (ou

tipo) do serviço e/ou através dos atributos do mesmo. Por exemplo, um usuário que deseja
encontrar uma impressora na rede, mas necessita de impressora colorida ou laser.

O Jini também provê um mecanismo para noti6cação de eventos, logo, se o serviço não é

encontrado, o sistema oferece a possibilidade ao cliente interessado no recurso de ser avisado

automaticamente quando este estiver disponível.

O sistema tolera ainda falhas dos servidores, reajustando-se automaticamente a um novo

cenário e desabilitando o serviço oferecido por eles, evitando que o cliente tente acessar um

servidor indisponível em um dado momento

3.2.1 Arquitetura

O Jini foi desenvolvido sobre a linguagem Java, utilizando sua tecnologia para objetos dis-

tribuídos: RMr Remota ]l/etAod /nuocatáon na comunicação entre os elementos do sistema, por

isso ele depende também da camada de rede e obviamente, do sistema operacional, como mostra

a figura 3.4. Sua implementação anual é baseada nos protocolos de comunicação TCP/IP e UDP,

mas implementações baseadas em outros protocolos são possíveis.

O Jini é composto por três elementos: -Look;up SeruÍce (LS), Seruíce Prouáder (SP), CZãent

(C). O primeiro elemento é o agente principal do sistema e os dois últimos são os usuários finais
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do sistema

O Será;áce Prouáder é o elemento que disponibiliza o serviço e o C'/íenÉ é o elemento que deseja

utiliza-los. O -Lookup $erujce é um elemento intermediário entre as requisições dos clientes e os

provedores, geralmente chamado de localizador de serviços, ou gerenciador de serviços. Ele é o

elemento principal do sistema, responsável pelas funcionalidades principais do Jini: mantêm a

lista dos serviços registrados, gerencia acesso a um serviço, notifica clientes sobre novos serviços,
etc

Figura 3.4: Camadas presentes na arquitetura do Jini

3.2.2 ]i'uncionamento

O seu funcionamento é baseado em micro-protocolos, que serão explicados abaixo

T.nrnliç npãn dn T.q

No Jini, as principais operações são realizadas através do LS. Para isso os elementos da rede

precisam inicialmente ter acesso a algum LS da rede em que estão conectados. A API do Jini

disponibiliza três modos para a localização do /ookup seruice da rede:

e Multicast Request: SPs e clientes realizam muZtácasf, requisitando a localização do LSi

e Multicast Announcement: o LS realiza mu/tãcast periódicos com a sua localizaçãol

e Unicast Discovery: Clientes e SPs se comunicam diretamente com um LS específico

Cliente Servidor

Jini Network Technology

Java - RMI

Sistema Operacional

Transporte de rede
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A localização é feita através da classe LookupDiscovery disponibilizada pela API do Jini.

O processo de descoberta do LS culmina com a transferência de um objeto remoto (stub RMI)

referente ao LS específico. O objeto é uma instância da classe ServiceRegi.strar que possibilita

todas as operações sobre o LS encontrado, como a consulta e o registro de serviços. Todas as

interações entre o LS e os outros elementos são feitas através do RMI.

No quadro 3.1, mostramos unl trecho de código correspondente à execução do .Mu/fícast

Request ProÍoco/. A classe exemplificada implementa os métodos di.scovered e di.scarded da

interface DiscoveryLI.stener chamados quando um ou mais LS são encontrados na rede e algum

LS é finalizado, respectivamente. Quando existe mais de um LooAtzp $eruáce na rede, todos os

objetos Servi.ceRegistrar, correspondentes aos LSs da rede, são devolvidos (veja a linha 16 do

quadro 3.1).

public class Fi.ndLS implements DiscoveryListener {

publi.c Fi.ndLSo throws IOExcepti.on {

// Estabelece a secura.ty manager

System . setSecurityManager(new RMISecuri.tyManagero) ;
6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

// Procura LS pertencente a um grupo, string vazia é o grupo padrão
LookupDiscovery disco = new LookupDiscovery(new StringE] { "" }) ;

// Registro o objeto que processará as respostas dos LSs encontrados
di.sco . addDiscoveryListener(tais) ;

}

// Método chamado quando um novo LS é encontrado
public void discovered(Di.scoveryEvent ev) {

ServiceRegi.strarE] nevregs = ev.getRegi.strarso;
for (i.nt i. = 0; i. < newregs.length; i.++) {

// reali.za operação desejada
}

}

// Método chamado quando um LS é finali.zado
public void discarded(DiscoveryEvent ev) { }

}
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Publicação do Serviço

Cada provedor de serviço, depois de localizar o LS, deve registrar-se com o mesmo com as

informações relevantes à sua descrição, como o tipo de serviço oferecido e, opcionalmente, a lista

de atributos que descrevem o serviços além das informações necessárias para o seu acesso.

No Jini, todas essas informações de acesso ao serviço ficam armazenadas em um objeto

denominado serujce prozy, que encapsula a localização do serviço e o protocolo necessário para

opera-lo, permitindo um acesso transparente ao mesmo. A definição desse objeto é bem flexível,

pode ser um prozy que contém a informação de conexão ao servidor, como o IP, porta de acesso

e protocolo utilizador ou um objeto remoto, por exemplo, um sfub RMI. A única exigência é que

esse objeto seja seriável pala permitir o seu envio ao cliente, que poderá executa-lo localmente e

acessar assim o serviço procurado.

Para o registro efetivo do serviço é utilizado um objeto da classe Serviceltem, que é instan-

ciado recebendo três argumentos: o ãd do serviço (opcional, pode ser nu//), utilizado somente

quando o serviço já foi registrado uma vez; seruice prong/, a implementação da forma de acesso ao

serviços e o último argumento, um vedor de atributos (características) que descrevem o serviço a
ser registrado

Por último, é preciso definir a política de tempo de validade do registro, pois ao registrar o

serviço, este será válido somente pelo período de tempo especificado durante o registro. Após

esse período, o registro precisa ser renovado para que o servidor continue disponível. Portanto,

para servidores permanentes é necessário ter uma thread, que mantenha sempre o registro válido,

renovando-o periodicamente. Através desse mecanismo, é possível ao Jini identificar os servidores

inacessíveis, retirando-os da lista dos servidores disponíveis, aquando assim, como um mecanismo

de tolerância a falhas dos SPs.

O serviço é publicado através do método registero do objeto ServiceRegistrar, que
recebe como parâmetro uma instância da classe Serviceltem e o tempo de expiração desse

registro (/easãng time), como mostra o quadro 3.2. O resultado da publicação será armazenado

no objeto de retorno ServiceRegistration, que contém um {d identificando o seu registro, e

podendo ser mais tarde utilizado para atualizar os atributos do serviço ou o código do será;ãce

prozg/, não sendo necessário reinstalar em cada cliente a nova versão da implementação de acesso

ao serviço. Um esquema da operação de registro de serviços no Jini pode ser visualizado na
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figura 3.5
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protected final i.nt LESSE.TIME
protected Servi.celtem i.tem;

60000000; // milisegundos

public PublicaSPo {

// Descreve o servi.ço
ServiceID id = null
Entryl] attributes = nula;
MYServiceProxy sp : new MYServiceProxy(. . .);
item = new Servi.celtem(id, sp, attributes) ;

}

// Método chamado quando um novo LS é encontrado
public void discovered(DiscoveryEvent ev) {

ServiceRegi.strar]] newregs = ev.getRegistrarso;
for (int i= 0; i< newregs.length; i.++) {

registerWithLookup(newregs [i]) ;

// Método que realiza o registro do serviço
private void registerWithLookup(ServiceRegistrax' registrar) {

ServiceRegistration registration = null;

registrati.on = registrar.registei(item, LESSE.TIME) ;
item. serviceID = registrati.on.getServi.ceIDo ;

} catch (RemoteException ex) { }

{try

}

Consultas

Nesta fase o cliente informa ao LS o interesse por um tipo de serviço enviando uma requisição

de busca por tipo ou características de um serviço, por exemplo um serviço de impressão laser.

Inicialmente é necessário instanciar o objeto que representará a consulta, no caso do Jini

implementado através da classe Servi.ceTemplate. Este objeto é instanciado recebendo três

argumentos: ád, o identificador do serviço, que é opcional e pode ser nu//l o vedor de atributos

desejados, e o último argumento, que representa o tipo do serviço, identificado pelo nome de
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uma interface Java. Assim, o LS buscaiá em seu catálogo por um servidor cujo serra ce proa;g/

implemente esta interface.

Para efetuar a busca, os clientes utilizam o método lookupo de uma instância do .[ookap

$eruice (Servi.ceRegistrar), como mostra o quadro 3.3. Esse método recebe um objeto da

classe Servi.ceTemplate como parâmetro. O retorno do método, que representa o resultado da

consulta, será um objeto ServiceMa-aches, que contém um vedor de instâncias Serviceitem.
representando os servidores encontrados.

Quando o cliente obtém o objeto Servi.celtem, ele recupera a implementação do prozy do

serviço (seroice prozg/) através da propriedade service, e utiliza os métodos disponíveis para ter

acesso ao mesmo, como mostra o quadro 3.3.

Lookup Service Service Provider

LookupDiscovery

ServiceRegistrar

LookupDiscovery
Localiza LS

ServiceRegistrar

SeívíceRegistrar.register

(serviceltem. leaseTime)
Registra SP

ServiceRegistration

ServiceRegistrar.lookup

(serviceTemplate)

Consulta Srv

ServiceProxy

Figura 3.5: Operações na arquitetura do Jini

Se nenhum SP foi encontrado, o cliente pode registrar o seu interesse pelos eventos de um LS

da rede e ser notificado posteriomente do registro de um SP que implemente o serviço procurado.
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Para isso o cliente deve implementar a interface RemoteEventListener e se registrar no serviço de

notificação do LS através do método notify do ServiceRegistrar informando como parâmetro

o objeto ServiceTemplate.
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protected Servi.ceTemp]ate temp].ate ;

public ConsultaSPo {
// Descreve o servi.co
Servi.ceID id = null
Entryl] attri.butes = null;
ClassE] types={ MYServicelnterface.classe;

template : new ServiceTemplate(id, types, attri.butes) ;

}

// Método chamado quando um novo LS é encontrado
public void discovered(Di.scoveryEvent ev) {

ServiceRegistrarE] newregs = ev.getRegi.strarso;
for (int i= O; i. < newregs.length; i++) {

lookForService(newregsE[.]);

// Método que o acesso ao servi.ço
private vota lookForServi.ce(ServiceRegistrar lusvc) {

try t
Object o = lusvc.lookup(template) ;
MYServi.celnterface mySP =((MYServicelnterface)
mySP . execService o ;

} catch (RemoteException ex) { }

0) ;

}

3.2.3 Análise

O Jini é um sistema mais complexo e com maiores recursos que o SLP. Sua principal vantagem

é disponibilizar ao cliente uma forma de acesso transparente aos serviços, pois em sua lista de

cadastro é armazenada também a implementação de uma forma de acesso ao serviço, e não
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ÜPçiiaÕ U CJILIÇIÇÇ{J tltJ bel VI(]oI'

Um dos principais problemas do Jini é a obrigatoriedade do cliente conhecer a interface do

serviço em que ele está interessado, os seus métodos e nome, para ser possível o acesso e a busca

por tipo, respectivamente. Existem formas de contornar o problema, as assinaturas dos métodos

disponíveis no serra ce prozg/ podem ser obtidas através da API de reflexão (Jaua.gang.regect) j161
disponibilizada pelo Java. Entretanto, esta não é a solução ideal, pois o cliente pode ter dúvidas

em relação aos parâmetros de um método ou sua forma de retorno. Para amenizar esse problema,

a Sun está propondo uma padronização de interfaces para os serviços mais conhecidos, como de

impressão, envio de e-mails, etc. A partir dessa interface, cada fabricante implementará o seu
propno serviço.

Assim como o SLP, o Jini não provê um método para seleção de serviços, depois de encontrado

o conjunto de servidores que atendem a requisição. O ideal seria que o sistema automaticamente

escolhesse o servidor mais apropriado para aquele cliente, como o serviço mais próximo, ou o com

menos demanda, podendo ser implementado, por exemplo, um mecanismo de balanceamento de

carga



Capítulo 4

Outras Arquiteturas

Nesse capítulo descreveremos sistemas menos conhecidos, alguns ainda em fase de

desenvolvimento, e que não tem muitas referências na literaturas. Por esse motivo,

faremos uma breve descrição de cada um deles. Veremos os sistemas SaZutatáon 1381,

.A4ácroso./Z UniuersaZ PZug and P/ag/ l81 e o l?/uefoofA Seruãce Z)íscouer3/ ProcofoZ 1441.

4.1 Salutation

Essa arquitetura está sendo desenvolvida por um consórcio aberto 1381. Sua principal van-

tagem é disponibilizar uma especificação que não depende de uma linguagem, de um sistema

operacional ou de um protocolo de rede específico.

A especificação define um elemento principal, o Sa/utafáon .A4anager (SLM), também chamado

de seruáce broker, pois é responsável por todas operações do sistema, inclusive intermediar o acesso

do cliente ao serviço.

