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RESUMO

Atualmente  os  Sistemas  Globais  de  Navegação  por  Satélite  (Global  Navigation
Satellite  Systems  –  GNSS)  são  fundamentais  para  o  funcionamento  de  nossa
sociedade, no entanto, o seu uso pode ser prejudicado por um fenômeno conhecido
como cintilação ionosférica. Devido ao alto custo dos equipamentos profissionais, o
Instituto  Nacional  de  Ciência  e  Tecnologia  ”Tecnologia  GNSS  no  Suporte  à
Navegação  Aérea”–  INCT  GNSS-NavAer,  com  sede  na  Unesp  de  Presidente
Prudente,  desenvolveu  uma  estação  GNSS  de  baixo  custo  capaz  de  realizar
monitoramento  continuo  dos  sinais  dos  satélites.  Porém,  até  o  momento,  não
existem sistemas de código livre capazes de gerenciar remotamente as estações
GNSS. Desse modo, este trabalho apresenta uma solução de monitoramento remoto
de estações GNSS e um experimento comparativo entre o SQLite e o MongoDB
para armazenamento de dados na estação GNSS.

Palavras-chave: GNSS.  Monitoramento.  Degradação  de  sinal.  Cintilações
ionosféricas.



ABSTRACT

Currently,  Global  Navigation  Satellite  Systems  (GNSS)  are  fundamental  to  the
functioning of our society, however their use may be harmed due to a phenomenon
known as ionospheric scintillation. Due to the high cost of professional equipment,
the Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – INCT GNSS-NavAer, developed a
low-cost GNSS station capable of carrying out continuous continuous monitoring of
GNSS signals. However, at the moment there are no open source system capable of
remotely managing GNSS stations. Thus, this work presents a solution for remote
monitoring of  GNSS stations and a comparative experiment  between SQLite  and
MongoDB for data storage on the GNSS station.

Keywords: GNSS. Monitoring. Signal degradation. Ionospheric Scintillation. 
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Capítulo 1 - Introdução

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) refere-se a um projeto de 
pesquisa cientifica com desenvolvimento de software. Segundo o Regulamento de 
TCC do Curso Superior de Bacharelado em Ciência da Computação, o TCC é um 
projeto de pesquisa cientificá e tem como entrega final um artigo científico, redigito 
de acordo com o modelo exigido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), o
qual será apresentado no Capítulo 2.
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Capítulo 2 - Artigo

Uma solução de gerenciamento remoto para estações de
monitoramento contínuo de sinais GNSS

Pedro H. A. Alonso1, César A. Silva2

1Discente de Informática - Instituto Federal de Ciência e Tecnologia (IFSP)
Rua José Ramos Júnior, 27-50 – 19470-000 Presidente Epitácio – SP – Brasil

2Docente de Informática - Instituto Federal de Ciência e Tecnologia (IFSP)
Rua José Ramos Júnior, 27-50 – 19470-000 Presidente Epitácio – SP – Brasil

pedro.alonso@aluno.ifsp.edu.br, cesar@ifsp.edu.br

Resumo. Atualmente  os  Sistemas  Globais  de  Navegação  por  Satélite  (Global
Navigation Satellite Systems – GNSS) são fundamentais para o funcionamento de
nossa sociedade,  no entanto,  o  seu uso pode ser  prejudicado por  um fenômeno
conhecido  como cintilação  ionosférica.  Devido  ao  alto  custo  dos  equipamentos
profissionais, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia ”Tecnologia GNSS no
Suporte  à  Navegação  Aérea”–  INCT  GNSS-NavAer,  com  sede  na  Unesp  de
Presidente  Prudente,  desenvolveu  uma  estação  GNSS  de  baixo  custo  capaz  de
realizar monitoramento continuo dos sinais dos satélites. Porém, até o momento,
não existem sistemas de código livre capazes de gerenciar remotamente as estações
GNSS. Desse modo, este trabalho apresenta uma solução de monitoramento remoto
de estações GNSS e um experimento comparativo entre o SQLite e o MongoDB
para armazenamento de dados na estação GNSS.

Abstract. Currently, Global Navigation Satellite Systems (GNSS) are fundamental to
the  functioning  of  our  society,  however  their  use  may  be  harmed  due  to  a
phenomenon known as ionospheric scintillation. Due to the high cost of professional
equipment, the Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – INCT GNSS-NavAer,
developed a low-cost GNSS station capable of carrying out continuous continuous
monitoring  of  GNSS signals.  However,  at  the moment  there are  no open source
system capable of remotely managing GNSS stations.  Thus, this work presents a
solution  for  remote  monitoring  of  GNSS stations  and a  comparative  experiment
between SQLite and MongoDB for data storage on the GNSS station.
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1. Introdução

O Sistema Global de Navegação por Satélite (Global Navigation Satellite Systems –GNSS) é
composto  por  um conjunto  de  satélites  geostacionários,  os  quais  permitem determinar  a
posição de um receptor localizado na superfície terrestre (MONICO, 2008). Embora o sistema
forneça cobertura glocal, existem alguns efeitos os quais podem causar a perca de sincronia na
comunicação entre o receptor e o satélite, causando perca de precisão ou o torna incapaz de
determinar uma geolocalização (CONKER et al., 2003).

No  território  brasileiro,  uma  das  principais  causas  da  interferência  do  sinal  é  a
cintilação ionosférica, fenômeno que ocorre durante a passagem de um sinal de rádio pela
ionosfera  e  é  responsável  por  causar  variações  na  amplitude  e/ou  fase  de  sinal  de  rádio
durante a passagem pela ionosfera (VANI, 2014).

Devido  a  forma  que  os  efeitos  atmosféricos  afetam a  disponibilidade  do  sinal  de
GNSS no território brasileiro, existem iniciativas as quais buscam monitorar e estudar suas
causas.  Para  isso  são  utilizados  receptores  GNSS  especializados,  conhecidos  como
Ionospheric Scintillation Monitor Receiver (ISMR), os quais permitem capturar os sinais de
satélites  e  obter  as  informações  relacionadas  à  interferência  de  sinal  para  cada  satélite
rastreado, correlacionando as informações no tempo e espaço.

Embora os receptores ISMR profissionais sejam uma boa fonte de monitoramento em
alta capacidade e precisão, o custo do equipamento é muito elevados e chegam a passarem de
20.000 dólares dependendo da especificação do dispositivo. Valor o qual dificulta a instalação
de novos equipamentos e limita a cobertura de monitoramento no Brasil. Para contornar esse
problema, existem projetos que fornecem equipamentos alternativos como o protótipo Ionik,
desenvolvido por Freitas (2019).

A utilização de dispositivos de monitoramento GNSS permite entender e identificar as
ocorrências da cintilação ionosférica. No entanto, é importante que se tenha ferramentas para
monitorar e gerenciar o estado desses dispositivos, por exemplo, monitorar o uso da CPU e
memória RAM, gerenciar o espaço de armazenamento de informações, sincronizar os dados
com um servidor central etc.

Diante  disso,  este  trabalho  apresenta  uma solução  open  source  de  monitoramento
remoto para estações GNSS de baixo custo. Além disso, traz um estudo comparativo entre o
SQLite  e  MongoDB para  armazenamento  de  dados  em dispositivos  de  baixo custo.  Este
trabalho está associado ao grupo de pesquisa “Tecnologia GNSS no Suporte à Navegação
Aérea (GNSS-NavAer)”, que pertence ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT),
responsável pelo monitoramento da atmosfera e da aviação aérea, incluindo a implantação de
um sistema para suporte a pousos e decolagens com suporte de GNSS no Brasil.

