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ABSTRACT 

 

The majority of proposed communications protocols in sensor networks thrive on the 

collaborative nature of sensor nodes to optimize a number of important operational 

aspects such as routing, energy consumption, load balancing and traffic optimization. 

Common to all the proposed solutions are the fact of these networks also are projected 

on the traditional layered protocol architecture. In other words, the majority of these 

protocols of communication individually are developed for the different layers of network. 

While these protocols may achieve very high performance in terms of the metrics related 

to each of these individual layers, they are not jointly optimized to maximize the overall 

network performance while minimizing the energy expenditure. Considering the scarce 

resources of sensor networks, the integrated design of networking layers, i.e., the cross-

layer design, stands as a promising alternative to inefficient traditional layered protocol 

architecture. 

Knowing the scarcity of their resources and the importance of optimizing these, 

this work looks at a cross-layer approach for achieving better resource usage. A new 

network architecture known as AONA - Aspect-Oriented Network Architecture is designed 

and evaluated. AONA supports direct communications among the layers when working 

towards a common interest. A new abstract building mechanism is introduced and is 

referred to as aspect. It allows the layers sharing their information to attend their 

interests spread across different layers while also maintaining the gains obtained from 

modular design. Examples of such cross-layer interests include energy consumption, 

security, resilience and other Quality of Service requirements. The thesis validates AONA 

using as proof of concept the MAC and routing layers integrated design in the special 

case of sensor networks. The results show that such paradigm increases node life 

expectancy and improves its performance. In addition, AONA may offer some important 

guidelines and insights into the design of next generation architectures where issues such 

as extensibility, adaptation, reuse and reconfiguration are enforced. 

 

Key Words: computer network architecture, wireless sensor networks, cross-

layer communication, and aspect-oriented software development. 
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RESUMO 

 

Em redes de sensores sem fio, a maioria dos protocolos de comunicação propostos 

explora a natureza colaborativa dos nós sensores e, geralmente, visa a utilização 

eficiente dos recursos, principalmente em relação ao consumo de energia e 

processamento. Comum a todas essas soluções é o fato de que essas redes também são 

projetadas sobre a tradicional arquitetura de protocolos em camada, ou seja, a maioria 

desses protocolos de comunicação é individualmente desenvolvida para as diferentes 

camadas de rede. Enquanto estes protocolos podem alcançar um bom desempenho em 

termos das métricas relativas a cada uma dessas camadas, estes não são otimizados de 

maneira integrada para maximizar o desempenho da rede como um todo, enquanto 

minimizam a quantidade de energia consumida. Considerando os recursos escassos das 

redes de sensores, o projeto integrado das camadas de rede, isto é, o projeto cross-

layer, se apresenta como uma alternativa promissora para a ineficiência das tradicionais 

arquiteturas de protocolos em camadas. 

 Neste contexto, este trabalho discute as arquiteturas cross-layer existentes e 

propõe uma nova arquitetura de rede, denominada Arquitetura de Rede Orientada a 

Aspecto (AONA - Aspect-Oriented Network Architecture). Ao invés da comunicação entre 

as camadas ser estritamente entre protocolos adjacentes, a AONA permite a 

comunicação direta entre protocolos (comunicação cross-layer) através da introdução de 

um novo mecanismo de abstração, o aspecto. Esse mecanismo permite à arquitetura de 

rede proposta o compartilhamento de informações e, ao mesmo tempo, garante a 

modularização de interesses que estão dispersos nas diferentes camadas como energia, 

segurança, tolerância a falhas ou outros requisitos de QoS (Quality of Service). 

Para demonstrar a viabilidade do uso dos conceitos propostos na arquitetura 

AONA, um projeto integrado entre as camadas de controle de acesso ao meio (MAC) e de 

roteamento é construído sob uma pilha de protocolos especificamente desenvolvida para 

redes de sensores. Os resultados obtidos mostram que a solução proposta melhora o 

desempenho e o tempo de vida das redes de sensores quando comparada com a 

abordagem tradicional (sem otimização cross-layer). 

Além de comprovar que a melhoria na eficiência das redes de sensores sem fio 

pode ser obtida através do projeto de uma arquitetura cross-layer, este trabalho propõe 

que a AONA sirva como projeto genérico para as futuras arquiteturas de redes de 

computadores, visto que fornece um melhor modelo de projeto e implementação para 

arquiteturas de rede em termos de extensibilidade, adaptabilidade, reusabilidade e 

reconfigurabilidade. 
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CCaappííttuulloo  11    

  

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

1.1. CONTEXTO E MOTIVAÇÃO 

Os recentes avanços na miniaturização dos componentes de hardware e nas 

tecnologias de comunicação sem fio têm estimulado o desenvolvimento e a 

utilização de Redes de Sensores sem Fio (RSSF) [1][2][3]. Tipicamente, uma RSSF 

é composta por uma coleção de nós sensores que colaborativamente podem 

monitorar uma variedade de fenômenos do mundo real. De acordo com Estrin et al. 

[4], o uso de tais redes representa um importante marco na revolução da 

informação. 

As RSSFs são aplicadas a uma grande variedade de áreas, tais como 

vigilância, monitoramento e controle de tráfego, automação industrial, manufatura, 

robótica, monitoramento ambiental e aplicações militares. Além disso, a contínua 

evolução das áreas de microeletrônica e nanotecnologia tem servido de estímulo 

para o aumento do campo de atuação dessas redes. Novos sensores geofísicos e 

geoquímicos permitem um monitoramento mais efetivo (confiável e preciso) de 

vulcões, atividades sísmicas, padrões de vento, enfim, da saúde da superfície e da 

atmosfera terrestre. A realização do potencial de novos sensores e tecnologias 

associadas irá requerer avanços em muitas áreas de pesquisa. 

Neste contexto, as redes de sensores têm se tornado uma área prioritária de 

pesquisa em muitas universidades, laboratórios, indústria e agências de pesquisa. 

Por exemplo, a National Science Foundation (NSF) [5], uma das principais agências 

de financiamento a pesquisa nos Estados Unidos, identificou recentemente redes de 

sensores com sendo uma das seis principais áreas de pesquisa que irão possuir um 

papel fundamental no futuro das redes de computadores. No Brasil, o projeto 

SensorNet [6] foi um dos primeiros esforços do governo brasileiro no sentido de 

produzir soluções de hardware, software e arquiteturas de rede aplicadas à área de 

redes de sensores. 
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Atualmente, a maioria dos esforços de pesquisa tem sido dirigida ao 

desenvolvimento de novas plataformas de hardware e de um grande número de 

protocolos e algoritmos para rede, comunicação e processamento da informação. O 

Apêndice B (Redes de Sensores sem Fio: Arquiteturas e Protocolos) incluído nesta 

tese descreve a dimensão desses esforços. 

Essas soluções têm sido tradicionalmente projetadas de acordo com a 

arquitetura em camadas, ou seja, a funcionalidade da rede é essencialmente 

tratada em cada camada como uma caixa preta: as camadas superiores somente 

necessitam conhecer as interfaces para as camadas inferiores, mas não detalhes de 

como as interfaces são implementadas. Claramente, a arquitetura em camada 

fornece modularidade, a qual contribui para a simplicidade e escalabilidade do 

sistema inteiro. Adicionalmente, isto tem sido o fator chave para o sucesso de 

muitos sistemas de rede, incluindo a Internet. 

Enquanto a abordagem em camadas tem sido usada com bastante sucesso 

em redes cabeadas, em redes sem fio esta tem se mostrado cada vez mais 

inadequada. Em redes sem fio existe um acoplamento natural entre as diferentes 

camadas. Por exemplo, a capacidade do enlace de rádio depende dos níveis de 

sinais e interferência e, portanto, depende da potência e do escalonamento de 

transmissão dos outros enlaces. Para complicar ainda mais este contexto, mesmo 

que o escalonamento e a potência atribuída a cada enlace fossem conhecidos, o 

canal sem fio ainda possui variações devido a outros problemas de transmissão 

como o “multipath fading” [7][8]. Essas características são bem diferentes nas 

redes cabeadas onde a capacidade de cada enlace é fixa e conhecida. Portanto, as 

taxas de dados que podem ser suportadas pelas aplicações em redes sem fio estão 

diretamente associadas à maneira como os recursos nas camadas física e MAC (tais 

como modulação, codificação, controle de potência, entre outros) são escalonados. 

Devido a esse forte acoplamento, os pesquisadores têm argumentado que a 

otimização dos sistemas de redes pode ser obtida através do conhecimento de 

determinadas informações disponíveis em cada camada, a qual tem sido 

denominada de “otimização cross-layer” [9][10][11][12][13]. De fato, a lógica é 

bastante simples: o processo de otimização pode obter um melhor desempenho 

quando manipula de maneira integrada as variáveis de controle de duas ou mais 

camadas, do que quando são otimizadas separadamente. Entretanto, é necessário 

um cuidado especial no desenvolvimento de soluções cross-layer. O forte 

acoplamento entre as camadas pode facilmente tornar o sistema mais complexo, 

imprevisível e frágil. Mudanças em uma camada podem potencialmente serem 

prejudiciais ao sistema, caso o impacto de tais mudanças sobre o comportamento 
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do sistema não seja cuidadosamente considerado [14].  

Em redes de sensores, a maioria dos protocolos de comunicação propostos 

explora a natureza colaborativa dos nós sensores e, geralmente, visa a utilização 

eficiente dos recursos, principalmente em relação ao consumo de energia e 

processamento. Comum a todas essas soluções é o fato de que essas redes 

também são projetadas sobre a tradicional arquitetura de protocolos em camada, 

ou seja, a maioria desses protocolos de comunicação é individualmente 

desenvolvida para as diferentes camadas de rede. Enquanto estes protocolos 

podem alcançar um bom desempenho em termos das métricas relativas a cada 

uma das camadas, estes não são otimizados de maneira integrada para maximizar 

o desempenho da rede inteira, enquanto minimizam a quantidade de energia 

consumida [15]. Considerando os recursos escassos das redes de sensores, o 

projeto integrado das camadas de rede, isto é, o projeto cross-layer, se apresenta 

como uma alternativa promissora para superar algumas das ineficiências das 

tradicionais arquiteturas de protocolos em camadas. 

1.2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Como mencionado anteriormente, as redes de sensores sem fio podem ser 

empregadas em vários cenários de aplicação como: monitoramento ambiental, 

agricultura de precisão, automação de processos industriais, entre outros. Todos 

esses cenários possuem diferentes características e requisitos que potencialmente 

variam de aplicação para aplicação. Mesmo dentro de um dado cenário, as 

condições da rede podem mudar, de maneira não determinística, em função do 

tempo. Independente dos cenários e aplicações existe algumas características que 

são compartilhadas por todas as redes de sensores sem fio, ou melhor, por todas 

as redes ad hoc, como: 

� O canal de comunicação sem fio é naturalmente sujeito a erros e problemas 

como terminal escondido, terminal exposto e desvanecimento do sinal 

(fading). 

� Os dispositivos usados em redes ad hoc geralmente são dependentes da 

capacidade da bateria e, portanto, o gerenciamento de energia pode ser 

uma questão importante. 

� As restrições de energia e as repentinas mudanças no estado do nó 

(ocasionadas por falha no nó, por exemplo) criam freqüentes e 

imprevisíveis mudanças na topologia da rede. 
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� Na maioria das aplicações, a capacidade de comunicação multi-hop é 

assumida e, portanto, um nó pode atuar como roteador encaminhando 

pacotes de outros nós na rede. 

Devido às características mencionadas acima e à alta variabilidade dos 

cenários de aplicação das redes sensores, as atuais implementações dos protocolos 

de rede têm se mostrado ineficiente em lidar com ambiente dinâmico e com as 

restrições de recursos dessas redes [16]. Todos esses fatores têm servido de 

combustível para o desenvolvimento de novos protocolos de rede para as redes de 

sensores. Por exemplo, as restrições de energia e de largura de banda tornam a 

topologia da rede altamente dinâmica resultando, freqüentemente, em falhas nas 

rotas e no estabelecimento de novas rotas. Isto implica no desenvolvimento de 

novos algoritmos de roteamento que possam lidar com as rápidas mudanças de 

topologia encontradas nas redes de sensores sem fio. Semelhantes considerações 

podem ser aplicadas a todos os protocolos de rede para tratar as restrições de 

energia e outras questões como segurança, escalabilidade e tolerância a falhas. 

Indo um passo à frente, uma questão que surge é se a arquitetura de rede usada 

na maioria dos sistemas modernos, denominada de arquitetura de protocolos em 

camadas, é adequada em ambientes de rede altamente dinâmicas.  

 Uma arquitetura de rede para redes dinâmicas (como é o caso das redes de 

sensores sem fio) deve considerar a necessidade de adaptações em todas as 

camadas de protocolos. Essencialmente, isto significa que uma informação da rede 

pode ser obtida e compartilhada com outros protocolos. De posse dessa 

informação, um protocolo pode se adaptar às mudanças das condições da rede e, 

portanto, pode ser empregado de forma eficiente em diferentes cenários e 

ambientes de rede. 

 Uma abordagem que conceitualmente satisfaz os requisitos mencionados 

acima é o paradigma de projeto cross-layer. Uma arquitetura de rede para as redes 

de sensores que permita as adaptações e otimizações necessárias para superar os 

problemas especiais que podem ser encontrados em tais sistemas distribuídos 

ainda é uma questão em aberto. 

Esta tese abordar este problema através da proposta de uma arquitetura 

baseada em mecanismos cross-layer. Em particular, este trabalho está interessado 

em fornecer uma solução arquitetural onde o compartilhamento de informações 

entre camadas pode ser usado: i) para adaptar funcionalidades dos protocolos de 

acordo com as condições da rede; ii) em processos de decisão como o de seleção 

de rotas; iii) ou como entrada para algoritmos projetados para realizar alguma 

otimização. 
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Todavia, várias questões surgem quando se lida com abordagens cross-

layer. Por exemplo, a informação tem que ser compartilhada de algum modo, o que 

inclui acesso à informação, interpretação e representação dos dados, bem como 

questões de como alterá-la [16]. Como mostrado no Capítulo 2, a maioria das 

soluções cross-layer existentes caem dentro de duas categorias: o projeto 

integrado entre duas ou mais camadas, ou a proposta de novas arquiteturas. 

Comum a estas categorias é o fato de que ambas conduzem a perda da 

modularidade fornecida pelo modelo em camadas, visto que os protocolos 

residentes nas camadas devem ser projetados ou adaptados para fazer uso das 

informações disponibilizadas por outros protocolos. Como conseqüência, há um 

aumento na dependência entre protocolos de camadas diferentes ocasionado pela 

quebra das regras de comunicação.  

Além disso, mudanças em uma camada podem potencialmente ser 

prejudiciais ao sistema. Suponha que duas camadas tentem otimizar o 

comportamento de seus protocolos em diferentes direções. Por exemplo, um 

protocolo tenta ser extremamente eficiente no consumo de energia enquanto um 

outro tenta aumentar a vazão. Isto pode implicar em metas de otimização 

conflitantes [16]. Para agravar o problema, o projetista da solução deve ainda 

considerar o efeito de uma interação particular sobre as demais camadas, mesmo 

que aparentemente não relacionadas. Os autores em [14] descrevem esse 

problema como “lei das conseqüências sem propósito”. 

Considerando os problemas levantados, surgem algumas questões 

relevantes e que merecem ser mencionadas. Será possível usufruir dos benefícios 

oferecidos pelo projeto cross-layer e ao mesmo tempo manter a habilidade de 

fornecer transparência entre as camadas? Seria o projeto cross-layer uma boa 

escolha arquitetural para superar alguns dos problemas apresentados pelas atuais 

arquiteturas de rede? 

A seção seguinte apresenta uma descrição sucinta de como a solução 

proposta nesta tese preserva as características chaves de uma arquitetura em 

camadas e ao mesmo tempo permite, de forma estruturada e modular, uma nova 

forma de comunicação entre as camadas. 

1.3. DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA E OBJETIVOS 

A necessidade de uma arquitetura de rede mais flexível torna-se mais evidente no 

domínio das redes sem fio. A arquitetura de protocolos tem se mostrado ineficiente 
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para tratar problemas como o fraco desempenho dos enlaces sem fio, a mobilidade 

dos terminais e as restrições de recursos como largura de banda e energia. A 

necessidade de constantes inserções de novas funcionalidades tem freqüentemente 

levado os desenvolvedores de protocolo a repensar a forma como os sistemas de 

redes são decompostos e integrados. Apesar da decomposição do sistema em um 

número de camadas (níveis) ter provado ser suficiente para a redução da 

complexidade, nem todos os interesses podem ser modularizados em uma 

dimensão ou camada. Energia, segurança e tolerância a falhas são exemplos de 

interesses cujas implementações encontram-se espalhadas pelas diferentes 

camadas do sistema.  

Observando os sistemas de rede sob a visão da engenharia de software, a 

arquitetura de software é uma representação em alto nível da estrutura desses 

sistemas, que compreende os componentes de software existentes em cada 

camada, o relacionamento entre os componentes e as propriedades e restrições do 

sistema [17][18]. Para garantir a qualidade do sistema, uma premissa comumente 

aceita pelos projetistas é a necessidade de identificar os interesses básicos para 

guiar a concepção do projeto da arquitetura. 

A necessidade de aperfeiçoar a qualidade do software tem incentivado a 

constante evolução das metodologias de desenvolvimento de software. Um número 

de abordagens de especificação (procedimentos, funções, objetos e classes) tem 

sido introduzido para pensar e representar um problema. Embora essas abordagens 

representem variados graus de abstrações arquiteturais, estas também 

compartilham a idéia comum de que as abstrações devem representar os interesses 

relevantes do sistema. Contudo, alguns interesses não podem ser facilmente 

localizados e especificados com unidades arquiteturais individuais tais como os 

protocolos e as interfaces entre as camadas. Por exemplo, características como 

escalonamento, sincronização e segurança são expressas de tal forma que tendem 

a permear grupos de unidades do sistema.  

Uma tentativa atual para resolver essa questão é o Desenvolvimento de 

Software Orientado a Aspecto (AOSD- Aspect Oriented Software Development) 

[19]. O AOSD se baseia no conceito de separação de interesses e busca identificar 

interesses que estão espalhados pelo código da aplicação e implementá-los como 

módulos separados, denominados de “aspectos”. Os aspectos são definidos como 

propriedades de um sistema que não necessariamente estão organizados como 

unidades funcionais do sistema, mas tendem a entrecortar os grupos de unidades 

funcionais, aumentando sua interdependência e, portanto, afetando a qualidade do 

software [19]. Rotinas para registro de informações, acesso a base de dados, 
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realização de autorização e tratamento de exceções são exemplos de códigos que 

geralmente encontram-se espalhados em diferentes partes de uma aplicação. O 

AOSD sugere que a separação dos interesses transversais em unidade modulares 

menores (aspectos) pode fornecer vários benefícios como a melhoria da 

manutenibilidade, reusabilidade e integração simplificada dos componentes.  

Este trabalho propõe a integração de dois mundos, o do paradigma 

orientado a aspecto e o das arquiteturas cross-layer. Analisando as perspectivas 

apresentadas, a abordagem AOSD pode ser considerada bastante atrativa para a 

realização das otimizações necessárias à arquitetura em camadas. Por exemplo, 

muitos pesquisadores têm argumentado que o “calcanhar de Aquiles” do projeto 

cross-layer é o seu potencial em destruir a modularidade e tornar o sistema como 

um todo mais frágil. A introdução de um novo mecanismo de abstração, o aspecto, 

permite à arquitetura de redes o compartilhamento de informações e, ao mesmo 

tempo, garante a modularização de interesses que estão distribuídos nas diferentes 

camadas. 

Neste contexto, esta tese propõe uma nova arquitetura de rede, 

denominada Arquitetura de Rede Orientada a Aspecto (AONA - Aspect-Oriented 

Network Architecture). Ao invés da comunicação entre as camadas ser estritamente 

entre protocolos adjacentes, a AONA permite a comunicação direta entre protocolos 

(comunicação cross-layer) através dos aspectos. Alguns aspectos relacionados ao 

gerenciamento de energia, mobilidade, segurança e outros requisitos de QoS 

encontram-se dispersos entre as funcionalidades básicas da pilha de protocolos. Por 

exemplo, uma pilha para redes ad hoc projetada para tornar o uso de energia mais 

eficiente pode ser composta por aspectos do sistema que diretamente ou 

indiretamente lidam com a questão de energia. Rotinas criadas para realizar 

otimizações na faixa de transmissão de acordo com topologia da rede e 

mecanismos de tratamento de erro podem ser vistos como aspectos que poderiam 

compor o interesse gerenciamento de energia. Através da definição dos diferentes 

aspectos é possível fornecer um modelo de projeto mais adequado para as 

arquiteturas de redes. 

O objetivo desta tese é propor uma nova arquitetura de rede que: i) forneça 

um modelo de projeto e de implementação de arquiteturas de rede mais adequado 

em termos de extensibilidade, adaptabilidade, reusabilidade e reconfigurabilidade 

e; ii) permita através da comunicação cross-layer melhorar o desempenho e o 

tempo de vida das redes de sensores. 

Mais ainda, além de mostrar que a melhoria de desempenho das redes de 

sensores sem fio pode ser obtida através do projeto de uma arquitetura cross-
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layer, este trabalho propõe que a AONA sirva como projeto genérico para as futuras 

arquiteturas de redes de computadores.  

De nosso conhecimento, este trabalho fornece a primeira iniciativa para 

integrar os conceitos relacionados ao desenvolvimento orientado a aspecto e à 

otimização cross-layer em uma arquitetura de rede. 

1.4.  CONTRIBUIÇÕES 

As principais contribuições deste trabalho podem ser sumarizadas como: 

� A principal contribuição desta tese é a proposta de uma nova Arquitetura de 

Rede Orientada a Aspecto (AONA) que fornece novos mecanismos para 

encapsular interesses individuais dentro de construções arquiteturais 

independentes. A AONA introduz um novo nível de abstração à arquitetura 

em camada que possibilita ao projetista tratar os requisitos dos sistemas de 

uma maneira orientada a aspectos. Além de preservar as características de 

uma arquitetura em camadas, a AONA permite a melhoria de desempenho e 

uma nova forma de suportar as otimizações cross-layer. 

� Identificação, implementação e avaliação de comunicação cross-layer entre 

as camadas MAC e de roteamento. Seguindo as diretrizes propostas pela 

AONA, o Capítulo 4 mostra uma abordagem integrada entre as camadas 

MAC e de roteamento. O aspecto conectividade é desenvolvido e integrado à 

pilha de protocolos disponível no sistema operacional TinyOS [20] para 

mostrar a viabilidade da arquitetura AONA, bem como demonstrar a 

utilidade da comunicação cross-layer para aumentar o desempenho e o 

tempo de vida das redes de sensores sem fio.  

� A apresentação de uma taxonomia para a análise e classificação das 

propostas de projeto cross-layer existentes. O Capítulo 2 apresenta as 

principais propostas de projeto cross-layer encontradas na literatura e as 

caracteriza considerando a forma como as informações são compartilhadas 

entre as camadas.  

� A especificação e implementação de novos algoritmos de roteamento para 

redes de sensores sem fio [21][22]. Estes algoritmos foram integrados a 

pilha de protocolos disponível no sistema operacional TinyOS e usados na 

validação da proposta de comunicação cross-layer entre as camadas MAC e 
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de roteamento. Alguns resultados dessa pesquisa foram publicados como 

dissertação de mestrado [23]. 

Outras contribuições foram desenvolvidas durante o processo de pesquisa 

desta tese e serviram de alicerce para o desenvolvimento de todo o trabalho 

exposto. Dentre as quais se destacam: 

� Avaliação de técnicas estatísticas para descrever o comportamento do 

consumo de energia dos nós sensores [24][25][26][27]. 

� Projeto, desenvolvimento e avaliação de um middleware para redes de 

sensores sem fio [28][29][30]. O middleware proposto, denominado Mires, 

incorpora características do modelo de comunicação orientado a mensagens 

fornecendo um serviço publish/subscribe que possibilita a comunicação 

assíncrona entre as aplicações.  

 

Os resultados obtidos durante o desenvolvimento deste trabalho foram 

publicados em conferências e periódicos nacionais e internacionais. Uma lista com 

as publicações obtidas durante o desenvolvimento desta tese é apresentada no 

Apêndice A. 

1.5. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte maneira: 

� O Capítulo 2 apresenta uma fundamentação teórica importante para 

embasar este trabalho. Este capítulo fornece algumas definições para o 

projeto cross-layer encontradas na literatura e uma taxonomia utilizada para 

análise e classificação das principais propostas de projeto cross-layer. Além 

disso, este capítulo também apresenta algumas questões em aberto que 

podem servir de norte para os projetistas de protocolos. 

� O Capítulo 3 descreve as principais metas de otimização que devem ser 

consideradas durante o projeto cross-layer em redes de sensores e 

apresenta detalhes de como a informação disponível em uma camada pode 

ser usada para ajustar os parâmetros em outra camada. 

� O Capítulo 4 apresenta a arquitetura AONA. Este capítulo descreve os 

mecanismos necessários para construir sistemas de rede baseados na 

arquitetura proposta de maneira simples e incremental. Além disso, o 
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capítulo foi organizado para auxiliar os projetistas na utilização da 

arquitetura AONA.  

� O Capítulo 5 avalia a viabilidade da implementação da arquitetura AONA 

pela utilização de uma plataforma de simulação para redes de sensores. Este 

capítulo propõe algumas interações cross-layer entre as camadas MAC e de 

roteamento através da “aspectização” de algumas funcionalidades da 

arquitetura.  

� O Capítulo 6 apresenta as conclusões e a descrição de alguns trabalhos a 

serem considerados no futuro. 

� Apêndices: 

• Apêndice A apresenta a lista de publicações obtidas durante o 

doutoramento. 

• Apêndice B fornece uma descrição dos principais protocolos de 

comunicação propostos para as camadas: física, enlace, redes, 

transporte e aplicação. Este levantamento discute as principais 

características, componentes, requisitos e tecnologias usadas na 

implementação das redes de sensores sem fio. 
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CCaappííttuulloo  22    

  

PPRROOJJEETTOO  CCRROOSSSS--LLAAYYEERR  

 

Durante a última década houve um crescimento significativo, tanto em quantidade 

quanto em diversidade, dos sistemas de comunicação. A Internet, por exemplo, e 

em particular a Word Wide Web (WWW), tem se tornado parte integrante da vida 

das pessoas. A necessidade por acesso a informação tem servido como combustível 

para o desenvolvimento de novas tecnologias (LAN, WLAN, Celular, DSL, TV a cabo, 

entre outras) e dispositivos de acesso (notebooks, PDAs, Celulares, Sensores, por 

exemplo). Adicionalmente, essa revolução na informação também resultou no 

aumento da complexidade e diversidade dos sistemas e, conseqüentemente, na 

necessidade de discussão arquitetural sobre como englobar essas novas tecnologias 

que possuem características de comportamento e requisitos de desempenho bem 

diferentes. 