Sua aiquitetura é mostrada na figura 4.1. A primeira camada é a de transporte de rede

( Transport .ü/anager), que, como foi dito anteriormente, é independente, permitindo a utilização

de vários protocolos de transporte de rede, tais como TCP/IP, IrDA jll, etc. Entretanto, no

momento só existe uma implementação disponibilizada pelo consórcio sobre IrDA

O SLM disponibi[iza uma AP] (Sa/ufatàon ]]/anager .4pp/ácatÍon Program /nterl/ace) para os

clientes e provedores de serviços (denominados Purzcfiona/ Unãt) se comunicarem com o SLM.

iNo (7ileSeer encontramos em média 20 ocorrências para cada um dos sistemas. Para o Jini e o SLP. n
entanto, são encontradas 492 e 306 ocorrências, respectivamente. (data da pesquisa: set/2003)

0
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Figura 4.1: Arquitetura do Salutation

4.1.1 SLM - API

A SLM-API oferece quatro operações básicas

8 Seruãce Regisfrg/: permite o registro de serviçosl

8 Seruãce l){scouerg/: procura por um serviço através do seu tipo ou de suas características;

8 Seruice .4ua Zaó /ãÉg/: verifica se um serviço continua disponível;

8 Seruáce Sessáon À/anagement: permite o gerenciamento do serviço registrado

O servidor descreve o seu serviço através da estrutura /hnctáon Unát Z)escrãpfÍon Record,

que descreve as características e o tipo do serviço a ser registrado. Essa estrutura é passada

como parâmetro para o método slmRegisterCapabi.li.ty da SLM - API (ver quadro 4.1). O

SaZutafáorz À4anager retorna o Jünction Un [ .#andZe, que contém um identificador único para o
registro publicado

Após a publicação, o serviço pode ser consultado pelo método slmSearchCapability, infor-

mando o tipo e as características do serviço através da estrutura .9eruáce DescràpfÍon Record.

Como nos outros protocolos, os servidores utilizam o SLM para registrar os serviços, e os

clientes para requisitar um determinado serviço. Quando o serviço desejado é localizado, o
acesso ao mesmo é feito inteiramente através do SLM

Client or ferver
Applications

Salutati.on Manager

TH
,« ]
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SLM-API Métodos Descrição

Tabela 4.1: Métodos da SLM-API

Além do SLM, o sistema contém um outro elemento, o Transport .A/anager, em uma ca-

mada abaixo do SLM. Ele é responsável por informar os clientes e servidores a localização do

SLM, e também pela abstração da camada de transporte. Dessa forma, o Salutation se torna

independente do protocolo de transporte.

4.1.2 Análise

No Salutation a localização dos serviços é definida em uma camada mais alta. Sua especi-

ficação não define a camada de transporte de rede e não depende de uma linguagem específica

para a sua implementação.

Entretanto, o $a/ufatÍorz Consodáum ainda não disponibilizou nenhuma implementação para

o protocolo de rede TCP/IP, apenas para redes IrDA, o que impossibilita o seu uso na resolução

do problema abordado (descrito no capítulo l).

4.2 Microsoft Universal Plug and Play (UPnP)

A arquitetura Un versa/ PZug and P/ag/ é um conjunto de protocolos para descoberta de

serviços. Ela foi desenvolvida pelo Uniuersa/ P/ug and P/ag/ Forram l81, um consórcio de empresas

liderado pela .ü/ácroso#.

Sua especificação utiliza alguns protocolos na comunicação entre os clientes (chamados de

slmRegisterCapability( ) Recebe como parâmetro un]
Funcljorz Unát .Descríptàon Record e devolve o
Fum,ction Unir Handle

slmUnreg i. sterCapability( )

o .fhncfion Unàf band/e que identifica o registro
slmSearchCapabilityo

Z)escràplÍon .Record e retorna uma lista de SLM-IDs

slmQueryCapabilityo
como parâmetro um Seruáce Descràptíon .Record contendo
o tipo do serviço e retorna um Seruáce -Descàptàorz Record
correspondente
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contra/ points no UPnP), tais como SOAP (Sãmple Object .4ccess ProlocoZ) j101, GENA (Gerara/
t,ent iVot@catáon .4rcÀÍtecture) 1301 , entre outros.

Toda comunicação é baseada em troca de mensagens HTTP e é feita diretamente entre o

cliente e o servidor. As mensagens podem ser do tipo mu/tãcast, para isso é utilizado o protocolo

HTTPMU (N7'TP Quer mu/iicasf) j141 ou unícast utilizando o HTTPU (#TTP otier Knãcast).

Devido a isso, o UPnP depende do protocolo de transporte TCP/IP.

4.2.1 Arquitetura

Como foi dito, não existe um elemento central no sistema. Para utilizar um serviço, o dispos-

itivo cliente precisa inicialmente obter um endereço IP na rede. Para isso, o l.JPnP recomenda a

utilização de um servidor DHCP jlll ou do protocolo AutolP jlil.

Os procedimentos de publicação e consulta dos serviços da rede são especificados no SSDP

ISímp/e Seruáce Z) scouez ProfocoZ) proposto pelo IETF. Um provedor de serviço pode anunciar

o serviço prestado enviando uma mensagem muZt casa ANNOUNCE (ver quadro 4.1).

O campo POST contém o endereço IP e porta reservada para mensagens mu/t casa do pro-

tocolo. A duração do fornecimento do serviço é expressa no campo SACHE-CONTROL e o

seu tipo é indicado no .Nota/icatáon Tape (NT). Por último, temos o campo USN, que contém o
identificador único do servidor.

bíOTIFY + HTTP/l.l
HOST: 239.255.255.250:1900
COCHE-CONTROL: max-age = tempo de expi.ração
LOCAT10N: URL para a descrição do serviço
lgT: notifi.cation type
USN: UUID do registro

O cliente pode explicitamente requisitar um serviço específico. Isso é feito através de uma

mensagem muZtícasf SEARCH, em que o cliente, através do campo SearcA Taryet (ST), informa

o tipo ou ID do serviço procurado (ver quadro 4.2). Não existe busca pelas características do

serviço.
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SEARCH # HTTP/l.l
POST: 239.255.255.250:1900
MAN: ''ssdp:discover''
MX : timeout de espera

ST: search target

Os servidores que atendem a requisição, respondem com uma mensagem unicast com o seu

identificador no campo USN e a URL que contém a descrição do serviço.

No UPnP os serviços são descritos em documentos XML que informam as características do

serviço, como mostra o quadro abaixo:

<xml veFsi.on=n l . Oito

<root xmlns=''urn : schemas-upnp'org: device-l-O''>
<device>

<friendlyName>short user-friendly title</friendlyName>
<manufacturer>manufacturer name</manufacturer>
<manufacturerURL>URL to manufacturer si.te</manufacturerURL>

<deviceType>urn : schemas-upnp'org : device : deviceType : v</deviceType>
<serviceLI.st>

<service>

<serviceType>urn : s chemas-upnp'org : service : serviceType : v</servi. ceType>
<serviceld>urn : upnp'org : serviceld : servi.ceID</serviceld>
<SCPDURL>URL to service description</SCPDURL>
<controlURL>URL for controla/controlURL>
<eventSubURL>URL for eventing</eventSubURL>

</service>

</servi.ceList>
</deva.ce>

</root>

Código 4.3i Descrição XML de um serviço

Finalmente, na última fase do processo o cliente acesso propriamente o serviço encontrado.

O acesso é feito através do protocolo SOAP, o cliente envia uma mensagem XML no padrão

SOAP para a URL informada no campo contra/URZ; do XML de descrição do serviço. No

envelope SOAP é informada a operação desejada e os parâmetros da mesma. O servidor executa
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o procedimento e retorna o resultado da operação em um envelope SOAP. Um exemplo dessa

boca de mensagens é mostrada abaixo:

Requisição SOÂP de uma operação

POST caminho control URL HTTP/l.l
POST: .[P da contro] URL:porta da contro] URL
CONTENT-TYPE : text/xml; charset=''utf-8''
SOAPACTION : ''urn : schemas-upnp'org : service : serviceType :v#actionName''

<s :Envelope xmlns : s="http ://schemas . xmlsoap . org/soap/envelope/''
s : encodingStyle="http ://schemas. xmlsoap . org/soap/encodi.ng/ " >
<s:Body>

<u : actionName xmlns :u="urn : schemas-upnp'org: service : serviceType : v">
<argumentName>in arg value</argumentName >

</u : act i. onName>

</s:Body>
</s:Envelopes

Resposta a uma requisição SCIAP

HTTP/1.1 200 0K

CONTENT-TYPE : text/xml ; charset=''utf-8"

<s :Envelope xmlns : s="http://schemas . xmlsoap. org/soap/envelope/''
s : encodingStyle="http ://schemas . xmlsoap. org/soap/encoding/" >
<s:Body>

<u : actionNameResponse xmlns :u="urn: schemas-upnp'org: service : servi.ceType :v">
<argumentName>out arg value</argumentName >

</u : actionNameResponse >

</s:Body>
</s:Envelopes

Além das operações mostradas, o UPnP disponibiliza um mecanismo de notificação de even-

tos, em que o cliente pode se registrar para receber eventos de um determinado serviço utilizando

o protocolo CENA ( venera/ -Euent JVotã$caÉãon .4rch tecture) l30j. O cliente envia uma mensagem

unãcast SUBSCRIBE para o servidor informando o evento desejado e o tempo de validade do
registro.
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4.2.2 Análise

O UnàuersaZ P/ug and P/ay é a arquitetura mais recente entre as apresentadas. Sua princi-

pal vantagem é utilizar protocolos simples e conhecidos no mercado, tais como HTTP, SOAP e

GENA, na comunicação entre os seus elementos. Entretanto, devido a utilização desses protoco-

los, o UPnP só pode ser utilizado em redes TCP/IP.

A sua principal desvantagem é não utilizar um elemento central para intermediar as req-

uisições dos clientes e, principalmente, armazenam os serviços disponíveis na rede. Isso, além de

gerar um tráfego grande de dados na rede devido ao envio de mensagens mu/t casa, impossibilita

a seleção do servidor mais conveniente ao cliente, como o servidor próximo. Outra desvantagem

é o acesso aos códigos fontes do sistema, restrito a membros da equipe de desenvolvimento. Por

esses motivos, não foi possível utiliza-lo na resolução do problema estudado.

4.3 Bluetooth Service Discovery Protocol (SDP)

O Bluetooth 1441 foi lançado em 1999 como um protocolo padrão para redes sem fio de

curtas distâncias. Seu desenvolvimento foi financiado por um consórcio de grandes empresas de

telecomunicações, pois uma aplicação imediata para este protocolo são os acessórios de celulares,

como fones de ouvidos, microfones, etc. A utilização do Bluetooth eliminaria a necessidade de
fios conectando o celular aos acessórios.

Assim, com o lançamento do protocolo, surgiram aplicações para esse tipo de rede, como

serviços de fax, impressoras, etc. Para manter a interação e autoconfiguração dos dispositivos que

utilizariam essas aplicações foi acrescentado à especificação do Bluetooth um módulo chamado

Serra ce .DÍscouerg/ Protoco/ (SDP), responsável por prover essas funcionalidades.

4.3.1 Rede .B/uetooth

Cada elemento da rede Bluetooth pode iniciar conexões com outros dispositivos na rede.

Inicialmente, o dispositivo precisa obter um identificador único, que representará o seu endereço

na rede. Isso é realizado através de um procedimento chamado /nguáry Procedure, em que o

elemento se comunica com os outros elementos da rede a fim de obter o seu ID.
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Após a obtenção do identificador único, o dispositivo poderá se conectar a qualquer outro

elemento da rede. Toda a comunicacação é realizada via rádio utilizando a faixa de freqüência

de 2,4 GHz. A conexão pode sei ponto-a-ponto ou ponto-a-multiponto.

No procedimento de conexão (Pago Procedure), um dos participantes se torna o elemento

mestre (manter) do canal de comunicação e determina alguns parâmetros da rede iniciada (também

cha.nada de p cones). Conseqüentemente, os outros elementos da piconet são denominados es-

cravos (s/aves).

O principal parâmetro definido pela unidade masfer é o /requencg/ Aop do canal de comu-

nicação. Freguencg-AoppÍng (FH) é uma técnica utilizada em redes sem fio pala evitar inter-

ferências em comunicações simultâneas em uma mesma faixa de freqüência. A faixa de freqüência

é dividida em um número de canais de Aop. Cada canal é somente um oração da banda. No

Bluetooth, cada canal é utilizado por 625 us (um shot de tempo) seguido por um salto em uma

ordem pseudo-aleatória para outro canal por outros 625 us e assim por diante, repetindo-se con-

stantemente (625us x 1600 = 1 segundo). Dessa maneira, o tráfego se espalha por toda a banda

ISM e obtém-se um sistema com boa proteção contra interferência. Se uma das transmissões

sofrer interferência de um forno de microondas, por exemplo, a probabilidade de interferência no

próximo salto (Aop) de freqüência é muito baixa. São utilizados algoritmos de correção de ergo
nas transmissões que sofreram interferências.

Outro vantagem da rede Bluetooth é a possibilidade de um dispositivo ser membro de várias

píconets ao mesmo tempo, sendo mestre em uma e escravo em outras. O conjunto dessas piconets

é chamado Scatternet na especificação do Bluetooth. Sendo assim, não é necessário um elemento

central administrando a rede, há uma organização automática e própria entre os dispositivos da

rede, de forma análoga as redes Ad Hoc l31.

4.3.2 Arquitetura

A arquitetura do protocolo é mostrada na figura 4.2. Ela contempla seis camadas, sendo que

as camadas Basal,and, -LÍnk .Manager ProtocoZ (LMP) e post C'antro//er /ntez$ace (HCI) estão

geralmente integradas no módulo de /hardware do Bluetooth. Essas camadas são responsáveis

pela conexão física entre os dispositivos da rede.

Estabelecida a conexão, a camada -Local l,{nk C'onÉroJ and ddaptatãon Provoca/ (L2CAP)
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disponibiliza a forma de envio de dados para as camadas acima, como a RFCOMM, que emula

uma linha serial e assim, pode ser utilizada como protocolo de transporte para outros protocolos,

como o TCP/IP Quer PPP, entre outros.

TCP/IP

PPP

RFCOMM

UCAP

Base Band

Bluetooth Radio

Figura 4.2: Arquitetura do Bluetooth

4.3.3 Service Discovery Protocol

O SDP oferece a possibilidade de um dispositivo consultar os serviços da rede e suas carac-

terísticas. Mas após o serviço ser encontrado, ele não provê o acesso ao serviço, que deve ser
feito através de um outro mecanismo.

O protocolo é baseado em trocas de mensagens entre o cliente (SZ)P (7/ãent) e os provedores

de serviços (S.Z)P Sequer), não existe um elemento central que armazene os serviços da rede.