2. Materiais e Métodos

Os recursos materiais utilizados foram um computador com acesso à internet para realização
da  pesquisa  bibliográfica,  ambiente  de  desenvolvimento  integrado  com  acesso  ao
interpretador da linguagem utilizada e ao banco de dados, e o protótipo Ionik em conjunto
com o equipamento necessário para realizar o monitoramento.

O trabalho foi baseado no protótipo Ionik, o qual foi desenvolvido por Freitas (2019)
como uma estação GNSS de baixo custo. Esse protótipo utiliza de um módulo GPS, com taxa
de  amostragem de  10  Hz,  para  realizar  a  coleta  de  dados.  Utiliza  um microcomputador
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Raspberry PI para realizar o processamento das informações recebidas e armazená-las em um
cartão SD de 32 Gigabytes.

Especificação mais detalhada dos itens que formam o protótipo Ionik:

1. Raspberry Pi 3B+ 1,2ghz 1000Mb RAM

2. Caixa protetora para Raspberry Pi 3B+

3. Antena receptora GPS

4. Módulo Ultimate GPS Breakout v3

5. Módulo CP2102 USB TO TTL

6. Cartão SD 32 Gb

As peças que compõem o protótipo Ionik podem ser observadas na Figura 1. Na qual
pode-se  observar  o  Raspberry  Pi  3B+,  dispositivo  responsável  pelo  processamento  das
informações e que pode ser acessado remotamente. O módulo conversor USB recebe os dados
do receptor GPS e converte-os para um formato de entrada compatível com o dispositivo.

Figura 1 Protótipo Ionik para monitoramento de sinais de satélite

Fonte:  Autores

Para o desenvolvimento da solução, foram utilizadas algumas tecnologias, dentre elas
esta o banco de dados relacional SQLite 3, o interpretador Javascript Node.js na versão 15.14,
o  servidor  HTTP Nginx  foi  utilizado  como  um  serviço  de  proxy  reversa,  realizando  a
intermediação  entre  os  serviços  disponibilizados  na  rede  interna  e  a  rede  externa  ao
dispositivo.

O desenvolvimento  da  solução proposta  iniciou  com o estudo sobre  as  causas  da
cintilação ionosférica, assim como conhecer o funcionamento do receptor GPS e o formato
National  Marine  Electronics  Association  (NMEA),  que  é  utilizado  para  disponibilizar  as
informações recebidas dos satélites.
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Em  seguida  foi  estudada  a  arquitetura  e  o  código  do  projeto  Ionik,  de  modo  a
compreender o funcionamento, os índices gerados,  as bibliotecas e frameworks utilizados.
Posteriormente,  foram  estudados  os  protocolos  de  comunicação,  padrões  de  projeto  de
desenvolvimento e tecnologias para comunicação por HTTP e Socket.

Por fim, foi definida e implementada uma arquitetura para a solução proposta formada
por  quatro  principais  componentes:  coleta,  armazenamento,  comunicação  e  aplicação.  O
componente coleta seria o responsável por receber os dados coletados a partir do receptor
GNSS,  estes  dados  são  convertidos  do  formato  NMEA para  um  formato  utilizável  pela
linguagem de programação escolhida, são filtrados e enviados para os demais componentes
através  de  um  mecanismo  de  comunicação;  ao  receber  estes  dados  o  componente  de
armazenamento irá inseri-los em um banco de dados em conjunto com os índices de cintilação
ionosférica, os quais são processados em intervalos regulares de tempo; o componente de
comunicação fornece uma interface entre o sistema e os interessados em suas informações,
fornecendo  uma  API  a  qual  pode  ser  chamada  para  obter  informações;  o  componente
aplicação  disponibiliza  um  sistema  web  que  permite  o  monitoramento  dos  recursos
computacionais da estação GNSS.

3. Fundamentação Teórica
Nesta seção são descritos brevemente os principais conceitos relacionados a este trabalho.

3.1 Cintilações ionosféricas

A cintilação ionosférica é um dos efeitos atmosféricos que mais afetam a comunicação entre
os dispositivos localizados na superfície terrestre e os satélites. Segundo Conker et al. (2003),
a cintilação ionosférica é causada por uma rápida variação no plasma ionosférico e causa
variação no ângulo de fase de sinal e/ou amplitude, degradando a acurácia das medidas de
fase  do  sinal  e  precisão  dos  cálculos  de  uma  geolocalização,  afetando  a  precisão  das
coordenadas  geográficas,  capacidade  de  coleta  de  dados  e  o  sincronismo  dos  satélites
observados.

Existem  diversos  índices  para  medir  as  cintilações  ionosféricas,  porem  segundo
Rodrigues (2003) o mais importante parâmetro para medi-las é o índice S4, o qual é dado
através  do calculo da dispersão da intensidade do sinal  recebido durante um intervalo de
tempo, dividido pela média de intensidade deste sinal, sendo  como mostrado na equação 1.

S4=√ ⟨ I2⟩−⟨ I ⟩2

⟨ I ⟩2 (1)

Segundo Mendonça (2013) diversos atores apontam certos limiares que categorizam a
cintilação ionosférica. A convenção mais adotada considera como muito fraca ou nenhuma
intensidade quando os ́índices S4 s ̃ao menores que 0,3, intensidade fraca quando variam entre
0,3 e 0,5, intensidade moderada quando os valores estão entre 0,5 e 0,7 e intensidade forte
quando possuem valores superiores a 0,7.

3.2 NMEA

Segundo Gaksatter (2015), o NMEA é um conjunto de especificações para comunicação de
dispositivos  eletrônicos  de navegação criado pela  National  Marine Eletronics  Association.
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Mesmo sendo um formato  criado antes  do surgimento  do  GNSS (Sistema de Navegação
Global), atualmente quase todos os fabricantes de GPS suportam o formato.

A utilização  do  formato  permite  que  um software  desenvolvido  para  determinado
receptor GPS seja compatível com outros receptores, sem a necessidade de preocupação com
marca, formato de arquivo e outros possíveis problemas de compatibilidade, ao ponto de que
é possível utilizar diferentes interfaces de comunicação como USB, Bluetooth, Wi-FI, UHF e
muitas outras. 

Assim como pode ser observado na Figura 2, todas as mensagens no formato NMEA
são iniciadas com o caractere $ e os valores de cada mensagem são separadas através de
virgulas. Mensagens relacionadas ao posicionamento GPS são inicializadas com GP.

Figura 2 Formato da mensagem NMEA

Fonte: Autores

4. Trabalhos relacionados

Durante  o  trabalho  desenvolvido  foram  estudados  outros  projetos  de  pesquisa,  artigos  e
trabalhos com objetivos semelhantes a este, de modo a aprofundar o conhecimento sobre o
tema deste trabalho e propor uma solução para monitoramento de estações GNSS.

O protótipo Ionik foi inicialmente desenvolvido no Instituto de Aeronáutica e Espaço
(IAE) por Bragaia e  Moraes (2017) em um programa de iniciação cientifica.  O protótipo
utiliza como base um microcontrolador Arduíno para processamento e um receptor de sinais
GPS.  Os  dados  obtidos  são  inseridos  em um cartão  SD,  o  qual  diariamente  é  esvaziado
manualmente, após a importação dos dados para um banco de dados.

