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IoT-DFR3: Explorando a Geração Dinâmica de
Regras Fuzzy para Classificação de Recursos na IoT
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Resumo— Com o crescente número de recursos na IoT, surge
o desafio de selecionar o recurso disponível que ofereça me-
lhor Qualidade de Serviço (QoS) ao cliente, considerando suas
preferências. Este trabalho tem como objetivo a concepção da
proposta IoT-DFR3, que contempla: (i) emprego de Lógica Fuzzy
Tipo-2 Intervalar para tratamento de incertezas na definição
dos atributos de QoS; (ii) geração dinâmica de Regras Fuzzy,
explorando o método de Wang-Mendel; e (iii) tradução das
preferências dos clientes em regras Fuzzy. Além disso, um
cenário de uso, comparando a classificação de recursos, aplicando
diferentes preferências de cliente é apresentado.

Palavras-Chave— Geração de Regras Fuzzy; Classificação de
Recursos; Internet das Coisas; Lógica Fuzzy Tipo-2.

Abstract— With the growing number of resources in the IoT,
the challenge arises to select the available resource that offers
the best Quality of Service (QoS) to the client, considering their
preferences. This work aims to conceive the IoT-DFR3 proposal,
which contemplates: (i) use of Interval Type-2 Fuzzy Logic to
deal with uncertainties in the definition of QoS attributes; (ii)
dynamic generation of Fuzzy Rules, exploring the Wang-Mendel
method; and (iii) translating client preferences into Fuzzy rules.
In addition, a usage scenario, comparing the classification of
resources, applying different client preferences is presented.

Keywords— Generating Fuzzy Rules; Resource Classification;
Internet of Things; Type-2 Fuzzy Logic.

I. INTRODUÇÃO

A Internet das Coisas (IoT) é considerada uma evolução
computacional a qual contempla uma infinidade de objetos
físicos embarcados com sensores e atuadores, conectados por
redes com e sem fio e que se comunicam através da Internet
[1]. A previsão é que até 2030 em torno de 125 bilhões
de recursos estejam conectados à IoT [2], podendo cada um
destes recursos oferecer mais de um serviço. Deste modo,
a seleção dos recursos cujos serviços melhor atendam os
requisitos de um cliente, entre os vários recursos aptos, pode
resultar em uma tarefa complexa.

Atendendo o perfil operacional da infraestrutura da IoT, uma
proposta de seleção, deve considerar os requisitos funcionais
e os não funcionais dos recursos envolvidos. Os requisitos
funcionais indicam aquilo que os serviços devem oferecer.
Os requisitos não funcionais, por sua vez, são associados à
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Qualidade de Serviço (QoS), apontam para as expectativas
operacionais dos serviços. Por exemplo, a “disponibilidade”,
que é a porcentagem de tempo que um serviço permanece
funcionando; e/ou o “tempo de resposta”, que é o tempo
necessário para um serviço responder [3].

Os requisitos funcionais são utilizados para definir se um
certo recurso é capaz de atender as demandas de um cliente,
por sua vez, a avaliação de parâmetros não funcionais de QoS
dos serviços fornecidos pelos recursos, estabelecem a base
para selecionar entre os recursos apropriados, quais são os
mais aptos para atender a demanda de um cliente.

Para tanto, é preciso classificar os recursos segundo os
parâmetros não funcionais, para então selecionar os mais
adequados. Nesta classificação, se faz necessário considerar as
incertezas dos clientes na caracterização de suas preferências,
quanto aos parâmetros de QoS que lhe são mais apropriados.

A expectativa deste trabalho é utilizar Lógica Fuzzy (LF)
Tipo-2 Intervalar para tratamento destas incertezas dos clien-
tes, o que se torna bastante complexo de ser feito com as
lógicas clássicas. A LF procura representar o conhecimento e
o raciocínio humano de modo o mais real possível, facilitando
assim o desenvolvimento de sistemas complexos [4].