As mensagens são denominadas protoco/ data unát (PDU) e existe sempre uma mensagem PZ.)H

reguesf com a respectiva P.D t/ responso.

O servidor descreve o seu serviço através de uma estrutura de dados chamada Seruáce record,

cujos campos são mostrados na tabela 4.2.

A lista de campos contém dois atributos obrigatórios: SeruíceRecordHand/e, o identificador

único do dispositivo e a SeruáceCZassJDZ,{sf que contém o UUID ( Unàuersa/ t/Dique ]DentlWer)
do tipo do serviço oferecido.
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O cliente pode requisitar um serviço através do tipo ou atributos do serviço. Isso é feito

através do envio de uma mensagem SDP ServiceSearchRequest para a rede com o respectivo

tipo de serviço procurado. Os servidores que oferecerem o serviço procurado respondem ao

cliente com uma mensagem SDP ServiceSearchResponse contendo a estrutura Seruice Record
do mesmo.

Service Record

Tabela 4.2: Representação dos dados de um serviço

Além disso, é possível requisitar as características de um servidor específico através do envio

da mensagem SDP.ServiceAttri.buteRequest.

4.3.4 Análise

O SDP faz parte da especificação do protocolo Bluetooth, que possibilita a comunicação sem

fio em curtas distâncias entre os agentes da rede, sem a necessidade de um elemento central para
intermediar a comunicação.

Sua especiâcação permite a publicação e consulta de serviços. Entretanto a forma de acesso

não é contemplada, infelizmente. Por esse motivo, ele pode ser usado em conjunto com outros

protocolos de localização de serviços, que contém essa funcionalidade, como o SLP ou o Salu-

tation, sendo o SDP apenas responsável por localizar os serviços disponíveis, de acordo com a

requisição.

Outra desvantagem do sistema é a obrigatoriedade da utilização do Bluetooth como camada

de transporte de rede, impossibilitando assim a sua utilização em redes sem fio no padrão IEEE

802.11, por exemplo. Devido a isso, não utilizaremos o Seruâce Z)àscouerg/ Protoco/ na resolução
clo T)ro blema abordado

attribute ll) attribute value
ServiceRecoidHandle <int>
ServiceClassIDList <UUID(s)>
ServiceID <UUID>
ProtocoIDescriptorList <sequence>
BrowseGroupList <uum(s)>
DocumentationURL <URL>
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4.4 Quadro Comparativo

Embora a maioria dos SDSs utilize a mesma arquitetura (cliente, SP e SM), existem muitas

diferenças entre eles. O quadro comparativo 4.3 reflete algumas das diferenças entre os sistemas
apresentados.

O SLP é o protocolo mais antigo e mais simples entre os apresentados. Desenvolvidos para

redes locais TCP/IP, ele deve se utilizado na implementação de serviços simples, em que o

acesso ao mesmo não seja complexo. O Jini, por sua vez, é um sistema mais completo, tem como

principal vantagem a mobilidade de código e portabilidade disponibilizada pela arquitetura Java,

escolhida para o seu desenvolvimento. Com isso, ele provê um acesso transparente aos serviços
publicados.

SLP Jini l HSalutation l UPnP SDP

Tabela 4.3: Quadro comparativos dos SDSs

No Bluetooth SDP, infelizmente, a forma de acesso ao serviço não é contemplada. Entretanto,

pelo fato do sistema ter sido desenvolvido para redes Bluetooth, em que ainda não existem out-

ros SDSs, ele deve ser muito utilizado no futuro. Assim como o Salutation e o UPnP, que são

arquiteturas mais decentes e ainda em fase de desenvolvimento, mas que contém características

Empresa IETF Sun Salutation
Consortium

klicrosoft Telecom
Consortium

Licença Open Source Open License Open Source Members Members
Protocolo
de Rede

TCP/IP Independente IrDA TCP/IP Bluetooth

Linguagem Independente Java Independente Independente Independente
Plataforma Dependente Independente Dependente Dependente Dependente
Mobile.dade

de Código

Não Sim(RMI) Não Não Não

Central de
Serviços

Sim Sim Sim Não Sim

Validade
do Serviço

Sim Sim Não Sim Não

Procura por
Atributos

Sim Sim Sim Não Sim

Seleção de
Serviços

Não Não Não   Não

Segurança Firewall Java (policy) A..+on+;pc.n;,..
a x u u\JXIUx\# (xqy tAv Firewall RedePAN
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interessantes, como a independência do protocolo de rede no Salutation e o protocolo de comu

nicação HTTP utilizado no UPnP.



Capítulo 5

Sistemas de ILocalização de UMs

Para que o cliente possa informal a sua localização ao SDS é necessário algum mecan-

ismo que calcule automaticamente a localização da unidade móvel. No final da década

de 80 surgiram sistemas com esse objetivo, denominados sistemas de localização de
unidades móveis.

Neste capítulo apresentaremos as principais técnicas de localização utilizadas nesses

sistemas, suas características e limitações. Ademais, justificaremos a escolha do sis-
tema utilizado.

5.1 Visão Geral

Com o aumento do número de redes sem fio e de dispositivos móveis (notei)ooks, PDAs,

etc.) surgiu a necessidade de desenvolver aplicativos que reagissem à localização do usuário,

comportando-se de forma diferente conforme o contexto em que a unidade móvel se encontra.

Isto é chamado computação sensível ao contexto pois, as aplicações assim denominadas,

adaptam-se (são sensíveis) às alterações nas condições do ambiente de execução. Definimos

contexto, como qualquer informação que possa ser usada para caracterizar a situação de uma

entidade, no nosso caso, a localidade.

Quando o contexto é baseado na localidade, as aplicações móveis também são chamadas

aplicações sensíveis à localização (/ocatíon-amara appZácaíãons). Elas fornecem informações baseadas

na localização da UM, como o restaurante mais próximo, hospitais na vizinhança, etc



CAPÍTULOS SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS 53

Um exemplo típico desse tipo de aplicação é um guia turístico virtual. Existem museus j181

cujo sistema permite que o visitante, portando um dispositivo móvel e conectado a rede sem

fio do local, obtenha informações sobre a obra visitada em tempo real. Além disso, poderia ser

utilizada uma tecnologia rasa, em que o usuário não precisaria nem requisitar a informação,
conforme o seu deslocamento, as informações exibidas na tela seriam atualizadas de acordo com

a obra mais próxima a este. Há inúmeras outras funcionalidades que podem ser feitas, como a

exibição dinâmica de mapas do museu, controle de obras mais visitadas, trajetos mais comuns

na visita ao museu, entre outras.

Esse tipo de aplicação também é utilizada em supermercados cujo carrinho contém um visor

e na medida que o mesmo muda de corredor, o visor do carrinho fornece informações específicas

sobre os produtos do comedor anual. O sistema também pode ser instalado em outros tipos de

estabelecimentos públicos, como shoppings, feiras de convenções, entre outros.

Entretanto, para que seja possível o desenvolvimento de aplicações sensíveis à localização, é

necessário um sistema que consiga rastrear e fornecer a localização de uma unidade móvel. A

partir da década de 90, começaram a surgir sistemas com essa finalidade.

5.2 Funcionamento

Existem basicamente três técnicas j191 que são utilizados pelos sistemas de localização exis-

tentes: triangulação, proximidade e análise de cena. As heurísticas podem ser utilizadas isolada.
mente ou combinadas entre si.

5.2.1 '1»iangulação

A técnica de triangulação utiliza propriedades geométricas de triângulos para calcular a lo-

calização de um objeto ou pessoa. Essa pode ser dividida em duas categorias: lateração, que

utiliza medidas de distância e a angulação, que utiliza medidas de ângulos.

T.n+ornpã,l'"Y'A-/

A lateração calcula a posição de um objeto através da sua distância a alguns pontos de

referência. Para o cálculo da posição do objeto em duas dimensões (2D) são necessárias as
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medidas de distância a três pontos de referência não-colineares, como mostra a âgura 5.1. Em

três dimensões (3D), por sua vez, são necessárias medidas a quatro pontos não-coplanares.
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Figura 5.1: A interserção dos círculos corresponde à localização da UM

Para a medição das distâncias existem três mecanismos: direta, time-o/-./7ãgAt e atenuação. A

medida direta é a técnica mais básica, utiliza uma ação física ou movimento, como por exemplo,

um robe que calcula as distâncias com uma 6ta métrica. E uma abordagem fácil de entender

mas difícil de implementar de forma automatizada

O lama-(2/-./igÀf, como o seu próprio nome diz, utiliza-se do tempo médio gasto por um sinal

enviado pelo objeto para ir do ponto em que o objeto está a um ponto P específico, a uma

velocidade conhecida. Por exemplo, as ondas de som têm uma velocidade aproximada de 344m/s.

Portanto, um pulso urra-sõnico enviado por um objeto e chegando no ponto P (receptor do sinal)

em 14, 5 milisegundos, permite concluir que o objeto está a 5 metros do ponto P.

Por último, temos a abordagem de atenuação, que se baseia na intensidade do sinal emitido

pela unidade móvel, pois o mesmo diminui quando a distância entre a fonte de emissão e o

receptor aumenta. A atenuação é a diminuição relativa à intensidade original. Obtida a função

que relaciona a atenuação e a distância entre o emissor e o receptor, é possível estimar a distância

do objeto, em um ponto P, ao emissor através da intensidade de emissão que ele possui em P.

Obtida a distância aos pontos de referências, a técnica de lateração consegue estimar a local.

ização do objeto, que corresponderá ao baricentro dos pontos
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Angulação

A angulação, por sua vez, utiliza o ângulo de recebimento do sinal emitido para determinar a

localização do objeto, mas o princípio é o mesmo da lateração. Em ambientes de duas dimensões

são necessárias a medida de dois ângulos e a medida de comprimento (distância entre os dois

pontos de referência), como mostra a figura 5.2. Em 3D, são necessários dois ângulos, uma

medida (azímutÀ) e o comprimento para estimar a localização da unidade.

ERB2

ERBI

Figura 5.2: Técnica de localização baseada na angulação

5.2.2 Proximidade

A técnica de proximidade determina quando um objeto está dentro de uma área com local.

ização conhecida. Existem três enfoques para esta técnica:

e Contato físico: é a abordagem mais básica, detecta o contato físico com um objeto con-

hecido, tais como sensores de pressão, de toques, entre outrosl

e Pontos de acesso sem fio: monitora quando a unidade móvel está na faixa de um ou mais

pontos de acesso (receptores) do sinal emitido por elas

e Sistema de identificação automática: obtém a localização do objeto ou pessoa através

da utilização de terminais que identificam o mesmo e, obviamente, possuem localização

conhecida. Por exemplo, terminais de cartão de crédito, /ogÍn do computador, etc.

5.2.3 Análise de Cenas

A heurística de análise de cenas utiliza características de uma cena observada de uma posição

estratégica para estimar a localização do observador ou dos objetos da cena.
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O sistema analisa a cena e verifica as suas características, comparando-as com a uma base

de dados que indica para determinada localização, quais devem ser as características da cena

estimando assim, a posição do objeto.

As cenas podem consistir de imagens concretas, visuais, capturadas por uma câmara, ou

qualquer outro fenómeno físico mensurável, tais como a intensidade de sinal naquele ambiente

(cena), ou a variação do mesmo, entre outros

5.3 Propriedades

Além da técnica utilizada, os sistemas de localização também se diferenciam em relação ao

tipo de localização que fornecem, física ou simbólica, absoluta ou relativa, precisão, exatidão,
entre outros. Explicaremos a seguir algumas dessas propriedades.

5.3.1 Localização Física e Simbólica

Um sistema de localização pode oferecer dois tipos de informação sobre a posição de uma

unidade móvel: física e simbólica. Podemos dizer que um sistema oferece a localização física de

um objeto quando ele é capaz de fornecer a posição "exata" do mesmo em relação a um ou mais

pontos de referências. O GPS l48j, por exemplo, pode fornecer a informação "o seu dispositivo

está localizado em 47'39'17"N, a uma altitude de 20, 5 metros". Esta informação está baseada
no sistema de coordenadas geográficas

A localização simbólica, por sua vez, nos fornece apenas uma informação abstrata da local-

ização da unidade, menos precisa, por exemplo: na cozinha, no quarto, etc. Para obter esse tipo
de informação geralmente o sistema utiliza uma rede de sensores no ambiente a ser rastreado.

Geralmente é possível transformar um sistema de localização física em simbólica. Isto é feito

através de uma base de dados que delimita as regiões (símbolos) conhecidas. O sistema compara a

localização absoluta com a base de dados e consegue inferir a região correspondente à informação
obtida
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5.3.2 Posição Absoluta ou Relativa

A informação de localização ainda pode ser classificada como absoluta ou relativa. Em um

sistema de localização absoluta utiliza uma grade de referência compartilhada com todas as

unidades do sistema. Por exemplo, todos dispositivos GPS utilizam a latitude, longitude e
altitude para informar o seu posicionamento.

Em um sistema que fornece a posição relativa, cada objeto possui os seus próprios pontos

de referência. A localização é calculada em relação aos mesmos. Esse tipo de sistema pode se

utilizado para fornecer a posição abso]uta se a ]oca]ização absoluta dos pontos de referência é

conhecida. De forma análoga, um sistema de localização absoluta pode fornecer uma informação

relativa utilizando um segundo ponto como referência.

5.3.3 Exatidão e Precisão

Os sistemas de localização informam a posição de uma unidade móvel com o respectivo erro.

Alguns receptores GPS, por exemplo, podem localizar um dispositivo com erros de, no máximo,

10 metros em 95% das medições. O primeiro valor é chamado precisão do sistema e o segundo a
exatidão do mesmo.

5.3.4 Ambientes Externos e Internos

Um outro favor que caracteriza um sistema de localização é o seu ambiente de funcionamento.

Dependendo da sua infra-estrutura, ele pode funcionar apenas em ambientes internos ou externos.

Um exemplo de sistema para ambientes interno é o .4ctiue Badge 1471, que é baseado em

uma rede de sensores, geralmente instalados no teto de cada área do ambiente. O GPS, por sua

vez, necessita de comunicação com satélites, o que impossibilita a sua utilização em um prédio

comercial (mais detalhes serão dados na subseção 5.4.3).