A importação manual de dados de um cartão SD para um banco de dados presente no
computador, restringia a capacidade do protótipo ser aplicado em larga escala. Buscando uma
alternativa,  Freitas  (2019)  desenvolveu  um projeto  onde  o  microcontrolador  Arduíno  foi
substitutivo por um microcontrolador Raspberry Pi 3 B como base do sistema. Dispositivo
que  nativamente  possui  acesso  a  internet  e  capacidade  de  executar  múltiplas  tarefas
simultaneamente, assim como permitir outras linguagens de programação além das restritas
na plataforma Arduíno.

Através  da  modificação  do  sistema  de  monitoramento  para  utilização  de  um
dispositivo Raspberry Pi no lugar do Arduíno, foi criado o que hoje é conhecido como Ionik2
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o qual disponibiliza uma arquitetura que pode cobrir algumas das deficiências de sua versão
anterior. Entre elas, a necessidade de diariamente obter os dados do cartão SD do dispositivo
devido a falta de acesso a internet, o que na utilização do Raspberry pode ser facilmente
solucionado realizando o envio dos arquivos ou disponibilizando um método de download,
funcionalidade a qual foi fundamental no trabalho de Freitas devido a necessidade de realizar
o monitoramento em larga escala.

5. Desenvolvimento
Para o desenvolvimento da solução apresentada neste  trabalho, foi  utilizado como base o
trabalho desenvolvido por Jonathan et al. (2019), do qual o código fonte foi disponibilizado
pelos autores. Esse projeto utiliza a linguagem de programação Javascript e a biblioteca GPS
para a conversão dos dados recebidos para o formato NMEA, as quais são filtradas e inseridas
na base de dados SQLite 3. O cálculo do índice de cintilação ionosférica S4 de cada satélite
que se comunicou com o dispositivo é realizado em intervalos de tempo de um minuto, para
realizar seu processamento as informações recuperadas a partir da base de dados e utilizadas
para calcular o S4 , o resultado desse calculo é armazenado no banco de dados.

Uma  implementação  para  armazenamento  de  dados  utilizando  MongoDB  foi
adicionada ao projeto desenvolvido por Jonathan et al. (2019), com o objetivo de aproveitar a
capacidade de indexação de informações e a velocidade na pesquisa de dados. Também foi
feita uma refatoração do código fonte para permitir uma implementação mais desacoplada e
de fácil manutenção.

Durante a realização de testes, notou-se o excesso do uso de operações de acesso ao
banco  de  dados.  Esse  tipo  de  operação  requer  uso  intenso  e  constante  do  dispositivo  de
armazenamento,  necessitando muito  tempo de processamento.  A velocidade  de  escrita  do
dispositivo  era  incapaz  de  lidar  com o fluxo de  dados  sendo armazenado,  causando que
lentamente fossem acumuladas operações assíncronas de inserção no banco de dados, até o
momento em que o dispositivo se tornava inutilizável. 

Duas soluções foram implementadas e avaliadas para a resolução do problema. Na
primeira utilizou o módulo Worker Threads do Node.js, o qual aloca parte do processamento
para  uma nova thread  (filha)  e  assume a  carga  de trabalho no lugar  da thread  principal.
Embora essa solução tenha solucionado o problema durante a utilização do MongoDB, sua
implementação é inviável no SQLite devido às restrições de acesso ao arquivo. Na segunda
solução optou-se por acumular as informações em buffers em intervalos regulares de tempo e
realizar  o  armazenamento das  informações  em blocos.  O tempo para  armazenamento  das
informações pode ser configurado no sistema.

Devido ao  grande  volume de  dados  que  são  coletados,  notou-se  que  é  necessário
esvaziar regularmente o cartão SD. Para isso, no final do dia, após realizar um processo de
backup, o sistema realiza a limpeza da base de dados. Uma cópia temporária da base de dados
é  criada  em  um  arquivo  separado  e  é  enviada  para  um  servidor  (normalmente  de  alta
performance).

Para permitir o acesso remoto às informações do dispositivo, foi desenvolvida uma
Interface de Programação de Aplicação (do inglês Application Programming Interface - API)
que utiliza o protocolo HTTP e tem como base a arquitetura de serviços web Represental
State Transfer (REST), ou também conhecida como Transferência Representacional de estado,
a qual define um conjunto de regras que devem ser seguidos.
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A API desenvolvida disponibiliza informações em tempo real do uso de CPU, RAM e
disco rígido. Essas informações são acessadas pelos clientes via Websockets. O componente
de controle de autenticação e autorização utiliza um token gerado pela biblioteca JSON Web
Token (JWT). Para garantir a segurança, o token é assinado utilizando um segredo (chave)
privada e também possui um tempo de expiração.

Como interface do sistema, foi desenvolvida uma aplicação utilizando o framework
React.js para facilitar e acelerar a construção. A interface conta com uma tela de dashboard
que acessa a  API para obter  as  informações  em tempo real  do uso de CPU e RAM. As
informações são apresentadas em um gráfico que demonstra a taxa de uso por minuto.

Foi implementada uma proxy reversa, com o uso do Webserver Nginx, para aumentar
a segurança,  otimizar o desempenho dos componentes do sistema e servir os arquivos da
aplicação  React.js,  que  foram  compilados  para  HyperText  Markup  Language  (HTML)  e
JavaScript. A proxy reversa foi configurada para que as requisições HTTP que possuam o
endereço base / acessem a aplicação React.js, enquanto as requisições que iniciem com /api
são redirecionadas ao backend.

6. Comparação MongoDB e SQLite
Durante o desenvolvimento do projeto, foi realizado testes utilizando a base de dados SQLite
e MongoDB, estas bases de dados se divergem em alguns princípios, um se tratando de um
banco de dados não relacional,  ou seja,  trabalha de forma menos estruturada e com mais
liberdade ao formato dos dados, enquanto o SQLite possui um formato de dados relacional, e
é  mais  restrito.  A forma  de  armazenamento  também  diverge,  o  MongoDB  armazena  as
informações em diversos arquivos diferentes e em formato de BSON, um formato binário
baseado em JSON, causando que seus dados ocupem um espaço maior, enquanto o SQLite
armazena todas as informações em um único arquivo em um formato normalmente utilizado
em bancos relacionais, sendo assim mais econômico em relação a espaço de armazenamento e
ideal para realização de backups.

Comparando  o  uso  desses  bancos  de  dados,  realizamos  um teste  com duração  de
dezesseis horas e comparamos a quantidade de índices de cintilações atmosféricas, sendo que
cada índice é inserido na base de dados em intervalos de um minuto.

Na Figura 3 podemos observar que o banco de dados SQLite possui uma taxa linear de
armazenamento de dados dos índices de cintilação ionosférica, o banco possui no total 4220
itens.
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Figura 3 Quantidade de inserções no banco SQLite

Fonte: Autores

Na Figura 4 podemos observar que no banco de dados MongoDB existe variações na
quantidade  de  informações  inseridas,  no  entanto  ambos  bancos  de  dados  possuem  uma
quantidade  de  inserções  parecidas,  com  o  MongoDB  possuindo  4127  itens  existe  uma
diferença de 93 índices os quais foram perdidos.

Figura 4 Quantidade de inserções de índices do MongoDB

Fonte: Autores

Observando as Figuras 3 e 4 podemos observar que embora ambas base de dados

tenham sido capaz de lidar com o volume das informações, o SQLite lidou com o fluxo de
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informações de maneira mais estável do que o MongoDB.

