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Abstract. The Internet of Things is already widely used in several applications
(Smart Cities, Smart Home, etc.) and reliability is one of the challenges imposed
for their success. Faced with this challenge, Cloud Computing adds to the IoT
projects some advantages such as high availability and resilience. Therefore, it
will seek in this work the creation of models for IoT projects that aim to gua-
rantee the reliability of the Cloud architecture, through experiments of Chaos
Engineering.

Resumo. A Internet das Coisas já é utilizada amplamente em diversas
aplicação (Smart Cities, Smart Home, etc.) e a confiabilidade é um dos de-
safios impostos para o sucesso delas. Diante desse desafio, a Cloud Compu-
ting agrega nos projetos IoT algumas vantagens como alta disponibilidade e
resiliência. Sendo assim, buscará nesse trabalho a criação de modelos para
projetos de IoT que visam garantir a confiabilidade da arquitetura em Nuvem,
através de experimentos da Engenharia do Caos.

1. Introdução
Com a crescente do paradigma de Internet das Coisas, a confiabilidade se tornou um
dos desafios para o sucesso de aplicações em IoT [2], principalmente em cenários crı́ticos
como em Smart Cities e Healthcare, onde a indisponibilidade da aplicação pode ocasionar
transtorno a muitas pessoas [5].

Por si só, o paradigma de IoT envolve algumas preocupações em relação à con-
fiabilidade, desempenho, segurança e privacidade. Diferentemente, Cloud Computing
consegue disponibilizar recursos virtuais ilimitados em termos de armazenamento e pro-
cessamento [2]. A combinação entre tecnologias IoT e Nuvem é vista por Botta et al [2]
como um novo paradigma chamado CloudIoT.

Os projetos de IoT podem se beneficiar das vantagens de Cloud Computing como
elasticidade, flexibilidade, eficiência energética e capacidade de recursos virtuais ilimita-
dos [2]. Além das vantagens econômicas, o rápido provisionamento de recursos e baixo
esforço de gerenciamento [4], a Nuvem pode garantir a confiabilidade, um exemplo de
projeto é onde carros inteligentes com vários sensores comunicam-se entre si e com a
infraestrutura de rodovia, com o objetivo de aumentar a segurança das estradas [2].

Com o objetivo de aumentar a confiabilidade da arquitetura em Nuvem, pode-se
utilizar da Engenharia do Caos para encontrar possı́veis problemas, cujo método consiste
em injetar falhas no sistema distribuı́do de forma empı́rica. A Engenharia do Caos foi



criada por engenheiros da empresa americana de stream de vı́deos Netflix, que precisa-
vam garantir a alta disponibilidade dos seus serviços virtuais na Nuvem. Junto com esse
método, foi desenvolvido um software chamado Chaos Monkey, que coloca em prática
o conceito de Engenharia do Caos ao injetar falhas aleatoriamente na infraestrutura de
Nuvem [1].

Mediante a situação exposta, esse trabalho propõe a elaboração de modelos de
infraestrutura em Nuvem para projetos de IoT, que garanta confiabilidade, através de ex-
perimentos que se utilizam dos conceitos de Engenharia do Caos.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Internet das Coisas - IoT (Internet of Things)

A Internet das Coisas é um paradigma formado por dispositivos, sensores e atuadores
inteligentes, normalmente com recursos computacionais e enérgicos limitados, que inter-
conectados formam uma infraestrutura de rede global [2]. Segundo Martino et al [3] é
comum que esses dispositivos inteligentes tenham a função de coletar os dados ao seu
entorno e compartilhá-los através da Internet, permitindo que esses dados possam ser
processados eficientemente por um servidor.

Com essas caracterı́sticas, a IoT torna viável projetos como:

1. Carros que utilizam sensores de proximidade para estacionar em garagens de
forma autônoma;

2. Sistemas de rastreamento de veı́culos usando dispositivos ad-hoc GPS dos
smartphones, para determinar as posições dos veı́culos no trânsito, com o obje-
tivo de evitar congestionamento;

3. Projetos de Smart Home que utilizam de comandos por voz para controlar objetos;

A confiabilidade é exigida em projetos de IoT, como exemplo no contexto de
Smart Cities, projeto que envolve o controle de semáforos, afim de evitar acidentes de
trânsito e proporcionar melhorias na mobilidade urbana [2]. Um projeto como esse possui
muitos componentes que podem apresentar falhas, como exemplo a indisponibilidade
do serviço que centraliza o recebimento das informações e realiza tomadas de algumas
decisões. Uma falha como essa poderia impactar todos os semáforos de uma cidade,
prejudicando seriamente na performance do sistema para a qual planejado.

2.2. Cloud Computing

Cloud Computing é o termo que ganhou popularidade em 2006, após a utilização por Eric
Shmidt, CEO da Google [2]. Cloud Computing é um modelo que permite de forma con-
veniente fornecer recursos computacionais, como armazenamento, processamento e co-
nectividade sob-demanda, permitindo um rápido provisionamento de recursos com baixo
esforço de gerenciamento [4].

Com o baixo custo e a capacidade de provisionar recursos virtuais de forma ili-
mitada, Cloud Computing permite a criação de recursos em diferentes datacenters lo-
calizados em regiões geográficas distintas, evitando que a arquitetura de Nuvem possua
pontos únicos de falha, tornando-a altamente disponı́vel. Além da disponibilidade, elas-
ticidade e flexibilidade que pode ser fornecida a uma arquitetura em Nuvem, a resiliência
também é um ponto forte, pois permite o rápido provisionamento e a alocação de recursos



computacionais sob demanda, possibilitando que a infraestrutura se recupera-se de uma
falha utilizando scripts e serviços com o objetivo de automatizar e reduzir o tempo de
recuperação [2].