Por outro lado, os aspectos de heterogeneidade e escalabi-
lidade da IoT, fazem com que o número de regras a serem
utilizadas na LF cresça, a medida que aumenta o número de
parâmetros de QoS considerados. Nesta perspectiva, surge o
desafio de pesquisa deste trabalho, que é reduzir o esforço
associado a criação manual de regras para o sistema Fuzzy
empregado na classificação de recursos.

Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho é conceber
uma proposta denominada IoT-DFR3 (IoT-Dynamic Fuzzy
Rules for Resource Ranking), para geração dinâmica de Regras
Fuzzy, explorando o método de Wang-Mendel (WM) [5].
O IoT-DFR3 foi desenvolvido, enquanto uma arquitetura de
software, com o intuito de ser integrado à proposta EXEHDA-
RR [6], direcionada à seleção de recursos na IoT.

Existem vários métodos para geração de regras na LF.
Dentre eles, optamos pelo emprego do método WM que é
oportuno para construção de regras Fuzzy, considerando dados
de natureza numérica, os quais representam amostras de um
determinado conjunto de dados [7]. Além disto, esse método
fornece precisão ao elaborar as regras, e as produz de forma
que possa ser manipuladas por não especialistas [8].

Este trabalho está organizado do seguinte modo: na Seção
2 são apontados os trabalhos relacionados, na Seção 3, a
proposta IoT-DFR3, na Seção 4, o cenário de uso e, por fim,
na Seção 5 as considerações finais.
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II. TRABALHOS RELACIONADOS

Uma revisão bibliográfica foi realizada, sendo apontados
nesta Seção somente os trabalhos que mais se relacionam ao
IoT-DFR3. Esta revisão contribuiu para as discussões referen-
tes as funcionalidades a serem propostas para a arquitetura de
software do IoT-DFR3.

O trabalho [9] aponta um modelo baseado em Lógica Fuzzy
com o intuito de ajudar os consumidores de serviços da Web
a classificar o serviço mais adequado, tendo em conta suas
preferências.

A proposta [10], aborda o uso de Lógica Fuzzy para
seleção de recursos, composição e adaptação de QoS em
tempo de execução. Utiliza atributos de QoS como entrada
de um Sistema Baseado em Regras Fuzzy (SBRF). O sistema
implementa um conjunto de mecanismos de adaptação com
base no monitoramento da saída e na nova seleção automática
de serviços.

Em [11] é abordado um modelo baseado em Lógica Fuzzy
para seleção de serviços em mercado eletrônico de acordo
com as preferências dos clientes. A proposta, denominada de
FOCUSS, inclui os métodos Fuzzy AHP para obter os pesos
dos atributos de QoS, Fuzzy DM para obter os valores de
QoS desejados pelo usuário e por fim, um módulo de Fuzzy
MOP para avaliar os serviços com relação as preferências do
usuário.

O trabalho [12], indica um modelo Fuzzy para seleção de
serviço de nuvem, considerando os atributos de QoS. Empre-
gando o método do AHP (processo de hierarquia analítica)
para calcular os pesos e Fuzzy TOPSIS (preferência de ordem
por similaridade à solução ideal) para a classificação final.

Ao analisar as contribuições destes trabalhos e considerando
que esta pesquisa tem como foco central propor uma arqui-
tetura de software, IoT-DFR3, para geração de regras Fuzzy
e que permita o cliente selecionar de modo confortável suas
preferências para cada atributo de QoS, oferecendo suporte a
eventuais incertezas no momento desta definição, destacaría-
mos que a geração automatizada de regras constitui o principal
diferencial deste trabalho.

III. IOT-DRF3 : ARQUITETURA E FUNCIONALIDADES

Esta seção apresenta a concepção da proposta IoT-DRF3.
A premissa central buscada é gerar dinamicamente as Regras
Fuzzy que serão empregadas para classificação de recursos na
IoT, visando também a integração da arquitetura de software
do IoT-DRF3 ao EXEHDA-RR.