5.3.5 Cálculo Local da Localização

Alguns sistemas disponibilizam um mecanismo para o próprio dispositivo calcular a sua lo-

calização. Este modelo, Z;oca/àzed /ocatáon compufatáon (LLC), tem a vantagem de manter a
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informação da posição do objeto encapsulada. Se o objeto não publicar esta informação somente

ele terá conhecimento da sua localização.

Entretanto, na maioria dos sistemas existe um elemento central responsável poi fazer o cálculo

da localização de um objeto. Para isto ser possível, a unidade móvel envia periodicamente ou

sob demanda um sinal para este elemento, que pode assim, rastreá-la utilizando alguma técnica

específica.

5.3.6 Reconhecimento

Em algumas situações, é importante que o sistema de localização disponibilize algum tipo de

identificação (GUID - G/oba//g/-unáqtze ádent{/ier) automática das unidades localizadas, de forma

que outras aplicações possam utilizar essa informação, como por exemplo, para acessar um banco

de dados que disponibiliza mais informações sobre a unidade móvel.

5.4 Tecnologias

As principais tecnologias foram desenvolvidas para ambientes internos, tais como ParcTab

1201, Active Badge 1471, Ekahau l71, Microsoft Radar 1371, entre outras. Posteriormente surgiram

sistemas para ambientes externos como o GPS 1481. A seguir descreveremos brevemente os

principais sistemas.

5.4.1 Active IBadge

O sistema de localização .Active .Badge foi desenvolvido pela O/{ueffí Research .Laboratory no

final da década de 80. O objetivo inicial do projeto era simples, rotear chamadas telefónicas de

um PABX para a extensão mais próxima à pessoa destinatária da ligação. Para isso, o ambiente

a ser rastreado é coberto por uma rede de sensores (óeacons), geralmente instalados no teto de

cada área (quarto, sala, etc) do ambiente.

Além disso, cada pessoa a ser localizada carrega um pequeno crachá (badge) com um dis-

positivo infravermelho que emite um sinal único periodicamente, de 10 em 10 segundos, ou sob

demanda do sistema. Um servidor central colega os dados dos receptores IR (óeacozzs) e provê
uma API para utilização desses dados.
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E curioso notar que os primeiros óadges continham apenas um botão, para verificar se o mesmo

estava emitindo sinal. Mas posteriormente, o grupo de desenvolvedores percebeu que poderiam

projetar um dispositivo que enviasse comandos (requisições) para o sistema de localização, e o

sistema responderia de acordo com a localização da unidade, surgindo assim, o protótipo da

primeira aplicação baseada em localização (/ocatáon-óased app/{cafion) .

Como podemos notar, a localização fornecida pelo sistema é simbólica, absoluta, baseada na

técnica de proximidade, sem computação local e com reconhecimento das unidades. Sua precisão

depende da quantidade de receptores e do tamanho de cada célula do ambiente.

Sua principal desvantagem é utilizar como meio de comunicação sinais infravermelhos que,

como sabemos, sofrem interferência sob luz fluorescente e solar, o que acaba confundindo os re-

ceptores. Além disso, ele necessita de uma infra-estrutura própria (redes de sensores, dispositivos

acoplados a UMs), o que aumenta o seu custo de implantação.

5.4.2 Active Bat

Posteriormente, os laboratórios da ..4T87'desenvolveram um sistema mais preciso que o .4ctàue

l?adie, chamado .4cfáue .Bat, que utiliza a técnica de triangulação através de sinais urra-sõnicos

emitidos pelo .4ctáue -Bat 7bg, um pequeno dispositivo acoplado à UM.

Cada sensor de feto (controlador local) está conectado em rede serial cabeada ao controlador

central. Para obter a localização de uma UM, o controlador central envia ao mesmo tempo

um pacote de requisição via onda de rádio, e um sinal de sincronização aos sensores de teço

através da rede serial. Cada sensor de feto mede o intervalo de tempo do sincronismo até o

pulso urra-sõnico recebido e calcula a distância até o equipamento Z?af. O controlador central

recebe as distâncias calculadas pelos receptores locais e faz o cálculo da triangulação, obtendo a

localização da UM.

Portanto, para fornecer a localização, o sistema utiliza a técnica de lateração, calculando

a distância entre os pontos de referência através da abordagem time-o/-.#ÍgAf. Isso possibilita

um sistema muito preciso, estima-se que esse sistema tenha uma precisão de 9cm em 95% das
m pdirãpe
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5.4.3 GPS

Esse sistema surgiu no fim da década de 80 como um dos primeiros sistemas de localização para

ambientes externos. Ele utiliza um conjunto de 24 satélites para encontrar a posição do usuário.

Os satélites transmitem continuamente informações codificadas para os receptores portáteis, que

conseguem identificar localizações na Terra, usando a medida de distância dos satélites.

O GPS, ou NAVSTAR, consiste de três segmentos: espaço (satélites), usuário (receptor GPS)

e controle (estações terrestres). O segmento controle é responsável por prover a informação de
relógio e órbita aos satélites. Existem cinco estações no mundo: quatro de monitoramento e uma

estação mestre. As estações de monitoramento recebem constantemente dados dos satélites e

reenviam a estação mestre. A estação mestre, por sua vez, corrige os dados do satélite e através

de duas antenas, envia as informações aos satélites (tzp/ãnk).

O GPS funciona da seguinte maneira. Inicialmente o receptor GPS precisa conhecer onde

está e a que distância está dos satélites. Assim, o receptor GPS busca dois tipos de informação

codificada. Uma das informações é conhecida como a/manai e contém as posições aproximadas

dos satélites. Este dado é continuamente transmitido e é armazenado em memória pelo receptor

GPS. Com isso, ele conhece a órbita e a posição onde teoricamente o satélite está. Como foi dito.

as estações terrestres enviam dados da órbita à estação mestre, que envia os dados corrigidos

aos satélites. Este tipo de dado, que contém a posição corrigida, é chamado de epAemerÍs e

é válido durante 4 a 6 horas, sendo transmitido como informação codificada ao receptor GPS.

Assim, após ter recebido o a/manai e epÀemerÍs, o receptor GPS consegue calcular sua posição

utilizando algumas leis básicas da física.

O sistema de posicionamento global fornece a localização física, absoluta, em termos de

latitude, longitude e altitude, com uma precisão de 10 metros em 95% das medições. Devido à

necessidade de comunicação com os satélites, os receptores GPS não funcionam em ambientes
internos.

5.4.4 RADAR

A ]14icroso# desenvolveu um sistema de localização denominado RADAR l21, baseado no

padrão de rede sem fio IEEE 802.11 1321. Ele mede a intensidade do sinal do aparelho sem fio e

compara com uma base de dados que contém a intensidade de sinal em cada área do ambiente.
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Assim, o sistema utiliza a técnica de análise de cena, obtendo uma precisão de 3 metros em

50% das medições. Sua principal vantagem é utilizar a mesma infra-estrutura da rede sem fio,

não sendo necessário uma rede específica para o sistema de localização.

Infelizmente, o sistema ainda está sendo desenvolvido, no momento é apenas um protótipo
(referenciado em 1431), não existe uma ap]icação final disponibilizada aos usuários.

5.4.5 Ekahau

O sistema de localização Ekahau l23j foi desenvolvido por uma empresa da Finlândia e suas

características são muito parecidas com o JI/ãcroso# Radar. Na próxima seção explicaremos em
detalhes o seu funcionamento.

5.4.6 Tecnologia Utilizada

Para solucionar o problema proposto, gostaríamos que a tecnologia de localização não uti-
lizasse nenhum hardware adiciona], apenas a rede sem fio para localizar a unidade móvel. Por

esse motivo, as opções se restringiram ao Ekahau e ao .Mácroso# Radar, como mostra o quadro
5.1

O sistema foi desenvolvido utilizando o Ekahau. Entretanto, a implementação foi feita de
forma a tornar o sistema flexível quanto à tecnologia de localização utilizada. Criamos uma

interface que define o esqueleto das classes que fornecem a localização do dispositivo móvel.

Para utilizar outro sistema de localização, basta criar uma classe que implemente esta interface.

A seguir descreveremos detalhadamente o sistema utilizado EkaAau Pos t orzing .Empina.

Técnica Precisão

Tabela 5.1: Tecnologias de localização de UMs

Active Balde simbólica proximidade tamanho célula Interno nao slm
Active Bat física triangulação 9cm -- 95% interno nao slm

GPS física triangulação 10m -- 95% externo Slln  
Radar física an. cenas 3 5m 50% interno rido slm
Ekahau física an. cenas 1 -- 5m -- 75% mterno nao slm
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5.5 Ekahau Positioning Ensine

O sistema de localização Ekahau é um aplicativo comercial desenvolvido por uma empresa da

Finlândia e é muito utilizado na Europa. Algumas universidades, como a de Copenhague (Di-

namarca) l71, mantêm laboratórios para o desenvolvimento de aplicativos sensíveis à localização
(Zocation-apare) utilizando o Ekahau.

A principal razão pala o sucesso desse sistema é o seu processo de localização, que é feito total-

mente via se./ttoare. Diferente de outros sistemas, ele não requer nenhum hardware proprietário

adicional, pois o mesmo utiliza apenas a infra-estrutura da rede sem fio, obrigatoriamente do

padrão IEEE 802.11b, para efetuar a localização de um dispositivo conectado à rede. O Ekahau

é um sistema de localização para ambiente interno.

A localização pode ser fornecida de forma simbólica e/ou absoluta. Os tipos de retorno na

forma simbólica são definidos pelo cliente através de áreas lógicas em um mapa, posteriormente

mostraremos como cria-las. A precisão da localização fornecida é variável de acordo com alguns

parâmetros: número e disposição das estações rádio-base (ERBs), configuração do Ekahau, etc.,

mas estima-se que o sistema tem em média 3 metros de precisão em 75% das medições. O gráfico

5.3 mostra uma média da precisão de acordo com o número de ERBs do ambiente interno.
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Figura Gráfico comparando a precisão e o número de pontos de acesso l23j
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5.5.1 Funcionamento

Seu mecanismo principal basea-se na diferença da intensidade de sinal (l?ecejued Ságna/

Strengf/z /ntensãtg/ - RSSI) l32j entre locais físicos diferentes. No processo de instalação do Ekahau

é realizado um processo de calibragem do sistema (explicado na próxima seção) em que é ar-

mazenada a intensidade do sinal em alguns pontos do ambiente coberto pela ERBs. Esses pontos

são chamados de pontos de amostra (vamp/e poinfs). Baseado nos pontos de amostra armazena-

dos, o Ekahau consegue comparar a intensidade de sinal da UM com os pontos armazenados e

inferir a localização do dispositivo.

O módulo responsável por realizar esse processo é chamado Ekahau Positioning Engane, ele

foi implementado em Java e pode ser acossado através de uma API Java disponibilizada pelo

sistema. Além deste módulo, a arquitetura é composta por outros quatro módulos (veja tabela

5.2 e a figura 5.4).

Módulo

Ekahau Positioning Engine
Descrição
Aplicativo Java, diipi;i;ibiliza a. local zação
e rastreamento de UMs aos clientes.

Analisa a precisão do iiliilli;;iã ã;ê=
cobertas e gerência áreas lógicas.
Aplicação responsável por gra;var os dados
da calibragem da área para a Pos f on ng
Ensine.
Serviço executada has UMs a. serem
rastreadas.

Ambiente
Windows NT.
2000. XP
Windows NT,
2000, XP
Windows NT,
2000, XP,
CE, Pocket PC
Windows NT,
2000, XP.
CE, Pocket PCI

Ekahau Manager

Ekahau Calibrator

Ekahau Device Service

Tabela 5.2: Módulos do Ekahau

Nas próximas seções descreveremos, em detalhes, o funcionamento de cada um dos módulos
do Ekahau.

5.5.2 Ekahau Calibrator

O processo de calibragem do sistema é feito através do EkaAau a/ óraíor. Através dele, o

usuário poderá armazenar os pontos de amostras em um arquivo de dados (.ecd) para posterior-

mente serem lidos pela Posáíãoning -Engane.
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1. 1qodel creation and caliLration

[al
Data

Ekahau
Positiüning

Engane'PI
3. Lacation indo seno to client(s)

Figura 5.4: Arquitetura do Ekahau Positioning Engine

Nesse aplicativo é feito o cadastro de um mapa (.bmp ou .png) com a visualização do ambiente

a ser rastreado com a sua respectiva escala. Isso permite a visualização no mapa dos pontos de

amostra (ver figura 5.5).

ql$1#lelú lã:

Figura 5.5: Exemplo de mapa contendo as áreas lógicas lidas pelo Ekahau

Há dois métodos para criar os pontos de amostras: ponto e linha. No método do ponto, o

usuário precisa se fixar em um ponto do ambiente, tentando não se mover, e girar lentamente

360' em volta do seu próprio eixo, simulando a rotação do dispositivo. Esse procedimento deve
ser repetido para cada ponto de amostra a ser armazenado

No método da linha o usuário consegue gravar pontos de amostra na mesma sessão. O

usuário marca um ponto de origem e um de destino e anda lentamente, tentando manter a

mesma velocidade e direção, até o ponto de destino. Assim, o aplicativo, consegue inferir a

intensidade de sinal em alguns pontos do trajeto

O primeiro método é mais preciso, e deve ser usado para a calibragem final do sistema. O

método da linha, embora seja mais rápido, somente deve ser utilizado para a colete de dados de
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teste

Para melhorar ainda mais a precisão do sistema, existe uma técnica pala a escolha dos

pontos de amostras. Os pontos devem ser escolhidos a cada 5-20m2, dependendo do tamanho do

ambiente. Os pontos também não devem estar próximos a paredes ou outros objetos que possam
interferir no sinal da ERB.