2.3. Engenharia do Caos
A Engenharia do Caos tem como objetivo realizar experimentos na infraestrutura compu-
tacional extraindo seu comportamento ao injetar falhas, de forma empı́rica, com o objetivo
de identificar as falhas [1].

Suponha que temos uma aplicação de IoT na qual é enviado informações cole-
tadas por sensores e atuadores para um servidor localizado na Nuvem, responsável por
processar e armazenar estes dados. Usando a Engenharia do Caos é possı́vel submeter
esse cenário a experimentos de forma a testar o comportamento do sistema. Exemplos
que podem ser realizados na infraestrutura é o aumento da latência em uma porcenta-
gem do tráfego enviado pelos dispositivos de IoT e até a simulação de falha em um dos
servidores [6].

De acordo com Basiri et al [1], existem quatro princı́pios para se aplicar os expe-
rimentos utilizando-se da abordagem de Engenharia do Caos:

1. Construa uma hipótese em torno do steady-state: na qual consiste em criar
hipóteses de como o tratamento da recuperação de falha irá impactar no estado
estacionário da aplicação. Pode-se exemplificar, quando se tem uma implantação
de software em diferentes regiões e ocorre falha em uma delas, o tráfego dos cli-
entes será redirecionado para outra região, com isso podemos concluir que foi
hipotetizado que o failover de uma região para outra terá um impacto mı́nimo;

2. Alterne entre eventos do mundo real: cenários de teste previsı́veis muitas vezes
não representa a realidade da aplicação em produção, como formulários mau pre-
enchido, disco rı́gido cheio, latência temporária de rede, entre outros que visa
aplicar experimentos que possam ocorrer no ”mundo real”;

3. Execute experimentos em produção: em muitos cenários é impossı́vel simular
igual ao ambiente de produção, com todas as integrações de todos os serviços
sendo a única forma real de teste é somente produção.

4. Automatize experimentos para rodar continuadamente: a todo momento as
aplicações estão sendo atualizadas e com a automatização dos experimentos, ga-
rante que será detectado novas falhas no sistema;

Desta forma, a Engenharia do Caos será utilizada para realização de experimentos
na arquitetura, com o objetivo de garantir a confiabilidade no sistema.

3. Objetivos
Este trabalho tem como objetivo estudar a aplicação de técnicas de Engenharia do Caos
para melhorar a confiabilidade de aplicações de IoT, usando Cloud Computing como meio
para conclusão do objetivo.

1. Definir uma aplicação hipotética, com o objetivo de simular os elementos (senso-
res, aplicações), regras e dados utilizados por projetos de IoT;

2. Propor três tipos diferentes de infraestrutura computacional em Nuvem, variando
as técnicas, serviços e paradigmas aplicados, com o objetivo de comparar as van-
tagens e desvantagens entre elas bem como a confiabilidade;



3. Testar as diferentes arquiteturas propostas utilizando de experimentos de Enge-
nharia do Caos, visando destacar os diferentes resultados obtidos para as infraes-
truturas selecionadas, bem como, a confiabilidade entregue por cada uma delas;

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

O primeiro passo será realizar uma revisão bibliográfica sobre confiabilidade em ambien-
tes usando Cloud Computing, Internet das Coisas e Engenharia do Caos.

Após a seleção dos artigos, será definido um projeto hipotético, que reúna algumas
caracterı́sticas chave de uma aplicação de IoT e que permita ser simulado utilizando Cloud
Computing.

Posteriormente será iniciado o desenvolvimento da arquitetura na Nuvem usando
AWS(Amazon Web Services) como provedor. Será utilizando serviços como EC2, ECS e
Lambda para simular cenários de Microservices, Serverless e Virtualização, visando criar
uma arquitetura que atenda requisitos de alta disponibilidade e resiliência.

Essas arquiteturas simuladas, serão submetidas a alguns experimentos de Enge-
nharia de Caos como injeção de falha de disco, falha de rede e falha de região, utilizando
ferramentas como Caos Monkey e Caos Kong, que visam obter de forma quantitativa o
tempo que a aplicação ficou indisponı́vel e o tempo que levou para se recuperar da falha.

Ao final do trabalho, será apresentado os resultados e realizado comparações entre
os pontos obtidos na execução da Engenharia do Caos nas diferentes arquitetura propos-
tas. A comparação dessas informações, servirá para apurar a confiabilidade entregue por
cada infraestrutura desenvolvida na Nuvem.

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Levantamento Bibliográfico;
2. Leitura e fichamento dos textos;
3. Definição do projeto case;
4. Definições das infraestruturas;
5. Desenvolvimento das infraestruturas propostas usando Cloud Computing;
6. Aplicação da Engenharia do Caos;
7. Análise dos resultado obtidos;
8. Escrita do TCC;
9. Revisão ortográfica;

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Busca-se contribuir para o aumento da confiabilidade de projetos em IoT, de forma a
sugerir modelos de arquitetura usando Cloud Computing. O intuito da criação desses
modelos, é ajudar em trabalhos e projetos futuros de IoT, permitindo a criação de uma
infraestrutura confiável.



Tabela 1. Cronograma de Execução
jul ago set out nov dez jan

Atividade 1 x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x
Atividade 4 x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x
Atividade 7 x x
Atividade 8 x x x x
Atividade 9 x

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 10 de Agosto de 2020.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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