7. Arquitetura

O projeto desenvolvido por Jonathan et al. (2019) é um sistema monólito por se tratar de uma
única  aplicação  que  é  responsável  por  todas  as  suas  funcionalidades.  Para  facilitar  a
customização  e  manutenção  do  sistema,  optou-se  por  separar  as  funcionalidades  em
componentes.  A comunicação entre  os  componentes  da  arquitetura  é  feita  por  mensagens
baseada  no  padrão  Publish  and  Subscribe,  no  qual  o  consumidor  escolhe  receber  as
informações que deseja.

A comunicação entre os componentes do sistema foram implementados em mais de
uma maneira, e podem ser selecionadas através de uma variável de ambiente do sistema. Uma
delas é o acesso via sockets TCP/IP, enquanto a outra é o uso de Websockets.

Atualmente,  se  é  utilizado  Websockets  apenas  na  transmissão  de  informações
relacionadas ao uso de RAM e CPU do protótipo, enquanto as outras comunicações entre os
componentes do sistema ocorrem através de sockets TCP/IP. No entanto, ambos meios de
comunicação  possuem  uma  arquitetura  de  mensagens  baseada  em  Publish  e  Subscribe
requirindo que um componente que se conecte informe qual é a informação que deseja.

A arquitetura desenvolvida é composta por quatro componentes,  sendo a coleta  de
dados (Data Provider),  armazenamento e processamento (Client),  comunicação Nginx e  a
aplicação (Backend). Os componentes da arquitetura podem ser observados na Figura 5.

Figura 5 Componentes da arquitetura do sistema

Fonte: Autores

A seguir, os componentes da arquitetura são descritos.

7.1 Data provider

O Data  provider  é  o  componente  responsável  por  coletar  os  dados  recebidos  a  partir  do
receptor GNSS no formato NMEA, convertê-los para um formato utilizável na linguagem de
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programação e distribui-los através da arquitetura de mensagens baseada em Pub/Sub, a qual
é estabelecida através de sockets TCP/IP.

Devido a este componente transmitir informações, existe a possibilidade da existência
de mais um cliente consumindo as informações, estes clientes podem utilizar banco de dados
diferentes, ou não estarem localizados diretamente no protótipo utilizando de uma conexão de
internet para obter acesso as informações.

7.2 Client
O  cliente  é  o  componente  responsável  por  receber  as  informações  do  Data  Provider  e
armazena-las em uma base de dados, realizar o cálculo da cintilação ionosférica para cada
satélite em intervalos de um minuto.

Este módulo também é responsável por realizar o backup da base de dados, e limpar as
informações  armazenadas  nesta.  O  backup  pode  ser  enviado  para  um  servidor  de  alta
performance através do protocolo FTP.

7.3 Backend
O Backend é responsável por fornecer uma API entre o software desenvolvido e os usuários da
rede  externa.  Este  componente  recebe  as  requisições  HTTP  e  fornece  informações  do
hardware, como uso de CPU, RAM e disco. Essas informações são disponibilizadas em tempo
real pela comunicação via Websocket.

7.4 Frontend
O frontend é o componente da aplicação, um site web desenvolvido com o framework React.
Este componente permite o acesso às funcionalidades do sistema e utiliza o backend para
obter às informações necessárias. Através deste componente, um usuário autenticado, pode
visualizar graficamente as informações sobre o uso de RAM e CPU (Figura 6) do dispositivo,
assim como obter algumas informações sobre as cintilações ionosféricas.
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Figura 6 Visualização das informações de Hardware da estação GNSS

Fonte: Autores

Devido a necessidade de um usuário estar autenticado apara acessar as funcionalidades
do sistema, é necessário utilizar algum meio de cadastro na plataforma. Com o objetivo de
restringirmos o acesso, um usuário pode apenas ser cadastrado pelo administrador, e este pode
ter ou não permissão para administrar outros usuários. Para isso, existe a tela mostrada na
Figura 7 para realizar o gerenciamento dos usuários da plataforma.
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Figura 7  Captura de tela do frontend

Fonte: Autores

Um estudo comparativo foi realizado entre dois banco de dados a fim de avaliar a
performance entre eles. Foram escolhidos o MongoDB devido a sua promessa de acelerar a
busca de informações, a qual esperava-se que compensasse o aumento de espaço ocupado, e o
banco de  dados SQLite  que possui  velocidade  de  busca  menor,  no  entanto  ocupa menos
espaço de armazenamento e é mais versátil em sistemas embarcados ou que estão localizados
em ambientes de baixa performance.

O MongoDB apresentou alguns problemas devido as versões mais recentes suportarem
apenas processadores 64 bits,  então foi necessário utilizar  uma versão mais antiga a qual
suportasse  a  arquitetura  de  processador  32  bits,  que  é  compatível  com  a  arquitetura  do
Raspberry PI utilizado. Outro problema foi em relação a geração de índices da base de dados,
utilizando a versão 32-bit foi possível realizar os testes até 12 horas de execução, após esse
período,  a  aplicação  travava.  A versão  64-bit  permite  gerar  mais  índices,  porém não  foi
possível testar porque não possuir um Raspberry compatível.

8. Conclusão

A solução apresentada para gerenciamento remoto de estações de monitoramento continuo de
sinais GNSS possui uma arquitetura capaz de lidar com o fluxo de mensagens fornecidas pelo
receptor,  ao mesmo tempo que fornece funcionalidades para monitoramento do estado da
estação GNSS. A solução possui uma arquitetura modular de modo a facilitar a manutenção e
facilitar  a  extensão  dos  componentes.  Foram  utilizadas  tecnologias  modernas  a  fim  de
permitir o alto fluxo de mensagens coletadas e o monitoramento em tempo real da estação.
Um estudo comparativo entre o SQLite e o MongoDB para armazenamento das informações
coletados pelo receptor foi apresentado, em que o SQLite apresentou melhor desempenho. A
segurança  para  acesso  aos  recursos  da  API  é  garantida  através  de  um  mecanismo  de
autenticação por meio de tokens JWT.

9. Trabalhos futuros

Nesta  seção  são  descritos  são  descritos  algumas  atividades/trabalhos  as  quais  podem ser
desenvolvidos futuramente para dar continuidade a esta pesquisa.

9.1 Notificação sobre o uso de disco

Devido a necessidade de se preocupar com a capacidade de armazenamento do dispositivo, se
demonstra interessante o reaproveitamento da arquitetura de monitoramento do uso de disco
para adicionar  alertas,  os quais  serão disparados quando certas  quantidades  de uso forem
alcançadas  e  então  disparar  e-mails  para  os  responsáveis  conferirem  a  causa  do  alto
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armazenamento e verificarem se o mecanismo de backup automático está habilitado.

9.2 Ferramenta especializada em monitoramento

Neste trabalho o monitoramento das informações relacionadas ao uso de CPU e RAM do
dispositivo é realizado em tempo real através de uma aplicação frontend. No entanto, existe a
possibilidade de utilizar uma ferramentas especializada, como Grafana e Prometheus , para
realizar esta tarefa. A utilização dessas ferramentas facilitaria o monitoramento de diversos
dispositivos simultaneamente, assim como fornecer um mecanismo de busca para observar o
estado  dos  sistemas  monitorados  em  um  determinado  ponto  do  tempo.  Também  sendo
possı́vel utilizá-las como uma alternativa para realizar o agrupamento das informações de
cintilações ionosféricas e monitorar por meio de dashboards customizados.