Além disso, pala cada tipo de local, o .Ekahau disponibiliza um modelo de escolha dos pontos

de amostra, recomendando como deve ser feita a escolha de acordo com o tipo de ambiente. Em

cada ponto de amostra, o .Ekahau Oa/ órator armazena a intensidade de sinal (RSSI) em decibéis
(dBm) de cada canal da ERB.

Para áreas problemáticas, com pouco sinal ou com muita variação de sinal, é recomendado

gravar mais pontos de amostra. A identificação dessas áreas pode ser feita pe]o -Ekahau ]l/anage7-
como mostraremos a seguir.

5.5.3 Ekahau Manager

A principal funcionalidade deste módulo é diagnosticar problemas com o sistema de local.

ização. Ele analisa a precisão do sistema, a colete dos pontos de amostra, entre outros dados.

Através deste aplicativo, é possível abrir um arquivo de dados (.ecd) e verificar, em cada

ponto de amostra, a disposição da intensidade de sinal (em cada canal). Além disso, é possível

calcular a média (mínimo ou máximo) da intensidade em cada ponto da amostragem.

Baseado nesse cálculo o .EkaÀau .A/anager pode geral um mapa de intensidades de sinais,
mostrando as áreas cobertas pela ERB com a respectiva intensidade do sinal em cada área.

Sendo possível assim, identificar áreas que estão parcialmente cobertas, indicando ao usuário

uma má localização das ERBs ou uma subestimação do número das mesmas.

Além disso, o aplicativo permite a criação ou edição de áreas lógicas. O usuário define cada

uma das áreas lógicas através de um editor de mapa. As coordenadas das áreas são armazenadas

em um arquivo de dados (.txt) que posteriormente pode ser lido pelo -Posátionáng .Engane. O

módulo permite ainda realizar o rastreamento de um dispositivo, através do fornecimento do seu

endereço IP e o período de tempo de atualização da localidade do mesmo.
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5.5.4 Ekahau Positioning Engine

O .Ekahau Pos f oning -Engane é um servidor, desenvolvido em Java, que fornece a localização

de um dispositivo móvel. Além disso, ele provê uma biblioteca em Java para disponibilizar um

mecanismo de requisição ao mesmo

As aplicações podem utilizar a Pos fiam ng ,Engane API pala rastrear usuários ou recursos

conectados à rede sem fio. A engane retomará para o cliente um objeto TrackedDevi.ce que

contém as informações de localização do mesmo, coordenadas, áreas lógicas, indicador de qual-

idade da informação de localização, etc. Para iniciar o módulo é necessário fornecer a porta de

requisição que será utilizada, o respectivo arquivo de dados (.ecd) e o arquivo de log.

Com o aplicativo iniciado é possível implementar um cliente que se comunique com a aplicação

e requisite a localização de um dispositivo especificado. Isso é feito através da instanciação da

classe Positi.oningEngineClient fornecida pela API, cujo construtor recebe como parâmetro

um arquivo de propriedades especificando a porta e endereço IP do servidor a ser utilizado

Para requisitar a localização de um dispositivo é necessário criar um objeto TrackedDevi.ce

através do método createTrackedDevice, que recebe o endereço IP da UM como parâmetro

(veja quadro 5.1). Com o objeto criado, é possível associar uma classe receptora da informação

da localização. Esta deve implementar a interface LocationHandler para que a PosítáonÍng

Engane chame o método handleLocation informando a localização do dispositivo especificado
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public class Engi.neTest i.mplements LocationHandler {

private PositioningEngineCI i.ent cl i.ent ;

public Engi.neTesto {

cl i.ent = new PositioningEngineClient(properti.esFile);
client . connect o ;
addDevice("!92.168.0.40"); // R.equisita localização do device

}

pub].ic void addDevi.ce(Stri.ng deviceld) {

TrackedDevice device = client . createTrackedDevi.ce(deviceld) ;

device .addLocationHandler(this) ; // Registra o location handler
device.startTracki.ng(5000) ; // Período de atualização de 5000 ms

}

public void handleLocation(TrackedDevice device) {

Location locDevice = device .getLocati.ono ;
System . out . println(locDevi.ce . getLocalCoordi.nateso )

} catch (LocationNotAvailableExcepti.on e) {

System.err.println(''Locali.zação não disponível: '- + e) ;

{try

}

}

}

Se o cliente quiser a localização de forma simbólica, utilizando áreas lógicas, ele deve fornecer

o arquivo de dados (.txt) que delimita as mesmas (veja quadro 5.2). Com isso a empina con-

segue analisar a localização da UM encontrada, comparar com as coordenadas das áreas lógicas

fornecidas e devolver para o cliente, através do método getAreaProbabilities, uma ou mais

áreas lógicas em que a UM possa estar, com a respectiva probabilidade.
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publi.c class LogicaIAreaTest i.mplements LocationHandler {

private stati.c String areaFile ''/áreas.txt'';

public LogicaIAreaTesto {

// Lê o arquivo de dados com as áreas lógicas
LogicaIAreaSet myAreas = new LogicalAreaSeto ;
myAreas.load(areaFI.le);

10

11 device = cli.ent . createTrackedDevice(deva.cem) ;

device . setLogicaIAreaSet(myAreas) ;
}

12

13

14

l publ i.c void handleLocation(TrackedDevice device) {

Location location = deva.ce .getLocati.ono ;

LogicaIAreaProbabi[ity areaProbE] = ]ocati.on. getAreaProbabili.tieso;

{try16

17

18

19

20

21

22

if (areaProb != null) {

for (i.nt i= O; i< areaProb.length; i++) {
LogicaIArea myArea = areaProbE].] . getLogi.caIAreao ;
String name = (nyArea != null) ? myArea.getNameo : ''Outside";23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

int areaPerc = (int)(100 'k areaProb]i] .getProbabili.tyo);
System.out.println(name + '' (" + areaPerc + "%)");

}

}

} else {

System.err .println("Nenhuma área lógica encontrada! ") ;

} catch (Locati.onNotAvailableException e) {

System. out .println( ''Localização não disponível") ;
}

}

}

5.5.5 Ekahau Device Service

Este aplicativo é o único que não tem intervenção do usuário. E um serviço que deve ser

executado em cada unidade móvel que pode ser rastreada. Depois de iniciado o serviço a UM

poderá ser encontrada pelo módulo Pos f onÍng .Engane.
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Ele é responsável por informar à PositÍonáng .Engane a intensidade de sinal anual da unidade

móvel. Por isso, depende da placa sem fio utilizada. Anualmente, o ekahau contempla cinco

modelos diferentes de placas sem fio: Compaq WLl10, Nokia, Enterasys RoamAbout, Avaya

Wotld Card e Orinoco Gold/Silver.

5.6 Conclusão

O problema da localização de unidades móveis em uma rede tem grande importância an-

ualmente devido ao aumento do número de redes sem fio e pequenos dispositivos nos últimos
anos.

Várias tecnologias foram desenvolvidas pata prover a localização dinâmica das unidades

móveis. Entretanto, a maioria dos sistemas desenvolvidos necessitam de uma infra-estrutura

de rede própria e, em alguns casos, é necessário acoplar um pequeno dispositivo à unidade móvel

para que o sistema funcione.

Para resolver o problema proposto e obter a localização do cliente móvel, gostaríamos de

utilizar uma tecnologia cuja solução utilizasse somente a rede sem fio no padrão IEEE 802.11 e

não necessitasse de Àard are adicional. Devido a isso, escolhemos o .EkaAau PosifÍonãng .8ngíne
para validar o protótipo.

A principal vantagem do Ekahau é disponibilizar um sistema que não necessita de nenhum

recurso físico adicional, apenas da infra-estrutura da rede sem fio. Entretanto, por esse motivo

ele depende da placa sem fio a ser utilizada e anualmente só contempla poucos modelos, o que

pode ser um fator limitante na sua utilização.

Além disso, como o seu servidor (Positionáng .Engane) foi implementado em Java, ele pode

ser acessado, através da API, por qualquer aplicação feita nessa linguagem e portanto, poten-

cialmente rodando em qualquer plataforma. Entretanto, os outros três módulos do sistema:

JWa7zager, (7a/ãbrator e Seruáce só podem ser utilizados na plataforma Windows, o que limita a

utilização do Ekahau em outras plataformas.



Capítulo 6

Implementação

Como foi mencionado nos capítulos anteriores, nenhum sistema apresentado possui a

funcionalidade de escolher o serviço mais conveniente ao usuário, como por exemplo

o servidor mais próximo a ele. No serviço de impressão, essa funcionalidade seria

extremamente útil, pois, por razões óbvias, o cliente gostaria de utilizar a impressora

mais próxima a ele. Isso é ainda mais importante em ambientes grandes de rede sem

íio, como o prédio do IM13-USP, em que uma Uh/l pode estar em qualquer andar ou
bloco.

Neste capítulo apresentaremos em detalhes o protótipo desenvolvido, as modificações

realizadas no Jini e no SLP, a integração dos SDSs com o .EkaAau PosãtÍonáng .Engane

e a implementação de um módulo para pequenos dispositivos. Descreveremos ainda.

uma simulação do seu funcionamento, o ambiente dos testes realizados no sistema e

um breve procedimento para a sua utilização.

6.1 Prof(5tipo

Decidimos implementar um protótipo que agregasse essas novas funcionalidades aos sistemas

estudados, integrando os sistemas de descoberta de serviços às tecnologias de localização física

de UMs. Mas para isso, foi necessário solucionar algumas questões. Como obter a localização

de uma UM? Como adaptar os sistemas existentes para considerar a localização do cliente?

O sistema funcionará em pequenos dispositivos com recursos (processamento, memória, etc.)

limitados? Essas questões serão respondidas ao longo deste capítulo.
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6.1.1 Estrutura

O protótipo foi feito totalmente em Java a fim de facilitar a comparação entre os SDSs e

incentivar a reutilização de código. Seu desenvolvimento foi dividido em módulos independentes

entre si. Cada um dos módulos ficou responsável pela implementação de algumas tarefas:

e Impressão: Implementação do serviço de impressão;

e Localização: Construção do módulo que fornece a localização da UMi

e SDS: Desenvolver cliente e servidor no respectivo SI)S e modificar SM para considerar a

localização do cliente na busca ao serviços

e Dispositivo Móvel: Migrar o sistema para as arquiteturas utilizadas em pequenos dis.

positivos (por exemplo: Palm, lpaq).

O módulo de SDS foi desenvolvido em duas versões: uma utilizando a tecnologia SLP e outra

utilizando a tecnologia Jini. A implementação dos módulos deu origem aos seguintes pacotes em
.lla.va.V

Tabela 6.1: Divisão de pacotes do sistema

A seguir explicaremos detalhadamente a implementação de cada um dos módulos

6.1.2 Impressão

O servidor de impressão é o módulo mais simples do sistema. Ele é responsável por disponibi-

lizar o canal de comunicação final com a impressora. Por esse motivo, o computador em que ele

estiver sendo executado deve conter todo o se.Pmare necessário (dráuers, clientes, etc) e hardware

(acesso físico: cabo paralelo ou rede) para a comunicação com a mesma.

zme.prznt Pacote responsável pelo serviço de impressão
ime.loc  
i.me.slp  
zme . J ]-nx  
ime.palm  
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O servidor é inicializado fornecendo uma porta e um nome para a impressora. Com esses

dados, o sistema abre um canal de comunicação na porta especificada. A partir desse momento,

o cliente pode enviar, via socket, o arquivo a ser impresso e o servidor chama o serviço local de

impressão fornecendo o caminho do arquivo, que finalmente envia o arquivo para a impressora.

Para que isto fosse possível foi necessária a implementação de duas classes:

Tabela 6.2: Classes do serviço de impressão

A primeira classe é responsável por abrir o canal de comunicação, e a segunda por atender

cada uma das requisições de impressão, redirecionando-as para a impressora

E conveniente ressaltar que esse módulo não seria necessário em impressoras mais avançadas,

pois a mesma poderia conter uma placa de rede e um so@ware embutido, que aceitasse conexões

em uma porta específica e atendesse requisições de impressão através de algum protocolo es.
pecítico

6.1.3 Localização

Como foi dito no capítulo 5, o sistema foi desenvolvido utilizando o Ekahau. Entretanto, a

implementação foi feita de forma a tornar o sistema flexível quanto à tecnologia de localização

utilizada. Criamos uma interface (Locationlnterface) que define o esqueleto das classes que

fornecem a localização do dispositivo móvel. Para utilizar um outro de sistema de localização,

basta criar uma classe que implemente a Locationlnterface.

No momento, implementamos duas opções de sistemas de localização encapsuladas nas classes

ConstantLocation e EkahauLocati.on. A primeira implementação é mais simples, o usuário

fornece manualmente a localização absoluta daquele instante. A segunda classe corresponde

a um cliente do Ekahau, conforme mostrado no quadro 5.1, que obtém a localização da UM

consultando o .Ekahau PosÍfãonãng .Engane.

Além disso, definimos uma interface para as classes que contém a semântica de proximidade,

ou sela, que decidem que servidor está mais próximo da unidade móvel. No momento, temos

Classe T)pari:pãn'y"
PrintService Implemente o serviço de impressão
Pri.ntServiceThread  
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apenas uma implementação dessa interface: SimpleNearestLocati.on, cuja semântica é bem

simples. Ela encontra o objeto (servidor) com a menor distância euclidiana ao ponto de origem
jlocalização da UM) fornecido.

Classe Descrição

Tabela 6.3: Classes do módulo de localização

6.1.4 SDS

Foi necessário realizei algumas modificações nos sistemas de descoberta de serviços para

que estes pudessem encontrei o servidor mais próximo ao cliente. As alterações principais são

relativas à entidade que representa o repositório de serviços, pois foi necessário modificar o

processo de seleção do serviço pedido e a forma da requisição para que o cliente informasse, de
alguma maneira, a sua localização.

Além disso, foi necessário implementar, em cada um dos sistemas, o cliente e o servidor do

nosso serviço de impressão, fazendo as adaptações necessárias conforme o arcabouço utilizado.

Nas próximas seções mostraremos em detalhes as implementações realizadas em cada um dos
sistemas.