A arquitetura em camadas tem sido extraordinariamente eficiente em lidar 

com a diversidade e mudanças. Entretanto, a discussão sobre a necessidade de 

mudança arquitetural não havia sido tão forte, como pode ser testemunhado pelo 

grande número de críticas e contrapropostas emergidas a partir da comunidade de 

pesquisa [31][32][33]. Encontrar uma arquitetura que possibilite a efetiva 

integração das novas tecnologias considerando o ambiente dinâmico das redes de 

computadores ainda é uma questão em aberto. 

Em paralelo a efervescência das novas tecnologias e dispositivos, a 

decomposição do sistema em um número de camadas (níveis) também tem sido 

questionada pelos desenvolvedores de protocolos. A separação de interesses em 

camadas consiste numa forma de dividir e organizar o software em partes 

manejáveis e tem sido bastante útil para redução da complexidade do sistema. 

Contudo, nem todos os interesses podem ser modularizados em uma dimensão 

(camada). Desempenho, energia, segurança e tolerância a falhas são exemplos de 

interesses cujas implementações se espalham pelas diversas camadas dos 

sistemas, de forma transversal aos interesses funcionais modelados em cada 

camada. Entender os problemas relacionados à arquitetura é crucial para o 

entendimento do surgimento de novas metodologias de projeto e de 



 

25 

desenvolvimento de sistemas que, de modo evolucionário ou revolucionário, tentam 

suprir as ineficiências inerentes à abordagem em camadas.  

Recentemente, houve um aumento significativo no número de propostas 

para protocolos de redes sem fio que consideram a interação entre as várias 

camadas da pilha de rede, comprovando que é necessária uma nova disposição 

para os protocolos de rede. Neste contexto, diversas propostas têm mostrado que a 

melhoria do desempenho dos sistemas de redes pode ser obtida através do 

conhecimento de determinadas informações disponíveis em cada camada 

[34][35][36]. Tal conceito tem sido denominado de “otimização cross-layer” [35].  

Este capítulo apresenta o estado da arte na área do projeto cross-layer. O 

capítulo inicia com a apresentação de algumas definições para o projeto cross-layer 

encontradas na literatura. Em seguida apresenta uma taxonomia para classificar as 

principais propostas de projeto cross-layer. Por último, são apresentadas algumas 

questões de projeto que podem guiar os projetistas de protocolos. Além disso, os 

desafios apresentados podem ser vistos como novas oportunidades de pesquisas. 

2.1. DEFINIÇÃO DE PROJETO CROSS-LAYER 

O projeto arquitetural das redes de computadores tem sido baseado sobre o 

modelo de referência OSI (Open Systems Interconnection). Nesse modelo, as 

funções de um protocolo são divididas entre camadas. Cada camada pode executar 

serviços para a camada imediatamente acima e fazer requisições para a camada 

imediatamente abaixo, ou seja, a comunicação ocorre apenas entre camadas 

adjacentes e por meio de interfaces conhecidas e bem definidas. Portanto, seguir a 

arquitetura em camadas também implica em dizer que os protocolos pertencentes 

às diferentes camadas não podem acessar qualquer interface (informação) que não 

esteja definida nas regras de comunicação estabelecidas pela arquitetura. 

Uma alternativa que tem sido usada pelos projetistas de protocolos para 

superar tais restrições de comunicação visando à melhoria do desempenho dos 

sistemas é permitir a comunicação direta entre os protocolos de camadas não-

adjacentes ou o compartilhamento de variáveis entre as camadas. Tal violação às 

regras de comunicação da arquitetura em camadas tem sido denominada projeto 

cross-layer [37].  

Não existe uma definição precisa do termo “projeto cross-layer”. 

Genericamente, este termo pode ser definido como sendo o compartilhamento de 

informações entre as diferentes camadas de rede, as quais podem ser usadas como 
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entrada para algoritmos, protocolos, processos de decisão e adaptações [16].  

Num contexto da engenharia de software, o projeto cross-layer é 

essencialmente uma modificação na pilha de protocolos existente. Um bloco de 

código poderia, de alguma forma, ser acoplado as camadas existentes para tornar 

possível a comunicação entre camadas. Como não existe um consenso sobre a 

maneira como as informações disponibilizadas pelas diferentes camadas podem ser 

acessadas e compartilhadas, diversas soluções de projeto cross-layer têm sido 

propostas nos últimos anos. A seção seguinte exemplifica e categoriza as principais 

propostas encontradas na literatura.  

2.2. PROPOSTAS DE PROJETO CROSS-LAYER 

Esta seção define uma taxonomia para as principais propostas de soluções cross-

layer baseada na forma como as interações entre camadas são realizadas. A Figura 

2.1 apresenta a taxonomia empregada na classificação e análise dessas soluções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Taxonomia para os diferentes tipos de propostas de projeto cross-layer. 

Como observado na Figura 2.1, as propostas de projeto cross-layer caem 

dentro de duas categorias básicas: acoplamento entre camadas e propostas de 

novas arquiteturas. As seções seguintes discutem essas categorias e apontam 

alguns exemplos relevantes. Dois pontos merecem ser esclarecidos: primeiro, os 

exemplos apresentados a seguir são apenas representativos e não exaustivos. 

Segundo, é assumido que as arquiteturas referenciadas nos exemplos seguem o 

modelo de cinco camadas (TCP/IP). 
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2.2.1. PROPOSTAS DE ACOPLAMENTO ENTRE CAMADAS 

O termo “cross-layer” significa permitir a interação direta entre os protocolos de 

camadas adjacentes ou não. Na maioria das abordagens cross-layer existentes, 

essa interação ocorre através da definição e criação de novas interfaces entre as 

camadas. Uma camada pode interagir com as camadas acima ou abaixo dela e, 

dependendo da direção do fluxo da informação estas interfaces podem ser 

subdivididas em: 

� Interfaces Unidirecionais – onde o fluxo da informação segue apenas uma 

direção, podendo ocorrer de uma camada superior para outra inferior ou 

vice-versa. 

� Interfaces Bidirecionais – onde o fluxo da informação é bidirecional, ou seja, 

em ambos os sentidos. 

Na literatura existe uma grande quantidade de soluções [39][40][41][42]  

onde a interação entre camadas é realizada através do acoplamento de camadas. 

Para efeito ilustrativo serão apresentados alguns exemplos, envolvendo diferentes 

camadas, que resultam na criação de interfaces unidirecionais e bidirecionais. 

INTERFACES UNIDIRECIONAIS  

Uma interface unidirecional pode ser criada devido à necessidade de um protocolo 

de camada mais alta requerer alguma informação de um protocolo de camada mais 

baixa ou vice-versa. O compartilhamento de informações pode envolver duas ou 

mais camadas. Por exemplo, a integração entre os protocolos MAC com 

informações advindas da camada física (taxa de bits errados, relação sinal/ruído, 

potência de transmissão, etc.) são freqüentemente tratadas na literatura. Os 

autores em [39] investigam os efeitos da taxa de bits errados e da potência de 

transmissão sobre o tamanho do pacote e mostram que a integração entre os 

mecanismos de controle de potência e de acesso ao meio pode reduzir o consumo 

de energia da rede. Song e Li em [40] investigam a possibilidade de otimização 

cross-layer para redes sem fio OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 

Uma função de utilidade é usada para construir uma ponte entre as camadas física 

e de acesso ao meio, e para obter um balanceamento entre eficiência e justiça na 

alocação dos recursos da rede. Os resultados obtidos mostram um ganho de 

desempenho significativo possibilitando um aumento no número de nós ativos na 

rede. 
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A cooperação entre as camadas de enlace e rede também é bastante 

explorada. Sichitiu em [41] propõe um esquema de conservação de energia 

baseada no escalonamento dos nós sensores. No esquema proposto, os nós criam 

dinamicamente um escalonamento on-off em que os nós permanecerão ativos 

durante certo período e inativos o restante do tempo. O algoritmo de roteamento 

utiliza esse escalonamento para encaminhar os dados para a estação base. Skraba 

et al. em [42] propõem um esquema em que um algoritmo de roteamento 

geográfico utiliza informações implicitamente distribuídas da localização de cada nó, 

obtidas na camada de enlace, para tomar as decisões de roteamento. 

Algumas soluções propõem o compartilhamento de informações entre a 

camada de transporte e outras camadas. Um exemplo clássico é o emprego do 

mecanismo de notificação de congestionamento explicito (ECN – Explicit Congestion 

Notification) [43] que é usado pelos roteadores intermediários para notificar as 

condições de congestionamento ao protocolo TCP. Raisinghani et al. em [44] 

mostram como informações obtidas em outras camadas podem ser usadas para 

melhorar o desempenho do TCP em redes sem fio. Os autores propõem duas 

abordagens. Na primeira, a janela anunciada (advertised window) do TCP é 

manipulada para aumentar ou diminuir a vazão das aplicações de acordo com a 

prioridade estabelecida pelo usuário. Na segunda abordagem, a melhoria de vazão 

do TCP é obtida pelo ajuste do mecanismo de controle de congestionamento 

realizado através de informações de conectividade obtidas na camada de rede. Em 

[45] a colaboração entre camadas é alcançada através da introdução de um agente 

dentro da pilha de protocolos. Esse agente possibilita a exploração das mensagens 

ARQ (Automatic Repeat Request) da camada de enlace dentro do esquema de 

confirmação do TCP. Os resultados obtidos com a interação cross-layer mostram 

uma significativa melhoria na vazão do TCP. 

Outras soluções consideram a criação de novas interfaces entre múltiplas 

camadas. Os trabalhos em [46][47] mostram que a otimização integrada entre as 

camadas de física, MAC e roteamento é uma abordagem viável e benéfica para 

implementar eficiência no uso de energia das redes de sensores sem fio. Chen et al. 

[48] propõem um projeto cross-layer envolvendo as camadas de aplicação, MAC e 

física. Os resultados obtidos mostram que a abordagem proposta é uma alternativa 

eficiente para lidar com a entrega de conteúdo com QoS em redes sem fio. Em 

[49], os autores propõem um roteamento cross-layer ciente dos parâmetros e 

informações obtidas nas camadas MAC e física. A abordagem cross-layer proposta 

permite ao algoritmo de roteamento encontrar rotas mais confiáveis. 
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INTERFACES BIDIRECIONAIS 

Interfaces bidirecionais são criadas quando duas camadas podem colaborar uma 

com a outra fornecendo informações necessárias ao desenvolvimento de suas 

funcionalidades. Por exemplo, em [50] foi introduzido a noção de controle de 

potência como parte do protocolo de acesso ao meio baseado em contenção. A 

solução para o problema de acesso ao meio foi dividida em duas fases. Na primeira, 

um algoritmo simples de escalonamento é utilizado para coordenar as transmissões 

dos nós e para eliminar os fortes níveis de interferência inerentes às redes sem fio 

e que não podem ser superados pelo controle de potência. Na segunda fase, um 

algoritmo de controle de potência determina o vetor de potência admissível que 

possa ser usado pelos nós escalonados para satisfazer seus requisitos de 

transmissão. 

Outro exemplo que mostra que a colaboração mútua entre camadas pode 

ser bastante útil para o futuro dos sistemas de comunicação sem fio foi proposto 

em [51]. Neste trabalho, os autores propõem o uso de um esquema adaptativo de 

transmissão para redes CDMA baseado no compartilhamento de informações com a 

camada física. O estado do canal para os enlaces entre cada nó e a estação base é 

conhecido pela MAC que utiliza esta informação para aumentar ou diminuir o 

número de usuários simultâneos permitidos em cada quadro. Por outro lado, um 

mecanismo de controle de potência é utilizado para reduzir o consumo de energia e 

a interferência entre células. 

2.2.2. PROPOSTAS DE ARQUITETURAS CROSS-LAYER 

A segunda classe de propostas de projeto cross-layer é formada pelos diferentes 

arcabouços e arquiteturas que têm surgido nos últimos anos. Nesta categoria estão 

duas subclasses de propostas, conforme a Figura 2.1. A primeira delas é composta 

pelas arquiteturas que mantêm o princípio da separação em camadas e propõem 

uma alteração arquitetural pela introdução de um novo componente responsável 

pela interação entre as camadas. A segunda subclasse é formada pelas arquiteturas 

que propõem uma nova maneira para organizar os protocolos que não seja baseado 

no modelo em camadas. Esta seção discute algumas das principais arquiteturas 

cross-layer propostas. 
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2.2.2.1. ALTERAÇÃO ARQUITETURAL 

MOBILEMAN 

O projeto MobileMAN (Mobile Metropolitan Ad hoc Network) [34], financiado por um 

fundo de pesquisa da Comunidade Européia, visa investigar as potencialidades das 

redes ad hoc pela definição, projeto e avaliação de uma rede ad hoc metropolitana. 

O projeto introduz a sua arquitetura em camadas um componente central, 

denominado de Network Status (NeSt), que atua como um repositório das 

informações compartilhadas pelos protocolos pertencentes às diferentes camadas 

de rede, como mostrado na Figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Arquitetura MobileMAN. 

A arquitetura MobileMAN é composta pelas camadas de aplicação, 

middleware, transporte, rede e  MAC/Física. Na Figura 2.2, as setas verticais 

representam as interações existentes entre as camadas adjacentes e as setas 

horizontais as interações entre camadas não adjacentes (interações cross-layer). 

Nesta arquitetura, a interação entre as camadas é limitada aos parâmetros e 

implementada através do compartilhamento de informações. A inovação da 

arquitetura é uma estrutura de memória compartilhada (NeSt) que é um repositório 

das informações coletadas pelos protocolos de rede. Todos os protocolos projetados 

sobre a arquitetura podem, em tempo de execução, acessar essa memória para 

escrever suas informações e para ler as informações produzidas ou coletadas por 

outros protocolos. 

A separação entre camadas é alcançada pela padronização do acesso ao 

repositório NeSt. Isto implica na definição da maneira como os protocolos podem 

ler e escrever dados nesse repositório. Portanto, a única maneira de fazer uso dos 

benefícios da arquitetura é através do projeto de novos protocolos, ou seja, é 

necessário a substituição dos protocolos existentes por protocolos orientados ao 

NeSt. 
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WIDENS 

WIDENS (Wireless Deployable Network System) [52] é também um projeto 

financiado por um fundo de pesquisa da Comunidade Européia que foi concebido 

com o objetivo de desenvolver um sistema de comunicação ad hoc para futuras 

aplicações de segurança pública, emergências e tragédias. A arquitetura WIDENS 

estende a interação entre camadas para a pilha inteira através do mapeamento de 

parâmetros e estado da informação entre camadas adjacentes. Quando a 

adaptação local é vista como insuficiente para responder eficientemente a 

degradação de desempenho local, o estado da informação e os parâmetros são 

mapeados para as camadas adjacentes para uma resposta mais coordenada. Por 

exemplo, a camada MAC/Física pode responder a problemas de conectividade 

através do aumento da potência de transmissão ou pelo ajuste no mecanismo de 

correção de erro. Caso a resposta não seja suficiente, o mecanismo de 

encaminhamento na camada de rede pode desviar o tráfego para uma rota com 

maior qualidade. De modo resumido, cada camada da pilha de protocolos responde 

as variações locais a partir de informações obtidas nas outras camadas. 

Diferente da arquitetura MobileMAN, o WIDENS limita a troca de informações 

visto que os parâmetros são mapeados apenas para camadas adjacentes. Os 

autores argumentam que essa abordagem tem como benefício evitar loops 

indesejáveis e a troca desnecessária de informações.  

Por outro lado, essa abordagem limita a flexibilidade da arquitetura visto 

que a comunicação vertical, especialmente entre camadas não adjacentes facilita a 

recuperação de dados locais, além de permitir melhorias mais rápidas no 

desempenho da rede. Além disso, a utilização da abordagem cross-layer somente 

através de camadas adjacentes resulta num forte acoplamento e em uma mútua 

dependência de componentes.  

CROSSTALK 

Na arquitetura CrossTalk [16], as informações disponíveis localmente são usadas 

não somente para influenciar o comportamento dos protocolos como também para 

estabelecer uma visão global da rede de acordo com uma ou mais métricas. Obter 

a visão local de cada nó na rede possibilita que um nó possa comparar o seu estado 

local com o estado global da rede. Esta comparação permite a um nó avaliar seu 

estado relativo que pode ser usado em processos de decisão como escolha do 

algoritmo de roteamento, decisões de roteamento e balanceamento de carga.  
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Como mostrado na Figura 2.3, a arquitetura CrossTalk consiste de duas 

entidades de gerenciamento de dados. A primeira é responsável pela organização 

das informações disponíveis localmente e a segunda responsável por estabelecer 

uma visão global dos mesmos tipos de informações coletados na visão local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. A arquitetura CrossTalk 

A entidade local gerencia as informações fornecidas por cada camada da 

pilha de protocolos ou por outros componentes do sistema. Potência de 

transmissão, relação sinal/ruído (SNR), nível de energia, quantidade de vizinhos e 

informações de localização são exemplos de dados fornecidos pelas camadas. Cada 

protocolo pode fazer uso desses dados para realizar suas otimizações locais. Para 

produzir uma visão global da rede, o CrossTalk fornece um procedimento para a 

disseminação dos dados. Sempre que um pacote é enviado, dados da visão local 

são inseridos no pacote (técnica de piggbacking). Cada nó CrossTalk ao receber um 

pacote extrai a informação e a adiciona em sua visão global. 

A grande vantagem da arquitetura CrossTalk é que as ações locais são 

tomadas a partir do conhecimento global da rede. Contudo, a adição de 

informações extras no cabeçalho do pacote deve ser cuidadosamente planejada, 

para evitar problemas com a sobrecarga ocasionada pelo aumento do tamanho e 

pela fragmentação dos pacotes.  

GRACE 

O projeto GRACE (Global Resource Adaptation through CoopEration) [53] tem como 

meta desenvolver um sistema integrado e adaptativo onde o hardware e todas as 

camadas de software possam cooperativamente se adaptar aos requisitos das 

aplicações e as condições do ambiente. Na visão do projeto GRACE, um sistema é 

composto pelas camadas de rede, aplicação, hardware e sistema operacional, todas 
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conectadas através de um gerenciador de recursos, como mostrado na Figura 2.4. 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Visão arquitetural do projeto GRACE 

A arquitetura GRACE adota uma abordagem hierárquica com dois níveis de 

adaptação. O primeiro nível, denominado de adaptação global, considera a 

configuração ótima para o sistema inteiro. Neste caso, um gerenciador de recursos 

coordena todas as camadas para estabelecer a melhor combinação que atenda aos 

requisitos da aplicação (definida como métrica de utilidade) e minimize o uso dos 

recursos (definida como métrica de custo). Uma vez que a adaptação global é 

realizada, cabe a adaptação local reagir às pequenas e temporárias variações do 

sistema. Na adaptação local, a aplicação e as camadas do sistema podem se 

adaptar às mudanças locais sem comprometer as métricas de utilidade e de custo 

estabelecidas pelo gerenciador de recursos. 

O fato da arquitetura GRACE propor o uso da abordagem cross-layer num 

escopo mais amplo, a torna mais complexa se comparada com as demais 

arquiteturas mencionadas. Para o uso do sistema GRACE, o projetista deve realizar 

uma pré-configuração da pilha de protocolos em função da definição das métricas 

de utilidade que são extraídas dos requisitos da aplicação e da métrica de custo que 

representa os recursos usados pela aplicação. 

ECLAIR 

A arquitetura ECLAIR [54] foi proposta com o objetivo de servir como guia para o 

projeto e a implementação das comunicações cross-layer. A Figura 2.5 mostra uma 

visão geral da arquitetura ECLAIR. 

A arquitetura ECLAIR explora o fato de que o comportamento do protocolo é 

determinado pelo valor armazenado em suas estruturas de dados. Nesse sentido, a 

arquitetura é composta pelos subsistemas de ajuste e de otimização. No 

subsistema de ajuste, existe um componente de ajuste (TL - Tuning Layer) para 

cada camada. Um TL fornece uma interface de leitura e escrita às estruturas de 

dados dos protocolos existentes na camada. Os TLs são usados pelos otimizadores 
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de protocolos (PO – Protocol Optimizer) que contêm os algoritmos e estruturas de 

dados necessários às otimizações cross-layer. O subsistema de otimização é 

formado pelo conjunto de POs. Cada um deles contém um algoritmo para uma 

otimização específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um benefício fornecido pela arquitetura ECLAIR é o isolamento do sistema 

cross-layer da pilha de protocolos. O uso de otimizações individuais ou POs 

possibilita maior flexibilidade à arquitetura, visto que o custo para habilitar ou 

desabilitar uma otimização é relativamente baixo. Entretanto, múltiplas otimizações 

cross-layer (POs) podem facilmente levar a conflitos de otimização e, portanto, 

produzir um efeito negativo ao desempenho do sistema [14]. 

2.2.2.2. NOVAS ABSTRAÇÕES 

Algumas arquiteturas rompem com o modelo em camadas tradicionalmente 

utilizado e apresentam uma nova maneira de organizar os protocolos. Por exemplo, 

a arquitetura baseada em papéis (RBA - Role-Based Architecture) [31] não é 

baseada em pilhas de protocolos, mas a comunicação é organizada em unidades 

funcionais chamadas de papéis. Papéis não são organizados hierarquicamente e, 

portanto, podem ser interconectados de maneira mais ampla do que camadas de 

protocolos tradicionais. Um papel é uma entidade abstrata e fornece uma descrição 

funcional de um elemento fundamental de comunicação, que realiza uma função 

específica no encaminhamento e no processamento dos pacotes. 

Obviamente, abrir mão da abordagem em camadas pode resultar em 

sistemas mais flexíveis. A rica interação entre a nova disposição dos protocolos 

permite que novas funcionalidades possam ser integradas facilmente à arquitetura.  
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Contudo, mudanças radicais na forma como os protocolos são organizados 

certamente conduzirão a outros problemas como a compatibilidade com os 

sistemas existentes. 

2.2.3. COMPARAÇÃO ENTRE AS ARQUITETURAS PROPOSTAS 

A quantidade de propostas de adaptações e otimizações realizadas através do 

acoplamento entre camadas tem mostrado a necessidade de se ter uma arquitetura 

genérica para suportar, de forma eficiente, às otimizações cross-layer. As 

arquiteturas discutidas acima oferecem diferentes modos para suportar a 

abordagem cross-layer. Além disso, estas diferem com relação aos cenários de 

aplicação e na forma como cada uma lida com os possíveis riscos resultantes da 

quebra do modelo de comunicação entre camadas adjacentes. Portanto, uma 

comparação direta entre as arquiteturas nem sempre é um esforço correto, mas 

pode ser feita usando critérios abstratos retirados a partir de detalhes arquiteturais 

como aqueles apontados na Tabela 2.1. De modo resumido, esta tabela captura a 

essência da discussão e análise feita na Seção 2.2.2, considerando os seguintes 

critérios: 

� Tipo de adaptação – corresponde ao tipo de adaptação na pilha de protocolo 

realizada pela solução cross-layer. 

� Flexibilidade – define o grau de flexibilidade fornecido pela arquitetura 

proposta para incluir novas interações cross-layer. 

� Complexidade – representa uma medida para a quantidade de esforço que 

tem que ser despendida para criar, manter ou atualizar uma pilha de 

protocolo para uma dada arquitetura. 

� Nível de Intrusão – refere-se à quantidade de mudanças necessárias 

introduzidas em um nó existente para que possa fazer parte da arquitetura 

proposta. 

Os critérios descritos acima são ponderados na Tabela 2.1 usando os 

seguintes símbolos: +: baixo; ++: médio; +++: alto. 

 

 

 



 

36 

Tabela 2.1. Visão geral de algumas arquiteturas propostas. 

 MobileMan WINDENS CrossTalk GRACE ECLAIR 

Tipo de Adaptação Local Local Local/Rede Local Local 

Flexibilidade ++ + ++ + +++ 

Complexidade ++ + ++ +++ ++ 

Nível de Intrusão +++ +++ ++ ++ ++ 

2.3. PROJETO CROSS-LAYER: DESAFIOS E QUESTÕES 

EM ABERTO 

Examinando as abordagens cross-layer apresentadas, fica claro que existem 

diferentes interpretações de projeto cross-layer. Esta seção levanta e discute 

algumas questões de projeto e desafios que, apesar da sua importância, têm 

recebido pouca atenção na literatura. 

� Relação custo/benefício da solução cross-layer 

Uma das primeiras questões a ser examinada pelos projetistas de protocolos 

é identificar a relação custo/benefício da solução cross-layer proposta. Vale a pena 

perder a vantagem da padronização fornecida pela arquitetura em camada para 

obter ganhos de desempenho relativamente pequenos? Qual será o custo de 

manutenção da solução proposta? Questões com estas devem ser consideradas nas 

decisões de projeto e são essenciais para o sucesso de qualquer solução cross-

layer.  

� Efeitos das soluções cross-layer 

O projetista deve considerar o efeito de uma particular interação entre 

camadas sobre as outras camadas, mesmo que aparentemente não estejam 

relacionadas. Em [14], os autores descrevem esse problema através de um 

princípio denominado de “lei das conseqüências sem propósito” (law of unintended 

consequences). Sendo mais minucioso, as conseqüências dos efeitos ocasionados 

pela comunicação cross-layer devem ser observadas não somente sob o ponto de 

vista local (pilha de protocolos) como também sob o ponto de vista global (visão da 

rede). Os projetistas de rede devem procurar encontrar estratégias de otimização 

em que o resultado depende não só da estratégia local adotada em um nó da rede 

como também das estratégias escolhidas por outros nós que possivelmente têm 

estratégias diferentes ou objetivos comuns. 
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� Coexistência entre as propostas cross-layer 

Uma questão importante enfatizada em [37] e [14] é a coexistência entre as 

propostas cross-layer. Qual será o comportamento do sistema se várias interações 

forem implementadas? Suponha que duas camadas tentem otimizar o 

comportamento de seus protocolos em duas direções. Por exemplo, um protocolo 

tenta ser extremamente eficiente no consumo de energia enquanto outro tenta 

aumentar a vazão. Isto pode implicar em metas conflitantes de otimização e 

resultar em “loops de adaptação” [14]. Caso não seja criteriosamente planejada, a 

sobreposição de propostas cross-layer certamente conduzirá a um sistema mais 

instável e de difícil manutenção. Do ponto de vista de padronização, este tem sido 

um dos principais argumentos dos projetistas na proposição de novas arquiteturas 

cross-layer. A adoção de um arcabouço pode tornar mais fácil a coexistência de 

propostas cross-layer pela padronização na forma em que as camadas podem se 

comunicar e trocar informações entre si. 

� Tipo de adaptação cross-layer 

Outra questão importante a ser definida pelo projetista de rede é qual tipo 

de adaptação deve ser adotada pela solução cross-layer, pró-ativa ou reativa? A 

meta é reagir em função das mudanças dinâmicas da rede ou se antecipar às 

mudanças e fornecer uma configuração mais adequada à pilha de protocolos. Como 

geralmente as soluções propostas são orientadas a eventos, a adoção de esquemas 

reativos tem sido empregada.  