9.3 Otimização do cliente

Outro  questão  que  pode ser  abordada em trabalhos  futuros,  é  a  reescrita  do  componente
cliente  do  sistema em uma linguagem que seja  mais  eficiente  na  realização  de  cálculos.
Buscando assim um ganho de performance no cálculo dos índices de cintilação ionosférica e
redução do gasto computacional. Acredita-se que as linguagens de programação ideais para
isso  seja  Go  Lang  ou  Rust,  devido  serem  linguagens  de  programação  compiladas,  mais
próximas da linguagem de máquina e terem funcionalidades as quais facilitam a escrita de
código multi-thread.
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Uma solução de gerenciamento remoto para estações de
monitoramento contínuo de sinais GNSS
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Resumo. Atualmente  os  Sistemas  Globais  de  Navegação  por  Satélite  (Global
Navigation Satellite Systems – GNSS) são fundamentais para o funcionamento de
nossa sociedade, no entanto o seu uso podem prejudicados ser por um fenômeno
conhecido  como  cintilação  ionosférica.  Devido  ao  alto  custo  dos  equipamentos
profissionais  foi-se  desenvolvido  alternativas  de baixo custo capazes  de realizar
monitoramento  contínuo dos  sinais  GNSS,  no  entanto  até  o  momento  estes  não
possuem  soluções  de  gerenciamento  remoto,  característica  a  qual  busca  ser
desenvolvida durante este trabalho sendo necessário partir desde o planejamento
de  uma  solução  de  monitoramento  continuo  ao  gerenciamento  remoto  destas
estações.

Abstract. Currently, Global Navigation Satellite Systems (GNSS) are fundamental to
the  functioning  of  our  society,  however  their  use  may  be  harmed  due  to  a
phenomenon  known  as  ionospheric  scintillation.  Because  of  the  high  cost  of
monitoring  equipment,   alternatives  were  being  developed  to  be  capable  of
performing continuous monitoring of GNSS signals with lower prices, however, until
now they do not have remote management solutions, this functionality is what we
seek to develop during this  project  being necessary part from the planning of a
continuous  monitoring  solution  to  the  remote  management  of  these stations.

mailto:pedro.alonso@aluno.ifsp.edu.br
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1. Introdução
Sistemas Globais de Navegação por Satélite são compostos por um conjunto de satélites, os
quais permitem determinar a posição de um receptor (MONICO, 2008).

Embora um GNSS forneça cobertura de sinal para diversas áreas, existe um fenômeno
que  pode  degradar  a  acurácia  e  a  disponibilidade.  Esse  fenômeno  se  chama  cintilação
ionosférica e é caracterizado por uma flutuação na amplitude e/ou fase de um sinal enquanto
se propaga pela ionosfera (CONKER et al., 2003).

O  monitoramento  das  cintilações  pode  ser  feito  com o  uso  de  receptores  GNSS,
denominado  Ionospheric Scintillation Monitor Receiver  (ISMR), que permitem capturar os
sinais dos satélites e obter estimativas de cintilação ionosférica para cada satélite rastreado,
contextualizando as informações no tempo e no espaço.

Este trabalho tem como base o protótipo desenvolvido por Freitas (2019), denominado
Ionik, que utiliza um Raspberry Pi e um módulo GPS, com taxa de amostragem de 10 Hz,
para coleta e armazenamento dos sinais dos satélites.  Raspberry Pi é um microcomputador
desenvolvido no Reino Unido pela Fundação Raspberry Pi, permite a conexão de teclado,
mouse  e  monitor  de  TV ou computador.  O objetivo  é  promover  o  ensino  da Ciência  da
Computação e também pode ser utilizado na indústria, em casas inteligentes e para a Internet
das Coisas (IoT) (RASPBERRY, 2019).

Com o objetivo de investigar a dinâmica das cintilações ionosféricas, este trabalho
visa o desenvolvimento de uma solução de baixo custo para monitoramento remoto de uma
estação GNSS.

Este trabalho está associado ao grupo de pesquisa “Tecnologia GNSS no Suporte à
Navegação  Aérea  (GNSS-NavAer)”,  que  pertence  ao  Instituto  Nacional  de  Ciência  e
Tecnologia  (INCT),  responsável  pelo  monitoramento  da  atmosfera  e  da  aviação  aérea,
incluindo a implantação de um sistema para suporte a pousos e decolagens com suporte de
GNSS no Brasil.

2. Objetivos
O  objetivo  deste  trabalho  é  o  desenvolvimento  de  uma  solução  de  baixo  custo  para
monitoramento remoto de uma estação GNSS. Os objetivos específicos são:

I. Investigar  e avaliar  tecnologias modernas para uso em cenários  de monitoramento
remoto em tempo real;

II. Investigar  protocolos  e  componentes  de  softwares  para  transmissão  de  dados  em
tempo real pela internet adequados ao contexto do projeto;

III. Avaliar o desempenho entre os bancos de dados SQLite e MongoDB;

IV. Desenvolver uma aplicação WEB que permita o monitoramento e gerenciamento de
uma estação GNSS;

V. Avaliar  os  resultados,  identificando  os  pontos  fortes  e  aspectos  que  poderão  ser
refinados em pesquisas futuras.
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3. Materiais e Métodos
Os recursos materiais utilizados são um computador com acesso à internet para realização da
pesquisa bibliográfica,  softwares  para  a  implementação do projeto  e  o  protótipo Ionik.  A
revisão bibliográfica está sendo feita no portal de periódicos da CAPES.

O protótipo Ionik2, o qual pode ser observado na Figura 1, é uma alternativa de baixo
custo que permite receber e processar os dados dos sinais dos satélites e é formado por uma
antena, um módulo GPS e um dispositivo Raspberry Pi 3, que é responsável por realizar o
processamento e o armazenamento das informações coletadas.

Figura 1. Protótipo de monitoramento GNSS.

Este  trabalho  é  baseado  no  projeto  desenvolvido  por  Jonathan  et  al.  (2019),  que
também foi desenvolvido com base no protótipo Ionik. Foram realizadas a compreensão do
código desenvolvido e as refatorações para adequar à arquitetura que está sendo construída. Os
dados dos sinais coletados pelo módulo GPS estão sendo armazenados no banco de dados
SQLite, no entanto, por preocupações de desempenho, será avaliada a performance dos bancos
de dados SQLite e MongoDB quanto ao desempenho  e  uso de espaço em disco. O módulo
GPS chega a coletar  300 mensagens por segundo, resultando em média 10 KiB/s. Os dados
coletados  também serão  enviados  periodicamente  a  um servidor  com alta  capacidade  de
armazenamento de dados.

O desenvolvimento da solução proposta iniciou com o estudo e escolha de protocolos
de  comunicação,  padrões  de  projeto  de  desenvolvimento  e  frameworks  que  permitam
comunicação  HTTP e  socket.  Em seguida,  foi  definida  uma arquitetura  para  o  projeto  e
implementação dos módulos de coleta, armazenamento e comunicação com os dispositivos
clientes.  Por  fim,  uma aplicação web será desenvolvida como forma de monitoramento e
gerenciamento da estação GNSS.
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4. Fundamentação Teórica

4.1 NMEA

Segundo Gakstatter  (2015) o NMEA  ou NMEA 183, é um conjunto de especificações de
dados  e  elétricas  para  comunicação  de  dispositivos  eletrônicos  de  navegação  criado  pela
National  Marine  Eletronics  Association.  Mesmo  sendo  um  formato  criado  antes  do
surgimento do SNSS (Sistema de Navegação Global), atualmente quase todos os fabricantes
de GPS suportam o formato.