A. Explorando a Geração Automática de Regras Fuzzy

A adoção do Método de WM na proposta IoT-DFR3,
proporcionará agilidade ao gerar as regras Fuzzy de forma
automática e contribuirá com a redução no número de regras.
Por exemplo, ao utilizar 3 atributos, teríamos um total de 27
regras. Agora, aplicando o Método de WM para os mesmos 3
atributos, consegue-se uma redução superior a 50% no número
total dessas mesmas regras. Lembrando que quanto maior o
número de atributos, consequentemente maior o número de
regras.

Além do Método de WM, é permitido a inserção manual
de regras na Base de Regras Fuzzy. Possibilitando assim,
acrescentar um conjunto de regras específicas para certas pre-
ferências. Com isso, o IoT-DFR3, aprimorará o funcionamento
do EXEHDA-RR no desenvolvimento e na manipulação das
regras.

B. Explorando Preferências do Especialista

O cliente define quais são suas prioridades por meio de
variáveis linguísticas e um especialista pode atribuir regras
adicionais para contemplar essas preferências

O especialista também desenvolve as funções de pertinência
referentes à Lógica Fuzzy Tipo-2 Intervalar para cada atributo
presente no conjunto de preferências que está sendo conside-
rado.

A proposta IoT-DFR3 permite que o cliente selecione essas
preferências de cada um dos atributos de QoS dos recursos.
Esses atributos possuem as opções de configuração High (H),
Medium (M) ou Low (L).

Os atributos de QoS dos recursos são normalizados e então,
submetidos como entrada no Sistema Fuzzy Tipo-2, sendo
fuzzificados através de funções de pertinência triangulares e
trapezoidais. A arquitetura da proposta IoT-DFR3 é exibida na
Figura 1 e suas etapas são caracterizadas a seguir.

Fig. 1. Arquitetura de Software da Proposta IoT-DFR3

C. Normalização e Fuzzificação

No processo de normalização, o melhor valor de atributo
de QoS é normalizado em 100. Esse procedimento é feito
para cada um dos atributos. Porém, os atributos que já têm
os seus valores definidos numa escala entre 0 e 100, não
são normalizados, como acontece com o atributo AV. A
normalização é executada conforme a Eq.(1) se o critério deve
ser maximizado ou Eq.(2) se o critério deve ser minimizado.

hi,j =

[
vi,j ∗ 100
max(vj)

]
(1) hi,j =

[
min(vj) ∗ 100

vi,j

]
(2)

Ao finalizar a normalização, é realizado o processo de
fuzzificação, que transforma um valor crisp em um valor
Fuzzy, Ã apontando o grau de pertinência do elemento x ∈ U
no conjunto Fuzzy A, geralmente dado na forma trapezoidal
(Ã = (a, b, c, d)) ou triangular (Ã = (a, b, c)) [13].
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No sistema Fuzzy Tipo-2 intervalar, cada atributo é subme-
tido como entrada. Foram utilizados três atributos de entrada
cujos nomes são Response Time (RT), Availability (AV) e
Throughput (TH). E como variável de saída, somente o peso
para o recurso avaliado, definido de Weight.

Os valores dos Termos Linguísticos H, M e L para as
variáveis RT, AV e TH, são exibidos na Tabela I. Ao qual,
o Termo Linguístico H foi determinado com função de per-
tinência triangular e os Termos M e L foram atribuídos com
funções de pertinência trapezoidal. Na coluna do meio e na
coluna da direita, indicam os limites superiores e inferiores,
FP Superior e FP Inferior, respectivamente.

TABELA I
IOT-DFR3 - VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS TIPO-2: RT, AV E TH

Termo Linguístico FP Superior FP Inferior
H - High (56,100,100) (68,100,100)

M - Medium (31,46,68,83) (43,58,56,71)
L - Low (0,0,38,58) (0,0,26,46)

A variável Weight, de saída, foi definida utilizando funções
de pertinência trapezoidal, cujos valores são representados na
Tabela II.