2.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os exemplos discutidos anteriormente mostram que a visão cross-layer das 

informações existentes na pilha de protocolos pode ser usada para 

significativamente melhorar o desempenho da rede. Na prática, a comunicação 

direta entre as camadas significa tornar as variáveis de uma camada visíveis para 

as outras camadas em tempo de execução [37].  

Existem muitas maneiras com as quais uma camada pode se comunicar com 

a outra. Os exemplos mais comuns são: 1) sinalizações diretas entre as camadas 

envolvidas na solução cross-layer; 2) extensão do cabeçalho dos protocolos; 3) 

introdução de um novo componente na arquitetura responsável pela troca de 

informações. 
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Seja qual for a abordagem adotada, os protocolos residentes nas camadas 

devem ser projetados ou adaptados para fazer uso das informações disponibilizadas 

pelas novas interfaces ou variáveis. Em outras palavras, a solução cross-layer 

proposta não apenas viola o modelo de referência da arquitetura como na maioria 

das vezes exige alterações no comportamento do protocolo. 
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CCaappííttuulloo  33      

  

PPRROOJJEETTOO  CCRROOSSSS--LLAAYYEERR  EEMM  RREEDDEESS  DDEE  

SSEENNSSOORREESS  

 

As redes de sensores sem fio têm possibilitado o surgimento de uma vasta gama de 

serviços e aplicações. Similar às outras redes sem fio, o projeto arquitetural das 

redes de sensores inicialmente tem herdado a tradicional arquitetura baseada em 

camadas, onde cada camada é vista como uma entidade separada. Esta 

modularidade e o princípio da separação funcional fornecido pelo modelo OSI têm 

provado ser bastante útil na introdução de novos protocolos e algoritmos de 

comunicação. Entretanto, os avanços obtidos nas diferentes camadas da 

arquitetura de rede raramente têm levado em consideração aqueles obtidos em 

outras camadas [35]. 

 Embora uma variedade de esquemas nas diferentes camadas tenha sido 

projetada para redes de sensores, como mostrado no Apêndice B desta tese, o 

desempenho de tais sistemas pode ser otimizado através de interações entre as 

camadas. Esquemas de controle de acesso ao meio (MAC) e algoritmos de 

roteamento podem se beneficiar a partir de algum grau de informação sobre nível 

de energia (camada física) dos nós sensores. Similarmente, o conhecimento de 

determinadas informações disponíveis, em uma camada, pode ser usado pelos 

protocolos das demais camadas da rede para adaptar seus comportamentos 

visando melhorar o desempenho do sistema.  

 A Figura 3.1 mostra o modelo TCP/IP e um subconjunto de possíveis 

interações que podem ser consideradas no projeto cross-layer. Essa figura permite 

observar que ainda existe um vasto campo de pesquisa a ser explorado nesta área. 
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Figura 3.1.  Possíveis comunicações cross-layer. 

 As seções seguintes descrevem as principais metas de otimização que 

devem ser consideradas durante o projeto cross-layer em redes de sensores e 

apresentam detalhes de como a informação disponível em cada camada pode ser 

usada para ajustar os parâmetros em outras camadas. Na Seção 3.2, o modelo 

TCP/IP será usado, como ilustração, para exemplificar as possíveis interações entre 

as camadas. 

3.1.  METAS DE OTIMIZAÇÃO 

Nos últimos anos, o desenvolvimento de pesquisas usando o projeto cross-layer 

tem crescido. O objetivo principal dessas pesquisas é tornar eficiente e barato o uso 

de recursos dos sistemas de comunicação sem fio. Em redes de sensores, o 

principal assunto de estudo é o projeto de camadas adaptativas ciente dos recursos 

e que possam se beneficiar de informações compartilhadas através da pilha de 

protocolos, por exemplo, MAC adaptativa [55][56][57], protocolos de roteamento 

cientes do consumo de energia [58][59][60][61], etc. De modo geral, o objetivo 

desses trabalhos é fornecer um meio viável e flexível para resolver os conflitos 

entre os requisitos e restrições das redes de sensores. Dentre os principais conflitos 

(ou metas de otimização) destacam-se: 

� Escalabilidade – o número de nós sensores empregados em uma região de 

interesse pode ser da ordem de centenas a milhares. Uma meta de 

otimização é evitar a degradação do sistema quando o aumento ou 
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diminuição do número de nós ocorrer. Qualquer esquema em qualquer 

camada da rede deve ser capaz de trabalhar corretamente com uma grande 

quantidade de nós sensores. Por exemplo, os protocolos de roteamento 

devem ser escaláveis o suficiente para responder a quantidade de eventos 

gerados por redes densas [62].  

� Consumo de Energia – a forma como o nó sensor utiliza sua fonte de 

energia para executar o processamento e transmitir a informação em um 

meio sem fio é importante. O tempo de vida do nó sensor é fortemente 

dependente do tempo de vida da bateria. Uma meta de otimização é 

resolver o “gap” entre o consumo de energia e a fonte limitada de energia 

(bateria). Os requisitos para resolver esse problema passam pela melhoria 

da eficiência de energia do sistema. As abordagens para lidar com o 

problema de energia incluem: a) o uso de protocolos cientes de energia; b) 

otimização no alcance da faixa de transmissão de acordo com as topologias 

do sistema; c) projeto de hardware de baixa potência ou uso de baterias 

com maiores capacidades.  

� Capacidade dos Nós Sensores – outra meta de otimização é fornecer 

versatilidade com os recursos limitados dos nós sensores, tais como poder 

de computação e capacidade de armazenamento. Dependendo da aplicação 

um nó em uma RSSF pode possuir papéis e capacidades diferentes. Os nós 

são considerados homogêneos se possuírem capacidades iguais de 

processamento, comunicação e energia. A existência de um conjunto 

heterogêneo de sensores pode influenciar no projeto dos protocolos. Por 

exemplo, algumas aplicações requerem o uso de um conjunto de sensores 

para capturar a imagem e vídeo de um objeto em movimento. A leitura e o 

envio dos dados desses sensores podem gerar taxas diferentes, sujeita às 

diversas restrições de qualidade de serviço. Em alguns protocolos 

hierárquicos como em [61][63], as capacidades (energia, largura de banda 

e memória) dos nós líderes são superiores as dos demais nós. Em tais 

casos, a transmissão para o nó sorvedouro e a agregação de dados é 

tratada pelo líder. É importante ressaltar que o papel primário do sensor é 

monitorar uma área de interesse e que este papel não pode ficar em 

segundo plano, atrás de serviços como o de otimização da comunicação, 

processamento dos dados, etc. Portanto, as soluções de comunicação e 

processamento para sensores devem ser cuidadosamente calibradas 

(dosadas) para não fazer do sensor um recurso sobrecarregado e sem 

eficácia. 
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� Tolerância a Falhas – alguns nós sensores podem falhar devido a danos 

físicos, interferência do ambiente ou mesmo pelo fato da energia de sua 

bateria ter sido drenada completamente. Contudo, falhas de nós não devem 

comprometer a execução das tarefas da rede enquanto existirem nós com 

capacidade de substituir os que falharem [1]. Por exemplo, se um nó falhar 

por falta de energia, o protocolo de roteamento deve estabelecer novas 

rotas para a estação base através de regiões na rede com mais energia. 

Portanto, múltiplos níveis de tolerância a falhas podem ser necessários em 

uma RSSF e, os projetistas de algoritmos devem ter isso em mente. 

 Resumindo, alguns compromissos e otimizações entre pares de parâmetros 

necessitam ser superados como a escala da rede e a vazão do sistema, o consumo 

de energia e o tempo de vida do sistema, a inserção de mecanismos de tolerância a 

falhas e a eficiência no uso dos recursos.  

3.2.  OTIMIZAÇÕES NA PILHA DE PROTOCOLOS 

Como nas outras redes, as pilhas de protocolos das redes de sensores são 

projetadas e implementadas com base no modelo em camadas. O projeto em 

camadas é desejável por criar um padrão modular para os componentes de 

software, claramente separando as abstrações das implementações, estabelecendo 

interfaces bem definidas entre elas e, portanto, sendo consistente com os princípios 

de engenharia de software. 

 Entretanto, as implementações das pilhas de protocolos baseadas em 

camada não são tão eficientes em redes de sensores sem fio. Isto é devido à 

qualidade variável dos enlaces sem fio e dos escassos recursos dos nós sensores. 

Ao mesmo tempo, têm acontecido esforços de pesquisa para melhorar o 

desempenho da pilha de protocolos utilizando uma abordagem cross-layer 

[11][64][65]. O uso dessa abordagem já foi provado ser eficiente em redes 

cabeadas [66][67], mostrando que a troca de informações entre as camadas é 

extremamente útil. Detalhes de como a informação cross-layer pode ser utilizada 

por uma camada, para se adaptar ou ajustar aos parâmetros de algumas outras 

camadas são apresentados a seguir. 
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3.2.1. CAMADA FÍSICA  

A função da camada física é transmitir bits num nível adequado de potência para 

alcançar uma determinada distância e reduzir a taxa de bits errados (bit error rate). 

Informações disponíveis na camada física como potência de transmissão, tipo de 

modulação, taxa de codificação e taxa de erro têm um impacto direto sobre o 

acesso múltiplo de nós em um canal sem fio e podem ser usadas para ajustar 

parâmetros em outras camadas. A Tabela 3.1 apresenta as possíveis interações da 

camada física com outras camadas.  

Tabela 3.1.  Possíveis interações da camada física com outras camadas. 

Camadas Exemplos de Interações - Camada Física 

Aplicação Interações cross-layer possiblitam que a camada de aplicação 

possa realizar ajustes nos parâmetros da camada física de acordo 

com os seus requisitos. Por exemplo, uma aplicação de 

monitoramento usando sensores de imagem pode adaptar suas 

taxas de codificação baseadas nas informações das condições dos 

canais da camada física.  

Rede Informações sobre a taxa de erro e energia dos nós sensores 

podem ser usadas pelos protocolos de roteamento durante o 

processo de construção de rotas. 

Enlace Um mecanismo de controle de potência adaptativo pode ser 

empregado em redes de sensores, onde a camada física pode 

aumentar ou reduzir a potência de transmissão de acordo com as 

taxas de erros fornecidas pela camada MAC. Este pode ser um 

importante mecanismo para aumentar o tempo de vida, diminuir a 

interferência e a taxa de erros dessas redes. 

3.2.2. CAMADA DE ENLACE 

As funções da camada de enlace podem ser resumidas da seguinte forma:  

� Confiabilidade do enlace – obtida através de algum mecanismo de correção 

de erros como FEC (Forward Error Correction) e ARQ (Automatic Repeat 

reQuest); 

� Protocolo de acesso ao meio – necessário para evitar ou reduzir o número 

de colisões; 
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� Enquadramento dos dados – com um tamanho de quadro particular a ser 

transmitido para garantir a confiabilidade das transmissões com um mínimo 

de sobrecarga.  

 A maioria das soluções na camada de enlace de redes de sensores procura 

resolver fatores como evitar colisões, melhorar a eficiência de energia, 

escalabilidade e adaptabilidade à densidade e ao número de nós na rede. Protocolos 

de controle de acesso ao meio têm sido desenvolvidos para assistir a cada nó na 

rede na decisão de quando e como acessar o canal. Um ponto importante a ser 

observado nesses protocolos é que o desempenho, em nível de enlace, pode 

produzir falsas conclusões sobre o desempenho total do sistema [14]. Uma boa 

estratégia é permitir o compartilhamento de informações da camada de enlace para 

contribuir com o processo de decisão de outras camadas. A Tabela 3.2 apresenta as 

possíveis interações da camada de enlace com as outras camadas. 

Tabela 3.2.  Possíveis interações da camada de enlace com outras camadas. 

Camadas Exemplos de Interações - Camada Enlace 

Aplicação Diferentes aplicações podem possuir diferentes requisitos de QoS. 

Na camada de enlace, os quadros podem ser tratados de maneira 

diferente baseado nas necessidades de QoS da aplicação 

correspondente. Por exemplo, em uma rede de sensores 

heterogênea, os quadros enviados por sensores de imagem que 

necessitam de baixo atraso podem ser transmitidos 

prioritariamente. Similarmente, quadros de aplicações com 

requisito de alta confiabilidade podem ser transmitidos com 

confiabilidade mais alta pela adaptação do mecanismo de erro. 

Rede Como a topologia da rede muda com freqüência, informações de 

conectividade em nível de enlace, como os pacotes de controle 

RTS, CTS e ACKs, podem ser usadas pela camada de rede para 

estabelecer e manter as rotas. Veja o Capítulo 5 para maiores 

detalhes. 

Física Os mecanismos de erro da camada de enlace podem ser usados 

para adaptar a potência de transmissão dos nós sensores. O 

emprego de mecanismos de controle de potência adaptativos em 

redes de sensores pode conduzir a uma melhor utilização das 

baterias pelos nós sensores.  
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3.2.3. CAMADA DE REDE 

A função da camada de rede é fornecer os serviços de endereçamento e 

roteamento para os demais componentes do sistema.  

 Diferentemente das tradicionais redes IP, as redes de sensores em geral 

requerem diferentes abstrações de comunicação como agregação e disseminação 

de dados. As aplicações de redes de sensores geralmente fazem uso de uma 

variedade de esquemas de nomeação e de roteamento. Por exemplo, o projeto 

“Great Duck Island” (veja o apêndice B para detalhes) [68] usa uma coleção de 

árvores para rotear seus dados. Em [69], os dados de uma aplicação de detecção 

de eventos são roteados ao longo de um grid 2D.  

 Além disso, os nós sensores são equipados com uma fonte de energia finita 

(isto é, bateria), o roteamento deve levar em consideração as restrições 

estabelecidas pelas demais camadas da pilha de protocolos para estabelecer rotas 

eficientes em termos de energia. As informações disponíveis nestas camadas 

podem ser úteis para conservar bateria e aumentar a vazão da rede. A Tabela 3.3 

apresenta exemplos de possíveis interações da camada de rede com as outras 

camadas. 

Tabela 3.3.  Exemplos de possíveis interações da camada de rede com outras camadas. 

Camadas Exemplos de Interações – Camada de Rede 

Aplicação Em uma rede onde os nós sensores são equipados com múltiplos 

sensores, a camada de aplicação pode solicitar que a camada de 

rede ofereça diferentes níveis de serviço. Os requisitos de QoS da 

camada de aplicação, ou seja, a informação a respeito dos atrasos 

e vazões aceitáveis, pode ser usada pela camada de rede para 

fornecer menores atrasos e maiores vazões. Por exemplo, o 

algoritmo de roteamento pode fornecer prioridades para os 

diferentes tipos de dados (texto, vídeo ou áudio) coletados pelos 

sensores. 

Transporte Em uma rede onde os nós sensores são móveis1, a freqüente 

mudança de topologia pode ser reportada para a camada de 

transporte que pode manipular seus temporizadores, aumentar ou 

diminuir seus buffers, e evitar retransmissões de pacotes 

                                                        
1 Em redes de sensores a mobilidade dos nós é em relação ao ambiente. Por exemplo, nós sensores podem ser empregados no 

monitoramente das águas de oceanos ou de baleias.  
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desnecessárias. 

Enlace Como discutido anteriormente, as informações de conectividade ao 

nível de enlace (RTS, CTS e ACKs) podem ser usadas pela camada 

de rede para estabelecer e manter rotas. Veja o Capítulo 5 para 

maiores detalhes. 

Física O roteamento pode ter múltiplos fluxos de informação que 

permitem escalonar as futuras atividades do rádio [70].  

3.2.4. CAMADA DE TRANSPORTE 

Em redes de sensores, a função da camada de transporte garante a confiabilidade 

na entrega dos dados, controla o congestionamento e garante justiça no transporte 

de dados (vazão) entre os diferentes nós sensores. 

Como mencionado anteriormente, neste tipo de rede, a perda de pacotes é 

usual, sendo geralmente ocasionada pela qualidade ruim do canal sem fio, por 

falhas nos nós sensores ou até devido a congestionamentos. Em redes de sensores, 

algumas aplicações de monitoramento são críticas e, portanto, necessitam que a 

transmissão de cada pacote seja realizada de modo confiável. Analisando as 

abordagens para a camada de transporte apresentadas no apêndice B, algumas 

importantes interações desta camada com outras camadas são descritas na Tabela 

3.4. 

Tabela 3.4.  Exemplos de possíveis interações da camada de transporte com outras camadas. 

Camadas Exemplos de Interações – Camada de Transporte 

Aplicação A aplicação pode indicar seus requisitos de QoS para a camada de 

transporte. Baseado nesta informação, o protocolo de transporte 

pode manipular as janelas de recepção. Por outro lado, o protocolo 

de transporte pode fornecer informações sobre a perda de pacotes 

e vazão (goodput) para a aplicação, que pode utilizar esta 

informação para adaptar suas taxas de envio. 

Rede A freqüente mudança de topologia pode ser reportada para a 

camada de transporte que pode manipular seus temporizadores e 

evitar retransmissões de pacotes desnecessárias e, 

conseqüentemente, desperdício de energia. 
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Enlace Atrasos devido às retransmissões na camada de enlace podem 

levar a diminuição da vazão da rede. Informações a respeito dos 

pacotes de retransmissão pendentes na camada de enlace podem 

ser usadas pela camada de transporte para ajustar seus 

temporizadores.  

3.2.5. CAMADA DE APLICAÇÃO 

A função da camada de aplicação é servir de interface entre o usuário e o sistema. 

A variedade de aplicações e a dependência entre os requisitos da aplicação com o 

hardware (por exemplo, tipo de sensores usados, capacidade da bateria) tornam o 

projeto de aplicações para redes de sensores um verdadeiro desafio. 

 A camada de aplicação deve considerar questões como heterogeneidade e 

mobilidade dos nós, topologia, tamanho e tempo de vida da rede. A camada de 

aplicação pode se comunicar diretamente com as demais camadas para informar as 

necessidades de QoS (tolerância a atraso, variação de atraso aceitável, vazão 

requerida e taxa de perda de pacotes aceitável). Assim, a adaptação das aplicações 

baseada na informação das camadas inferiores deverá ser útil para a melhoria do 

desempenho do sistema. Alguns exemplos de possíveis interações da camada de 

aplicação com as demais camadas da pilha de protocolos são apresentados na 

Tabela 3.5. 

Tabela 3.5.  Exemplos de possíveis interações da camada de aplicação com as camadas inferiores 

Camadas Exemplos de Interações – Camada de Aplicação 

Aplicação A camada de aplicação pode fazer adaptações locais. Por exemplo, 

a camada de aplicação pode ter sua própria política de 

escalonamento. O TinyDB [71], por exemplo, mantém o rádio do 

nó sensor desligado durante o processamento de uma consulta. 

Transporte A aplicação pode indicar seus requisitos de QoS para a camada de 

transporte. Baseado nesta informação, o protocolo de transporte 

pode manipular as janelas de recepção para melhorar a vazão das 

aplicações. 

Rede Informações sobre QoS exigidas pelas aplicações podem ser 

usadas pelo protocolo de roteamento para melhorar a vazão da 



 

49 

rede. Entretanto, é importante observar que esquemas de 

adaptação podem conduzir a um aumento do consumo de energia. 

Portanto, é essencial que estes esquemas de adaptação estejam 

em cooperação para otimizar o consumo de energia. 

Enlace Como discutido anteriormente, em uma rede de sensores com 

tipos de fluxos diferentes, a camada de enlace pode priorizar os 

quadros da aplicação com maiores requisitos de QoS.  

Física Os requisitos de QoS da aplicação podem ser usados para adaptar 

a faixa de freqüência a ser utilizada pela rede de sensores. Este 

conceito tem como premissa a existência de dispositivos que 

suportem modos diferentes de operação (dispositivos multimodo) 

e sejam capazes de se adaptar às diferentes condições da rede. 

Arquiteturas multimodo já podem ser encontradas em sistemas 

existentes como IEEE 802.16 [72] que oferecem diferentes modos 

de operação na camada física. Rádios definidos por software (SDRs 

– Software-Defined Radios) [73][74] também são uma abordagem 

promissora para os dispositivos multimodo. 

 Como pôde ser observado nas tabelas acima, a interação entre camadas é 

bastante complexa. A definição de uma arquitetura é o primeiro passo para 

possibilitar a otimização das pilhas de protocolos das futuras redes sem fio. Em 

redes de sensores, tal arquitetura deve ser projetada tendo em mente a 

necessidade de economizar energia e as restrições físicas dos nós sensores. É 

imperativo que as camadas de protocolos se adaptem e colaborem para otimizar o 

consumo de energia nestas redes. No Capítulo 4 será apresentada uma proposta de 

arquitetura cross-layer para redes de sensores. 

3.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como observado nesse capítulo, o projeto cross-layer possibilita várias 

oportunidades de otimização do sistema. Contudo, algumas precauções necessitam 

ser adotadas. 

 Uma vez que o princípio do isolamento em camada é quebrado, as 

interações existentes podem afetar não somente as camadas envolvidas 

diretamente como também outras partes do sistema. É importante considerar os 

efeitos de uma particular interação sobre uma parte da pilha, mesmo que 
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aparentemente não apresente nenhuma ligação. As conseqüências de interações 

mal executadas podem ser desastrosas para o desempenho do sistema. Isto nos 

motiva a pensar em uma arquitetura que forneça a infra-estrutura necessária para 

suportar a complexidade de tais interações. O Capítulo 4 desta tese esclarece a 

importância de um bom projeto arquitetônico e mostra como este pode ser 

significativo na melhoria do desempenho e da longevidade das redes de sensores 

sem fio. 
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CCaappííttuulloo  44    

  

AA  AARRQQUUIITTEETTUURRAA    AAOONNAA  

 

É comumente aceita a premissa de que a melhor maneira de lidar com a 

complexidade de um sistema é decompô-lo em partes menores. Em projeto de 

software, uma maneira de simplificar um sistema complexo é identificar os 

interesses e então modularizá-los. É exatamente a habilidade de fornecer 

modularidade e transparência entre as camadas uma das principais razões para o 

enorme sucesso da tradicional arquitetura de rede. Entretanto, a constante 

demanda por novas aplicações e serviços tem tornado cada vez mais complexa a 

interação entre camadas. Alguns dos primeiros reflexos de que a atual arquitetura 

de redes começa a apresentar problemas são: i) a inclusão de novas subcamadas 

entre as camadas existentes, como TLS (Transport Layer Security) inserido como 

camada 4.5, IPSec na camada 3.5 e MPLS (MultiProtocol Label Switching) na 

camada 2.5.; ii) as diversas soluções cross-layer propostas na última década que 

de certo modo “violam” o modelo de referência original, uma vez que permitem a 

comunicação direta entre camadas não adjacentes; iii) o aumento do número de 

propostas de arquiteturas de redes como RBA [31], FARA [33] e LNA [75] que 

tentam cobrir alguns dos problemas não identificados durante o projeto original da 

Internet. 

A necessidade de uma arquitetura de rede mais flexível torna-se mais 

evidente no domínio das redes sem fio. A arquitetura de protocolos atual tem se 

mostrado ineficiente para tratar problemas como o fraco desempenho dos enlaces 

sem fio, a mobilidade dos terminais e as restrições de recursos como rádio e 

energia. A necessidade por constantes inserções de novas funcionalidades tem 

freqüentemente levado os desenvolvedores de protocolo a repensar a forma como 

os sistemas de redes são decompostos e integrados. Apesar da decomposição do 

sistema em um número de camadas (níveis) ter provado ser útil para a redução da 

complexidade, nem todos os interesses podem ser modularizados em uma 

dimensão ou camada. Mobilidade, consumo de energia e segurança são exemplos 

de interesses cujas implementações se espalham pelas diferentes camadas do 

sistema. A dispersão das funcionalidades desses interesses transversais em 

múltiplas camadas produz um impacto negativo sobre a pilha de protocolos, 
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tornando a arquitetura menos adaptável e evolucionária.  

Traçando um paralelo com a engenharia de software, a necessidade de 

aperfeiçoar a qualidade do software tem incentivado a constante evolução das 

metodologias de desenvolvimento de software. Um número de abordagens de 

especificação (procedimentos, funções, objetos e classes) tem sido introduzido para 

representar um problema. Embora essas abordagens representem variados graus 

de abstrações arquiteturais, estas também compartilham a idéia comum de que as 

abstrações devem representar os interesses relevantes do sistema.  

Contudo, alguns interesses não podem ser facilmente localizados e 

especificados ou confinados dentro de unidades arquiteturais individuais tais como 

os protocolos e as interfaces entre as camadas. Características como 

escalonamento, sincronização, segurança, verificações e tolerância a falha são 

expressas de tal forma que tendem a cortar grupos de unidades do sistema. Para 

preencher esse vazio, extensões do paradigma orientado a objetos, como 

programação orientada a aspectos (aspect–oriented programming - AOP) [76], 

programação orientada a assunto (subject–oriented programming - SOP) [77] e 

programação adaptativa (adaptive programming - AP) [78] foram propostas. Estas 

técnicas visam obter uma maior modularidade de software em situações práticas 

onde a orientação a objetos e padrões de projetos não fornecem suporte adequado.  

Uma dessas técnicas, o desenvolvimento de software orientado a aspecto 

(AOSD –Aspect-Oriented Software Development) [19], aparece como uma 

promissora alternativa para solucionar a ineficiência em modularizar interesses 

transversais. O AOSD baseia-se no conceito de separação de interesses, buscando 

identificar aqueles interesses que estão espalhados pelo código da aplicação (por 

exemplo, registro de informações (log), autorização e tratamento de exceções) e 

implementá-los como módulos separados, denominados de “aspectos”. Desta 

forma, o AOSD aumenta a modularidade tornando o sistema mais legível, adaptável 

e evolutivo.  

Analisando as perspectivas apresentadas, a abordagem AOSD pode ser 

considerada bastante atrativa para a realização das otimizações necessárias à 

arquitetura em camadas. Muitos pesquisadores têm argumentado que o maior 

problema do projeto cross-layer é o seu potencial em destruir a modularidade e 

tornar o sistema como um todo mais frágil. A introdução de um novo mecanismo de 

abstração, o aspecto, permite à arquitetura de redes o compartilhamento de 

informações e, ao mesmo tempo, garante a modularização de interesses que estão 

espalhados nas diferentes camadas. 
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Neste contexto, este trabalho propõe uma nova arquitetura de rede, 

denominada Arquitetura de Rede Orientada a Aspecto (AONA - Aspect-Oriented 

Network Architecture). Ao invés da comunicação entre as camadas ser estritamente 

entre protocolos adjacentes, a AONA permite a comunicação direta entre protocolos 

usando unidades denominadas aspectos. Este trabalho fornece um modelo de 

projeto genérico para as arquiteturas de redes de computadores através da 

separação dos interesses transversais. O objetivo é alcançar um melhor modelo de 

projeto e implementação de arquiteturas de rede em termos de extensibilidade, 

adaptabilidade e reusabilidade.  