A utilização  do  formato  permite  que  um software  desenvolvido  para  determinado
receptor GPS seja compatíveis com outros receptores sem a necessidade de preocupação com
marca, formato de arquivo e outros possíveis problemas de compatibilidade ao ponto de que é
possível utilizar diferentes interfaces de comunicação  com USB, Bluetooth, Wi-FI, UHF e
muitas outras.

Assim como pode ser observado na figura 2 todas as mensagens do formato NMEA
são iniciadas com o caractere $, sendo que os valores das mensagens são separadas através de
virgulas. Mensagens relacionadas ao posicionamento GPS são inicializadas com GP.

Figura 2. Formato da mensagem NMEA

4.2 Métodos de comunicação

Segundo  Zhang  e  Shen(2013),  o  monitoramento  de  dados  é  uma  das  características
necessárias para a análise do comportamento de um sistema. Informações comportamentais
permitem descrever e estabelecer fatos, facilitando a identificação de acordo com o desejado.
No  entanto,  a  simples  coleta  de  dados  não  é  suficiente.  Deve-se  garantir  que  os  dados
coletados  são  confiáveis,  agreguem  informações  importantes,  e  que  principalmente,  seja
realizado de maneira eficiente e que afete o mínimo possível o sistema a ser monitorado. Para
isso,  deve-se  analisar  diferentes  formas  de  troca  de  informações  entre  um  sistema  de
monitoramento e seus consumidores, analisando cada tecnologia e seus benefícios.

4.2.1 Pooling

Segundo Zhang e Shen (2013), o Pooling foi um dos primeiros métodos utilizados para obter
informações periódicas do servidor e, normalmente, é utilizado em páginas Web através do
protocolo HTTP, onde o navegador do usuário, realiza requisições em intervalos constantes
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para o servidor a fim de obter as informações atualizadas, embora permita que o navegador
obtenha  acesso  a  dados  atualizados,  os  intervalos  entre  a  requisição  podem  afetar  o
desempenho do servidor pois caso seja utilizado um intervalo muito grande entre cada uma
destas, o navegador possuirá um intervalo maior entre a atualização de dados, no entanto se o
intervalo  for  reduzido o aumento  nos  gastos  de  recursos  do servidor  devido   ao  grande
números de requisições sendo realizadas regularmente .

Normalmente na utilização desta técnica o servidor não armazena informações sobre o
navegador  que  realizou  uma  requisição,  sendo  assim  ele  não  consegue  identificar  quais
informações este não possui conhecimento e em casos onde a informação necessária está em
constante mudança há a possibilidade que uma informação foi  recebida pelo servidor,  no
entanto  antes  de  que  o  navegador  possua  conhecimento  sobre  esta,  ela  foi  alterada  ou
sobrescrita por outro serviço.

 Figura 3. Representação do método Polling (Zhang e SHEN, 2013)

4.2.2 Comet
Outra técnica de obtenção de dados em tempo real é o Comet, a qual se trata de uma

conexão de longa duração por HTTP, assim como no Pooling o navegador realiza requisições
de  informações  indefinidamente,  no  entanto  estas  não  são  realizadas  com  base  em  um
intervalo de tempo mas a partir do momento que o navegador recebeu a resposta do servidor.
Para isso, a iniciativa do processo fica com o navegador o qual realiza uma requisição HTTP,
recebendo essa requisição o servidor não irá responder até o momento que este possui os
dados necessários, ou a partir de um curto  período  de tempo que evite a identificação da
requisição como falha por tempo esgotado. Assim como o Pooling, existe um caso onde pode
ocasionar a perca de informações e este ocorre entre o intervalo em que a requisição HTTP foi
retornada e o servidor não recebeu uma outra, durante este intervalo caso o servidor receber a
informação, está não será enviada para o navegador (ZHANG e SHEN, 2013).
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Figura 4. Representação do método Polling (ZHANG e SHEN, 2013).

4.2.3 Sockets e Websockets

Os Sockets e Websockets se destacam dos itens apresentados anteriormente, devido a
sua capacidade de estabelecer e manter uma conexão full-duplex entre o cliente e o servidor,
permitindo que após o estabelecimento da conexão o servidor tome a iniciativa para o envio
de informações aos clientes. Embora ambos Sockets e Websockets permitem uma conexão
full-duplex, a utilização de Sockets é restringida nos navegadores Web, portanto para enviar
estatísticas  em  tempo real  para  os  navegadores  é  necessário a  utilização de  Websockets
devido a sua segurança de utilização no ambiente Web, já que utiliza como base o protocolo
HTTP sendo utilizado um cabeçalho de mensagem para indicar que se trata de uma requisição
Websocket para que esta se torne uma conexão entre o cliente e o servidor (ZHANG e SHEN,
2013).

Figura 5. Representação de Websockets (ZHANG e SHEN, 2013).
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Para obter o máximo de aproveitamento da conexão contínua, são utilizadas técnicas
de  envio  de  mensagens  como,  por  exemplo,  Publish  e  Subscribe.  Essa  técnica  utiliza  a
comunicação contínua para criar uma arquitetura de inscrição em tópicos, permitindo o envio
de mensagens em cada tópico. Por exemplo, um cliente estabelece uma conexão com um
servidor e assina (se inscreve) em um tópico sobre informações do uso de RAM. Desde então,
toda vez que uma mensagem seja publicada no tópico sobre o uso de memória de acesso
aleatório (do inglês  Random Access Memory - RAM), essa mensagem será transmitida para
todos os clientes inscritos nesse tópico.

5. Trabalhos relacionados
Durante  trabalho  desenvolvido  foram  estudados  outros  projetos  de  pesquisa,  artigos  e
trabalhos com objetivos semelhantes a este. Buscando assim, aprofundar o conhecimento de
como o problema foi solucionado nestes casos e inspirando o desenvolvimento das soluções
para  este  caso.  Lembrando-se  que  por  se  tratar  do  gerenciamento  remoto  de  estações  de
monitoramento  e  não  possuirmos  acesso  a  código  fontes  de  terceiros  em  soluções  de
monitoramento, exceto o desenvolvido em projeto anterior, é necessário conhecimento mais
aprofundado para o aperfeiçoamento da solução atual.

O protótipo Ionik foi inicialmente desenvolvido no Instituto de Aeronáutica e Espaço
(IAE) por Bragaia e  Moraes (2017) em um programa de iniciação cientifica.  O protótipo
utiliza como base um microcontrolador Arduíno para processamento em conjunto com uma
antena de sinais GPS. Os dados obtidos são inseridos em um cartão SD, o qual diariamente é
esvaziado manualmente, após a importação dos dados para um banco de dados.

A necessidade que a importação manual de dados de um cartão SD para um banco de
dados presente no computador,  restringia a capacidade do protótipo ser aplicado em larga
escala.  Buscando  uma  alternativa,  Freitas  (2019)  desenvolveu  um  projeto  onde  o
microcontrolador Arduíno foi substituído por um microcontrolador Raspberry Pi 3 B como
base  do  sistema.  Dispositivo  que  nativamente  possui  acesso  a  internet  e  capacidade  de
executar  múltiplas  tarefas  simultaneamente,  assim  como  permitir  outras  linguagens  de
programação além das restritas na plataforma Arduíno.