TABELA II
IOT-DFR3 - VARIÁVEL LINGUÍSTICA TIPO-2: WEIGHT

Termo Linguístico FP Superior FP Inferior
H - High (46,76,100,100) (58,88,100,100)

M - Medium (6,36,63,93) (18,48,51,81)
L - Low (0,0,28,53) (0,0,16,41)

D. Repositório, Seletor e Base de Regras

Os conjuntos de regras empregados, tanto os gerados pelo
método WM, quanto os adicionados manualmente, são arma-
zenados no Repositório de Regras, assim como as funções de
pertinência desenvolvida pelo especialista. Com isso, o Seletor
de Regras tem o objetivo de filtrar o conjunto que será utilizado
no processo de Classificação, de acordo com as preferências
estabelecidas pelo cliente.

Já a Base de Regras, aponta como as variáveis são exe-
cutadas em Termos Linguísticos pelo Motor de Inferência.
Conforme o controlador Fuzzy concebido por Mamdani [14],
foi desenvolvido um método para o processo de decisão
baseado em regras do tipo “se X então Y”, no qual tanto
o antecedente quanto o consequente são valores de variáveis
linguísticas, expressos por meio de Conjuntos Fuzzy.

A intersecção e a união, são os operadores Fuzzy mais
utilizados. O método de Mamdani agrega as regras por meio
do operador de união (definido como “ou”) que é representado
pelo operador máximo e, em cada regra, o operador de
intersecção (definido como “e”) que é indicado pelo operador
mínimo.

A proposta IoT-DFR3, também permite criar e configurar
um perfil com diferentes regras e/ou outras funções de perti-
nência. A Figura 2 exibe a interface com essas opções.

Para a elaboração das regras, mesmo utilizando o Método
de WM, aplica-se a lógica de que o menor valor dos Termos
Linguísticos entre as variáveis de entrada, seja atribuída na

Fig. 2. Modo de Administração - Cadastro de Perfil

variável de saída. Por exemplo, a primeira regra da Tabela
IV pode ser desmembrada do seguinte modo: Se HighRT e
HighAV e LowTH então LowWeight. Ou seja, a variável de
entrada TH recebe o menor termo linguístico (Low), então, a
variável de saída Weight recebe o mesmo termo Low.

E. Motor de Inferência Fuzzy

O objetivo do Motor de inferência Fuzzy é executar as
regras, conforme a Base de Regras, elaboradas com operadores
de composição e conectivos lógicos da LF. Este bloco aplica
o Método de Inferência de Mamdani para Conjuntos Fuzzy
Tipo-2. E após concluir seu propósito, é necessário modelar o
Conjunto Fuzzy Tipo-2 em Conjunto Fuzzy Tipo-1. Para isso,
utiliza-se um redutor de tipo.

F. Redutor Tipo-1, Defuzzificação e Ordens Admissíveis

O Redutor Tipo-1 transforma o Conjunto Fuzzy Tipo-2
Intervalar em Tipo-1. Este bloco efetua o Método do centroide,
que utiliza o algoritmo de Karnik-Mendel (KM) [15] para
aplicar a modelagem. O Método fornece o intervalo fechado
[CL, CR] sendo o mínimo (CL) e o máximo (CR) dos cen-
troides de Conjuntos Fuzzy Tipo-1, cuja função de pertinência
está contida na mancha de incerteza (Footprint of Uncertainty
- FOU) [16].

Nota-se que ao defuzzificar os intervalos para obter um valor
crisp com o propósito de ordenar e para fazer a classificação
final, em alguns casos, o valor defuzzificado de intervalos
diferentes permanece o mesmo, o que dificulta no processo da
classificação. Por isso, a defuzzificação não é efetuada como a
média entre dois valores, onde o primeiro calcula o ponto final
esquerdo do intervalo (CL) e o último calcula o ponto final
direito (CR). Portanto, optou-se por preservar os intervalos e
ordená-los por meio de Ordens Admissíveis.