O restante deste capítulo apresenta uma visão geral da arquitetura AONA, 

descrevendo suas principais características e componentes. Um exemplo 

demonstrando a viabilidade do projeto de uma arquitetura orientada a aspecto para 

redes de sensores é posto em paralelo à descrição da arquitetura. Além disso, este 

capítulo também apresenta os benefícios da arquitetura proposta. 

4.1.  VISÃO GERAL DA ARQUITETURA AONA  

A tradicional arquitetura de rede composta de camadas independentes, apesar de 

eficiente do ponto de vista da abstração e independência entre as camadas, tem se 

mostrado insatisfatória em termos de otimização no que diz respeito ao 

atendimento de restrições básicas (banda, consumo de energia, entre outras) e à 

necessidade de eficiência no desempenho desse tipo de rede. Esta tese sugere que 

os benefícios do projeto cross-layer também podem ser obtidos através de uma 

arquitetura de rede orientada a aspectos. O uso dessa abordagem pode fornecer, 

aos projetistas e programadores de rede, um novo nível de abstração capaz de 

capturar os interesses cujas implementações encontram-se espalhadas nas diversas 

camadas dos sistemas. Este trabalho também argumenta que as propriedades do 

sistema não deveriam ser vistas dentro de um modelo de duas dimensões 

(camadas e protocolos) apenas. Ao invés disso, este trabalho propõe a visualização 

em um modelo de três dimensões para o projeto das arquiteturas de rede futuras. 

A adição da dimensão “aspecto” pode simplificar o projeto do sistema de rede 

tornando-o mais flexível, extensível, adaptável e reusável. 

Como mencionado, a arquitetura proposta é baseada no projeto de sistema 

de três dimensões que consiste dos aspectos, protocolos e camadas. A Figura 4.1 

fornece uma visão esquemática da arquitetura AONA, as figuras geométricas 

representam os diferentes aspectos que se encontram distribuídos nas camadas. 
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Figura 4.1.  Arquitetura de rede cross-layer orientada a aspecto. 

Para mostrar os benefícios do projeto cross-layer, o conceito “plano de 

interesse” é introduzido. No plano de interesse são definidos os interesses e as 

políticas necessárias para resolver os conflitos entre eles. Interesses são questões 

de um problema que são críticas ou importantes às aplicações e devem ser tratados 

durante o projeto da arquitetura. Por exemplo, em redes ad hoc, o gerenciamento 

da mobilidade e o consumo de energia são questões importantes, ou seja, 

interesses que devem ser tratados pelo projetista da arquitetura. Entretanto, a 

tarefa de lidar com tais interesses não pertence a uma camada específica em uma 

pilha de protocolos. O interesse consumo de energia, por exemplo, pode ser 

composto por diferentes aspectos da pilha de comunicação como rotinas criadas 

para realizar otimizações na faixa de transmissão de acordo com topologia da rede 

e mecanismos de tratamento de erro. O interesse gerenciamento da mobilidade 

pode ser composto por aspectos do sistema que diretamente ou indiretamente 

lidam com a questão mobilidade como os algoritmos de controle de topologia e os 

mecanismos correção e detecção de erros. 

Neste sentido, um interesse pode ser visto como uma visão cross-layer da 

pilha de protocolos sobre a qual um algoritmo responsável pela coordenação entre 

as camadas (comunicação cross-layer) pode ser aplicado. Consumo de energia, 

segurança e gerenciamento da mobilidade são exemplos de interesses, que podem 

ser formados por um ou mais aspectos. Os aspectos representam propriedades que 

não são unidades de decomposição funcional e podem estar espalhados em uma ou 

mais camadas. Por exemplo, rotinas para tratamento de erros, priorização de 

mensagens, otimizações no gerenciamento de energia e políticas para manipulação 

do controle de potência de transmissão podem ser consideradas como exemplos de 

CAMADA K 

CAMADA K-1 

CAMADA 1 

Legenda: 

PLANO DE INTERESSES 

A2 AN A1 

An = Aspecton 
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aspectos. 

Como mencionado, a composição de um aspecto pode envolver 

funcionalidades que estão espalhas em uma ou mais camadas. Por exemplo, o 

aspecto tratamento de erro está presente nas camadas de enlace e transporte. 

Apesar de ambas implementarem estratégias diferentes para lidar com os erros, 

um aspecto pode ser definido para encapsular o comportamento de tratamento de 

erro de cada camada. Como resultado dessa modularização, as informações 

referentes ao aspecto tratamento de erro podem ser utilizadas por ambas as 

camadas, possibilitando melhores ajustes nas rotinas de tratamento de erro. Por 

exemplo, o aspecto tratamento de erro pode utilizar informações disponíveis na 

camada de transporte como confirmações duplicadas para, na camada de enlace, 

gerenciar melhor o controle do congestionamento de maneira semelhante à 

proposta do protocolo snoop [45]. Outras soluções de projetos integrados entre 

camadas da pilha de protocolos, como aquelas apresentadas no Capítulo 2, também 

poderiam ser beneficiadas pela utilização de aspectos, mantendo todas as 

vantagens de um projeto modular.  

Este capítulo é a primeira tentativa de se utilizar da modularização fornecida 

pelo aspecto como um meio eficaz para implementar soluções cross-layer entre as 

camadas da pilha de protocolos.  

4.2.  PROJETO DA ARQUITETURA  

Esta seção descreve os mecanismos necessários para construir, descrever e 

implementar sistemas de rede baseados na arquitetura proposta de maneira 

simples e incremental. Além disso, a organização desta seção também serve como 

guia para que os projetistas de rede possam utilizar a arquitetura proposta.  

4.2.1. DEFINIÇÃO DO PLANO DE INTERESSE  

O plano de interesses corresponde a uma maneira de representar os múltiplos 

interesses a partir de uma visão arquitetural da pilha de protocolos. Em outras 

palavras, o plano de interesse representa a forma como o projetista de rede 

"enxerga" a arquitetura sob um ponto de vista específico (interesse). A Figura 4.2 

exibe um exemplo de um plano de interesses composto por três interesses ({cn}, n 

= 1,2, 3).  
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Figura 4.2. Exemplo da visão de um plano de interesse. 

Cada representação de um interesse nessa figura é considerada como uma 

visão diferente da pilha de protocolos e, cada visão consiste em identificar quais 

aspectos ({An}, n = 1,2,..,6) e componentes da pilha de protocolos deverão ser 

tratados para atender os requisitos exigidos para um dado interesse. Por exemplo, 

considerando uma pilha para redes de sensores, o interesse consumo de energia 

pode ser composto por aspectos e componentes da pilha de protocolos que 

diretamente ou indiretamente lidam com a questão de energia. Somente para citar 

alguns, protocolos cientes de energia, otimizações na faixa de transmissão de 

acordo com a topologia e mecanismos de controle de potência de transmissão.  

Considerando ainda o exemplo descrito acima, o interesse consumo de 

energia pode facilmente possuir metas de otimização conflitantes com os outros 

interesses, por exemplo, vazão e QoS. Dependendo do sistema, esses problemas 

podem ser ainda mais agravados. Em redes de sensores, onde o tempo de vida do 

nó sensor é fortemente dependente do tempo de vida da bateria, resolver os 

conflitos entre os interesses vazão e gerenciamento de energia pode não ser trivial. 

A proposta usada neste trabalho para resolver os conflitos de interesses será 

apresentada na Seção 4.2.3. 

Para tornar mais claro as vantagens do uso da AONA, considere uma 

arquitetura de redes de sensores formada pelas camadas física, enlace, redes e 

aplicação. O primeiro passo é definir quais interesses servirão de guia para o 

projeto dessa arquitetura. Neste exemplo, o plano de interesse da arquitetura será 

composto por dois interesses: Consumo de energia e Vazão.  

� O interesse consumo de energia tem por objetivo otimizar os recursos da 

rede do ponto de vista de baixo consumo dos componentes e longevidade 

dos nós.  

� O interesse vazão, por sua vez, visa garantir melhores taxas de entrega de 

mensagens, fornecendo um indicativo da eficiência da utilização da largura 

de banda.  

Visão Orientada a 
aspecto 

Cn = Interesses 
An = Aspectos 
Ln = Camadas 
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O passo seguinte é detalhar os componentes que irão compor os interesses, 

ou seja, determinar quais requisitos ou considerações devem ser tratados para 

satisfazer as metas gerais projetadas para o sistema. Neste caso, melhoria da taxa 

de entrega e da eficiência no consumo de energia dos nós sensores. Para obter 

uma resposta para essa questão é necessário responder outros três 

questionamentos considerados centrais a composição desses interesses:  

� Quais são os componentes de cada camada, e quais funcionalidades cada 

componente implementa?  

� Como esses componentes podem interagir entre si (comunicação cross-

layer)?  

� Quais aspectos são essenciais para compor os requisitos exigidos no projeto 

da arquitetura? 

A separação e identificação dos aspectos que irão compor um sistema são 

exercícios importantes no desenvolvimento da arquitetura AONA. Independente da 

metodologia utilizada, identificar os aspectos que irão compor um interesse não é 

uma questão trivial, visto que, normalmente, encontram-se espalhados em 

múltiplas camadas. Por exemplo, como mostrado na Figura 4.3, o interesse 

consumo de energia pode afetar todas as camadas do sistema.    

Interesse 
Energia

Aplicação

Enlace

Rede

Física

Gerenciamento 
de conectividade

Controle da Taxa 
de envio

Tratamento de 
erros

Controle de 
Potência

 

Figura 4.3. Composição do interesse Consumo de Energia por diferentes aspectos do 

sistema. 

Múltiplos componentes da arquitetura incluindo mecanismos relacionados ao 

controle de potência, tratamento de erros, gerenciamento de conectividade e 

controle da taxa de envio de dados estão diretamente ligados ao consumo de 

energia dos nós sensores. Esta tese argumenta que o trabalho em conjunto desses 
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componentes pode fornecer à arquitetura de rede melhores resultados de 

desempenho. Por exemplo, os mecanismos de tratamento de erro da camada de 

enlace podem ser usados para adaptar a potência de transmissão dos nós sensores. 

O emprego de mecanismos de controle de potência adaptativos em redes de 

sensores pode conduzir a uma melhor utilização das baterias pelos nós sensores. 

Da mesma forma, informações sobre a conectividade dos nós sensores podem ser 

encaminhadas à aplicação. De posse desta informação, a aplicação pode adaptar 

suas taxas de envio ou até evitar transmissões que não terão sucesso. 

Desta forma, o interesse consumo de energia pode ser composto por 

funcionalidades encontradas nos diferentes componentes da pilha de protocolos 

relacionados ao controle de potência, tratamento de erro, gerenciamento de 

conectividade, controle da taxa de envio ou por outros componentes analisados 

pelo projetista do sistema. Algumas dessas funcionalidades podem ser melhor 

modularizadas através de aspectos. Por exemplo, rotinas para lidar com o 

gerenciamento de conectividade estão presentes na camada de enlace e de rede, 

portanto, podem ser "aspectizadas" e o resultado integrado ao interesse consumo 

de energia. Além disso, informações a respeito dos pacotes de retransmissão 

pendentes e da conectividade dos nós na camada de enlace podem ser usadas na 

camada de rede para melhorar a taxa de entrega. Conseqüentemente, os 

componentes como tratamento de erro e gerenciamento de conectividade também 

poderiam ser utilizados para compor o interesse Vazão. 

O fato do gerenciamento de conectividade ser compartilhado pelos dois 

interesses serviu de motivação para escolhê-lo como o componente a ser discutido 

mais detalhadamente, objetivando demonstrar as funcionalidades da arquitetura 

proposta.  

4.2.2. DEFINIÇÃO DOS ASPECTOS  

Com base na definição dos interesses que guiam o projeto da arquitetura, o 

segundo passo é definir quais aspectos e outros componentes da pilha de 

protocolos serão utilizados para atender aos interesses do projetista.  

Como visto anteriormente, um aspecto corresponde a um objetivo 

transversal comum e constitui uma unidade modular projetada para entrecortar um 

conjunto de componentes do sistema. Nesse sentido, o objetivo dos aspectos é 

implementar funcionalidades semelhantes, distribuídas entre componentes de uma 

mesma camada ou de camadas distintas e modularizá-las. Além disso, a 

abordagem cross-layer mostra que o compartilhamento de informações entre 
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diferentes componentes pode ser usado para aperfeiçoar algoritmos, processos de 

decisão, computações e adaptações. Estas informações poderiam estar 

encapsuladas em um aspecto. 

Para motivar e fornecer uma visão intuitiva por trás da decomposição 

usando camadas, protocolos e aspectos, considere o exemplo apresentado na 

Figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Decomposição básica de protocolos das camadas de rede e enlace de 

 uma pilha de protocolos para redes de sensores. 

A Figura 4.4 apresenta algumas funcionalidades das camadas de rede e 

enlace de uma pilha de protocolos para redes de sensores. A camada de rede é 

composta pelos protocolos de roteamento OPER [22] e MintRoute [79]. A camada 

de enlace é composta pelo protocolo de acesso ao meio B-MAC [80].  

Semelhante ao protocolo IP, a camada de rede em redes de sensores 

fornece um serviço de transmissão sem conexão, de melhor esforço e não confiável 

para camadas mais altas. Entretanto, diferentemente do IP, a camada de rede 

expõe diferentes esquemas de nomeação, endereçamento e roteamento. Para 

atender esses serviços, a camada de rede necessita implementar uma variedade de 

funções que incluem identificação e endereçamento dos nós sensores, descoberta e 

manutenção de rotas, encaminhamento do pacote, escalonamento e enfileiramento 

de pacotes, gerenciamento de filas, entre outras. Como em redes de sensores sem 

fio o meio de transmissão é único, múltiplas transmissões podem ocorrer 

simultaneamente e, se não escalonadas, resultar numa distorção dos dados 

transmitidos. O sucesso da transmissão de dados num ambiente compartilhado e 

com ruídos é de responsabilidade da camada de enlace. Para atender esses 
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serviços, a camada de enlace também necessita implementar uma variedade de 

funções que incluem mecanismos para correção de erros, alocação do canal, 

gerenciamento da conectividade e recursos do rádio, entre outras.  

Enquanto os protocolos existentes em cada camada expõem diferentes 

serviços e funcionalidades, uma inspeção mais cuidadosa revela a existência de 

múltiplas características comuns, tanto entre protocolos existentes na mesma 

camada como entre protocolos de diferentes camadas, como mostrado na Figura 

4.4. Por exemplo, na camada de rede existem funcionalidades que são menos 

específicas de cada protocolo de roteamento e são tratadas pela maioria dos 

protocolos, como funções para tratar o enfileiramento de pacotes, rotinas para 

estimar a qualidade da rota e o gerenciamento de conectividade. Além disso, 

existem funcionalidades que são tratadas em ambas as camadas, como as rotinas 

para lidar com o gerenciamento da conectividade na camada de enlace e de rede.  

A identificação e o encapsulamento dessas funcionalidades comuns em 

aspectos possibilitam que múltiplos protocolos compartilhem componentes e 

informações em tempo de execução. Por exemplo, as funções menos específicas de 

cada protocolo poderiam ser compartilhadas e a funcionalidade gerenciamento de 

conectividade poderia ser modelada através de um aspecto, conforme mostrado na 

Figura 4.5.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Modelagem em aspecto da funcionalidade gerenciamento de conectividade. 

Considerando a pilha composta pelos protocolos OPER e B-MAC, o aspecto 

ConnectManag foi criado para tratar funcionalidades relacionadas à conectividade 

dos nós que encontram-se dispersas em ambas as camadas. Testes de 

bidirecionalidade do link (enlace ou rota), mecanismos de confirmação de 

mensagens e rotinas para detecção de problemas no link são exemplos dessas 
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funcionalidades. A capacidade de capturar de forma modular esses interesses 

transversais possibilita à arquitetura proposta um meio mais flexível para a 

introdução das otimizações cross-layer. Por exemplo, o algoritmo de roteamento 

poderia se beneficiar de informações referentes à conectividade da camada de 

enlace através do aspecto ConnectManag. A camada de aplicação poderia ser 

notificada pelo aspecto ConnectManag caso ocorra algum problema de 

conectividade com o destino desejado. Como conseqüência, diferentes ações 

poderiam ser tomadas pela aplicação como a alteração da taxa de envio, alterar o 

tamanho do buffer de aplicação, ou o emprego de diferentes políticas de agregação 

de mensagens. Para esclarecer o funcionamento de um aspecto, considere um 

exemplo simplificado do aspecto gerenciamento de conectividade apresentado a 

seguir. Algumas das otimizações aqui sugeridas serão implementadas e 

apresentadas no capítulo seguinte. 

EXEMPLO DO ASPECTO GERENCIAMENTO DE CONECTIVIDADE 

Os códigos seguintes, escritos na linguagem Java, definem um exemplo simples da 

interação do aspecto ConnectManag com a camada de aplicação. O primeiro trecho 

do código, exibido na Figura 4.6, ilustra a rotina enviar responsável pelo repasse 

dos dados da camada de aplicação para a camada inferior. Observe que esse trecho 

de código da aplicação não possui qualquer informação a respeito da conectividade 

com nó destino. 

 

 

 

Figura 4.6. Método enviar da aplicação 

O método enviar recebe uma coleção de bytes e o endereço do destino e 

repassa essas informações a um componente da camada de rede responsável pelo 

encaminhamento dos dados. No código seguinte, a relação entre a camada de 

aplicação e de rede é expandida para a inclusão de informações de conectividade 

da camada de rede, conforme mostrado na Figura 4.7. Esta interação cross-layer é 

definida neste trabalho como "aplicação ciente de rota".  

1   public class Aplicacao{ 
2 
3     public void enviar(byte[] dados, int destino){ 
4          Roteamento.encaminhar(dados,destino); 
5     } 
6     ... 
7   } 



 

63 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Método enviar da aplicação ciente de rota 

O método existeRota (linha 4) é responsável por verificar na tabela de 

roteamento se existe uma rota válida para o destino desejado. Caso a resposta seja 

positiva, o método enviar repassa as informações para o componente da camada de 

rede responsável pelo encaminhamento de dados. Caso contrário, uma ação para 

armazenar a informação temporariamente é requerida. Desta forma, a solução 

cross-layer proposta pode aguardar que a camada de rede forneça a sinalização 

necessária para o encaminhamento dos dados. Com este esquema, outras 

operações podem ser tomadas pela camada de aplicação objetivando melhorar a 

taxa de entrega de pacotes como, por exemplo, a adoção de estratégias de 

agregação dos pacotes que ainda não foram enviados.  

A idéia central do projeto cross-layer proposto é que o compartilhamento de 

informações de conectividade entre as camadas possa conduzir a melhorias de 

desempenho. Contudo, a desvantagem de tal abordagem é a perda da flexibilidade 

ocasionada pelo forte acoplamento do código necessário para implementar as 

interações entre camadas. Neste sentido, a arquitetura AONA surge como uma 

abordagem promissora para tratar este problema. Um aspecto poderia ser definido 

para modelar a comunicação entre as camadas e realizar as otimizações 

necessárias. Por exemplo, a Figura 4.8 mostra a aplicação e o seu relacionamento 

com o aspecto ConnectManag.  

Tipicamente a implementação do aspecto ConnectManag busca encapsular 

as operações relacionadas à conectividade dos nós, as interações entre camadas e 

possíveis otimizações. Um aspecto pode alterar o comportamento de um programa 

pela execução de rotinas adicionais, denominadas de advices, em locais conhecidos 

como "pontos de junção". Os pontos de junção são elementos essenciais no projeto 

de uma arquitetura e indicam locais específicos da execução do programa onde 

comportamentos adicionais poderão ser introduzidos, por exemplo, chamadas de 

métodos e referências à variáveis. Advices são construções semelhantes a 

métodos, que definem comportamentos adicionais nos pontos de junção.  

 

1  public class Aplicacao{ 
2 
3     public void enviar(byte[] dados, int destino){ 
4         if(Roteamento.existeRota(destino)){ 
5             Roteamento.encaminhar(dados,destino); 
6         } else {  
7            armazenar(dados, destino);  
8           } 
9     } 
10   ... 

11 } 
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Figura 4.8. Método enviar da aplicação e aspecto ConnectManag 

Para tornar mais claro os conceitos aqui introduzidos, considere o código 

apresentado na Figura 4.8. Como observado, a aplicação permanece em seu estado 

original e as interações entre as camadas são modeladas no aspecto 

ConnectManag. A linha 10 declara pointEnviarDados como um ponto de junção que 

deverá interceptar chamadas ao método enviar da aplicação. Um comando advice é 

definido entre as linhas 12 e 18 que contém uma rotina para consultar a existência 

de uma rota e, dependendo da resposta, o envio de dados prossegue (fluxo 

normal) ou uma chamada ao método armazenar da aplicação é realizada. Quando 

comparada a solução anterior, a aspectização dos interesses transversais, 

claramente introduz vários benefícios à atual arquitetura de redes como uma maior 

flexibilidade e reusabilidade dos componentes da arquitetura, bem como fornece 

uma metodologia que poderia servir como prática para a implementação de novos 

protocolos. 

4.2.3. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES 

Diferentes interesses possuem diferentes políticas de otimização e, como 

conseqüência, podem divergir com relação à configuração dos recursos do sistema. 

Por exemplo, uma política pode requerer melhorar a taxa de entrega da rede, no 

interesse vazão isso pode ser feito aumentando a potência do sinal para melhorar a 

relação sinal/ruído, atingindo o destino com mais clareza. Essa abordagem pode 

facilmente levar ao aumento no consumo de energia do nó e a diminuição de sua 

vida útil, contrastando com os objetivos do interesse consumo de energia. Para 

tratar esses e outros problemas relacionados a conflitos de interesses, o plano de 

interesse contempla a definição de políticas que estabelecem ações a serem 

tomadas no caso de conflitos.  

1  public class Aplicacao{  
2  
3     public void enviar(byte[] dados, int destino){ 
4          Roteamento.enviar(dados,destino); 
5     } 
6     ... 
7  } 
8 
9    public aspect ConnectManag{ 
10     pointcut pointEnviarDados() : call (Aplicacao.enviar(dados, destino)); 
11 
12    around() : pointEnviarDados() {     
13        if( existeRota(destino) ){ 
14            proceed(dados, destino);  
15        }else{  
16            Aplicacao.armazenar(dados,destino);  
17         } 
18    } 
19 }  
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Apesar da sua importância, não é o foco principal desta tese a definição de 

algoritmos para detecção e resolução de conflitos, principalmente pela 

complexidade de implementação dos mesmos. Por estes motivos, esta tese propõe 

uma seqüência de passos simplificada para a resolução dos conflitos (ficando para 

trabalhos futuros uma especificação mais detalhada): 

1. Identificar as situações de conflitos entre os interesses. Cabe ao projetista 

da rede analisar cada interesse e verificar se seus componentes contribuem 

negativamente ou positivamente para qualquer outro interesse.  

2. Identificar os interesses de maior prioridade. Esta fase ajuda a resolver os 

conflitos identificados na fase anterior e está baseada na identificação dos 

interesses principais. Para um dado interesse, a atribuição de um grau de 

prioridade para o mesmo deve levar em consideração a análise feita na 

etapa anterior, sendo assim, aqueles componentes do interesse que têm 

algum impacto negativo em outros interesses contribuem para baixar o grau 

de prioridade do interesse em questão. Por outro lado, componentes que 

contribuem positivamente para outros interesses colaboram para aumentar 

a prioridade dos interesses que o compõem. 

3. Criação das regras. As regras definem as ações tomadas quando um conflito 

for detectado. Isso é feito através da identificação do interesse de mais alta 

prioridade, chamado de interesse dominante.  

4.3.  BENEFÍCIOS DA ARQUITETURA AONA 

A arquitetura proposta neste capítulo apresenta algumas similaridades com as 

arquiteturas apresentadas no Capítulo 2, como a tentativa de preservar o maior 

número possível de características do modelo em camadas. Entretanto, a 

arquitetura AONA apresenta vários benefícios, decorrentes de uma modularização 

mais eficiente, que a destacam das demais soluções existentes, dentre os quais se 

sobressaem: 

1. Flexibilidade - Enquanto mantém algumas das características da separação 

entre camadas, os novos componentes da arquitetura AONA são construídos 

de maneira flexível. Desta forma é possível substituir um módulo por outro 

independente dos outros módulos que compõem o sistema. 

2. Evolução facilitada – A capacidade da arquitetura em modularizar 

individualmente um aspecto torna a AONA uma arquitetura mais evolutiva 

quando comparada com as demais propostas existentes. A adição de novas 
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funcionalidades é realizada através da inclusão de novos aspectos e não 

requer qualquer alteração em outras partes da arquitetura.  

3. Maior reuso – A chave para o reuso de código e componentes é uma 

implementação fracamente acoplada. Na AONA cada aspecto é 

implementado como um módulo separado, desta forma, cada módulo possui 

um acoplamento mais fraco quando comparado com as soluções cross-layer 

propostas nas arquiteturas tradicionais. Por exemplo, como mostrado na 

Seção 4.2.2, o aspecto conectividade criado para gerenciar questões 

relacionadas à conectividade da camada de enlace e rede pode ser 

facilmente reusado pela camada de aplicação. 

4. Manutenção facilitada – Como os aspectos estão em um único bloco de 

código a manutenção é simplificada, diminuindo a complexidade do sistema 

e facilitando o seu entendimento. Os códigos dos interesses periféricos ficam 

livres do código relacionado às responsabilidades transversais, o que facilita 

sua reutilização em diferentes contextos, combinando diferentes aspectos 

dependendo das necessidades da aplicação. Além disso, não é necessário 

modificar vários módulos para implementar um interesse transversal. 

A Tabela 4.1. mostra a AONA em comparação as arquiteturas apresentadas 

nesta tese, seguindo os critérios apresentados na Seção 2.2.3. 

Tabela 4.1. AONA em comparação com outras arquiteturas cross-layer. 

 MobileMan WINDENS CrossTalk GRACE ECLAIR AONA 

Tipo de Adaptação Local Local Local/Rede Local Local Local 

Flexibilidade ++ + ++ + +++ +++ 

Complexidade ++ + ++ +++ ++ + 

Nível de Intrusão +++ +++ ++ ++ ++ + 

Legenda: +: baixo; ++: médio; +++: alto. 

De maneira similar a maioria das arquiteturas em camadas, as adaptações 

na AONA são limitadas às informações fornecidas localmente pelos protocolos da 

pilha de rede. Comparada com as demais arquiteturas, a AONA apresenta o maior 

grau de flexibilidade e extensibilidade devido à avançada capacidade de 

modularização das arquiteturas orientadas a aspecto. Na AONA, um aspecto existe 

independentemente de um protocolo e pode ser adicionado ou atualizado quando 

necessário. Portanto, a AONA pode ser considerada com uma arquitetura genérica 

que pode ser aplicada a diversos domínios de aplicações. 