SLP

A implementação do SLP utilizada é da Universidade de Columbia 1491, feita em Java, que

implemente a segunda versão do SLP e possui licença open source, podendo ser modificada e
redistribuída conforme a necessidade.

Para uma melhor organização, modificamos a estrutura de pacotes da aplicação, a fim de

agrupar classes utilizadas por uma mesma entidade. As classes que são utilizadas por mais de

uma entidade foram colocadas no pacote uti.l.

Locationlnterface Esqueleto das classes que fornecem a localizacão da UN{
ConstantLocati.on  
EkahauLocati.on  
Point  
NearestLocationlnterface Interface das classes que contém a liÉlãiânt.ica. de orou(iinida(h
Si.mpleNearestLocation  
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Como foi visto na seção 3.1, o repositório de serviços do SLP, representado pelo dárectorg/

agerzt, não escolhe o melhor serviço ao cliente, por isso foram feitas algumas modificações na

implementação do mesmo. Além disso, o cliente do SLP precisou ser modificado para que este

enviasse a sua localização atual. Para que isto fosse possível, foi modificada a especificação do
SLP

Tabela 6.4: Divisão de pacotes no subsistema SLP.

A seguir descreveremos todas as alterações e implementações realizadas no SLP, agrupadas
pelo tipo.

Especificação

C) sistema deve localizar o servidor mais próximo ao cliente. Para isso, o usei agenf pre-

cisa informar ao DA a sua localização no momento da requisição do serviço. Sendo assim, foi

necessário alterei ligeiramente a especificação do SLP para contemplar a informação de local
ização do cliente.

Quando o cliente requisita um serviço, este envia uma mensagem SrvRqst ao dÍrectory agent

com o tipo de serviço desejado, grupo do servidor, etc. Assim, incluímos um novo tipo de

mensagem: SrvRqstWithLocation com /unctáon/Z) 13 (ver tabela 3.2), que contém os mesmos

campos da mensagem SrvRqst mais um campo adicional Usei Zocatáon, que informa a localização

atual da unidade móvel. Portanto, no momento da requisição de um serviço, no caso de impressão,

o DA terá conhecimento da localização do usuário e poderá encontrar o servidor mais próximo
ao UA

A estrutura da nova mensagem criada é mostrada na figura 6.1. Podemos ver que a men-

sagem contém os mesmos campos da mensagem SrvRqst apenas sendo adicionado o campo Usar

Z,ocation. Para incluir o novo tipo de mensagem na implementação do SLP utilizada, acrescen-

tamos o novo /unctãon/Z) na classe que define as constantes (Const) do SLP e modificamos as

classes responsáveis pela criação e análise das mensagens: slpMsgComposer e slpMsgParser,

ime.slp.da Implementação do repositório de serviços
ime.slp.sa  
ime.slp.ua  
ime.slp.util Classes comuns, utilizadas por todos os pacotes
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respectivamente (ver tabela 6.5), adicionando novos métodos que realizam a função de análise e

montagem de mensagens SrvRqstWithLocation.

Figura 6.1: Estrutura da mensagem SrvRqstWithLocation

Service Agent

Para disponibilizar o serviço de impressão no SLP implementamos um seruáce agent, que
localiza o dárectorg/ agent da rede, publica o seu serviço, inicia o mesmo e espera conexões de
clientes.

A publicação do serviço foi feita conforme a especificação do SLP (o processo é explicado na

seção 3.1). Entretanto, pala que seja possível a busca pelo servidor mais próximo ao cliente,

deve existir algum mecanismo em que o SA possa informar a localização, geralmente fixa, da
impressora.

Para solucionar esse problema, criamos um atributo padrão Sru.[ocatáom que conterá a ]oca]-

ização do SA no momento do registro do serviço, e poderá ser utilizado pelo DA para decidir se

o mesmo está ou não próximo ao cliente.

Após a publicação da URL do serviço, é tarefa do SA iniciar o serviço propriamente. Isto é

feito através da instanciação da classe PrintService (ver seção 6.1.2) recebendo como parâmetro

a respectiva porta do serviço (registrada no DA). Depois disso, o agente estará pronto a receber

requisições na URL publicada.

Length of <PRList> <PRList> string

Length of<service-type> <service-type> string

Length of<scope lista <scope-llst> string

Length ofpredicate predicate string

Length of<SLP SPl> <SLP SPl> stríng

Length of<UserLocation> puser Location> string
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public class serviceAgent {

// Ini.ci.aliza serviço.
public void i.ni.tServi.ceo throws IOException C

printSrv = new PrintService(narre, post) ;
}

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

// Envia mensagem de registro (SrvReg) do serviço, e espera requi.si.ções
public void publServiceo {

url = "lpr://" + host + ":" + post;
attrList = "('' + Const.AttrLocati.on +

initService o ;
System.out.println("Registrando servico com loc = " + attrLI.st + ". . .")

mesgBuffer = composer.SrvReg(xid, slpFlag & Const.fresh.flag, LANG, url
LIFETIME, SRVTYPE, GROUP, attrList) ;

1 1 1 1 location + n ) u+

j

)

// envia mensagem
udpHandler(mesgBu:ffer);

}

}

Directory Agent

Modificamos o DA pala receber mensagens do tipo SrvRqstWI.thLocation e, ao recebê-la,

realizar uma busca na sua lista de serviços considerando a localização informada pelo usuário.

Pala que o DA passasse a receber o novo tipo de mensagem, modificamos a classe daActi.on.

adicionando mais uma ação executada no recebimento deste tipo de mensagem.

A ação padrão do elemento DA, ao receber uma mensagem SrvRqst, é chamar o método-

getMatchedURL da classe Database, responsável pela escolha dos servidores que atendem à

requisição. Assim, tivemos que reescrever este método, adicionando um novo parâmetro user-

.Locafáon que, após a busca dos serviços, escolhe o serviço mais próximo ao cliente, de acordo

com a sua semântica de proximidade, representada pela classe NearestLocationlnterface

presente no módulo de localização (ver seção 6.1.3). Além disso, modificamos a classe que

contém as ações do agente, criando um novo evento, avivado no recebimento de uma mensagem

SrvRqstWithLocati.on, que chama o método getMatchedURL sobrecarregado com o parâmetro
cle localização
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Usei Agent

Implementamos o cliente do serviço de impressão. O UA localiza o DA da rede, requisita o

serviço informando a sua localização e, por fim, utiliza o serviço.

O processo de requisição do serviço é o mesmo da seção 3.1. A única diferença é o envio da

mensagem SrvRqstWithLocati.on para informal a localização do cliente, ao invés da mensagem

SrvRqst, conforme foi adiantado na seção de "Especificação"

Após a seleção do serviço, o cliente terá a informação da URL do servidor de impressão. O

UA então, se conecta ao servidor na respectiva porta e inicia o protocolo de comunicação com

o servidor. No nosso caso, o cliente envia o arquivo senado a ser impresso, representado pelo

objeto Fi.le, através do soca;et. O servidor, ao receber o arquivo, pode reconstruí-lo e envia-lo
para a impressora.
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public class userAgent {

// Envia mensagem de requisição do serviço, informando a locali.zação
public void rqstServiceo {

Point location = loclnterface .getLocationo;
System.out.println("Requi.sitando servi.co, UMLoc = '' + locati.on) ;

mesgBuffer = composer . SrvRqstWithLocation(xid, Const .normal.flag, LANG ,
PR, SRVTYPE, GROUP, APTA, SPI
locati.on.toStri.ngo);

)

// envia mensagem
udpHandler(mesgBuffer);

}

// Utili.za o servidor (SA) encontrado
public void useSA(String url) {

socket = new Socket(host, port);
out - new Pri.ntWri.ter(socket .getOutputStreamo , true);
in = new BufíeredReader(new InputStreamReader(

socket . getlnputStreamo )) ;
System. out .println(''Enviando arquivo. . . ") ;
out.println(dadosFile);
out . flusho ;

}

}



CAPITUL06 IMPLEMENTACAO 78

Classes Descrição
ime.slp.da

da
daAction
Database

ime.slp.sa
serviceAgent

serviceAgentAction
serviceAgentFindDa
ime.slp.ua

userAgent
userAgentAction
userAgentFindDa

ime.slp.util
Const

slpMsgParser
slpMsgComposer

Implementação do dãrecforg/ agenf

Thread que localiza o DA da rede

7'hread que localiza o DA da rede

Tabela 6.5: Principais classes do subsistema SLP

Jini

O sistema em Jini foi feito conforme o exemplo apresentado na seção 3.2. Foi implementado

o cliente, o provedor de serviço e o prozy, que se comunica com a implementação do serviço. A

estrutura da aplicação foi organizada da seguinte forma:

Pacote Descrição

Tabela 6.6: Divisão de pacotes no subsistema Jini

Entretanto, para disponibilizar a nova funcionalidade de busca do servidor mais próximo de

acordo com a localização do cliente, modificamos alguns procedimentos do Jini.

Especificação

Para que o sistema efetue a busca pelo servidor mais próximo ao cliente, é necessário que

ime.jini.client  
zme . J zn]- . serv].ce Implementação do provedor de serviço
ime.jini..uti.l Classes comuns, utilizadas por todos os pacotes
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ele tenha conhecimento da localização do cliente. Assim, o cliente precisa informar ao LS a sua

localização no momento da requisição do serviço

Devido a isso, alteiamos a especificação do Jini, criando uma nova classe denominada

Servi.ceRegi.strarWithLocation, que estende a classe Servi.ceRegistrar (que representa o

.Lookup S'eruàce no Jini), sobrecarregando o método lookup com um parâmetro adicional mg/.Lo-

cafáon, que contém a localização do cliente. Assim, no momento em que o cliente requisitar o

serviço (ver quadro 3.1), ele poderá fornecer a sua localização anual, através deste novo método.

Service Provider

Disponibilizámos o serviço de impressão no Jini, implementando o será;àce prouáder, que lo

baliza o LS da rede, publica e inicia seu serviço

A publicação do serviço foi feita conforme o procedimento descrito na seção 3.2, com apenas

uma modi6cação: o SP precisa informar a localização, geralmente fixa, da impressora. Para isto,

foi criado um atributo de localização que descreve o serviço no Jini

O atributo de localização foi implementado na classe AttrServiceLocati.on, que estende a

classe AbstractEntry para que seja possível a sua inclusão no vetor de atributos que descrevem

o serviço, representados no Jini pelo objeto Entry (vda o quadro 3.2 para um melhor entendi-

mento). A classe contém um construtor que recebe a localização do servidor. Assim, o LS pode

consultar o atributo de localização do servidor e decidir se o este está próximo ao cliente
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package ime.jini.util;

import ime.loc.Poi.nt;
import net .jini . entry . AbstractEntry;

// Classe que representa o atributo de localização de um serviço no Jini
public class AttrServiceLocation extends AbstractEntry {

public Point location;

public AttrServi.ceLocati.on(Poi.nt loc) {
].ocation = loc;

}

}
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Além disso, conforme a especificação do Jini, é necessário definir a interface do serviço,

representada pela classe Servicelnterface, que contém todos os métodos visíveis (públicos) ao

cliente. No nosso caso, foram definidos dois métodos prints sobrecarregados, que são utilizados

pala impressão de um arquivo ou de um conjunto de caracteres especificado

Em conjunto com a interface, foi criada a classe de proa;g/ do serviço (ServiceProviderproxy)

que implementa a interface. Nessa classe estão todos os parâmetros do servidor: endereço IP,

porta, nome, etc., e o protocolo de comunicação com o servidor
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publi.c class ServiceProviderProxy implements ServiceProviderlnterface ,
feri.alizable {

protected static fi.nal Stri.ng HOST = ''192.168.0.50";
protected static fi.nal i.nt PORT = 4444;

publi.c String print(String dados) {

socket = new Socket(HOST, PORT) ;

out = new Pri.ntWriter(socket .getOutputStreamo , true) ;

in = new BufferedReader(new InputStreamReader(
socket . getlnputStreamo) ) ;

System. out .println('' [ServiceProvi.derProxy] Enviando arquivo
out.println(dados);
out . :f ].usho ;

" ) ;

System.out .println(" [ServiceProvi.derProxy] Lendo resposta. . . ");
inputStr : new StringBuffero;
while ((inputLine = in.readLineo) != null)

inputStr . append (inputLine ) . append ( "\n" ) ;

}

}

Após a publicação da URL do serviço, o SP o inicia. De forma análoga ao sistema SLP,

isto é feito através da instanciação da classe PrintService (ver seção 6.1.2) recebendo como

parâmetro a porta e nome do serviço (definidos no Servi.ceProviderProxy). Depois disso, o

servidor está pronto para receber requisições através do seu prozg/.
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Lookup Service

O Z)ookup Seruãce foi modificado pala receber a localização do cliente e, de acordo com
esta, encontrar o SP mais próximo a ele. Como foi dito anteriormente, estendemos a classe

ServiceRegistrar (ver quadro 3.3) sobrecarregando o método lookup e acrescentando o parâme-

tro de localização do usuário.

Além disso, o método ficou responsável por encontrar o serviço mais próximo ao cliente,

através da consulta do atributo de localização de cada servidor e, de acordo com a classe de

semântica de proximidade, é retornado o objeto prozy do servidor escolhido

Client

O cliente do serviço foi implementado de forma semelhante ao exemplo apresentado na seção

3.2. A única modificação necessária foi a alteração do objeto responsável pela procura do serviço.

Ao invés do cliente instanciar a classe ServiceRegistrar, ele instancia a nova classe criada

ServiceReg i. strarWithLoc at i. on

Em seguida, o método lookup é chamado informando a localização anual do cliente. O

método devolve um objeto senado Servi.ceProvi.derProxy, que é usado pelo cliente para utilizar

efetivamente o serviço
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public class Client {

// Procura por proxies que i.mplementam o serviço procurado
// Se encontrado, o servidor é utilizado.
protected voi.d lookForServi.ce(ServiceRegistrar lusvc) {

mylusvc = new ServiceRegistrarWithLocation(lusvc) ;
Poi.nt ].ocati.on = loclnterface .getLocationo;
Object o = mylusvc.lookup(template, location) ;
if (o == null) {

System.err.print]n("EC]i.ent] Não achei nenhum serviço'')
} else {

System.out .print]n('']C]ient] '' +

((ServiceProviderlnterface) o).pri.nt(fi.lename));

)

}

}

}
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Tabela 6.7: Principais classes do subsistema Jini

6.1.5 Dispositivo Móvel

Gostaríamos que a aplicação desenvolvida pudesse ser utilizada por usuários portando dis-

positivos móveis conectados a uma rede sem fio, aos quais chamamos de unidades móveis. Para

isso, foi necessário fazer algumas adaptações na aplicação e desenvolver um cliente do sistema

para pequenos dispositivos

Inicialmente, definimos qual seria a arquítetura e linguagem de programação utilizada no
desenvolvimento. Pala manter a compatibilidade entre os módulos e aumentar o número de

dispositivos compatíveis ao sistema, escolhemos a linguagem Java por sua alta portabilidade.