Através da modificação do sistema de monitoramento para utilização de um dispositivo
Raspberry Pi no lugar do Arduíno, foi criado o que hoje é conhecido como Ionik2 o qual
disponibiliza uma arquitetura que pode cobrir algumas das deficiências de sua versão anterior.
Entre elas, se trata da necessidade de diariamente obter os dados do cartão SD do dispositivo
devido a falta de acesso a internet,  o que na utilização do Raspberry pode ser facilmente
solucionado realizando o envio dos arquivos ou disponibilizando um método de download
destes,  funcionalidade a qual  foi  fundamental  no trabalho de Freitas  devido um dos seus
objetivos ser a utilização do dispositivo para realizar o monitoramento em larga escala.

5. Desenvolvimento
O desenvolvimento do sistema foi iniciado através  da compreensão do código desenvolvido
em projetos anteriores por Jonathan, et al. (2019), o código fonte foi escrito na linguagem de
programação Node.js  e utiliza da biblioteca GPS para realização da conversão dos  dados
recebidos em objetos da linguagem, permitindo assim o fácil acesso as informações recebidas,
as quais são filtradas e inseridas na base de dados SQLite. Em intervalos de um minuto, é
realizada a coleta de informações armazenadas no decorrer deste intervalo, essas informações
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são utilizadas para realizar o calculo do índice s4 de cada satélite em que o dispositivo possui
informações, e então estas informações coletadas são persistidas na base de dados utilizada.

A  primeira  etapa  após  a  compreensão  do  código  fonte  do  projeto  anterior,  foi  a
realização de uma refatoração no código do sistema, separando as fórmulas matemáticas e a
lógica de  persistência das informações processadas  através da implementação de classes de
controles as quais realizarão a leitura e inserção do banco de dados. Facilitando assim a adição
e remoção de componentes do sistema, funcionalidade a qual foi aproveitada na inserção da
possibilidade de utilização do MongoDB.

Nesta etapa do desenvolvimento, os dados do sistema eram salvos diretamente após o
seu  recebimento,  necessitando  que  o  sistema  haja  conhecimento  dos  bancos  onde  as
informações serão inseridas, causando que em caso de mudança, adição ou remoção  de uma
base de dados fosse necessária a modificação direta do código fonte, o envio das modificações
para  o  Raspberry  Pi  e  realização  de  testes  neste.  Buscando  contornar  isso   foi-se
implementada uma estrutura baseada em comunicação via Sockets TCP/IP, a qual utiliza da
arquitetura  de  mensagens  Pub/Sub para  distribuir  dinamicamente  as  informações  entre  as
partes  interessadas  desta.  Permitindo  assim  que  diferentes  consumidores  (clientes)  se
conectem  a  aplicação  via  Socket  e  utilize  de  sua  lógica  própria  para  realização  do
armazenamento dos dados em diferentes bancos de dados. 

Após a separação do sistema em dois componentes, observou um aumento no número
de informações que estavam sendo salvas na base de dados, no entanto, o aumento no fluxo de
mensagens em conjunto com  as  inserções no banco de dados também aumentou o uso de
memória RAM, o qual ocorria até o momento em que a aplicação fosse parada pelo sistema
operacional, a aplicação em si travar ou o sistema operacional inteiro utilizado se tornasse
inoperável  devido  a  lentidão. Por  um  grande  período  de  tempo,  se  suspeitava  de  que  a
principal causa fosse o cliente que estava utilizando o SQLite por ser o maior acumulador de
memória RAM do dispositivo, no entanto mesmo após investigações da memória, dos logs e
das sessões de debugs, não foi identificado o motivo.

Com o objetivo de facilitar o monitoramento do uso de memória RAM do dispositivo,
foi desenvolvida uma aplicação de monitoramento das  estatísticas do dispositivo. Durante a
realização dos testes e coleta de dados relacionados à performance e uso do disco utilizando o
banco de dados MongoDB, notou-se que também estava lentamente aumentando o uso da
RAM.

Ao obter os dados sobre as ordens de inserções na base de dados,  notou-se que a
tentativa de inserções aumentava de maneira superior a quantidade de inserções realizadas
com sucesso ou com erros. Identificando que as solicitações de inserções na base de dados
estavam ocorrendo de maneira mais rápida do que a capacidade de processamento do sistema,
lentamente aumentando o uso de memória RAM até que o sistema se tornava inutilizável.
Buscando solucionar o problema, forma identificados duas soluções, a primeira se trata da
utilização  de  Worker  Threads do  Node.js,  retirando  assim a  carga  de  trabalho  da  thread
principal,  embora essa solução tenha demonstrado um sucesso com o MongoDB, não foi
possível sua implementação no SQLite devido as restrições de acesso ao arquivo e erros da
própria biblioteca. A segunda solução busca reduzir o número de inserções  das informações
coletadas, até então, o projeto estava utilizando a mesma estratégia do que o projeto anterior
onde as informações eram inseridas logo após a coleta. Então sendo necessário a realização de
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um buffer de mensagens onde as mensagens serão acumuladas, e removidas para inserções na
base de dados em intervalos regulares de tempo.

A  implementação  de  armazenamento  em  banco  de  dados  utilizando  o  MongoDB
trouxe alguns problemas ao projeto. Um dos principais problemas encontrados, se trata da
limitação da plataforma, pois o Raspberry PI 3 utilizado possui uma arquitetura de 32 bits, a
qual não é suportada pelo MongoDB nas versões mais recentes, sendo necessário utilização de
uma versão  anterior,  sendo que devido a  restrições  da  arquitetura  do  sistema o limite  de
indexação de arquivos é de 2.623.223 arquivos, a  partir do momento que o sistema ultrapassa
essa quantidade ele é incapaz de inserir  novas informações a base de dados. Sendo então
necessário a restrição do período de execução do sistema, enquanto não seja realizado a troca
do dispositivo ou a implementação de um método de troca e backup da base de dados.

7. Resultados obtidos
Dentre os diversos protocolos de comunicação utilizados atualmente, a tecnologia escolhida
para  o  desenvolvimento  da  aplicação  foi  a  comunicação  via  Sockets  e  Websockets,  por
permitir transferência de dados em tempo real. Nesta seção são apresentados os métodos de
comunicação estudados, a arquitetura proposta, as decisões de implementações e os bancos de
dados utilizados.

7.1 Método de comunicação

O sistema de mensagens foi implementado com base na arquitetura de mensagem Publish and
Subscribe. Esse sistema permite ao consumidor escolher qual tipo de dados deseja receber,
permitindo um controle maior a quais informações são enviadas para quais clientes.  Para isso
será utilizado de uma implementação própria para o controle e envio de mensagens em seus
devidos canais. As mensagens podem ser enviadas a partir de Sockets, ou Websockets no caso
do  frontend.  Note  que  o  uso  de  Socket  não  substitui  o  uso  de  Websockets  devido  a
necessidade  de  transmitir  informações  em  tempo  real  para  aplicações  Web,  as  quais
bloqueiam o uso de Sockets TCP/IP, portanto é necessário a utilização de Websockets os quais
foram introduzidos a Web no HTML 5.