Diferentemente das arquiteturas GRACE e MobileMAN, a complexidade da 
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AONA é relativamente baixa. A AONA fornece um mecanismo para tratar cada 

aspecto separadamente com o mínimo de acoplamento. Isto resulta em 

implementações modularizadas mesmo na presença de interesses transversais 

como segurança e consumo de energia. Além de facilitar o compartilhamento de 

informações, os componentes da AONA possibilitam um controle sobre as 

interações cross-layer e permitem o projeto de protocolos de maneira clara, 

modular e estruturada.  

A separação mais clara de interesses permite um melhor uso das habilidades 

do desenvolvedor, conduzindo ao desenvolvimento de sistemas de rede com maior 

qualidade. O reuso de código e de componentes diminui o tempo de 

desenvolvimento e facilita a evolução do sistema permitindo uma resposta mais 

rápida a novos requisitos. Todas essas características tornam a arquitetura AONA 

uma alternativa promissora para guiar o projeto das redes de próxima geração. 

4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um grande desafio durante o projeto de uma arquitetura orientada a aspectos é 

encontrar a granularidade certa para agrupar as funcionalidades comuns das 

camadas em aspectos. Por exemplo, as funções de criação e manutenção de 

conectividade das camadas de enlace e roteamento formaram o aspecto 

gerenciamento de conectividade, apresentado e discutido na Seção 4.2.2. 

Esta tese argumenta que essa composição seja realizada de modo 

incremental até que se obtenha a granularidade desejada. Em outras palavras, a 

composição das funcionalidades em um aspecto deve ser realizada visando garantir 

a flexibilidade para maximizar o reuso do aspecto em outras camadas. 
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CCaappííttuulloo  55    

  

EESSTTUUDDOO  DDEE  CCAASSOO::  UUMM  PPRROOJJEETTOO  IINNTTEEGGRRAADDOO  

 

Este capítulo apresenta a viabilidade do uso dos conceitos propostos na arquitetura 

AONA através de um projeto integrado envolvendo as camadas de enlace e de 

redes. As interações cross-layer propostas são realizadas através da “aspectização” 

de algumas funcionalidades de uma pilha de protocolos para redes de sensores sem 

fio. Na Seção 5.1 são apresentados alguns detalhes de implementação como a 

arquitetura do nó sensor e o sistema operacional utilizados para codificar as 

interações cross-layer propostas. Nas Seções 5.2 e 5.3 são descritas as principais 

características dos protocolos B-MAC e OPER. A Seção 5.4 apresenta e discute as 

interações cross-layer sugeridas para melhorar o desempenho e o tempo de vida de 

uma rede de sensores. A Seção 5.5 descreve os resultados obtidos. Por fim, a 

Seção 5.6 apresenta as considerações finais deste capítulo. 

5.1.  QUESTÕES DE IMPLEMENTAÇÃO 

Antes de apresentar detalhes sobre o projeto integrado multicamadas proposto, 

vale a pena descrever algumas características relevantes do ambiente de 

desenvolvimento utilizado para validar os conceitos introduzidos pela arquitetura 

AONA.   

Como o custo para implementar a arquitetura AONA completa (protocolos, 

interfaces e aspectos) é relativamente alto para ser executado dentro deste 

trabalho optou-se pela utilização de uma arquitetura de rede já desenvolvida para 

redes de sensores sem fio.   

Neste sentido, a arquitetura de rede adotada foi a implementada no sistema 

operacional TinyOS [20], desenvolvido especificamente para RSSFs pela 

Universidade da Califórnia, em Berkeley. Esse sistema foi projetado para ser 

simples e eficiente em processamento e consumo de energia. Atualmente, o TinyOS 

é o sistema operacional mais utilizado em redes de sensores sem fio, sendo 

empregado em várias plataformas comerciais de nós sensores como a família Mica 

(Mica, Mica2, MicaDot, MicaZ) [81], a plataforma Telos [82] e Imote [83].   
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Devido às restrições de recursos dos nós sensores, a arquitetura de rede 

empregada nas RSSFs difere dos tradicionais modelos de referência OSI/ISO e 

TCP/IP. Isto é devido à necessidade de um modelo intercamadas que possa agregar 

serviços e funcionalidades a uma única camada para reduzir o tamanho do código, 

ou pela inexistência de uma camada de transporte, desnecessária para a maioria 

das aplicações [84]. No entanto, é possível criar e separar as funcionalidades e 

serviços em várias camadas. No TinyOS, por exemplo, os serviços providos pelos 

componentes da arquitetura criam uma hierarquia de camadas de componentes 

que torna possível a separação das funcionalidades e serviços em várias camadas 

como nas arquiteturas de rede tradicionais. 

No TinyOS, os programas são construídos através de um modelo de 

programação baseado em componentes fornecido por uma linguagem derivada do 

C, denominada de NesC (Network embedded system C) [85]. As aplicações são 

desenvolvidas a partir de um conjunto de componentes que definem os serviços 

fornecidos e as operações executadas. Os programas NesC podem ser vistos como 

um grafo de componentes, onde cada componente fornece e utiliza as interfaces 

que contêm assinaturas de comandos e eventos.  

Uma aplicação em NesC consiste de um ou mais componentes conectados 

para formar um executável. Um componente fornece e usa interfaces. Estas 

interfaces são o único ponto de acesso aos componentes e são bidirecionais. Uma 

interface declara um conjunto de funções denominado comandos que deve ser 

implementado pelo fornecedor da interface e outro conjunto de funções 

denominado eventos que deve ser implementado pelo usuário da interface. Para 

fazer uso dos comandos de uma interface, o componente deve implementar os 

eventos daquela interface. Um único componente pode usar ou fornecer múltiplas 

interfaces e múltiplas instâncias da mesma interface [85]. A ligação entre os 

elementos da linguagem (componentes e interfaces) é feita através de um arquivo 

de configuração. Neste trabalho os aspectos são implementados como componentes 

e a alteração do fluxo normal do sistema é realizada através do arquivo de 

configuração.  

5.2.  O PROTOCOLO B-MAC 

O B-MAC (Berkeley-MAC) [80] é um protocolo de controle de acesso ao meio 

baseado em detecção de portadora, semelhante ao CSMA. Sua principal meta é 

reduzir o consumo de energia enquanto melhora a utilização do canal e evita 

colisão de pacotes. 
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O B-MAC foi projetado para tornar mais flexível o controle do protocolo MAC 

pelos serviços das camadas mais altas. O protocolo fornece um conjunto de 

interfaces que permite aos serviços de rede ajustar seus mecanismos de 

funcionamento. Os principais mecanismos do B-MAC são o CCA (Clear Channel 

Assessment) usado para evitar colisão e o LPL (Low Power Listening) cuja principal 

função é evitar o desperdício de energia pelo rádio. A Figura 5.1 exibe algumas das 

interfaces fornecidas pelo protocolo B-MAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.  Exemplos de interfaces que permitem um controle flexível do B-MAC pelos serviços 

das camadas mais altas. 

Pela exposição de um conjunto de mecanismos configuráveis, os protocolos 

construídos acima do B-MAC podem tomar decisões de políticas locais para otimizar 

o consumo de energia, latência, vazão ou confiabilidade [80]. 

5.2.1. PROCESSO DE AMOSTRAGEM DO PREÂMBULO 

O protocolo B-MAC procura ser eficiente em energia empregando um esquema 

adaptativo de amostragem do preâmbulo, denominado de LPL (Low Power 

Listening), para reduzir a utilização do rádio (duty cycle) e minimizar a escuta 

ociosa.  

Neste esquema, o nó ao acordar liga o rádio e checa por atividade. Se 

alguma atividade é detectada, o nó permanece ativo pelo tempo necessário para 

receber o quadro que está chegando. Após a recepção, o nó retorna a dormir. Se 

nenhum quadro for recebido (um falso positivo), um timeout força o nó a voltar a 

Interface MacControl { 

 command result_t EnableCCA ( ); 

 command result_t DisableCCA ( ); 

 command result_t EnableAck ( ); 

 command result_t DisableAck ( ); 

 command void* HaltTx ( ); 

} 
Interface LowPowerListening { 

 command result_t  SetListeningMode (uint8_t mode); 

 command uint8_t  GetListeningMode ( ); 

 command result_t  SetTransmitMode (uint8_t mode); 

 command uint8_t  GetTransmitMode ( ); 

 command result_t  SetPreambleLength (uint16_t bytes); 

 command uint16_t  GetPreambleLength ( ); 

 command result_t  SetCheckInterval (uint16_t ms); 

 command uint16_t  GetCheckInterval ( ); 

} 
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dormir. O CCA é usado não só para encontrar o canal limpo para uma transmissão, 

mas também para determinar se existe atividade durante o período LPL. 

Para receber os dados de forma confiável, o tamanho do preâmbulo é 

casado com o intervalo em que o canal é checado por atividade. Se o canal é 

checado a cada 100 ms, o preâmbulo deve ter pelo menos 100 ms para que o nó 

acorde, detecte atividade no canal, receba o preâmbulo, e então receba a 

mensagem. A escuta ociosa ocorre quando o nó acorda para amostrar o canal e não 

existe nenhuma atividade. O intervalo em que o canal é checado e o tamanho do 

preâmbulo são exemplos de parâmetros configuráveis através das interfaces 

disponibilizadas pelo protocolo B-MAC.  

5.2.2. PROCESSO DE AMOSTRAGEM DO CANAL 

Para efetivamente evitar colisões, o protocolo B-MAC é capaz de determinar 

precisamente se o canal está livre através de uma heurística chamada de CCA 

(Clear Channel Assessment). Essa heurística é responsável por verificar se existe 

atividade no canal e por retornar a informação para a aplicação. O CCA emprega a 

técnica de julgamento de canal baseado em uma estimativa de ruído do canal, 

obtida através do algoritmo que mede a força do sinal recebido (RSSI - Received 

Signal Strength Indicator). Após o processo de amostragem do canal, um limiar é 

estabelecido para decidir se o canal está ou não pronto para ser usado.  

Esta heurística funciona da seguinte forma: uma vez que o ruído do 

ambiente muda em função do ambiente, o B-MAC emprega um controle de ganho 

automático para estimar o ruído do canal. Amostras da força do sinal são obtidas 

freqüentemente e armazenadas em uma fila FIFO. A média dessas amostras é 

usada para estimar a qualidade do canal. Uma vez que uma boa estimativa de ruído 

no canal está estabelecida, o processo de monitoramento da força do sinal é 

iniciado através da transmissão de quadros especiais pelo rádio. O procedimento 

seguinte consiste em comparar se o sinal recebido está acima ou abaixo de certos 

limiares estabelecidos durante a amostragem do canal. Tal informação indicará se o 

canal está ou não livre para transmissão. 

O B-MAC também fornece um suporte opcional para confirmação. Caso este 

suporte esteja habilitado, o B-MAC imediatamente transfere um código de 

reconhecimento após receber um pacote unicast. 
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5.3.  O PROTOCOLO DE ROTEAMENTO OPER 

O OPER (On-Demand Power-Efficient Routing Protocols) é uma família de protocolos 

de roteamento sob demanda para redes de sensores sem fio. O objetivo da família 

OPER é realizar a disseminação dos dados coletados pelos nós sensores levando em 

consideração a quantidade de energia dos nós que compõem uma rota. O OPER 

possui três implementações que utilizam mecanismos para realizar o controle de 

energia residual dos nós sensores e a seleção de rotas. Estas implementações 

podem ser agrupadas em três classes: 

� OPER-NE (Node Energy-Aware) – este protocolo realiza a seleção de rotas 

através da métrica de contagem de saltos, como a maioria dos algoritmos 

de roteamento encontrados em redes de sensores. Além disso, o OPER-NE 

implementa um mecanismo de aceitação seletiva das requisições de rotas, 

baseado na energia residual dos nós. 

� OPER-PE (Path Energy-Aware) – este protocolo possui os mesmos 

mecanismos de descoberta e manutenção de rotas do OPER-NE. Entretanto, 

a seleção de rotas é realizada através de heurísticas que consideram a 

energia disponível dos nós que compõem as rotas. Esta avaliação pode ser 

feita através de vários parâmetros como o custo do uso da rota e a média 

de energia dos nós que compõem a rota. 

� OPER-MPE (MultiPath Energy-Aware) – este protocolo estende a 

implementação do OPER-PE através da alocação de vários caminhos 

(multipath) entre os nós da rede. Isto possibilita uma maior tolerância a 

falhas e uma melhor utilização das respostas recebidas, principalmente em 

casos onde ocorreu algum problema com a rota utilizada.  

Esta seção descreve o funcionamento do protocolo OPER, detalhes de suas 

variações podem ser obtidos em [21][22]. 

5.3.1. O ALGORITMO OPER 

Redes de sensores sem fio têm sido caracterizadas pelas freqüentes mudanças na 

topologia ocasionada pelas fortes restrições de recursos dos nós sensores. A 

principal meta do algoritmo OPER é tornar capaz o roteamento de informações 

levando em consideração a energia disponível em cada nó que compõe a rota. 

Para reduzir a sobrecarga introduzida pela troca de informações de 

roteamento, o OPER foi projetado para (eficientemente) ser um protocolo sob-
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demanda, como os protocolos AODV [86], DSR [87] e Tora [88]. Nesses protocolos, 

as rotas são estabelecidas somente quando são necessárias e a troca de 

informações (mensagens de controle) necessárias para a manutenção de rotas é 

significativamente menor se comparado com protocolos pró-ativos (por exemplo, 

DSDV [89]). Em redes de sensores, a sobrecarga ocasionada pelas mensagens de 

controle também deve ser levada em consideração, visto que estas mensagens 

também consomem largura de banda e, conseqüentemente, energia dos nós 

sensores. 

Para garantir a economia de banda e energia, o processo de aquisição de 

rotas implementado no OPER atua sob demanda. O processo de descoberta de rota 

é iniciado sempre que uma fonte necessita de uma rota para um destino, que 

tipicamente envolve a inundação de mensagens de requisição de rotas e a espera 

por mensagens de resposta de rota. O processo de manutenção de rotas é 

realizado através de mensagens de erro de rota, que permitem detectar e informar 

a queda de um enlace, como também pelo tempo de expiração de rotas que exige 

novos pedidos de rotas.   

O protocolo utiliza ainda um mecanismo de detecção de vizinhança para 

detectar a queda de um enlace. Neste mecanismo, mensagens de broadcast local, 

chamadas de hello, são enviadas periodicamente para confirmar a conectividade 

local entre vizinhos. O não recebimento de uma mensagem de hello de um vizinho 

durante certo período de tempo indica a queda de um enlace.  

No OPER, como no DSR, cada nó mantém um número de seqüência 

monotonicamente crescente que é usado como forma de verificar o quão recente é 

uma rota e para garantir a ausência de loops de roteamento, evitando o problema 

da "contagem para infinito" característico dos protocolos de vetor de distâncias. 

Caso ocorra a queda de um enlace, as rotas que o utilizam são invalidadas por 

operações que envolvem o número de seqüência e a métrica da rota. 

Cada nó mantém duas tabelas: cache e roteamento. A tabela de cache 

possui informações sobre os diferentes tipos de mensagens recebidas por um nó. 

Essas informações são usadas para preencher a tabela de roteamento sempre que 

uma rota for estabelecida. A tabela de roteamento mantém as informações 

necessárias para realizar o encaminhamento das mensagens e verificar o tempo de 

validade das entradas. Uma descrição do conteúdo de cada uma dessas tabelas é 

apresentada nas Tabelas 5.1 e 5.2. 
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Tabela 5.1.  Tabela de roteamento do OPER. 

Campo Descrição 

Destination Endereço de Destino 

Destination Sequence Number Número de Seqüência do Destino 

Next Hop Próximo nó a ser seguido 

Metric Métrica utilizada no processo de seleção de 
rotas (ex. quantidade de saltos) 

Lifetime Validade da rota 

Tabela 5.2.  Tabela de cache de rotas. 

Campo Descrição 

Destination Endereço de destino da mensagem 

Destination Sequence Number Número de Seqüência do Destino 

Source Endereço de origem da mensagem 

Next Hop Próximo nó 

RREQ ID Identificador da requisição 

Metric Métrica utilizada no processo de seleção de 
rotas (ex. quantidade de saltos) 

Ao receber uma determinada mensagem de um vizinho, o nó verifica se 

possui uma entrada na sua tabela de roteamento para o destino. Se não há entrada 

para o destino correspondente, é criada uma nova entrada na tabela cache com o 

número de seqüência vindo na mensagem. Antes de seguir com a retransmissão da 

mensagem, outras informações são extraídas para que seja possível construir a 

rota inversa até a fonte. Caso o nó já possua uma entrada para o destino em sua 

tabela, esta só será atualizada se o número de seqüência presente na mensagem 

for maior ou igual do que o gravado na tabela, mas com o valor da métrica em 

questão melhor do que o armazenado. 

5.3.2. MENSAGENS 

Os mecanismos de descoberta de vizinhos, descoberta e manutenção de rotas, 

implementados pelo OPER, se baseiam na troca de quatro tipos de mensagens: 

descoberta de vizinhos (Hello), requisição de rota (Route REQuest – RREQ), 

resposta de rota (Route REPly – RREP) e notificação de erro (Router ERRor – 

RERR). 
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MENSAGEM HELLO 

A mensagem hello é utilizada para permitir que cada um dos nós realize o processo 

de descoberta de vizinhos. Cada nó ao entrar na rede deve enviar uma mensagem 

de hello em broadcast informando aos demais sobre sua entrada. Mensagens hello 

também são enviadas periodicamente para checar a conectividade entre os nós 

(tipo de heartbeat ou keep alive). 

 

 

Figura 5.2.  Mensagem de hello. 

O formato da mensagem hello que contém 36 bits pode ser vista na Figura 

5.2 e possui três campos: o campo type possui 4 bits (o valor deste campo deve 

ser igual a 1) e é usado para identificar a mensagem; o segundo campo é o 

endereço do nó de origem da mensagem e possui 16 bits; o número de seqüência 

atual da mensagem gerado pelo nó fonte é representado pelos 16 bits restantes. 

MENSAGEM DE REQUISIÇÃO DE ROTA - RREQ 

A mensagem de requisição de rota é usada para estabelecer rotas entre nós. O 

formato desta mensagem, que contém 92 bits, é apresentado na Figura 5.3. Como 

mencionado anteriormente, o campo type possui 4 bits, serve para identificar o tipo 

da mensagem e neste caso deve ser igual a 2. O identificador da requisição (RREQ 

ID) é um número de seqüência, de 16 bits, que em conjunto com o endereço fonte 

identifica de forma única um pedido de requisição de rota. Este campo deve ser 

sempre incrementado para cada requisição enviada.  

Os campos source address e destination address possuem 16 bits cada e 

representam os endereços dos nós fonte e destino, respectivamente. Os campos 

source sequence number e destination sequence number, de 16 bits cada, contêm 

o número de seqüência atual do nó que gerou para a requisição de rota e o último 

número de seqüência recebido pela fonte, relativo a uma rota conhecida para o 

destino. Os 8 bits restantes fornecem informações necessárias para o processo de 

estabelecimento de rotas. Por exemplo, no OPER-NE este campo é preenchido com 

a quantidade de saltos necessária até o destino (hop count). 
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Figura 5.3.  Mensagem de requisição de rota. 

MENSAGEM DE RESPOSTA DE ROTA - RREP 

A mensagem RREP possui 68 bits e é usada para estabelecer rotas entre nós. Seu 

formato é apresentado na Figura 5.4. O campo type (4 bits) identifica o tipo da 

mensagem e deve ser igual a 3. O campo destination address possui 16 bits e 

representa o endereço do nó destino para qual a rota é estabelecida. O endereço do 

nó fonte equivale aos próximos 16 bits. O próximo campo, destination sequence 

number, possui 16 bits e representa o número de seqüência do destino associado à 

rota especificada. O campo seguinte, metric, possui 8 bits e contém informações 

sobre a métrica utilizada no processo de seleção de rotas. Os últimos 8 bits indicam 

o tempo (em milisegundos) em que a rota deve ser considerada como válida pelos 

nós que receberem a mensagem RREP. É importante salientar que o OPER parte do 

pressuposto que a sincronização entre os nós sensores é realizada por algum 

mecanismo de sincronização existente, por exemplo, GPS (Global Positioning 

System) [90]. 

 

 

 

Figura 5.5.4.  Mensagem de resposta de rota. 

MENSAGEM DE ERRO DE ROTA - RERR 

Uma mensagem de erro de rota é usada para informar que alguma falha ocorreu, 

tornando um destino inalcançável. A mensagem RERR possui 36 bits e o seu 

formato é apresentado na Figura 5.5. 

 

 

 

Figura 5.5.  Mensagem de erro de rota 
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O campo type (4 bits) identifica o tipo da mensagem e deve ser igual a 4. O 

campo destination address possui 16 bits e representa o endereço do nó que se 

tornou inalcançável. O próximo campo, destination sequence number, possui 16 

bits e representa o número de seqüência existente na tabela de roteamento 

referente ao destino que se tornou inalcançável.  

5.3.3. AS FASES DO OPER 

O algoritmo OPER é composto por três fases: 

� Descoberta de vizinhos: processo no qual cada nó verifica quais os seus 

vizinhos na rede; 

� Descoberta de rotas: processo de requisição de rotas para os destinos 

desejados e estabelecimento da comunicação entre os nós da rede; 

� Manutenção de Rotas: processo de verificação do estado das rotas alocadas 

para encontrar eventuais falhas ocorridas ou para selecionar rotas mais 

eficientes e/ou econômicas; 

5.3.3.1. DESCOBERTA DE VIZINHOS 

O processo de descoberta de vizinhos tem como objetivo permitir que cada nó 

possa criar sua lista de vizinhança e através desta, saber com quais nós pode se 

comunicar diretamente. Esse procedimento é realizado através da troca de 

mensagens de hello. Quando um nó recebe uma mensagem de hello, este deve 

verificar se a origem dessa mensagem já se encontra na sua lista de vizinhança. Se 

for encontrado algum registro, isso indicará que a conectividade entre os dois foi 

mantida. Caso não exista nenhuma entrada, trata-se de um novo vizinho e, 

portanto, o identificador da fonte dessa mensagem deverá ser adicionado à lista de 

vizinhança.  

Se dentro de um período de tempo configurável, definido de acordo com as 

características da aplicação, um nó não receber nenhuma mensagem de hello de 

algum dos seus vizinhos, este deverá supor que a conexão com este vizinho está 

perdida. Neste caso, o nó deverá retirá-lo da sua lista de vizinhança e realizar o 

processo de notificação de falha no enlace que será apresentado posteriormente. 

5.3.3.2. DESCOBERTA DE ROTAS 

O processo de descoberta de rotas é iniciado quando um nó sensor necessita se 

comunicar com outro nó o qual não tem nenhuma informação de rota em sua 
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tabela de roteamento. O fato da formação de rotas ocorrer apenas quando 

necessária é o que torna o algoritmo OPER “sob-demanda”. Para descrever o 

algoritmo OPER, considere a rede de sensores da Figura 5.6, em que um nó A 

deseja transmitir para o nó F (nó sorvedouro). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6.  O processo de descoberta de rotas no OPER. 

Os círculos na Figura 5.6 ilustram a faixa de comunicação de cada nó. 

Devido à limitações da potência de transmissão, cada nó só pode se comunicar 

diretamente com os vizinhos mais próximos. Para localizar F, o nó A envia uma 

mensagem de requisição de rota (Route REQuest - RREQ) em broadcast. Nós 

vizinhos a A (neste caso, os nós B e D) verificam se possuem uma entrada em suas 

tabelas. Se B ou D conhecem uma rota até o destino, transmitem uma mensagem 

de resposta de rota (Route REPly – RREP) informando como chegar ao destino. 

Caso B ou D não conheçam uma rota até o destino, o valor do campo da métrica 

em questão é alterado e a mensagem RREQ é retransmitida. Antes da 

retransmissão algumas informações são extraídas para que seja possível construir a 

rota inversa até a fonte. 

Se uma resposta para a requisição de rota não for recebida dentro de um 

determinado período de tempo pré-estabelecido, o nó poderá enviar uma nova 

mensagem de requisição, desde que a quantidade de tentativas não supere a 

quantidade máxima estipulada, caso contrário o destino será assinalado como 

inalcançável. 

A cada nova tentativa é usado o mecanismo de espera exponencial binária 

(binary exponential backoff) para incrementar esse período de espera por resposta. 

O identificador da requisição também será incrementado, mesmo em se tratando 

de uma requisição já realizada, demonstrando assim que a requisição anterior se 

encontra desatualizada. 

Ao receber uma mensagem de requisição de rota, o nó irá verificar se já 
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recebeu uma requisição com o mesmo endereço de origem e o identificador de 

requisição. Caso seja encontrada alguma informação em sua tabela local (cache) 

referente à mensagem recebida anteriormente, o nó compara o valor anterior da 

métrica utilizada com o valor recebido na requisição. Caso o valor da métrica seja 

superior, o nó descartará a cópia recebida. Caso contrário, o nó pode realizar uma 

das três ações: 

� Se um nó não for capaz de gerar uma mensagem de resposta de rota, a 

requisição de rota será atualizada, incrementando-se o valor da métrica 

utilizada e ajustando o número de seqüência do destino para o maior valor 

entre o valor recebido na mensagem e o armazenado na tabela de 

roteamento do nó. Após esses ajustes na requisição o nó irá transmiti-la em 

broadcast; 

� Se o nó for capaz de gerar a mensagem de resposta de rota (RREP), irá criar 

essa mensagem e transmiti-la para que a origem da requisição receba as 

informações a respeito da rota criada; 

� Caso a energia residual do nó esteja abaixo de um limiar pré-estabelecido, o 

nó irá descartar essa mensagem evitando com isso compor uma rota que 

poderá exaurir sua energia. 

Observe que nesse ponto do algoritmo foi introduzido o primeiro mecanismo 

para permitir o controle de energia dos nós da rede, realizado através da aceitação 

seletiva das requisições de rota. O objetivo deste mecanismo é evitar que nós 

sensores com pouca energia, sejam usados como intermediários para o 

estabelecimento de novas rotas. 

Como dito anteriormente, ao receber uma mensagem de requisição de rota 

e verificar que não possui informações suficientes para responder e que o nó 

apresenta uma quantidade de energia residual superior ao limiar estabelecido, o nó 

simplesmente encaminha a requisição para continuar o processo de descoberta. 

Para que seja possível gerar uma mensagem de resposta de rota (Route Reply – 

RREP), o nó que recebeu a requisição deverá: 

� Ser o próprio destino da requisição de rota, ou; 

� Ser um nó que possui uma entrada na sua tabela de roteamento para o 

destino desejado com o destination sequence number maior ou igual ao 

número de seqüência do destino recebido pela mensagem de requisição de 

rota. 

Dependendo de quem gera a mensagem de resposta, se for o próprio 

destino requisitado ou se for um nó intermediário que possua uma rota atual para 
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este, o processamento realizado pelo nó possuirá as seguintes alterações: 

� Se a resposta for gerada pelo próprio destino, este deve incrementar o seu 

número de seqüência; 

� Se o nó responsável pela criação da mensagem de resposta for um nó 

intermediário ao longo do trajeto entre a origem e o destino, será copiado o 

destination sequence number do nó requisitado, que se encontra 

armazenado em sua tabela de roteamento, para a mensagem de resposta. O 

nó preencherá também os campos metric e lifetime, com a validade, em 

segundos, da rota que será criada. 