Definimos ainda que o dispositivo móvel utilizado para testes seria um Palm m515 contendo uma

placa sem fio (mais detalhes serão dados na seção de testes 6.3).

O aplicativo também deveria permitir que o usuário, utilizando uma interface gráfica, pudesse

escolher os arquivos ou dados contidos no seu Palm a serem impressos, tais como catálogo de

endereços, lista de tarefas, arquivos de documentos, etc

'lbcnologia

O protótipo começou a ser desenvolvido utilizando a arquitetura J2ME 1271 da Sun Microsys-

tems. Entretanto, no momento em que foi necessário implementar a recuperação dos dados da

base nativa do Palm, tais como catálogo de endereços, lista de tarefas, etc., percebemos que isso

Classes Descrição
ime.jini.client  

Client  
Cli.entFindLS  

ime.mini.service  
ServiceProvider Implementação do provedor do serviço

ServiceProviderFindLS  
ServiceProviderlnterface  

ServiceProviderProxy Classe que representa o pioxy do serviço no Jini
ime.jini.uti]  

AttrServiceLocati.on  
Serv i. ceRegistrarWithLo c at i. on Localiza o servidor mais próximo ao cliente
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não seria possível com a versão da API anual MIDP 1.0 1281, responsável por disponibilizar esse

tipo de funcionalidade no J2ME.

O acesso ao banco de dados padrão do Palm só poderia ser feito na MIDP 2.0, que ainda

está sendo desenvolvida, e por isso ainda não foi disponibilizada a máquina virtual (JVM) para
Palm

Sendo assim, foi feita uma pesquisa sobre outras soluções Java para PDAs, especialmente

para o Palm. Dentre as tecnologias pesquisadas, escolhemos a arquitetura Waba ]6], mais es-

pecificamente uma extensão da mesma, com algumas melhorias, chamada SuperWaba.

O principal motivo para a escolha foi a grande portabilidade do sistema, que contém máquinas

virtuais portadas para muitos dispositivos móveis, até para Games?oZ/. Além disso, a API já

contém algumas funcionalidades prontas para Palm e lpaq, o que agilizou o desenvolvimento do
sistema.

Uma das funcionalidades, específicas para o Palm, é o acesso transparente ao banco de dados

nativo do PDA, o que possibilita a fácil recuperação dos dados do catálogo de endereços, lista de

tarefas, etc. Por esses motivos escolhemos a arquitetura SuperWaba para desenvolver a versão

móvel da nossa aplicação.

Arquitetura

Como foi dito anteriormente, o aplicativo não poderia dispor de muita capacidade de proces-

samento e/ou memória devido às limitações de hardware do dispositivo móvel.

Assim, foi necessário realizar algumas adaptações no sistema. A principal delas foi retirar

das UMs o trabalho de localização do gerenciador de serviços da rede e a subseqüente i-aquisição

do serviço, e criar um agente que ficasse responsável por esse trabalho. Esse novo agente seria

executado em um computador fixo, com mais capacidade de processamento, e atuaria como

um prozg/ das requisições das UMs. Assim, criamos um outro elemento no sistema chamado

PrãnfC'ZáentProzZ/, que realiza a requisição do serviço desejado no SDS especificado.

O novo elemento é iniciado informando o sistema de localização de serviços que ele deve

utilizar. Em seguida, o aplicativo abre um canal de comunicação em uma porta específica para

esperar requisições. Quando ocorre alguma requisição, o cliente móvel envia os dados a serem im-

pressos, e o prozg/ inicia uma instância do cliente no SDS correspondente: ime . slp . ua . userAgent
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ou ime.jini. .cli.ent.Client, que realiza o trabalho de requisição e uso do serviço, conforme

explicado nas seções anteriores

Assim, a implementação da aplicação foi dividida nos seguintes pacotes:

Pacote T)oepp;pãn'yuv

Tabela 6.8: Divisão de pacotes do cliente Palm

Acesso aos Dados

Para disponibilizar ao usuário uma forma de escolha dos dados a serem impressos, definimos

uma interface de dados que podem ser visualizados e impressos no aplicativo do Palm.

A interface Dadoslnterface define o esqueleto das classes que fornecem os dados de impressão

à aplicação. Para adicionar um novo tipo de dados, basta criar uma classe que implemente esta

interface. Atualmente temos as seguintes implementações: catálogo de endereços, arquivos e-doc,
e-mails e lista de tarefas

+ Interface que define o esqueleto das classes que fornecem os dados de

'k impressão à apli.cação. Para adicionar um novo tipo de dados, basta cri.ar
+ uma classe que i.mplemente esta i.nterface.

public interface Dadoslnterface {

/++
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# Método que fornece os dados do registro
#/

public String loadLI.ne(Object obj) ;

/++

/++

+ Método que fornece a lista de registros encontrados
#/

pub[ic Regi.ster [] loado ;
}

Código 6.õ: Interface de dados do Palm

ime.palm Classes responsáveis pela GUI da aplicação
ime.palm.proxy Implementação do prozg/ do SDS
ime.palm.data Permite a visualização dos dados do Palm
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Tabela 6.9: Principais classes do cliente Palm

6.2 Exemplo de Uso

No diagrama 6.2 está representada um exemplo de uso do protótipo, indicando as possíveis

formas de inicialização do sistema, o processo desencadeado e as respectivas ações em cada
módulo.

Inicialmente, temos as seguintes inicializações (representadas por um círculo preto)

B SDS: Neste módulo o Z;ooX;up Seruíce ou -Dárectorg/ .Ágent são executados e esperam req-

uisições de clientes ou servidores da rede. O Seruãce Prouàder (ou SA) inicia o seu serviço, in-

formando a porta e o nome do seu servidor ao módulo Print Servi.ce, que espera conexões

na porta especificada. Em seguida, o SP registra o seu serviço no LS (ou DA) da rede,

informando a sua localização física e a informação de acesso ao serviço (URL ou SeruÍce
{ fub'u }.

e Print Proxy: O módulo que representa o prozZ/ do cliente móvel é iniciado informando o

SDS a ser utilizado e a porta de espera das requisições.

B Clliente: O cliente do SDS pode ser iniciado manualmente ou através do Pránt Prozg/,

informando os dados a serem impressos a sua localização atual.

Classes Dpqrr:pãn

ime.palm  
pri.ntPalm  
Registei  

ime.palm.proxy  
PrintCli.entProxy  

PrintClientProxyThread ao prozu
ProxySocket  

ime.palm.data  
Dadoslnterface  

AddressBook  
FilesDoc  
MaiILI.st  
ToDoLj.st  
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e Cliente Palm: Este é o principal cliente do sistema e o ponto de início da simulação
apresentada.

Figura 6.2: Diagrama de atividades do protótipo desenvolvido

Realizadas as execuções descritas acima, o sistema está pronto para ser utilizando por um

cliente. Vamos admitir que o cliente no nosso caso é a aplicação Palm para abrangermos o caso
de uso mais geral

O cliente móvel inicialmente fornece do endereço do Pránt Prozg/ que deseja utilizar e, em

seguida, se comunica com o módulo de localização para obter (através do Ekahau) ou informar
(manualmente) a sua localização

Por último, o cliente escolhe através da GUI os dados a serem impressos e envia essas in-

formações junto com a sua localização para o prozy especificado. O Prànl Prozg/ recebe a req-

uisição e inicia o cliente do SDS (especificado durante a sua inicialização), repassando os dados
recebidos

O cliente do SDS, por sua vez, inicia o processo de consulta ao serviço de impressão se comu-

nicando com o LS da rede, que recebe a requisição com a localização do usuário e procura dentre
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o seu repositório por serviços que atendam a mesma. Encontrados os servidores, o LS informa

ao módulo de localização (LOC) um conjunto com as localizações dos servidores encontrados e

a localização da UM, para que o mesmo decida qual é o servidor mais próximo ao cliente.

Escolhido o servidor, o LS retorna ao cliente a informação de acesso ao mesmo, que pode

enfim utilizar o serviço, se comunicando com o Prinf .geruáce através de um sockef TCP/IP
(SLP) ou do seruãce prozg/ (Jini) e enviando os dados a seleil] impressos. O PránÉ Seruãce recebe

a requisição e imprime os dados recebidos.

6.3 Experimentos

Nesta seção apresentamos o ambiente de desenvolvimento utilizado, descrevendo brevemente

a coima de utilização do sistema e apresentando os resultados dos testes realizados no sis-

tema. A implementação do protótipo pode ser encontrada em Atfp;,/'7bww.{me.usp.b7/v/map/-

pro lotado/index. html.

6.3.1 Ambiente de Desenvolvimento

Um resumo do ambiente utilizado no desenvolvimento e testes é mostrado no quadro 6.10.

O desenvolvimento inicial do protótipo foi realizado em um PC com Linux, utilizando o
emulador Palm OS Emulator v3.5 1241 para desenvolver o cliente Palm. O notebook foi utilizado

nos testes com o módulo de localização, mais especificamente com o sistema Ekahau. Todos os

elementos estão conectados através de uma rede local. O notebook e o palm utilizaram uma rede

sem fio (padrão IEEE 802.11b) pala se comunicarem com o servidor Linux. A estação (ERB) da

rede sem fio e o servidor estavam conectados a uma mesma rede ethernet local.

6.3.2 Utilização do Sistema

Antes de apresentarmos os teste realizados, descrevemos brevemente a utilização dos módulos

do sistema para um melhor entendimento do mesmo.

C) sistema é composto por quatro módulos executados independentemente:
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Módulo Ambiente Utilizado

Tabela 6.10: Ambiente de desenvolvimento
e

8 Sistema de Localização de Serviços:

Foram implementadas duas versões, uma utilizando o Jini e outra o SLP

SLP:

Para utilizar o SLP, é necessário iniciar os agentes DA, SA e UA

+ Directora Agent:

Uso: startDA

Seruãce .4gerzt;

Uso: startSA -D<name=value>

Propriedades disponíveis:

nane=<valor>: Nome do servidor

port:<valor>: Porta do servidor

location=<valori>: Localização física do servidor

iA localidade deve ser estar no formato de coordenadas: " (x y z)"

Servidor  
Sistema Operacional  
JDK i.i.i.õ
SLP  
Jini í.i - güiMã;i;ij;Mms
Placa de rede  
Equipamento  

Cliente Móvel  
Sistema Operacional  
JDK  
Ekahau  
Placa de rede  
Equipamento  

Cliente Móvel  
Sistema Operaciona]  
SuperWaba  
Placa de rede  
Equipamento  
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# Usei .4genf;

Uso: startUA -D<name=value>

Propriedades disponíveis:

filename=<valor> 1 string=<valor>: Dados a serem impressos

location=<valor l ekahau>: Sistema de localização de UMs utilizado

Jini

Para utilizar o Jini, é necessário inicial os seguintes elementos:

+. l,ook'wp Seruâce:

Uso: startLS <i.p>: IP local

Seruice Prouider:

l.Jso: startSP <ip> -D<name=value>

Propriedades disponíveis:

location=<valor>: Localização física do servidor

+ Ctàebt:

Uso: startClient -D<name=value>

Propriedades disponíveis:

filename=<valor> 1 stri.ng=<valor>: Dados a serem impressos

locati.on=<va]or ] ekahau>: Sistema de localização de UMs utilizado

Além disso, é necessário iniciar o R.A/7 .,4ctiuatáon Daemon, para que seja possível a

comunicação entre o LS e os outros elementos via RMI, e um servidor HTTP para

cada SP, para que o cliente consiga fazer download do respectivo seruice prozg/. Isso
pode ser feito através dos scrãpfs: startRMID, startLSHTTP e startSPHTTP

e Cliente Palm

Para utilizar o cliente móvel para Palm, é necessário iniciar o Prãnf O/áent ProzZ/:

Print Cti,ent Prozy:

Uso: startPrintClientProxy -D<name=value>

Propriedades disponíveis:

sds:slpljini.: SDS a ser utilizado

port:<valor>: Porta do proxy
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O módulo do sistema desenvolvido para o Palm pode ser executado em dois emuladores

contidos no pacote do sistema ou no próprio dispositivo. Para utilizar o cliente no próprio

Palm, é necessário instalar os aplicativos (.prc) e os arquivos de dados (.pdb) do diretório

bin/paln/SuperWaba. Em seguida instale os arquivos da aplicação: Pri.ntPalm.pdb e
PrintPalm.prc.

Para utilizar o emulador TVaóa .4pp/et -Emu/atar ou PaZm OS .EmuZator, basta executar o

script execAppletEmu ou execPalmEmu, respectivamente.

6.3.3 Experimentos Realizados

Para validar o funcionamento do protótipo desenvolvido, realizamos inicialmente experimen-

tos com o módulo de localização de serviços, em que o cliente fornecia manualmente a sua

localização atual e posteriormente, foram efetuados experimentos com o sistema de localização
de unidades móveis (Ekahau).