Ao terminar esta etapa, obteve-se uma lista de intervalos,
gerados a partir dos Conjuntos Fuzzy Tipo-2 Intervalar, com
muitos elementos que podem não ser comparáveis pela ordem
parcial usual, uma ordem total de intervalos apontados com
base nas ordens admissíveis, como proposto por [17].

Nesta perspectiva, o desenvolvimento do IoT-DFR3 não
restringe o uso de operadores de agregação (como média arit-
mética) aplicados sobre os limites superior e o limite dos dados
do intervalo no processo final da etapa de defuzzificação.
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Esse método modela as incertezas relacionadas com as
preferências do cliente e a imprecisão dos cálculos computaci-
onais. Deste modo, é possível garantir a comparação de todos
os dados do intervalo de saída. Assim, considera a ordem de
Xu e Yager [17], ao qual os recursos são classificados em
ordem decrescente de intervalos através da ordem admissível.

IV. CENÁRIO DE USO

Este cenário de uso contempla requisições por recursos.
Estes recursos inerentes à IoT, são disponibilizados pelo QWS
Dataset versão 2.0 [18], contendo um total de 2.507 recursos,
atualizados em novembro de 2019. O Dataset possui ao todo
nove atributos de QoS e foram selecionados três destes, que
são entendidos como os mais significativos para as demandas
do cliente, o RT, AV e TH.

O IoT-DFR3 utiliza a ferramenta Juzzy, proposta por [19],
para manipulação do Sistema Baseado em Regras Fuzzy Tipo-
2 (SBRF2). Ambos foram desenvolvidos em Java, possibili-
tando a integração destas.

Foi elaborada uma avaliação para classificar 13 recursos (Ta-
bela III), na qual foram geradas regras Fuzzy automaticamente,
atribuindo as preferências do cliente para HHH, HLM e MLH
com o propósito de comparar entre estas, qual melhor satisfaz
as necessidades do cliente a fim de oferecer mais Qualidade
de Serviço (QoS).

Para explicar, por exemplo, o significado da preferência
HLM, denota-se que o atributo RT é High, o AV é Low e
TH Medium.

A Figura 3 exibe as opções para seleção das preferências e
o perfil de regras a ser selecionado. No caso, o “Default”, ao
qual as regras são geradas pelo Método de WM.

A Tabela III, aponta os valores dos atributos antes de serem
normalizados e após a normalização. Essa mesma entrada, com
os atributos normalizados e a saída W indicada na Tabela III,
é utilizada para gerar o conjunto de regras pelo Método de
WM. Essa saída W é o consequente da regra, onde o valor 1
significa High, 2 Medium e 3 Low.

TABELA III
CENÁRIO DE USO - AMOSTRA COM 13 RECURSOS

Original Normalizado
ID RT AV TH RT AV TH W
01 221,48 90 10,9 99,77 90 98,20 1
02 239,22 85 7,7 92,37 85 69,37 2
03 261,09 85 5,4 84,63 85 48,65 3
04 256,39 85 5,1 86,18 85 45,95 3
05 220,96 87 11,1 100 87 100 1
06 243,91 85 7,1 90,59 85 63,96 2
07 223,83 92 10,8 98,72 92 97,30 1
08 250,74 86 7 88,12 86 63,06 2
09 246,43 85 9,7 89,66 85 87,39 1
10 277,35 86 6,3 79,67 86 56,76 2
11 280,39 86 6,4 78,80 86 57,66 2
12 275,87 85 6,5 80,10 85 58,56 2
13 267,43 86 5,7 82,62 86 51,35 2

A Tabela IV, exibe o conjunto de regras produzido pelo
Método de WM e processadas pelo Motor de Inferência
Fuzzy com a preferência HHH. A primeira coluna apresenta
a regra completa, e na segunda coluna, os pesos das regras
estabelecido pelo Método de WM. Já na Tabela V e Tabela VI,

Fig. 3. Cenário de Uso - Preferências do Cliente (HLM)

apresentam as regras adicionais, aplicadas manualmente, em
conjunto com as regras fixas (Tabela IV), para as preferências
HLM e MLH respectivamente.