Uma vez criada, a mensagem de resposta será enviada apenas para o nó de 

onde veio o pacote RREQ, ou seja, a transmissão é unicast.   

5.3.3.3. MANUTENÇÃO DE ROTAS 

Uma vez estabelecida uma rota entre dois nós da rede é necessária a sua 

manutenção, para que seja possível monitorar o funcionamento da rota alocada 

para a comunicação entre os nós, além de notificar eventuais erros ocorridos nessa 

rota através da verificação de falhas de conectividade. Ao detectar-se uma dessas 

falhas as seguintes etapas devem ser realizadas para permitir a adoção de medidas 

corretivas: 

� Verificar quais destinos foram afetados; 

� Eliminar as rotas já existentes que foram invalidadas pela alteração 

detectada; 

� Determinar, se houverem, os vizinhos que foram afetados, 

� Enviar uma mensagem de erro para os vizinhos afetados informando a falha. 

De modo resumido, o processo de manutenção de rotas deve levar em 

consideração a conectividade local dos nós e a manutenção das rotas estabelecidas. 

A manutenção da conectividade local é realizada através do mesmo 

mecanismo usado pelo processo de descoberta dos vizinhos, ou seja, através da 

troca periódica de mensagens de hello. Cada nó utiliza a atualização da lista de 

vizinhança para verificar se os nós inativos fazem parte de alguma rota ativa em 

sua tabela de roteamento. O procedimento de manutenção é realizado da seguinte 

forma: quando qualquer vizinho se torna inacessível, o nó verifica sua tabela de 

roteamento para ver quais destinos possuem rotas que utilizam o vizinho agora 

inativo. Após retirar de sua tabela as rotas inválidas, o nó comunica o ocorrido aos 

seus vizinhos ativos que, em seguida, comunicam aos seus próprios vizinhos e 
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assim por diante, até todas as rotas que dependem do nó inativo sejam retiradas 

de suas tabelas de roteamento. 

Essa notificação ocorre através de mensagem do erro de rota (Route Error – 

RERR), a qual é transmitida em broadcast. Este procedimento é diferente nos 

protocolos DSR e AODV que prevêem também a transmissão através de um unicast 

iterativo para todos os vizinhos. Esta técnica, no entanto, não é interessante para 

um panorama de redes de sensores, já que o unicast interativo implicará em várias 

transmissões para atingir a mesma quantidade de nós e, conseqüentemente, em 

um consumo de energia maior. Já o unicast normal terá o mesmo gasto que a 

transmissão em broadcast, mas possui uma flexibilidade bem menor, visto que 

apenas um vizinho poderá ser notificado. 

5.3.3.4. HEURÍSTICAS DE SELEÇÃO DE ROTAS 

A métrica de energia que é usada para avaliar as rotas é um importante 

componente do protocolo. Dependendo da métrica, as características do protocolo 

podem mudar substancialmente. Na família OPER de protocolos, essa métrica pode 

incluir informações sobre o número de nós, quantidade de energia dos nós ao longo 

do caminho, o custo do uso do caminho, entre outras. Como o objetivo desta tese 

não é avaliar o desempenho individual dos protocolos que compõe a solução cross-

layer proposta, esta seção descreve apenas a heurística utilizada nos experimentos 

que serão apresentados a seguir. Maiores detalhes sobre outras heurísticas usadas 

no processo de seleção de rota do OPER encontram-se em [21]. 

MMBCR – MIN-MAX BATTERY COST ROUTING 

Para selecionar o melhor caminho para minimizar o total de energia necessária para 

rotear pacotes e maximizar o tempo de vida dos nós sensores, o OPER usa o 

esquema MMBCR (Min-Max Battery Cost Routing) semelhante ao proposto em [91].  

Seja
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que a capacidade da bateria diminui, o valor da função de custo irá aumentar. Ou 

seja, quanto maior o custo menor a quantidade de energia do nó sensor. 

Para garantir que os nós sejam excessivamente usados, o custo da rota 
jR , 

será definido como 

)(max t

ii
Rji

j cfR
∈

=   (2) 

O custo de uma rota j será dado pelo nó 
in  que possuir a maior função de 

custo, ou seja, o custo será dado pelo nó com menor quantidade de energia. Para 

se obter a rota com o máximo de energia residual, deve-se selecionar a rota i que 

tenha o mínimo custo de bateria, então, 

( ) AjRR ji ∈= |min
  (3) 

onde, A é o conjunto que contém todas as rotas possíveis. 

Desta forma, o MMBCR considera o nó com menor quantidade de energia 

como sendo crucial para escolha da rota desejada. A intuição por trás dessa métrica 

é bastante simples, dentre as rotas formadas por nós com menor capacidade de 

energia obtenha a rota que possua a maior capacidade de energia. Para aumentar o 

tempo de vida da rede, a participação de um nó em uma rota só é permitida se 

este possuir carga de bateria acima de um limiar γ pré-estabelecido. 

5.4.  INTERAÇÕES CROSS-LAYER PROPOSTAS 

Esta seção descreve em detalhes as interações cross-layer propostas para atender 

aos dois interesses escolhidos: Vazão e Consumo de energia. Estes interesses 

visam garantir melhores taxas de entrega de mensagens e otimizar os recursos da 

rede. Para atender esses requisitos é necessário observar funcionalidades comuns 

distribuídas entre as camadas MAC e de roteamento relacionadas aos interesses em 

questão e implementá-las em um aspecto. 

Análises realizadas nos protocolos OPER e B-MAC revelam que ambos 

possuem algumas funcionalidades comuns, dentre as quais se destacam: 

� Ambos implementam funcionalidades relacionadas a bidirecionalidade do link 

(rota ou enlace) - o protocolo OPER usa as mensagens RREQ e RREP e o 

protocolo B-MAC usa um quadro de confirmação (Ack) para este fim.  

� Ambos podem detectar problemas no link - o OPER faz uso da mensagem 

RERR e o protocolo B-MAC utiliza o Ack e um temporizador.  
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Com base nessas observações foi construído o aspecto ConnectManag para 

agrupar algumas funcionalidades comuns relacionadas a conectividade dos nós. Em 

outras palavras, o projeto cross-layer proposto é principalmente baseado no 

compartilhamento das informações de conectividade, antes providas pelas camadas 

de enlace e roteamento e agora sobre a responsabilidade do aspecto 

ConnectManag. De posse dessas informações, o aspecto ConnectManag pode atuar 

sobre a pilha da seguinte forma: 

1. Atualizar de forma mais rápida a tabela de vizinhança dos nós. O aspecto 

ConnectManag possui informações sobre a conectividade em nível de enlace. 

Desta forma, o aspecto pode atualizar de forma mais rápida a tabela de 

vizinhança dos nós. Por exemplo, sucessivas retransmissões na camada de 

enlace podem representar problemas no enlace ou no nó receptor. Neste 

caso, um vizinho pode ser retirado da tabela. Esta integração possibilita ao 

protocolo de roteamento reagir melhor e mais rápido as mudanças 

dinâmicas da rede.  

2. Decidir se o enlace é simétrico para garantir o sucesso das transmissões de 

mensagens RREP. A principal meta é garantir que enlaces unidirecionais não 

sejam usados pelo protocolo OPER, quando o protocolo MAC requerer 

enlaces bidirecionais. Isto é importante para evitar transmissões 

desnecessárias de mensagens e, conseqüentemente, o desperdício de 

energia dos nós sensores. 

3. Eliminar a mensagem de hello do protocolo OPER. A mensagem de hello é 

utilizada pelo OPER para manutenção da conectividade entre os nós. As 

afirmativas 1 e 2 acima cumprem o papel da mensagem de hello. Sendo 

assim, é possível eliminar as mensagens de hello, melhorando o uso dos 

recursos internos (CPU, rádio, energia) e da rede (largura de banda). 

A introdução do aspecto ConnectManag não só garante a modularização de 

interesses que estão espalhados nas camadas MAC e de roteamento, como também 

permite o compartilhamento de informações com outras camadas. Por exemplo, 

uma simples integração entre a camada de aplicação e o protocolo de roteamento 

OPER poderia ser planejada. Quando não existir um caminho fim-a-fim disponível 

para o destino, todos os pacotes para aquele destino são colocados no buffer da 

aplicação até que o caminho esteja disponível ou o tempo de validade do dado 

expire. Caso contrário, a mensagem segue o fluxo normal, ou seja, é repassada 

para a camada de rede. Esta consciência de rota por parte da aplicação poderia ser 

usada para realizar ajustes no controle do tamanho do buffer de rede, na política de 

descarte e/ou nas estratégias de agregação de dados. 
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5.5.  SIMULAÇÃO E RESULTADOS 

O desempenho do projeto integrado proposto é avaliado através de simulação. Esta 

seção descreve as métricas de desempenho, o ambiente de simulação e os 

resultados experimentais.  

5.5.1. MÉTRICA DE DESEMPENHO 

Para analisar e comparar o desempenho do projeto integrado entre o protocolo MAC 

e o algoritmo de roteamento proposto foram usadas as seguintes métricas: 

� Taxa de Entrega: definida como a relação entre o número total de 

mensagens recebidas pelo nó sorvedouro e a quantidade de mensagens 

enviadas pelos nós sensores. Esta métrica fornece um indicativo da 

eficiência de utilização da largura de banda da rede; 

� Número de Mensagens de Controle: definida como a quantidade de 

mensagens de controle necessárias para estabelecer rotas entre os nós 

sensores e o nó sorvedouro. Esta métrica fornece um indicativo sobre a 

eficiência de comunicação do protocolo de roteamento; 

� Eficiência no Consumo de Energia: definida como a quantidade de 

mensagens transmitidas com sucesso, medida em bytes, sobre o total de 

energia dissipada pelos nós sensores, medida em µJoules. Esta métrica 

indica a eficiência da solução proposta em relação ao consumo de energia; 

� Número Total de Nós Vivos: definida como o número total de nós vivos 

durante o tempo de simulação. Está métrica dá uma idéia da área de 

cobertura da rede em função do tempo. 

5.5.2. AMBIENTE DE SIMULAÇÃO 

Para avaliar o desempenho da abordagem proposta foram realizadas diversas 

simulações em redes de sensores compostas por 50, 100, 150 e 200 nós sensores 

estacionários e homogêneos, distribuídos randomicamente em áreas de 50x50 m2 

para as duas primeiras redes e de 100x100 m2 para as duas últimas. A faixa de 

transmissão de um nó sensor é circular com um raio de 10m.  

Os experimentos foram realizados no simulador TOSSIM [92], utilizando o 

módulo de cálculo de consumo de energia denominado PowerTossim [93]. A 

execução deste módulo possibilita a geração de um arquivo contendo os registros 
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do consumo de energia de cada nó na rede. O algoritmo de roteamento OPER foi 

implementado e incorporado à pilha de protocolos implementada no sistema 

operacional TinyOS versão 1.15 [20]. O tempo de simulação foi de 600s. Este 

tempo foi escolhido por ser suficiente para avaliar o comportamento da solução 

proposta. Durante o “startup” das simulações, os nós são ativados aleatoriamente, 

sendo o período de ativação randômico no intervalo de 10, 20, 30 e 40 segundos 

para redes compostas por 50, 100, 150 e 200 nós respectivamente. 

A quantidade de energia inicial de cada nó sensor foi definida como 3000 

µJoules. Essa pequena quantidade foi adotada para permitir que novas rotas sejam 

estabelecidas devido ao término da energia de alguns nós sensores durante o 

tempo de simulação. Os valores de consumo de energia foram configurados para 

corresponder a uma rede real baseada no nó sensor Mica2 [94]. O processamento 

“in-network” é realizado por cada nó participante de uma rota e, portanto, todo 

dado é encaminhado, em múltiplos saltos, para um nó sorvedouro localizado 

sempre no centro da rede. É assumido que o nó sorvedouro tem energia suficiente 

para atender as solicitações de qualquer nó na rede.  

Foram realizados experimentos com diferentes taxas de dados. Os 

resultados apresentados neste trabalho correspondem a uma aplicação que envia 

uma mensagem de dados de 36 bytes. O intervalo de envio de mensagens é 

escolhido aleatoriamente, para cada transmissão, no intervalo de 0 a 30 segundos 

ou de 0 a 60 segundos representando os cenários de alta e baixa carga 

respectivamente. Em cada cenário foram escolhidos, aleatoriamente, 50% do total 

de nós da rede para serem responsáveis pela geração de dados. A Tabela 5.3 

sumariza os parâmetros utilizados nas simulações. 

Tabela 5.3.  Parâmetros usados nas simulações. 

Parâmetro Valor 

Tamanho da área de sensoriamento 50x50m2 e 100x100m2  

Tamanho da rede 50, 100, 150 e 200 nós 

Localização do nó sorvedouro centro da rede 

Tempo de simulação 600 segundos 

Capacidade da bateria inicial do nó sensor 3000 µJoules 

Tempo de inicialização dos nós sensores randômico no intervalo de 10, 20, 
30 e 40 segundos 

Tamanho da mensagem de dados 36 bytes 

Taxa de geração de mensagens randômica no intervalo de 0-30 e 
0-60 segundos por pacote 

A Tabela 5.4 fornece os valores para os parâmetros essenciais do protocolo 

OPER. Esses valores foram escolhidos visando minimizar o congestionamento da 
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rede.  

Tabela 5.4.  Parâmetros usados pelo OPER nas simulações. 

Parâmetro Valor Descrição 

Hello_Interval 40 segundos Intervalo de envio de uma 
mensagem de hello 

Route_Exp_Time 120 segundos Tempo de validade da rota 

OPER_Max_Retransmition 4 Número máximo de tentativas 
de retransmissão 

Energy_Threshold  10% da capacidade 
inicial da bateria. 

Limiar de energia γ que decide 
se o nó irá participar da rota 

Para cada experimento, 40 diferentes simulações foram executadas. Este 

número de replicações foi escolhido baseado em um conjunto de medições 

preliminares e por representar um bom compromisso entre o custo computacional e 

a confiabilidade estatística [95]. Os gráficos plotados, a seguir, representam a 

média dos resultados para todos os experimentos com um intervalo de confiança de 

90%. 

5.5.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Taxa de Entrega 

O primeiro experimento compara a taxa de entrega de pacotes obtida pela 

abordagem tradicional (sem otimização cross-layer) com a abordagem cross-layer 

AONA proposta na Seção 5.4. A Figura 5.7 apresenta a taxa de entrega para os 

cenários de alta carga (AC) e baixa carga (BC) variando o número de nós sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7.  Taxa de entrega usando a abordagem sem e com o uso do cross-layer AONA para os 

cenários de alta carga (cenário AC) e baixa carga (cenário BC) para redes compostas por 50, 100, 

150 e 200 nós sensores. 
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 Como observado na Figura 5.7, o uso da AONA apresenta melhores 

percentuais de entrega das mensagens nos dois cenários avaliados (alta e baixa 

carga). Para a rede formada por 50 nós, os ganhos obtidos com a otimização cross-

layer são relativamente pequenos, apenas 8% para o cenário AC e de 5% para o 

cenário BC, se comparados com a abordagem tradicional. Entretanto, nota-se 

claramente uma melhora significativa na taxa de entrega de mensagens de 0,58 

para 0,7, de 0,46 para 0,57 e de 0,34 para 0,4, representando um ganho de 

aproximadamente 17%, 18% e 15% para as redes com 100, 150 e 200 nós no 

cenário de alta carga. Enquanto que, no cenário de baixa carga, os ganhos foram 

de 14%, 18% e 21 % para as redes com 100, 150 e 200 nós sensores quando 

comparados com a abordagem tradicional. 

 Nos experimentos de alta carga, uma mensagem é enviada num intervalo 

randômico de até 30 segundos criando uma situação de alta contenção. 

Conseqüentemente, com o aumento do número de nós, a média de entrega da rede 

cai devido a maior disputa pelo meio e a capacidade de transmissão do B-MAC. Tal 

fato pode ser observado através da análise dos resultados dos experimentos 

realizados com 200 nós sensores, onde a taxa de entrega obtida foi de apenas 0,34 

usando a abordagem tradicional e 0,40 usando a abordagem cross-layer AONA. 

 Nos experimentos de baixa carga, o melhor desempenho da abordagem 

AONA pode ser explicado através de um conjunto de fatores. Primeiro, a taxa de 

transmissão é de uma mensagem em até 60 segundos, ou seja, existe uma menor 

disputa pelo meio. Mesmo para uma rede com 200 nós, a taxa de entrega obtida foi 

21% superior à abordagem tradicional. Segundo, a eliminação da mensagem hello 

possibilitou uma melhoria no uso do canal. Por último, mas não menos importante, 

a atualização da lista de vizinhança pela camada de enlace proporcionou à AONA 

uma resposta mais rápida e eficiente às mudanças de topologia. 

Mensagens de Controle 

Enquanto a mensagem hello permite que os nós aprendam sobre as mudanças de 

vizinhos, esta também cria um custo extra de controle e um aumento no consumo 

da largura de banda. A Figura 5.8 mostra a média de mensagens de controle 

usadas nos experimentos com redes com 100 e 200 nós sensores. Como o número 

total de mensagens de controle aumenta linearmente com o tamanho da rede, os 

gráficos dos experimentos com 50 e 150 nós não serão plotados. 



 

88 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

HELLO RREQ RREP RERR

N
ú

m
e

ro
 d

e
 M

e
n

s
a

g
e

n
s

Cenário AC sem Cross-Layer

AONA: Cenário AC

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

HELLO RREQ RREP RERR

N
ú

m
e

ro
 d

e
 M

e
n

s
a

g
e

n
s

Cenário BC sem Cross-Layer

AONA: Cenário BC

 

a) cenário: alta carga com 100 nós  b) cenário: baixa carga com 100 nós 
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c) cenário: alta carga com 200 nós  d) cenário: baixa carga com 200 nós 

Figura 5.8.  Quantidade média de mensagens de controle usadas em redes com 100 e 200 nós 

sensores, durante 600 segundos de simulação, para os cenários de alta (AC) e baixa carga (BC). 

A eliminação da mensagem hello, proporcionada pela AONA, representa em 

média a diminuição de 743 mensagens para o cenário de alta carga e de 738 

mensagens no cenário de baixa carga para uma rede com 100 nós sensores - 

Figuras 5.8 (a) e (b). Enquanto que, para uma rede com 200 nós sensores, a 

eliminação da mensagem hello representa em média a diminuição de 1240 e 1238 

mensagens para os cenários de alta e baixa carga respectivamente – Figuras 5.8 

(c) e (d).  

 Como mostrado na Tabela 5.5, para as redes com 100 e 200 nós sensores, a 

mensagem hello corresponde a 35,8% e 29,6% do fluxo de mensagens de controle 

no cenário de alta carga e a 40,2% e 31,3% no cenário de baixa carga. 

Considerando que não existe um canal exclusivo para o tráfego das mensagens de 

controle, as mensagens hello acabam não só competindo com as outras mensagens 

de controle como também com o tráfego de dados. Além disso, estas também 
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interferem na disputa interna pelos recursos do nó (rádio e CPU). Estas afirmações 

foram comprovadas pelos experimentos realizados sem a mensagem hello 

(abordagem AONA), onde ocorreu um aumento do número de mensagens RREQ e 

RREP. Por exemplo, nos experimentos com 100 nós sensores, a eliminação da 

mensagem hello e o aumento das mensagens RREQ, RREP e RERR representam 

uma diminuição média de apenas 459 e 492 mensagens de controle para os 

cenários de alta e baixa carga respectivamente. 

 Portanto, a eficiência obtida na entrega de mensagem mostrada na Figura 

5.7 é resultante não só da diminuição das mensagens de controle, mas 

principalmente pela eficiência obtida através dos processos de descoberta e 

manutenção de vizinhança, alimentados com informações fornecidas pela camada 

B-MAC (abordagem com cross-layer). 

Tabela 5.5.  Total de mensagens de controle e o percentual representativo da mensagem hello 

nesse total para simulações com 50, 100, 150 e 200 nós sensores. 

 Alta Carga  Baixa Carga 

# 
Nós 

Total 
Msg 

Total 
Hello 

% 
Hello  

Total 
Msg 

Total 
Hello 

% 
Hello 

50 1339 506 37,7  1122 507 45,1 

100 2075 743 35,8  1833 738 40,2 

150 3384 1149 33,9  3165 1140 36,0 

200 4184 1240 29,6  3944 1238 31,3 

 

Consumo de Energia 

Outra avaliação importante é a energia consumida. Os valores apresentados nos 

gráficos da Figura 5.9 representam a média da relação entre bytes eficientemente 

transmitidos por Joules consumidos para as redes com 50, 100, 150 e 200 nós 

sensores. 
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a) cenário: alta carga  b) cenário: baixa carga 

Figura 5.9. Relação entre mensagens de dados transmitidas (em bytes) por energia consumida 

para as redes com 50, 100, 150 e 200 nós sensores após 600 segundos de simulação, para os 

cenários de alta (AC) e baixa carga (BC). 

 A Figura 5.9 mostra que a AONA obtém um menor consumo de energia por 

byte enviado em todos os cenários avaliados. Os ganhos obtidos com o projeto 

cross-layer representam 11,8%, 14,4%, 8,1% e 10,2% para redes com 50, 100, 

150 e 200 nós sensores no cenário de alta carga e de 12,8%, 10,6%, 14,8% e 

14,7%, para redes com 50, 100, 150 e 200 nós sensores no cenário de baixa 

carga. Pode-se atribuir esses ganhos as duas principais otimizações realizadas. Na 

AONA, a diminuição de envio de mensagens de controle, principalmente através da 

eliminação da mensagem hello, ocasionou um melhor uso da largura de banda da 

rede bem como dos recursos do sistema. Nos experimentos realizados, o modelo de 

energia utilizado no cálculo de rotas também leva em consideração a quantidade de 

vizinhos. Desta forma, o processo de seleção de rota tornou-se mais eficiente com 

a atualização da tabela de vizinhança sendo realizada através das informações 

advindas da camada de enlace. 

Número Total de Nós Vivos 

O melhor desempenho da AONA também pode ser comprovado avaliando o número 

total de nós que permanecem vivos durante o tempo de simulação de 1200 

segundos, como mostrado na Figura 5.10. Além de obter uma melhor taxa de 

entrega, os nós permanecem vivos por uma maior quantidade de tempo em todos 

os cenários avaliados. 
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a) 50 nós sensores  b) 100 nós sensores 
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c) 150 nós sensores  d) 200 nós sensores 

Figura 5.10. Número de nós sensores vivos para as redes com 50, 100, 150 e 200 nós sensores 

após 1200 segundos de simulação, para os cenários de alta (AC) e baixa carga (BC). 

Outro fator importante que também contribuiu para o aumento do tempo de 

vida da rede é a natureza dinâmica da função de custo. Devido à métrica de custo, 

uma mesma rota provavelmente não será selecionada por um longo tempo. Esse 

procedimento é importante, pois evita a utilização excessiva de um mesmo nó e, 

conseqüentemente, a partição da rede. 

5.6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresentou o projeto integrado entre as camadas MAC e de 

roteamento. As interações entre as camadas possibilitaram uma melhoria de 

desempenho em todos os cenários avaliados. Os resultados de simulação mostram 

que o projeto integrado apresenta melhores índices de eficiência na utilização da 
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largura de banda, na comunicação do protocolo de roteamento e no consumo de 

energia dos nós sensores quando comparados com a abordagem tradicional. 

O uso das informações de vizinhanças diretamente do protocolo B-MAC 

possibilitou ao protocolo OPER reagir melhor e mais eficiente às mudanças 

dinâmicas da rede. Essa forte interação entre a camada de roteamento e MAC 

mostrou que o projeto integrado entre as camadas é uma escolha promissora para 

superar os limites impostos pelos escassos recursos das redes de sensores. 
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CCaappííttuulloo  66    

  

CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  EE  TTRRAABBAALLHHOOSS  FFUUTTUURROOSS  

6.1.  RESUMO DOS TRABALHOS REALIZADOS 

Esta tese estendeu o estado da arte em várias direções. Primeiro, foi apresentado 

um estudo sobre as atuais atividades na área de projeto cross-layer. Como 

resultado, uma taxonomia foi criada para a análise e classificação das principais 

propostas de projeto cross-layer. Esse estudo conduziu a algumas discussões sobre 

questões de projeto e desafios que, apesar da importância, tem recebido pouca 

atenção na literatura. Os desafios apresentados podem ser vistos como novas 

oportunidades de pesquisas. 

Segundo, foram descritas as principais metas de otimização que devem ser 

consideradas durante o projeto cross-layer em redes de sensores sem fio. Além 

disso, foram apresentados detalhes de como a informação disponível em uma 

camada pode ser usada para ajustar os parâmetros em outras camadas. A 

identificação das possibilidades de interações cross-layer sugeridas foi obtida a 

partir do estudo detalhado de uma variedade de esquemas propostos para redes de 

sensores sem fio. Este estudo foi incluído como apêndice nesta tese e serve de 

base para a análise e discussão das principais questões de projeto existentes em 

cada camada. 

Terceiro, a principal contribuição desta tese é a proposta de uma nova 

arquitetura cross-layer para redes de sensores sem fio, denominada Arquitetura de 

Rede Orientada a Aspecto (AONA - Aspect-Oriented Network Architecture). Ao invés 

da comunicação entre as camadas ser estritamente entre protocolos adjacentes, a 

AONA permite a comunicação direta entre protocolos usando unidades 

denominadas aspectos. A introdução de um novo mecanismo de abstração, o 

aspecto, permitiu à arquitetura de redes o compartilhamento de informações 

(comunicação cross-layer) e, ao mesmo tempo, garantiu a modularização de 

interesses que se encontram espalhados nas diferentes camadas. Portanto, a este 

trabalho não se aplica o argumento de que o maior problema do projeto cross-layer 

é o seu potencial em destruir a modularidade e tornar o sistema como um todo 
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mais frágil [14]. 

Além de preservar as características de uma arquitetura em camadas, os 

novos componentes da arquitetura AONA são construídos de maneira flexível, 

possibilitando a substituição de um módulo por outro sem precisar se preocupar 

com os outros módulos que compõem o sistema. Como os aspectos agrupam um 

interesse transversal e estão em um único bloco de código, além de serem mais 

compreensíveis, tornam os outros componentes mais limpos, sendo possível 

entender um módulo sem a necessidade de compreender os demais.  

Para mostrar a viabilidade da arquitetura AONA foi proposto um projeto 

cross-layer multicamadas. A identificação, implementação e avaliação das 

interações entre as camadas MAC e de roteamento seguiram as diretrizes propostas 

pela AONA. O aspecto conectividade foi desenvolvido e integrado à pilha de 

protocolos disponível no sistema operacional TinyOS. Os resultados obtidos 

mostraram que o projeto integrado proposto apresenta melhores índices de 

eficiência na utilização de largura de banda e no tempo médio de vida dos nós 

sensores quando comparados com a abordagem tradicional (sem otimização cross-

layer). 