Localização de Serviços

Para testar os módulos do SDS foi implementado um servidor de impressão e o respectivo

cliente em cada arquitetura, como descrito na subseção 6.1.4. Inicializamos alguns servidores

com diferentes localizações físicas e realizamos simulações de clientes, em diferentes locais, req-

uisitando o serviço de impressão, para verificar se o sistema escolheria o servidor mais próximo
ao cliente.

Além do teste da escolha do servidor, foram realizados testes no módulo de impressão

(Pri.ntService) para assegurar que o arquivo estava sendo impresso corretamente. Outro teste

interessante foi feito utilizando um Palm m515, conectado à rede sem fio através de uma placa

Xírcom Wireless Z,.4.N j131 e acessando o SDS através do PrántC/áentProzg/, conforme explicado
na ellheop;n R l Kxxw L/ u L/LJ vyt+v v - J. B v

Os testes realizados tiveram sucesso, validando o módulo de localização de serviços.
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Localização de UMs

Para efetuar os testes de localização de unidades móveis, o Ekahau foi instalado em um

notebook com Windows 2000 Professional e acoplado a uma placa de sem flo Lucent Solver
PCMCIA.

Em seguida, seguimos o procedimento descrito na seção 5.5. Primeiramente foi realizada a

calibragem inicial do sistema, utilizando um mapa representando o ambiente a ser rmtreado

Utilizando o aplicativo .Eka/zau 6'a/ábrator cadastramos os pontos de amostra a cada 10 metros

em média. Em cada ponto de amostra coletado foi necessário girar lentamente o dispositivo

(notebook) 360' em torno do seu eixo, para que o Ekahau possa inferir a direção da movimentação

da UM. Os pontos de amostras coletados podem ser visualizados na figura 6.3. A linha entre os

pontos de amostra é o caminho percorrido na colete dos pontos

':l$ 1wl#:l:gíiêiFii'"

Figura 6.3: Colete de pontos de amostra no Ekahau

Feito isso, foi possível verificar a localização do próprio notebook no mapa, através do aplica-

tivo .EkaAau .A/anager, como mostra a figura 6.4, e através da API fornecida pelo sistema. O

aplicativo mostra ainda a intensidade de sinal na área coberta. Verificamos que o resultado está

corneto pois quanto mais longe a unidade móvel está da antena mais fraca (mais escura) é a
intensidade do sinal.

Outro teste interessante realizado foi a criação de áreas lógicas no mapa, a fim de verificar o

seu funcionamento. Delimitámos no mapa 3 áreas: sala do Goldman, do Kon e corredor (região

entre as salas). Através da API disponibilizada, conseguimos saber qual a área lógica em que é
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mais provável que a UM esteja.
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6.4 Localizando uma unidade móvel no Ekahau



Capítulo 7

Considerações Finais

O número de redes sem fio está crescendo rapidamente. Isso pode ser notado em aeroportos,

hotéis ou prédios comerciais em que a sua utilização é cada vez mais comum. Com isso, surgem

alguns problemas, como a localização e acesso aos serviços nessas redes. No capítulo l descreve-

mos, com algum detalhe, os problemas e possibilidades que a mobilidades dos elementos deste

tipo de rede nos oferece. Mais especificamente, abordamos o problema de localizar e acessar o

serviço de impressão mais próximo a uma unidade móvel. Como acessar o serviço? Como obter

a localização da UM?

Para resolver o problema de localização e acesso ao serviço, descrevemos nos capítulos 2, 3 e

4, os sistemas de descoberta de serviço que provêem aos usuários móveis os serviços da rede sem

qualquer intervenção administrativa, permitindo um acesso rápido e transparente aos recursos.

Esses sistemas serão muito importantes nos futuros ambientes de rede, como em redes ad Aoc l3j

e redes sem fio, que demandam uma reorganização automática devido à grande mobilidade dos
seus elementos

Nesses tipos de ambientes, em que os usuários são móveis, é muito importante que as

aplicações sejam construídas levando-se em consideração a localização, de forma que ela se adapte

ao local em que a unidade móvel se encontra, comportando-se de maneira diferenciada de acordo

com a posição do usuário. Mas, para isso, é necessário obter a informação de localização das

UMs. No capítulo 5 descrevemos os principais sistemas de localização existentes, suas carac-

terísticas, funcionamento e realizamos um breve comparação entre eles. Além disso, é descrito

com mais detalhes o EkaÀa PosÍtáon ng .Engane, sistema utilizado no protótipo desenvolvido.
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No capítulo 6, apresentamos uma solução para adaptar os SDSs ao ambiente de computação

móvel, integrando-os aos sistemas de localização de UMs. A solução foi implementada utilizando

dois SDSs distintos: SLP e Jini. O SLP é um protocolo simples, independente de sistema

operacional, baseado em troca de mensagens texto, não contempla a forma de acesso ao serviço e

demanda poucos recursos dos dispositivos. E indicado para a implementação de serviços simples.

O Jini, por sua vez, é um sistema mais completo e flexível, devido a técnica de mobilidade de

código utilizada ele permite ao cliente acesso transparente ao serviço. Entretanto, por ser um

sistema mais sofisticado, ele demanda mais recursos, o tráfego de rede gerado em suas operações

é cerca de 10 vezes maior que o gerado pelo SLP, como mostra o artigo j151.

A principal contribuição desse trabalho é a apresentação de uma solução para integrar os

SDSs com sistemas de localização de UMs, transformando-os assim, em sistemas sensíveis à

localização, que reagem de forma diferente conforme a localização da unidade móvel. Além disso,

foi implementado um protótipo para validar esta solução, utilizando como exemplo o serviço de

impressão, entretanto a solução se adequa a qualquer tipo de serviço. Acreditamos que isso

incentivará e facilitará a criação de serviços sensíveis à localização, como o de impressão, ou o
de um guia turístico virtual, entre outros.

A solução pode ser utilizada ainda em estabelecimentos públicos ou comerciais, que con-

tenham uma rede sem fio, como museus, supermercados, aeroportos ou shoppings, onde, em

alguns casos, já existem sistemas específicos j181. Utilizando a arquitetura apresentada, poderia

ser disponibilizado um sistema de fornecimento de serviços, tais como: serviço de informações

sobre produtos (ou quadros) vendidos (ou apresentados) que estão próximos ao usuário, serviço

de impressão, de rota ao produto procurado mais próximo, compra ou reserva on/àne na loja mais
próxima que vende o produto desejado, entre outros.

7.1 [l.Yaba]ho Futuro

Apesar do protótipo ter atingido o seu objetivo inicial, ou seja, resolver o problema proposto,

identificamos alguns itens que podiam ser melhorados e novas funcionalidades que poderiam ser

implementadas.

B Implementar novas semânticas de proximidade. Seria interessante desenvolver out-

ras semânticas de proximidade, que considerem outros favores para o critério de escolha
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do servidor mais próximo ao cliente. Um favor interessante, por exemplo, seria analisei a

velocidade e a direção da movimentação da UM. Se a mesma estivesse se movimentando

rapidamente, se afastando do servidor A (mais próximo a ela no momento da requisição)

e se aproximando do servidor B, seria interessante se o SDS analisasse o arquivo a ser

impresso, e se o mesmo fosse grande, ou seja, demorasse a ser impresso, ele escolhesse o

servidor B para ser utilizado pela UM.

e Portar cliente móvel para outras plataformas. O cliente móvel foi desenvolvido

pala Palm utilizando a arquitetura Waba, cuja JVM (jaua z;ãrÉua/ macAãne) foi portada
pala vários dispositivos. Esse foi o principal motivo para a sua utilização, entretanto são

necessárias algumas alterações no módulo de escolha dos dados a serem impressos para
cada plataforma.

e Serviços Restritos. Anualmente os serviços do SLP e do Jini não contemplam uma forma

flexível de restrição ao acesso de determinado serviço. Poderia ser implementado um sistema

de pagamento pelo serviço, em que o usuário precisasse pagam ou fazer uma assinatura

para ter acesso ao serviço. Outra utilidade seria o pagamento do serviço conforme o seu

uso, que poderia ser utilizado em serviços de busca. Por exemplo, uma pessoa em um

shopping portando um dispositivo móvel, poderia procurar a loja mais próxima que vende

determinado produto e pagaria por cada busca efetuada.

+ Pontes entre os SDSs. O protótipo foi feito utilizando dois sistemas distintos de local-

ização de serviços. Assim, poderia ser desenvolvido um agente intermediário, que atuasse

como uma ponte (brígde) 1291 entre os elementos do Jini e do SLP, permitindo que clientes

SLP possam ter acesso aos servidores Jini e clientes Jini possam acessar servidores SLP.

Com isso, teríamos uma integração transparente entre os elementos dos SDSs e uma base

única dos serviços da rede.



Glossário

API Application Programming Interface. Um conjunto de funções e sub-rotinas que aux.

iliam o desenvolvimento de um programa.

DA

DHCP

Directory Agent. Repositório de serviços do SLP

Dynamic post Configuration Protocol. Protocolo de organização e simplificação
da administração de endereços IP de máquinas locais. Fornece dinamicamente um
endereço IP a um novo elemento conectada a rede.

DNS

ERB

Domain Nome System. Método de nomeação para o endereçamento IP, converte o

nome de um computador em uma rede IP no seu respectivo endereço IP e vice-versa.

Estação Rádio Base. Estação de recepção e transmissão de sinais para uma rede sem

fio, como a rede da telefonia celular.

GENA General Event Notification Architecture. Mecanismo de notificação de eventos, em

que o cliente pode se registrar para receber eventos de um determinado elemento do
sistema.

GPS Global Positioning System. Sistema de localização para ambientes externos, uti-

liza comunicação via rádio com cerca de 24 satélites para inferir a localização do
dispositivo receptor.

HTTP Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de comunicação de dados que possibilita a
transferência de documentos na Web.

IANA Internet Assigned Number Authority. h/mantido pelo Instituto de Ciências e in

formação da Universidade do Sul da Califóinia, controla a distribuição de identi.
cadores para serviços a serem fornecidos via Internet.
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IENE

IETF

Institute of Electrical and Eletronics Engineers. Entidade americana que cuida de

padrões técnicos principalmente na área de redes.

Internet Engineering Talk Force. Comunidade internacional aberta de fabricantes,

projetistas de rede, operadores e pesquisadores que desenvolve e monitora os padrões

das redes de computadores, sua arquitetura e operação.

IP Internet Protocol. Padrão de endereçamento dos blocos de dados enviados através

de uma rede de computadores, como a Internet.

LAN Local Área Network. Uma fede local onde os computadores são conectados a uma

distância próxima, como um escritório de uma empresa.

LMP Link Manager Protocol. Responsável pela conexão física entre os dispositivos de
uma rede Bluetooth

LS

PAN

Lookup Service. Repositório de serviços do Jini

Personal Área Network. Rede pessoal sem fio com dimensão reduzida. Seu alcance

limita-se a algumas dezenas de metros. Sua velocidade é relativamente baixa, na

casa de l Mbps.

PDA Personal Digital Assistant. Dispositivo eletrõnico móvel, cuja finalidade é servir

como um assistente pessoa] digita] pessoal, tais como Palm, lpaq, etc.

RFC

RMI

Request for Comments. Documentos que especificam os principais protocolos uti

lizados nas redes de computadores.

Remoto Method Invocation. Tecnologia para programação distribuída que permite

a um objeto rodando em uma máquina virtual Java invocar métodos em um objeto
rodando em outra máquina virtual Java.

RSSI

SA

Recevied Signal Strength Signal. Indicação do nível de sinal recebido pelo dispositivo
móvel.

Service Agent. Elemento que disponibiliza um serviço ao repositório de serviços do
qTD
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SDP Service Discovery Protocol. Protocolo para localização de serviços em redes Blue-

tooth. Seu desenvolvimento foi financiado por um consórcio de grandes empresas de
tplppnrrllln;rnpãn

WYVuv-

SDS Sistemas de descoberta de serviços. Sistemas que provêem a localização dinâmica dos

serviços disponíveis em uma rede. Alguns sistemas também oferecerem mecanismos

para acesso transparente aos serviços mesmos.

SLM

SLP

Salutation Manager. Elemento principal do SDS Salutation. E responsável por todas

operações do sistema, inclusive intermediar o acesso do cliente ao serviço.

Service Location Protocol. Sistema de localização de serviços desenvolvido pelo

IETF para redes locais TCP/IP. O protocolo permite a busca e o registro de serviços,

porém a forma de acesso aos mesmos não é contemplada

SM

SOAP

Service Manager. Gerenciador dos serviços de uma rede

Simple Object Access Protocol. Protocolo baseado em XML para troca de in-

formação em um ambiente distribuído e descentralizado. Produz um envelope que

define um framework para descrever qual é a mensagem e como processa-la, regras de

decodiíicação para mostrar tipos de dados definidos pela aplicação, e uma convenção

pala representar RPC (Remove Procedure Call) e as respostas.

SP Service Provider. Elemento que disponibiliza um serviço ao repositório de serviços
do Jini.

SSDP Simple Service Discovery Protocol. Protocolo de publicação e consulta dos serviços
de uma rede.

TCP/IP O TCP é um protocolo de transmissão de dados em uma rede. Empacota os dados

para a transmissão e remonta os dados recebidos. Normalmente, aparece associado
aolP

UDP

UM

Usar Datagram Protocol. Um protocolo de transmissão de dados não confiável que

não necessita de conexão entre o cliente e o destinatário da mensagem.

Unidade móvel. Usuário portando um dispositivo móvel, tais como Palm, lpaq, etc.,
conectado a uma rede sem fio.
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UPNP
Universal Plug and Play. Conjunto de protocolos para descoberta de serviços, de-

senvolvido por um consórcio de empresas liderado pela Microsoft.

Universal Resource Locutor. Padrão que permite identificam e ac
na Internet.

Universal Unique Identifier. Identificador único de um elemento em um sistema.

Wide Área Network. Uma rede de comunicações com área ampla, ligando vári
prédios de escritórios, por exemplo.

Extensible Maikup Language. Meta.

para estruturação de documentos

assar um servidorS rv]

os

linguagem utilizada na de6nição de linguagense ]

URL

UUID

\pVAN

XML
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