TABELA IV
IOT-DFR3 - BASE DE REGRAS MAMDANI (MÉTODO WM)

Regras Pesos
Se HighRT e HighAV e LowTH então LowWeight 0.23

Se HighRT e HighAV e MediumTH então MediumWeight 0.40
Se HighRT e HighAV e HighTH então HighWeight 0.70

TABELA V
IOT-DFR3 - BASE DE REGRAS MAMDANI PARA (HLM)

Regras
Se HighRT então HighWeight

Se MediumTH então MediumWeight

TABELA VI
IOT-DFR3 - BASE DE REGRAS MAMDANI PARA (MLH)

Regras
Se MediumRT e HighTH então MediumWeight

Se HighRT HightWeight

Após o cliente clicar no botão “Aplicar preferências”, é
apresentada a interface resultante da classificação para a prefe-
rência selecionada, HLM, Figura 4. A lista está ordenada pela
ID do recurso e os valores dos atributos estão normalizados.
O intervalo resultante da defuzzificação é caracterizado pelo
Centroide Inferior e Superior e a última coluna exibe a
classificação, onde o número 1 é o melhor recurso apto e 13
para o pior.

A Figura 5 apresenta a comparação da classificação dos 13
recursos para as preferências do cliente HHH, HLM e MLH.
Nessa Figura, o eixo horizontal exibe o ID do recurso e o eixo
vertical o resultado da classificação.

O melhor recurso para a preferência HHH foi o de ID 7,
pois quanto maior o valor do atributo AV, melhor o resultado.
Se comparar o recurso de ID 7 com o de ID 1, o ID 7 ainda
é melhor mesmo tendo os valores de RT e TH maiores, pois
o AV especificado em High possui maior prioridade.

Já para as preferências HLM e MLH, o melhor recurso foi
o de ID 5. Pois recebem como entrada os atributos RT = 100,
AV = 87 e TH = 100. Pelo atributo AV ser atribuído como
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Fig. 4. Cenário de Uso - Classificação da Preferência HLM

Low em ambas preferências e os atributos RT e TH receberem
o maior valor, o ID 5 é classificado como melhor recurso para
essas duas preferências.

Fig. 5. Comparação dos resultados com preferências HHH, HLM, MLH

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tarefa de seleção de recursos na Internet das Coisas
pode tornar-se complexa, se fazendo muitas vezes necessária a
manipulação de uma grande quantidade de recursos, podendo
o cliente também ter incertezas quanto aos atributos de QoS
que irá considerar.

Neste trabalho, foi apresentada a arquitetura de software
da proposta IoT-DFR3, cuja principal contribuição está na
geração de regras na LF para classificação de recursos na IoT,
considerando as preferências do cliente.

No cenário de uso, comparamos os resultados da classi-
ficação de um conjunto de 13 recursos com as preferências
do cliente definida para HHH, HLM e MLH, e o perfil de
configuração definido como “Default”. Resultando no melhor
recurso de ID 7 para a preferência HHH e de ID 5 para HLM
e MLH.

A proposta IoT-DFR3 permitiu gerar as regras Fuzzy de
forma automática, empregando o método de WM. Apresentou
uma redução significativa no número de regras, contribuindo
assim, para uma melhor otimização da Base de Regras Fuzzy.

O IoT-DFR3 mostrou-se promissor, devendo ser integrado à
proposta EXEHDA-RR para classificação de recursos na IoT.

Dentre os trabalhos futuros, destaca-se o desenvolvimento
de uma interface gráfica para gerenciamento e visualização das
regras Fuzzy.
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