Além de comprovar que a melhoria na eficiência das redes de sensores sem 

fio pode ser obtida através do projeto de uma arquitetura cross-layer, esta tese 

sugere que a AONA sirva como projeto genérico para as futuras arquiteturas de 

redes de computadores, visto que fornece um melhor modelo de projeto e 

implementação para arquiteturas de rede em termos de extensibilidade, 

adaptabilidade, reusabilidade e reconfigurabilidade. 

Outras contribuições foram desenvolvidas durante o processo de pesquisa 

desta tese e serviram de alicerce para o desenvolvimento de todo o trabalho 

exposto. Dentre as quais se destacam: 

� A especificação e implementação de novos algoritmos de roteamento para 

rede de sensores sem fio. Estes algoritmos foram integrado a pilha de 

protocolos disponível no sistema operacional TinyOS e usados na validação 

da proposta de comunicação cross-layer entre as camadas MAC e de 

roteamento.  

� Avaliação de técnicas estatísticas para descrever o comportamento do 

consumo de energia dos nós sensores. 

� Projeto, desenvolvimento e avaliação de um middleware para redes de 

sensores sem fio.  
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Os resultados obtidos durante o desenvolvimento deste trabalho foram 

publicados em conferências e periódicos nacionais e internacionais. Uma lista com 

as publicações obtidas durante o desenvolvimento desta tese é apresentada no 

Apêndice A. 

6.2. TRABALHOS FUTUROS 

O trabalho apresentado nesta tese pode ser estendido em diversas direções. A 

principal delas é o desenvolvimento e a implementação completa da AONA para 

produzir resultados mais precisos. Como conseqüência, várias oportunidades de 

pesquisas na área de arquiteturas de rede orientada a aspecto necessitam ser 

alcançadas, incluindo: 

1. O projeto e a implementação de uma pilha de protocolos orientada a 

aspectos - Para obter ganhos de desempenho é imperativo que os 

protocolos e projetos de redes sejam construídos tendo em mente a 

otimização através das camadas (cross-layer design). Aspectos que irão 

agrupar as funcionalidades comuns objetivando o tratamento dos diferentes 

interesses como segurança, confiabilidade e energia necessitam ser 

projetados e implementados para suportar o desenvolvimento desses 

protocolos. Com base nesse conhecimento, novos protocolos podem ser 

projetados para, em conjunto com os aspectos, tornar o sistema mais 

eficientemente reativo às mudanças do ambiente.  

2. Definição de políticas para resolver conflitos entre interesses - Diferentes 

interesses possuem diferentes políticas de otimização e, como conseqüência, 

podem divergir com relação à configuração dos recursos do sistema. 

Políticas para resolução de conflitos que levem em consideração não só os 

interesses em questão como também os recursos da rede e do nó sensor 

devem ser pesquisadas. 

Outro grande desafio durante o projeto de uma arquitetura orientada a 

aspectos é encontrar a granularidade certa para agrupar as funcionalidades comuns 

distribuídas entre as camadas. Este trabalho argumenta que essa composição seja 

realizada de modo progressivo até que se obtenha a granularidade desejada. Em 

outras palavras, a composição das funcionalidades em um aspecto deve ser 

realizada visando garantir a flexibilidade para maximizar o reuso do aspecto em 

outras camadas. 

Uma das limitações da abordagem orientada a aspecto aplicada às 
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arquiteturas de redes está relacionada às interações dos próprios aspectos. Mais 

pesquisas são necessárias para definir a composição e interação entre os aspectos. 

Considerando o projeto integrado proposto nesta tese, uma pesquisa 

interessante é levar em consideração a qualidade do enlace através do uso de 

informações da força do sinal da camada física. Com esta informação, o protocolo 

OPER poderá decidir qual o melhor caminho através da avaliação das potências dos 

sinais transmitidos e recebidos. As mensagens RREQ e RREP podem ser facilmente 

estendidas para transportar essas informações. 

Outra abordagem interessante para melhorar o desempenho da rede é 

realizar um controle sobre o intervalo que cada nó checa o canal para determinar 

se existe atividade (check_interval), levando em consideração a densidade da rede. 

O tamanho da vizinhança afeta a quantidade de tráfego em cada nó, portanto, 

interfere diretamente no seu consumo de energia. Segundo [80], o check_interval 

ideal para um nó com 20 vizinhos é de 50ms, enquanto que para um nó com 5 

vizinhos é de 100 ms. O protocolo B-MAC fornece oito tipos diferentes de intervalos 

que podem ser ajustados pelo OPER de acordo com o tamanho da lista de 

vizinhança. 

O conhecimento sobre a energia disponível em cada parte da rede permite 

aos protocolos de roteamento utilizar mecanismos para aproveitar os nós que se 

encontram nas áreas com mais recursos, evitando utilizar rotas que passem por 

áreas com pouca energia. Outro trabalho interessante é explorar o uso de técnicas 

estatísticas que possibilitem descrever o comportamento do consumo de energia e 

gerar previsões de valores de consumo futuros. O campo metric das mensagens 

RREQ e RREP do protocolo OPER poderiam ser usados para transportar estas 

informações. Durante o desenvolvimento desta tese algumas técnicas estatísticas 

foram estudadas e avaliadas com este objetivo. Maiores detalhes sobre esses 

estudos podem ser obtidos em [24][25][26][27]. 
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AAppêênnddiiccee    BB    

  

RREEDDEESS  SSEENNSSOORREESS  SSEEMM  FFIIOO::  AARRQQUUIITTEETTUURRAASS  EE  

PPRROOTTOOCCOOLLOOSS    

 

Este apêndice pretende destacar o vasto domínio de aplicação desta tese 

apresentando os principais protocolos de comunicação para redes de sensores e as 

arquiteturas de sistemas necessárias para implementá-los. Uma pilha de protocolos 

composta pelas camadas física, enlace, redes, transporte e aplicação será utilizada 

para realizar a análise e discussão das principais questões de projeto existentes em 

cada camada. Este levantamento serviu de base para identificação das 

possibilidades de interações cross-layer apontadas no Capítulo 3 desta tese. 

B.1. Camada Física 

O projeto das redes de sensores sem fio (RSSF) tem sido freqüentemente 

caracterizado por baixas capacidades de processamento e armazenamento, e curto 

tempo de vida. Estas restrições são decorrentes da baixa capacidade das baterias e 

do custo dos nós sensores, os quais exigem uma cuidadosa avaliação das questões 

de projeto dessas redes em todas as camadas da pilha de protocolos. Infelizmente, 

a tecnologia empregada na construção das baterias não tem acompanhado a lei de 

Moore. A densidade de energia das baterias somente dobrou nos últimos 35 anos 

enquanto que a velocidade de CPU duplica a cada 18 meses [96]. Essa suave 

evolução no tempo de vida da bateria mostra que o consumo de energia é um dos 

mais importantes fatores a serem considerados no projeto de redes de sensores 

sem fio. Devido aos fatores mencionados, algumas funções da camada física para 

RSSFs devem ser consideradas, como: 

� Codificação e Sinalização – a camada física deve fornecer funções de 

codificação e sinalização que transformem os dados coletados pelos 

diferentes tipos de sensores (temperatura, umidade, etc.) em sinais que 

possam ser enviados pela rede; 
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� Transmissão e recepção de dados – novas técnicas de processamento de 

dados antes da transmissão e recepção que levem em consideração a 

eficiência no consumo de energia devem ser projetadas. Técnicas de fusão 

de dados [97] que combinam uma ou mais informações (pacotes) 

provenientes de múltiplos sensores para produzir uma unidade única de 

informação (pacote) podem ser empregadas. 

� Especificação do Hardware Sensor – os detalhes de operação dos rádios 

transmissores (potência do sinal, freqüência, etc.), diferentes tipos de 

sensores, interfaces de rede e a capacidade da bateria entre outros 

dispositivos são geralmente funções da camada física (embora também seja 

parcialmente da camada de enlace) e devem ser cuidadosamente escolhidos 

durante o projeto de uma rede de sensores.  

 A consideração de tais funções é essencial para o sucesso da camada física. 

Uma escolha inapropriada da modulação, banda de freqüência ou codificação pode 

produzir uma rede que embora funcional seja proibitiva em termos de custo e 

tempo de vida da bateria, dificultando sua aceitação no mercado. 

B.1.1. Padrões de Camada Física 

Embora as redes de sensores possam ser concebidas para se comunicarem através 

de diferentes tipos de comunicação sem fio, incluindo a ótica, infra-vermelho e 

rádio freqüência (RF), estas redes geralmente são projetadas para operarem em 

uma faixa de freqüência não licenciada (ISM – Industrial, Scientific and Medical 

band), a qual restringe as alternativas para banda de freqüência, modulação entre 

outras características físicas. Dentre as tecnologias que não requerem qualquer 

licença de freqüência estão as redes sem fio pessoais (WPAN – Wireless Personal 

Area Network) tais como IEEE 802.15.1 (Bluetooth) e IEEE 802.15.4 (Zigbee), bem 

como as redes locais sem fio (WLAN – Wireless Local Area Network) através da 

família de protocolos IEEE 802.11x. Esta seção apresenta, de forma sucinta, essas 

tecnologias como sendo as principais alternativas de camadas físicas baseadas em 

RF para RSSFs.  

BLUETOOTH (IEEE 802.15.1) 

O padrão Bluetooth [98] foi desenvolvido com o objetivo de eliminar a necessidade 

de cabos entre dispositivos eletrônicos e permitir a formação de redes pessoais ad 

hoc. O emprego do Bluetooth em RSSFs pode possibilitar que os dispositivos (nós 

sensores) possam se reconhecer automaticamente e trocar dados entre si.  
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Nó Sensor CPU Potência Memória I/O  Rádio 

BT Node 

2004 

ATMEL 

Mega128L 
7.328MHz 

50 mW (idle) 
285mW 
(active) 

128 KB - 
Flash 
4 KB –
EEPROM 

8-canais 10–bit 

Conector 
expansível 

Bluetooth 

 

BT Node 

Imagem 

 

Imote ARM 7TDMI 12-

48 MHz 

1 mW (idle) 

120 mW 

(active) 

64 KB SRAM 

512 KB 

Flash 

UART, USB, I2C 

GPIO, SPI  

Bluetooth 

1.1 

 

Imote 1.o 

Imagem 

 

 

 O Bluetooth opera na faixa de freqüência ISM de 2.4 GHz a 2.483 GHz. A 

técnica de espalhamento espectral FHSS (Frequence Hop Spread Spectrum) é 

utilizada e toda largura de banda é dividida em 79 canais de 1 MHz. A comunicação 

é feita alternando os canais de transmissão segundo uma seqüência determinada 

pelo dispositivo responsável pela comunicação, chamado mestre. Se houver 

interferência sobre um canal, sempre ocorrerá a retransmissão sobre outro canal. 

Uma rede Bluetooth recebe o nome de piconet e pode conter no máximo oito 

dispositivos ativos. A interconexão piconets em um mesmo espaço físico é 

denominada scatternet. Para aplicações de RSSF de larga escala, a formação de 

uma grande scatternet pode conduzir a problemas de desempenho [99]. 

 Embora o Bluetooth seja freqüentemente sugerido para as aplicações de 

redes de sensores sem fio, a camada física oferecida não é muito ajustável para 

essas redes. O espalhamento no espectro por salto de freqüência torna a 

descoberta da rede e a associação uma tarefa extremamente difícil, visto que o uso 

dessa técnica necessita que os membros da rede estejam sincronizados. A 

sincronização em sistemas embarcados com limitações físicas como é o caso de 

redes de sensores, ainda é uma questão em aberto.  

Todavia, alguns projetos de pesquisa fazem uso do rádio Bluetooth em suas 

aplicações. O mercado já disponibiliza alguns produtos envolvendo redes de 

sensores e Bluetooth como o Imote da Intel [83] e o BT Node desenvolvido pela 

universidade ETH Zurich no contexto do projeto Smart-ITs [100][101]. A Tabela 

B.1 apresenta algumas características físicas destes produtos. 

Tabela B.1.  Plataformas de hardware Bluetooth disponíveis no mercado. 
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IEEE 802.11 

O padrão IEEE 802.11 compreende um número de especificações que definem as 

camadas física e MAC das redes locais sem fio [102]. Este padrão especifica a 

operação na faixa de freqüência de 2.4 GHz com taxas de dados de 1 Mbps e 2 

Mbps.  Para atender exigências do mercado, o IEEE publicou os suplementos 802. 

11a e 802.11b que estendem as taxas de transmissão para até 54 Mbps e 11 Mbps 

respectivamente.  

 O padrão IEEE 802.11a utiliza uma técnica de multiplexação denominada 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) para transmitir até 54 Mbps na 

banda ISM mais larga, de 5 GHz. Essa extensão permite a divisão do sinal em até 

52 freqüências diferentes. Isto oferece algumas vantagens fundamentais em 

relação ao uso de uma única banda larga, incluindo a imunidade à interferência de 

banda estreita e a possibilidade de usar bandas não contíguas [103]. 

 O padrão IEEE 802.11b utiliza um espectro de dispersão de seqüência direta 

(DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum) de alta freqüência capaz de alcançar 

11 Mbps na banda de 2.4 GHz. As taxas de dados admitidas pelo protocolo 802.11b 

são 1, 2, 5.5 e 11 Mbps. Na prática, a velocidade de operação do protocolo 802.11b 

é quase sempre 11 Mbps. Embora o IEEE 802.11b seja mais lento que o IEEE 

802.11a, seu alcance é cerca de sete vezes maior, o que é importante em redes de 

sensores esparsas. Uma versão aperfeiçoada do 802.11b, o 802.11g, foi projetada 

para operar com uma taxa de dados de até 54 Mbps. O 802.11g utiliza o método de 

modulação OFDM do 802.11a, mas opera na banda ISM estreita de 2.4 GHz.  

 A camada física do IEEE 802.11 de 1 e 2 MHz usando o espalhamento de 

freqüência do tipo DSSS é um possível candidato para RSSF. Seus requisitos de 

hardware são simples, a taxa de dados é alta suficiente e o uso do DSSS significa 

evitar os problemas dos sistemas de salto de freqüência, principalmente os 

relativos à sincronização dos nós sensores. A utilização de taxas mais altas, como 

as oferecidas pelos protocolos 802.11a e 802.11b viabilizaria o uso de redes de 

sensores em aplicações de vigilância que utilizam sensores de imagem. Contudo, o 

custo e o consumo de energia dos sistemas 802.11b ainda estão distantes de 

serem aplicáveis em redes de sensores sem fio. 

ZIGBEE (802.15.4) 

O Zigbee [104] foi projetado para lidar com cenários de aplicações que possuem 

restrições de consumo de energia, como é o caso das redes de sensores. A 

economia de energia obtida pelo Zigbee é, principalmente, devido à tecnologia de 

rádio empregada, a qual foi projetada para manter o rádio desligado a maior parte 



 

116 

Nó Sensor CPU Potência Memória I/O  Rádio 

Telos 

2004 

Motorola 

HCS08 

.001 mW (sleep) 

32 mW (active) 

4KB RAM USB e Ethernet 250 kbps 

 

Telos Imagem 

 

MicaZ ATMEGA 

128 

.003 mW (sleep) 

33 mW (active) 

4KB RAM 

128KB Flash 

Conector 32 pinos 250 kbps 

 

MicaZ Imagem 

 

 

do tempo e ativá-lo somente quando for necessário enviar ou receber dados.  

 Os produtos Zigbee operam na banda ISM, incluindo 2.4 GHz (global), 915 

MHz (América do Norte) e 868 MHz (Europa). Taxas de dados de 250 kbps podem 

ser alcançadas a 2.4 GHz (10 canais), 40 kbps a 915 MHz (6 canais) e 20 kbps em 

868 MHz (1 canal). A distância de transmissão é esperada na faixa de 10 a 100 

metros, dependendo da potência de transmissão e das características do ambiente. 

Diferentemente dos protocolos já mencionados, o Zigbee usa somente a dispersão 

de espectro do tipo DSSS para evitar desperdício de energia com o sincronismo dos 

nós que compõe a rede.  

 Algumas plataformas Zigbee já estão disponíveis no mercado como MicaZ e 

o Telos, ambas comercializadas pela empresa Crossbow [81]. A Tabela B.2 

apresenta um resumo das características físicas destas plataformas.  

Tabela B.2. Plataformas de hardware Zigbee disponíveis no mercado. 

 

 

 

 

 

 

B.1.2. Comentários Adicionais 

Como pode ser observado, o sucesso no desempenho de uma RSSF está 

intimamente ligado a uma boa escolha da camada física, particularmente não só 

devido ao seu impacto no consumo de energia da rede, mas também ao projeto do 

software a ser adotado pela rede. Por exemplo, a escolha inadequada do sistema 

de rádio pode comprometer o processo de descoberta de rota, o roteamento 

multihop e o processamento realizado pelo nó na rede (in-network). Os sistemas de 

rádio que utilizam espalhamento de espectro são sérios candidatos para serem 
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usados pelas RSSFs devido principalmente a sua robustez a interferências (o que é 

notável em redes que utilizam banda livre de 2.4 GHz).  

 Quanto aos produtos disponíveis no mercado, a tecnologia adotada na 

camada física deve levar em consideração a tendência de padronização e 

disponibilidade no mercado, ou seja, os nós devem se tornar um produto de 

prateleira (COTS – Commercial-of-the-Shelf) e serem cada vez mais baratos.  

B.2. Camada de Enlace 

A forma básica de comunicação adotada em redes de sensores sem fio é a do tipo 

broadcast. Como o meio de transmissão é único, múltiplas transmissões podem 

ocorrer simultaneamente e, se não escalonadas, resultar numa distorção dos dados 

transmitidos. O sucesso da transmissão de dados num ambiente com ruídos é de 

responsabilidade da camada de enlace.   

 Um desafio comum em redes sem fio é a colisão resultante do envio 

simultâneo de dados de dois nós sobre o mesmo meio ou canal de transmissão. 

Protocolos de controle de acesso ao meio (MAC – Medium Access Control) têm sido 

desenvolvidos para assistir cada nó na decisão de quando e como acessar o canal 

[105]. Este problema é conhecido como alocação do canal ou como problema de 

acesso múltiplo. A camada MAC é normalmente considerada como uma subcamada 

da camada de enlace em uma pilha de protocolos de rede. 

 Protocolos MAC têm sido extensivamente estudados nas áreas de 

comunicação de dados e voz sem fio. TDMA, FDMA e CDMA são protocolos MAC que 

são largamente usados nos modernos sistemas de comunicação celular. A idéia 

básica desses protocolos é evitar a interferência pelo escalonamento dos nós sobre 

diferentes sub-canais que são divididos em tempo, freqüência ou códigos 

ortogonais, respectivamente. Visto que estes sub-canais não interferem um no 

outro, os protocolos MAC, neste grupo, estão livres de colisão, sendo comumente 

referidos como protocolos escalonados [80]. 

 Uma outra classe de protocolos é baseada na contenção do meio. Ao invés 

de transmissões pré-alocadas, os nós competem por um canal compartilhado, 

resultando em uma coordenação probabilística. Colisões acontecem durante o 

procedimento de contenção em tais sistemas. Exemplos clássicos de protocolos 

baseados em contenção incluem ALOHA [106] e CSMA [107]. Neste último, um nó 

escuta o canal antes de transmitir. Caso o canal esteja ocupado, o nó atrasa o 

acesso e tenta mais tarde. O protocolo CSMA tem sido largamente estudado e 

estendido, servindo de base para vários padrões largamente utilizados, incluindo o 
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802.11 [108] e para alguns dos protocolos de redes de sensores. 

B.2.1. Questões de projeto 

Algumas questões devem ser consideradas durante o projeto de protocolos de 

controle de acesso ao meio para redes de sensores. Os fatores mais importantes 

são: evitar colisões, eficiência de energia, escalabilidade e adaptabilidade à 

densidade e ao número de nós na rede. Esta seção examina esses fatores em 

detalhes e mostra como sua importância varia no contexto de redes de sensores. 

� Evitar colisão – determinar quando e como um nó pode acessar o meio e 

enviar seus dados é tarefa básica de todos os protocolos MAC. Em uma 

RSSF, colisões nem sempre são completamente evitadas, em uma operação 

regular; protocolos baseados em contenção aceitam alguns níveis de colisão. 

� Eficiência em energia – diferentemente das outras redes sem fio, é 

geralmente difícil (ou impraticável) a troca ou recarga da bateria dos nós 

sensores, o que torna esse fator um objetivo primário de qualquer protocolo 

projetado para redes de sensores. Em muitas plataformas de hardware, o 

rádio é o principal consumidor de energia. Portanto, um requisito chave para 

o projeto de protocolos MAC é desligar o rádio sempre que possível. 

Contudo, isso pode conduzir a problemas com a sincronização dos nós, 

aumentando a latência de transmissão.  

� Escalabilidade e adaptabilidade – outra questão importante que deve ser 

considerada por um protocolo MAC é como tratar as constantes mudanças 

na topologia da rede e densidade dos nós. Alguns nós podem morrer com o 

tempo; novos nós podem se juntar à rede; alguns nós podem se mover para 

diferentes posições; falhas podem ocorrer devido a interferências no enlace 

ou à exaustão da bateria dos nós. Um bom protocolo MAC deve lidar com 

tais mudanças de forma elegante.  

� Justiça – a capacidade de diferentes usuários, nós ou aplicações de 

compartilhar o canal de maneira uniforme é um fator importante em redes 

de dados e voz tradicionais, uma vez que cada usuário deseja a mesma 

oportunidade para enviar ou para receber suas próprias aplicações. 

Entretanto, em redes de sensores, todos os nós cooperam para uma tarefa 

única. Portanto, ao invés de tratar cada nó de maneira uniforme, o sucesso 

é medido pelo desempenho da aplicação como um todo e, a justiça por nó 

ou por usuário torna-se menos importante [105]. 

� Vazão – muitos fatores afetam a vazão incluindo a eficiência em evitar 
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colisão, utilização do canal, latência e overhead de controle. Como a 

latência, a importância da vazão depende da aplicação. Aplicações de 

sensores que demandam de um longo tempo de vida freqüentemente 

aceitam latências longas e baixas vazões.  

B.2.2. Protocolos MAC 

Esta seção apresenta brevemente alguns dos principais protocolos MAC para redes 

de sensores, descrevendo os seus comportamentos, vantagens e desvantagens. 

S-MAC – SENSOR-MAC 

Sincronizações gerenciadas localmente e o escalonamento do modo de operação do 

rádio são a base do funcionamento do protocolo S-MAC [105]. Os nós vizinhos 

formam um cluster virtual para determinar um escalonador comum que será 

responsável por determinar o ciclo de operação do rádio de cada nó. Este ciclo é 

formado por tempos fixos de atividade (modo listen) e de repouso (modo sleep). O 

tempo de atividade é menor que o tempo de repouso (cerca de 10%). A sinalização 

para os pacotes de controle e de sincronização é feita dentro do canal, enviando um 

pacote SYNC para todos os seus vizinhos imediatos.  

Para resolver o problema de colisão o S-MAC emprega a mesma técnica 

utilizada no IEEE 802.11 DCF [109], usando um diálogo de comunicação RTS-CTS-

DATA-ACK. Pacotes de controle são utilizados para reservar o canal de 

comunicação, reconhecer pacotes de dados e sincronização dos nós. O S-MAC 

prevê a redução do tamanho de pacotes de controle para reduzir a sobrecarga 

introduzida por estes na rede.  

 Uma característica importante do S-MAC é o conceito denominado de 

“message-passing”, onde mensagens longas são divididas em pequenos quadros 

que são enviados em rajada. Com esta técnica, o protocolo melhora a utilização da 

largura de banda, obtendo uma redução considerável do consumo de energia 

[110]. Outra vantagem do S-MAC é a sua simplicidade de implementação, o que 

possibilitou a sua implementação em uma plataforma real de nós sensores, 

denominada Mica (veja Seção B.1.1). Uma desvantagem do S-MAC é que a escuta 

adaptativa possibilita que alguns nós escutem transmissões de pacotes destinados 

a outros nós. Períodos de atividade e de repouso são pré-definidos e constantes, o 

que diminui a eficiência do algoritmo sobre carga de tráfego variável [110]. 
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TRAMA – TRAFFIC ADAPTIVE MULTIPLE ACCESS 

O TRAMA [111] é um algoritmo baseado em um esquema TDMA que leva em 

consideração o uso eficiente de energia. Neste protocolo, para cada slot de tempo 

um algoritmo de eleição distribuído é usado para selecionar um transmissor a dois 

saltos (hops) de distância. Este tipo de eleição elimina o problema de terminal 

escondido e garante que todos os nós a um salto do transmissor irão receber dados 

sem qualquer colisão [110].  

 No TRAMA, o tempo é organizado em períodos de acesso randômico (slots 

de sinalização) e de acesso escalonado (slots de transmissão). O período de acesso 

randômico é usado para estabelecer troca de informações de topologia a dois saltos 

de vizinhança, onde o acesso é baseado em contenção. Durante a troca de 

informações, cada nó anuncia os slots que serão utilizados e os receptores 

pretendidos para esses slots. Baseado nessas informações, as transmissões de 

dados são escalonadas em ordem cronológica. O algoritmo de eleição adaptativa 

utiliza essas informações para selecionar transmissores e receptores para o 

intervalo de tempo atual. Os nós que não são selecionados migram para o modo de 

repouso (sleep mode). O alto percentual de nós em modo de repouso e a baixa 

probabilidade de colisão tornam o consumo de energia eficiente quando 

comparados aos protocolos baseados no CSMA. 

DMAC  

O DMAC [112] assume que o padrão de tráfego de dados da maioria das aplicações 

de redes de sensores consiste de dados coletados de vários nós fontes para o nó 

sorvedouro através de uma árvore de encaminhamento unidirecional. Desta forma, 

o protocolo escalona as atividades de um nó de acordo com a sua posição na árvore 

como mostra a Figura B.1. Um intervalo é dividido em períodos de recepção, 

transmissão e repouso. No período de recepção, um nó é capaz de receber um 

pacote e transmitir um pacote de ACK ao remetente. No período de transmissão, 

um nó tentará enviar um pacote para um nó vizinho e esperar o recebimento de 

um ACK do mesmo. No período de repouso, os nós desligarão o rádio para 

economizar energia. Os períodos de recepção e de transmissão possuem intervalos 

de tempo semelhantes, suficientes para receber e transmitir um pacote. 

Dependendo da profundidade da árvore de encaminhamento, o nó ajusta o período 

em que deve estar em modo ativo a partir do escalonador do nó sorvedouro. Nesta 

estrutura, a entrega dos dados pode somente ser feita em uma direção. 
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Figura B.1.  Árvore de encaminhamento e sua implementação. 