7.2 Arquitetura

Em vista da necessidade do sistema lidar com um grande fluxo de dados recebidos a partir do
receptor GNSS, a necessidade de processar esses dados, assim como fornecer acesso a um
sistema web, onde um administrador poderá controlar diferentes funcionalidades do sistema, a
arquitetura do sistema está sendo desenvolvida de maneira que seja modular. Permitindo que,
futuramente, seja possível controlar remotamente o comportamento do sistema, alterar o fluxo
de dados, ativar e desativar diferentes módulos do sistema. Inicialmente, são previsto três
módulos principais, sendo um provedor de dados, um cliente interno e o backend.

Assim como demonstrado na Figura 4, a utilização de um módulo responsável pelo
recebimento e distribuição de dados torna possível que, além do processamento interno das
informações,  outros  dispositivos  realizem  o  consumo  das  informações  adquiridas  pelo
Raspberry, sejam eles conectados a rede local ou a uma rede externa, se assim for configurado.
No entanto, essa funcionalidade desperta a necessidade com cuidados sobre quais dispositivos
podem ter acesso a quais informações, a qual deverá ser desenvolvida futuramente.

Na Figura 6 também podem ser observadas outras partes do sistema. Em verde, tem-se
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o Nginx, um Webserver responsável pelo controle do fluxo de dados entre clientes externos e
internos através de uma proxy reversa dos elementos internos do sistema. Também é utilizado
para aplicação de um certificado SSL/TLS sobre as requisições HTTP.

Figura 6. Ilustração da arquitetura do sistema.
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7.2.1 Data Provider
Assim com o seu nome indica,  o provedor de dados é  o módulo responsável  pela

transmissão de dados recebidos pelo dispositivo. Os dados são recebidos no Raspberry Pi a
partir  do  receptor  e  normalmente  podem  ser  acessados  no  adaptador  de  porta
serial /dev/ttyUSB0, após a realização da configuração da taxa de entrada para 115200. Após
a realização da leitura e análise de dados no formato NMEA, deve ser realizada a transmissão
para os clientes conectados ao sistema através de Sockets TCP/IP, sendo fornecidas mensagens
em dois formatos: transmissão direta dos dados NMEA recebidos; ou mensagem customizada
contendo as informações de cada satélite.

7.2.2 Internal Client

O cliente  interno se trata  de um consumidor  local  as  informações  fornecidas  pelo
provedor de dados. A sua criação foi devida a necessidade de separar a aplicação em partes
para  facilitar  a  inserção  e  remoção  de  módulos,  os  quais  poderão  ser  controlados  pela
aplicação  de  monitoramento  da  estação.  No  momento  existem  duas  variações  para  este
módulo, uma possui conexão com o banco de dados não relacional MongoDB, enquanto a
outra com o banco relacional SQLite, contudo a implementação deste cliente permite que suas
funcionalidades  sejam estendidas  e  assim  abrindo  a  possibilidade  para  criação  de  outros
sistemas de processamento dos dados.

7.2.3 Backend
A aplicação backend será a responsável por realizar a intermediação entre os módulos

locais e a internet, onde um usuário autenticado poderá obter informações de monitoramento
dos serviços executados e controlar o comportamento do sistema. No momento atual deste
trabalho,  o  backend realiza  a  autenticação  dos  usuários,  no  entanto,  futuramente,  será
desenvolvida uma aplicação web para gerenciamento dos serviços e monitoramento do estado
da estação (CPU, RAM, Armazenamento em disco). Há planos para utilização de um sistema
conectado com o Firebase ou AWS Cognito para permitir que um gerenciamento centralizado
dos usuários das estações GNSS.

7.3 Decisões de implementação

Durante a escolha da linguagem de programação, foi necessário considerar o alto fluxo de
dados fornecidos pelo receptor GNSS, assim como a necessidade da recepção, transmissão e
armazenamento  dos  dados.  Dentre  as  diversas  opções  do  mercado,  uma das  que mais  se
destacam neste quesito é o Node.js, a qual segundo sua documentação  disponibilizada pela
OpenJS Foundation, possui a capacidade de lidar com altas taxas de I/O, utilizando menos
recursos do que as demais tecnologias do mercado, isto ocorre devido a um uso de uma
arquitetura orientada a eventos e outras funcionalidades do sistema operacional. Embora sua
arquitetura possua a capacidade para sustentar alta taxa de I/O, deve-se tomar cuidado para
não  travar  o  seu  ciclo  de  processamento  com tarefas  que  requerem um tempo  maior  de
processamento ou que seja assíncrona, porque pode travar todas as próximas tarefas, até que
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seja concluída.
Devido aos problemas na utilização de um banco de dados SQLite em uma aplicação

multitarefa implementada em Node.js, foram utilizados buffers de mensagens com intervalos
de 15 segundos entre suas execuções.

Para  garantir  que  a  aplicação  desenvolvida  tenha  alto  grau  de  manutenção,  será
utilizada linguagem Typescript para a criação de tipagens nos códigos fontes, garantindo assim
que  estamos  utilizando  valores  conhecidos  e  reduzindo  erros  humanos  durante  o
desenvolvimento do software.

Durante o desenvolvimento desta etapa do trabalho, foi iniciado o desenvolvimento da
aplicação  frontend,  a qual irá controlar o sistema através de seu  backend.  No momento,  a
aplicação é composta por elementos que monitoram o uso da CPU e RAM do Raspberry PI. É
utilizado o protocolo WebSocket com base na arquitetura Pub/Sub para permitir que o usuário
se inscreva e obtenha as informações desejadas. A Figura 7 apresenta um exemplo do gráfico
de monitoramento da CPU e outro de monitoramento da RAM.

Figura 7. Gráficos com estatísticas da RAM e CPU do Raspberry PI.
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7.4 Bases de dados

Neste trabalho, utilizou-se duas bases de dados para realizar testes do comportamento do
sistema,  sendo  elas  respectivamente  o  banco  de  dados  NoSQL  MongoDB  e  o  banco
relacional SQLite3.

Durante o desenvolvimento,  enquanto as inserções  de informações  eram realizadas
assim  que  fossem  processadas  do  módulo  GPS a  aplicação  desenvolvida  utilizando  o
MongoDB  possui-a um desempenho superior  do que o SQLite  em questões  de tempo de
processamento quanto quantidade de informações necessárias.

Entretanto a utilização do MongoDB nesse sistema possui uma grande desvantagem,
devido a utilização de um Raspberry Pi o qual possui uma arquitetura de  processador de 32
bits, a aplicação é forçada a utilizar uma versão anterior do MongoDB e possui um limite
máximo para o index de informações tanto quanto restrito nesse contexto, causando que o
sistema  pare de funcionar após a realização da coleta de 12 horas de dados. Podendo apenas
continuar  a  inserção  de  novas  informações,  se  for  realizada  a  exclusão  das  informações
armazenadas ou a utilização de uma nova tabela para conter as informações obtidas.

Embora  inicialmente  a  aplicação  que  utilizava  MongoDB  possui-a performance
superior ao SQLite, após a troca do método de persistência de informações sempre que estas
foram recebidas para o uso de um buffer de mensagens. Assim como pode ser observado nas
figuras 8 e 9 é possível observar que com a utilização da base de dados SQLite possui uma
capacidade superior de processamento de  dados. Entretanto esta coleta de informações atual,
vale-se notar que a coleta de dados atual está limitada a um  período de 12 horas  devido a
restrições da arquitetura do dispositivo.

Figura 8. Gráfico comparativo dos dados brutos.
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Figura 9 Gráfico comparativo dos dados processados.
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