 O DMAC alcança uma latência menor quando comparado a outros esquemas 

de mudança de modos de operação (sleep/listen modes) [112]. Entretanto, quando 

nós em um mesmo nível na árvore de encaminhamento tentarem enviar pacotes 

entre si, colisões irão ocorrer, pois possuem o mesmo escalonador.  

T-MAC – TIMEOUT-MAC 

Como indicado anteriormente, os modos de operação (listen/sleep) estáticos do S-

MAC contribuem para uma maior latência e menor vazão. O protocolo T-MAC [113] 

foi proposto para superar os problemas apresentado pelo protocolo S-MAC sobre 

uma carga de tráfego variável [110]. A meta do T-MAC é ser eficiente em relação 

ao consumo de energia, considerando as limitações do hardware do nó e os 

padrões de comunicação de troca de mensagens entre os nós e a estação base. O 

ciclo de operação é reduzido e possui tempos variáveis de atividade (listen) e de 

repouso (sleep) que se ajustam à carga da rede. A variação dinâmica do tempo de 

atividade é realizada através de um temporizador que desliga o rádio do nó ao 

verificar que não existe transmissão durante um intervalo de tempo. Desta forma, o 

T-MAC reduz o tempo de escuta ociosa para diminuir o consumo de energia do nó. 

As mensagens recebidas durante o tempo de repouso são armazenadas e 

transferidas em rajadas no início do tempo de atividade. A Figura B.2 descreve o 

ciclo adaptativo do protocolo T-MAC, na qual as setas indicam transmissão e 

recepção de mensagens. 

No T-MAC, o nó escuta a rede, transmite e recebe dados durante seu tempo 

de atividade, que termina quando nenhum evento ocorre dentro de um intervalo de 

tempo. Os nós se comunicam através do diálogo de comunicação RTS-CTS-DATA-

ACK para evitar colisões e obter transmissão confiável. 

Mais slots, se necessário. Árvore de encaminhamento 
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Figura B.2. Ciclo adaptativo do protocolo T-MAC. 

 De maneira semelhante ao S-MAC, o T-MAC utiliza agrupamentos virtuais 

que seguem um escalonador para sincronizar seu ciclo de operação. Uma 

desvantagem do protocolo T-MAC é que o processo de sincronização dentro de um 

cluster principal pode ser quebrado, conduzindo a um problema denominado de 

“early sleeping”.  Em outras palavras, pode ocorrer de um nó entrar em modo de 

repouso quando um outro nó ainda possuir mensagens para o mesmo. 

WISEMAC 

O protocolo WiseMAC [114] utiliza dois esquemas de acesso ao meio diferentes, o 

canal de dados é acessado através de um esquema TDMA e o canal de controle é 

acessado através do método CSMA. O WiseMAC usa um CSMA não persistente com 

uma técnica de amostragem de preâmbulo para periodicamente checar o meio e 

determinar o período de atividade. Na técnica de amostragem de preâmbulo, um 

preâmbulo precede cada pacote de dados para alertar o nó receptor. Todos os nós 

na rede escutam o meio dentro de um período comum. Caso um nó encontre o 

meio ocupado ao acordar, este continua a escutar o meio até que receba um pacote 

de dados ou o meio torne-se ocioso novamente. O tamanho de um preâmbulo é 

inicialmente configurado para ser igual ao período de amostragem.  

 Para reduzir o consumo de energia decorrido em função do tamanho do 

preâmbulo, o WiseMAC oferece um método para determinar dinamicamente o 

tamanho do preâmbulo. Este método usa o conhecimento sobre o período de 

inatividade dos nós vizinhos que é atualizado a cada troca de mensagem. Desta 

forma, cada nó mantém uma tabela com o período de inatividade de seus vizinhos. 

Baseado nessa tabela, o WiseMAC agenda suas transmissões de maneira que o 

tempo de amostragem do meio do nó destino corresponda ao meio do preâmbulo 

do nó transmissor.  

 Os resultados de simulação mostram que o desempenho do WiseMAC é 

melhor que uma das variantes do protocolo S-MAC [114]. Por outro lado, a 
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descentralização do escalonador resulta em diferentes tempos de atividade e 

inatividade, conduzindo a problemas com a comunicação do tipo broadcast, uma 

vez que os pacotes broadcast são armazenados em buffers no modo sleep e são 

entregues, muitas vezes, quando cada vizinho estiver ativo. 

SIFT 

O SIFT [115] é um protocolo CSMA aleatório que não utiliza janela de contenção 

variando com o tempo, como faz o protocolo IEEE 802.11. Ao invés disso, o 

protocolo usa uma janela de contenção fixa com 32 slots e uma função de 

distribuição de probabilidade não-uniforme responsável pela escolha dos slots 

durante a transmissão. O SIFT foi projetado para redes de sensores dirigidas a 

eventos com muitos nós na rede. Por este motivo, o protocolo assume que existem 

muitos nós esperando para transmitir e, portanto, a probabilidade de transmissão 

com sucesso é bem pequena. Para solucionar este problema, os nós executando o 

SIFT competem por qualquer um dos slots disponíveis. Se nenhum nó iniciar a 

transmissão no primeiro slot da janela, cada nó aumenta exponencialmente sua 

probabilidade de transmissão para o próximo slot, assumindo que a competição 

pelo slot é pequena. 

 Este procedimento possibilita que o SIFT alcance baixa latência com muitas 

fonte de dados. Entretanto, alguns problemas também ocorrem como um aumento 

da escuta ociosa causado pela escuta de todos os slots antes do envio. Além disso, 

um esquema eficiente de sincronização do tempo é necessário, o que pode ser 

inviável em sistemas que não utilizam uma sincronização. 

B-MAC - BERKELEY MEDIA ACCESS CONTROL 

Em [80] é apresentado um protocolo CSMA, denominado de B-MAC, para redes de 

sensores sem fio com baixa capacidade de energia. Este protocolo foi 

implementado e está disponível na plataforma real de sensores Mica2 [94]. Para 

evitar colisões, o protocolo B-MAC é capaz de determinar precisamente se o canal 

está livre através de um esquema denominado de CCA (Clear Channel 

Assessment). Esse esquema é responsável por verificar se existe atividade no canal 

e por retornar a informação para a aplicação. O CCA emprega a técnica de 

julgamento de canal baseado em uma estimativa de ruído do canal, obtida através 

do algoritmo que mede a força do sinal recebido (RSSI - Received Signal Strenght 

Indicator). 

 O B-MAC emprega um esquema adaptativo de amostragem do preâmbulo 

cujo objetivo é reduzir a utilização do rádio (duty cycle) e minimizar a escuta 
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ociosa. Implementações do S-MAC e B-MAC foram utilizadas nos testes e avaliação 

de desempenho do protocolo B-MAC. Quando comparado com o S-MAC, o tamanho 

do preâmbulo das mensagens foi reduzido e o limite teórico do canal foi aumentado 

de 42 pacotes/s para 53 pacotes/s, considerando um tamanho de pacote de 46 

bytes. Os resultados mostram que o B-MAC apresenta uma boa taxa de utilização 

do canal, sendo flexível para diferentes classes de aplicações. Maiores detalhes 

desse protocolo serão apresentados no Capítulo 5 desta tese. 

B.2.3. Comentários Adicionais 

Embora existam vários protocolos MAC para redes de sensores, ainda não existe 

um padrão aceito. Os protocolos escalonados (TDMA, FDMA e CDMA) possuem a 

vantagem natural de permitir o acesso ao meio livre de colisões. Contudo, alguns 

problemas ainda necessitam ser superados para o uso efetivo destes em redes de 

sensores. As dificuldades com o sistema TDMA são as sincronizações dos nós e as 

constantes adaptações na topologia da rede ocasionadas pela inserção de novos 

nós, exaustão da capacidade das baterias e falhas nos enlaces. O FDMA necessita 

de circuitos adicionais para fornecer comunicação dinâmica com diferentes canais 

de rádio. Isto aumenta o custo dos nós sensores, o que contraria o objetivo dos 

sistemas de redes de sensores. O alto custo computacional do CDMA é o maior 

obstáculo para redes onde o consumo deve ser o mais eficiente possível. Os 

protocolos baseados em contenção como o CSMA e seus variantes necessitam 

superar a ineficiência no uso de energia causada principalmente pela escuta ociosa, 

colisões e disputa (contenção) ao meio. 

 Um ponto importante a ser observado nos protocolos apresentados acima e 

que não foram tratados pelos autores é que o desempenho em nível de enlace pode 

produzir conclusões errôneas sobre o desempenho total do sistema. Observação 

similar pode também ser atribuída às camadas superiores. Uma boa estratégia 

(apresentada no Capítulo 3) é permitir a troca de informações entre as camadas 

que possam contribuir com o processo de decisão em cada camada. De modo geral, 

a interação entre as camadas pode melhorar o desempenho total do sistema.  

B.3. Camada de Rede 

Esta seção apresenta o “estado da arte” em protocolos de roteamento para RSSFs. 

De modo geral, os algoritmos de roteamento podem ser agrupados de acordo com 

sua forma de funcionamento e características. Além disso, todas as formas de 

classificação de algoritmos de roteamento sugeridas para as redes tradicionais 
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(incluindo redes ad-hoc) também são extensíveis para redes de sensores. Portanto, 

os protocolos de roteamento podem ser classificados em: 

� Adaptativos ou Não-Adaptativos – nos protocolos não-adaptativos (ou 

estáticos) as rotas são estabelecidas durante o processo de inicialização do 

nó e permanecem inalteradas mesmo com a mudança de certos parâmetros 

do sistema. Em redes de sensores sem fio o uso deste tipo de protocolo é 

impraticável, visto que estas redes são naturalmente dinâmicas. Por outro 

lado, os protocolos adaptativos são os que têm a capacidade de mudar suas 

decisões de roteamento de acordo com o estado da rede. A forma como as 

informações sobre o estado da rede são obtidas e quais métricas são 

utilizadas para alteração das rotas variam de protocolo para protocolo. 

� Distribuídos ou Centralizados – no modelo centralizado, todas as rotas são 

criadas por um único nó na rede. Na forma distribuída, cada nó repassa 

informações sobre alterações na rede para os outros nós, sendo que cada nó 

é responsável pelo cálculo de suas rotas (tabela de roteamento). Como em 

RSSFs os recursos dos nós são escassos, soluções centralizadas podem não 

ser adequadas. 

� Pró-Ativos, Reativos ou Híbridos – nos protocolos pró-ativos as rotas estão 

estabelecidas antes que sejam necessárias. Já nos protocolos reativos as 

rotas só são estabelecidas quando solicitadas, ou seja, sob-demanda. Os 

protocolos híbridos usam uma combinação dessas duas abordagens. 

� Single-Path ou Multiple-Path – os protocolos de roteamento também podem 

ser classificados em relação à capacidade de suportar mais de uma rota para 

um mesmo destino. Os protocolos que têm esta capacidade são 

denominados multi-path e os que só suportam uma única rota são 

chamados de single-path. Os algoritmos multi-path possuem uma maior 

tolerância a falhas. Na ocorrência de uma falha na rota, pode existir outra 

disponível. Esta característica é especialmente interessante para ambientes 

não confiáveis ou que a topologia se altera freqüentemente, como é o caso 

de redes de sensores sem fio.  

� Planos ou Hierárquicos – no roteamento plano, todos os nós são pares entre 

si e tipicamente desempenham o mesmo papel. Já no roteamento 

hierárquico, alguns nós assumem papéis diferentes na rede. Grande parte 

dos protocolos de roteamento para redes de sensores são classificados com 

base nestas abordagens. 

� Geográfico ou Não-Geográfico – os algoritmos que utilizam as informações 



 

126 

geográficas (localização dos nós) como parâmetros para estabelecer as rotas 

são denominados de algoritmos de roteamento geográfico ou baseados em 

localização. Alguns protocolos de roteamento baseado em localização, 

projetados para redes ad-hoc, podem ser adequados para as RSSFs. 

 Além das categorias mencionadas acima, os protocolos de roteamento para 

redes de sensores também podem ser classificados de acordo com os critérios de 

roteamento (modo de operação do protocolo) como, por exemplo, roteamento 

baseado em consultas, roteamento baseado em QoS (Quality of Service) e 

roteamento baseado em negociação. É importante salientar que cada protocolo 

pode apresentar mais de uma das características descritas acima, já que não são 

mutuamente exclusivos. Por exemplo, um protocolo pode ser plano, baseado em 

negociação e apresentar uma abordagem pró-ativa, ou ser adaptativo e 

hierárquico, ou até mesmo uma mistura destas características.  

 Neste trabalho, os protocolos de roteamento para RSSF foram classificados 

de acordo com a estrutura da rede e critério de roteamento predominante. No 

restante desta seção serão apresentadas as características, vantagens e 

desvantagens dos principais protocolos de roteamento. Estes protocolos são 

também a base ou fonte de inspiração para o projeto de novas soluções em 

roteamento para RSSFs. 

B.3.1. Protocolos Baseados na Estrutura da Rede 

A maneira como os nós na rede estão organizados tem um papel importante na 

operação de um protocolo de roteamento. Esta seção apresenta os principais 

protocolos situados nesta categoria. 

B.3.1.1. Roteamento Centrado em Dados 

Nas redes planas (flat networks), todos os nós são pares entre si e tipicamente 

desempenham o mesmo papel. Como o dado coletado por muitos nós em RSSFs é 

tipicamente baseado em um fenômeno comum, existe uma alta probabilidade de 

que este dado tenha alguma redundância. Tais redundâncias necessitam ser 

exploradas pelos protocolos de roteamento para melhorar a utilização da largura de 

banda e energia.  

Em muitas aplicações, as redes de sensores podem ser centradas em dados 

[116]. Nestes casos, os dados são requeridos baseados em certos atributos 

(endereçamento baseado em atributo) e podem ser localizados comparando-se os 

valores coletados pelos sensores com os valores dos atributos requisitados pelas 
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aplicações. Por exemplo, se uma consulta é algo do tipo [temperatura > 35 graus], 

então somente os nós sensores que atendem a consulta necessitam responder e 

relatar suas leituras. 

Tais características têm motivado o desenvolvimento de protocolos de 

roteamento centrado em dados que favorecem o processamento na rede e a 

utilização de técnicas de agregação de dados. As principais características de alguns 

dos mais importantes protocolos de roteamento planos para redes de sensores sem 

fio são apresentadas a seguir. 

FLOODING E GOSSIPING 

Flooding e Gossiping [117] são dois mecanismos clássicos utilizados por muitos 

protocolos para retransmissão de dados. No flooding, cada nó sensor ao receber um 

pacote de dados faz a difusão do mesmo para todos os seus vizinhos. Este processo 

se repete até que o pacote chegue ao seu destino ou até que o número máximo de 

saltos do pacote seja alcançado. O gossiping é uma versão aprimorada do flooding: 

ao invés de indiscriminadamente encaminhar os dados para todos os seus vizinhos, 

a difusão do pacote de dados por um nó é feita apenas para um vizinho selecionado 

aleatoriamente, que ao receber este pacote repassa-o para outro vizinho também 

aleatoriamente selecionado. Este processo se repete até que o pacote alcance o seu 

destino final.  

 Embora o flooding seja muito simples de se implementar, algumas 

desvantagens estão presentes neste mecanismo como: a implosão causada pela 

duplicação de mensagens enviadas pelo mesmo nó; a sobreposição (overlap) 

causada quando dois ou mais nós monitoram a mesma região e enviam pacotes 

similares para os mesmos vizinhos; e o consumo de recursos à cega (resource 

blindness), ou seja, consumo de recursos sem levar em consideração as restrições 

dos nós sensores, principalmente de energia. Os problemas de implosão e 

sobreposição estão representados na Figura B.3, adaptada de [56]. 

O gossiping evita o problema de implosão de mensagens através da seleção 

randômica de um único nó para fazer a retransmissão do pacote. Contudo, um 

atraso na propagação dos dados através dos nós da rede é inevitável. 
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Figura B.3. O problema da implosão e sobreposição de dados. (a) O problema da 

implosão de dados – o nó A inunda seus dados para todos os seus vizinhos. O nó D recebe 

duas cópias do mesmo dado, o que é desnecessário. (b) O problema da sobreposição de 

dados – os sensores dos nós B e C cobrem regiões sobrepostas e D recebe duas cópias de 

dados da região sobreposta (r). 

DD – DIRECTED DIFFUSION 

O DD [118] é uma das primeiras abordagens de roteamento centrado em dados em 

redes de sensores. A idéia deste paradigma é difundir os dados através dos nós 

sensores, utilizando para isso um esquema de nomeação dos dados. Os dados 

gerados pelos nós sensores são nomeados por pares de valores de atributos. Para 

criar uma consulta, um interesse é definido usando uma lista de pares de valores 

de atributos tais como nome do objeto, intervalo de coleta, duração do interesse, 

área geográfica, etc. Este interesse é difundido pelo sorvedouro através de seus 

vizinhos. Cada nó ao receber o interesse pode mantê-lo em cache para um uso 

posterior. Os nós também contam com a capacidade de fazer agregação de dados, 

o qual é modelado como uma árvore de Steiner [116].  

 Os interesses mantidos em cache são usados para comparar os dados 

recebidos de outros sensores com os valores descritos no interesse. Um interesse 

pode ser formado por vários gradientes. Um gradiente é um link de resposta para 

um vizinho do qual o interesse foi recebido. O gradiente é caracterizado pela taxa 

de dados, duração e tempo de expiração derivados dos campos do interesse 

recebido. Assim, o interesse e os gradientes são utilizados para estabelecer o 

caminho entre as fontes e o sorvedouro. Vários caminhos podem ser estabelecidos, 

de maneira que um deles é selecionado por um procedimento denominado de 

reforço (reinforcement). O nó sorvedouro reenvia uma mensagem contendo o 

interesse original, através de um caminho selecionado com o menor intervalo de 

tempo, portanto, reforçando o nó fonte sobre qual o caminho o mesmo deve enviar 

dados mais freqüentemente. A Figura B.4, adaptada de [118], ilustra as fases do 

protocolo DD. 
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Figura B.4. Fases do protocolo Directed Diffusion. 

 A manutenção dos caminhos também é definida no protocolo Directed 

Diffusion. Quando um caminho entre uma fonte e um sorvedouro falha, um novo 

caminho alternativo deve ser indicado. Para isto, o protocolo basicamente reinicia o 

procedimento de reforço de um outro caminho, no qual são enviados os dados a 

uma taxa mais baixa. Existe um custo extra para manter estes caminhos ativos 

através de baixas taxas de dados, os quais irão definitivamente utilizar energia 

extra. Entretanto, a economia de energia pode ser maior quando uma falha ocorre, 

e um novo caminho deve ser escolhido. 

 Apesar do protocolo DD oferecer vantagens quanto ao uso de cache (que 

possibilita economia de energia e diminuição do tempo de resposta), o mesmo não 

pode ser aplicado a todos os tipos de redes de sensores. Por exemplo, as aplicações 

que requerem entrega contínuas de dados para o sorvedouro, não irão trabalhar 

eficientemente com um modelo de entrega de dados dirigido a consulta. Além 

disso, o processo de “casamento” (matching) entre os dados e as consultas requer 

algum consumo extra aos nós sensores. 

EAR – ENERGY AWARE ROUTING 

Diferentemente dos protocolos que são otimizados para encontrar os melhores 

caminhos e então traçarem a rota a partir desses caminhos, a abordagem do 

roteamento com conhecimento de energia proposta em [59] se baseia na idéia de 

que o recurso de energia deve ser consumido de forma igualitária pelos nós da 

rede.  

 Para aumentar a longevidade da rede, o protocolo com conhecimento de 

energia baseia-se na premissa de que o uso de um caminho ótimo (onde o custo de 

energia é mínimo) em todas as transmissões levará a diminuição da energia de 

todos os nós ao longo deste caminho. Ao invés disso, este roteamento propõe o uso 

de múltiplos caminhos que são escolhidos por uma função probabilística construída 

Evento Evento Evento 

Fonte Fonte Fonte 

Sorvedouro Sorvedouro Sorvedouro 

Gradiente Interesse 

(a) Propagação de Interesses (b) Configuração dos gradientes (c) Reforço do caminho para  
entrega dos dados 
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a partir do consumo de energia de cada caminho. O protocolo assume que cada nó 

é identificado através de uma lista de atributos (localização, tipo e subtipo). Este 

endereçamento é chamado de endereçamento baseado em classe. Esse protocolo é 

divido em três fases: 

� 1ª. Fase - Configuração 

 Esta fase é caracterizada pela criação das tabelas de roteamento e pelo 

estabelecimento das rotas através de flooding localizado. O custo de energia para 

enviar uma requisição é calculado em cada nó e é adicionado ao custo total do 

caminho.  

� 2ª. Fase - Comunicação de Dados 

 Cada nó encaminha o pacote randomicamente escolhendo um nó em sua 

tabela de encaminhamento usando as probabilidades calculadas na fase de 

configuração. 

� 3ª. Fase - Manutenção 

 O procedimento de manutenção é simples. Um flooding localizado é 

executado periodicamente para manter todas as rotas ativas. A forma como os 

caminhos entre os nós fonte e destino são estabelecidos no protocolo com 

conhecimento de energia é similar ao protocolo Directed Diffusion. Neste último, o 

dado é enviado através de múltiplos caminhos, sendo um deles reforçado para 

enviar os dados com menor latência. Por outro lado, no protocolo com 

conhecimento de energia, um processo de transmissão de dados é feito através de 

um único caminho selecionado radomicamente de múltiplas alternativas.  

Assim, quando comparado com o Directed Diffusion, o protocolo alcança 

uma economia de 21,5% de energia e um aumento de 44% no tempo de vida da 

rede. Contudo, o uso de um único caminho aumenta a probabilidade de insucesso 

na transmissão se um caminho ou nó falhar. Além disso, esta abordagem requer a 

obtenção de informações de localização e configuração do mecanismo de 

endereçamento para os nós sensores, tornando a fase de configuração mais 

complicada se comparada com o Directed Diffusion. 

RUMOR 

O RUMOR [119] foi projetado para ser uma solução entre o flooding de consultas e 

de eventos. A idéia deste algoritmo é encaminhar as consultas para os nós que têm 

presenciado um determinado evento, ao invés de inundar a rede inteira com 

consultas para recuperar informações a respeito dos eventos ocorridos. 
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 O algoritmo funciona da seguinte forma: cada nó mantém uma lista de 

vizinhos e uma tabela de eventos com informações de encaminhamento para todos 

os eventos de seu conhecimento. Quando um nó presencia um evento, a tabela de 

eventos é atualizada com o valor da distância para o evento igual a zero. Um 

agente, gerado probabilisticamente, é responsável por propagar os eventos locais 

pela rede. Cada agente contém uma tabela de eventos, similar a mantida pelos 

nós, a qual é sincronizada a cada visita a um nó. Quando um nó gerar uma consulta 

para um evento, os nós que conhecem a rota (referenciando sua tabela de eventos) 

podem responder a consulta. Assim, o custo da inundação de toda rede é evitado. 

Diferentemente do algoritmo Direct Diffusion, o RUMOR mantém somente um 

caminho entre a fonte e o destino. 

 Os resultados de simulação realizados em [119] mostram que o Rumor 

alcança uma significativa economia de energia sobre a abordagem de inundação de 

eventos. Contudo, o algoritmo só apresenta bom desempenho quando o número de 

eventos é pequeno. Para um grande número de eventos, os custos referentes à 

manutenção dos agentes e da tabela de eventos podem não ser amortizados se um 

ou mais nós sorvedouros não têm interesse pelos eventos gerados por um 

subconjunto de nós. 

GRB – GRADIENT-BASED ROUTING 

Uma instanciação do paradigma de difusão direta, denominada de GBR (Gradient-

Based Routing), é proposta em [60]. A idéia é contabilizar o número de saltos 

enquanto a mensagem de interesse do usuário é difundida na rede. Desta forma, 

cada nó pode descobrir o número mínimo de saltos para o sorvedouro, denominado 

de altura do nó. O gradiente de um enlace entre dois nós é obtido através da 

diferença entre a altura de um nó com a de um vizinho. Um pacote é encaminhado 

sobre o enlace com maior gradiente.  

 Para aumentar o tempo de vida da rede os autores propõem o uso de 

técnicas de agregação e o balanceamento do tráfego dos nós na rede. Nós que 

possuem múltiplos fluxos de dados passando através dele podem criar uma 

entidade de combinação de dados (DCE – Data Combining Entity). Este processo 

reduz significativamente a quantidade de dados transmitida na rede. Para balancear 

o tráfego na rede de maneira uniforme são apresentados três esquemas: 

� Esquema Estocástico – quando existem dois ou mais próximos saltos com o 

mesmo gradiente, o nó escolhe o próximo salto de forma randômica.  

� Esquema Baseado em Energia – quando um nó detecta que sua energia 

reservada está abaixo de um determinado limiar, aumenta seu gradiente 
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para desencorajar outros nós de enviarem dados através dele. 

� Esquema Baseado no Fluxo de Dados – ao receber um pacote, o nó informa 

a todos os vizinhos, exceto o que originou o fluxo de dados que aumentou a 

sua altura. Isto possibilita que novos fluxos de dados tomem outros 

caminhos, uma vez que a altura do primeiro caminho foi aumentada. 

 Os resultados mostram que o uso de técnicas de distribuição de dados ajuda 

a balancear a carga do tráfego sobre os nós sensores e, conseqüentemente, 

aumenta o tempo de vida da rede.  

B.3.1.2. Roteamento Hierárquico 

O roteamento hierárquico tem sido bastante empregado em RSSFs devido as suas 

vantagens relativas a escalabilidade e eficiência na comunicação. No roteamento 

hierárquico, também denominado de roteamento baseado em cluster, a rede é 

dividida em regiões denominadas de domínio (cluster), que por sua vez podem ser 

divididas em domínios menores. Nesse modelo, todos os nós conhecem tudo sobre 

a estrutura da sua região e nada sobre a estrutura interna das outras regiões. Um 

nó para se comunicar com outro nó que está fora da sua região envia a mensagem 

diretamente para o líder da região (cluster-head).   

 Esta arquitetura hierárquica possibilita a atribuição de tarefas especiais aos 

líderes como agregação de dados. A utilização de líderes com maiores capacidades 

de processamento, comunicação e energia podem contribuir para o aumento do 

tempo de vida da rede e o uso eficiente de energia. A seguir são explorados os 

principais protocolos de roteamento hierárquico para RSSFs. 

LEACH – LOW-ENERGY ADAPTIVE CLUSTERING HIERARCHY 

O LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy) [58] foi uma das primeiras 

abordagens de roteamento hierárquico para rede de sensores. No LEACH os nós 

sensores são organizados dentro de clusters locais, com um dos nós atuando como 

estação base ou cluster-head. Os nós transmitem seus dados diretamente para o 

seu cluster-head, que agrega os dados e então os transmite para o nó sorvedouro. 

O LEACH implementa a rotação aleatória de cluster-head. Isto é necessário para 

balancear a dissipação de energia dos nós. O LEACH usa um esquema TDMA/CDMA 

para reduzir a quantidade de colisões dentro e entre clusters.  

 As simulações mostram que com 5% de nós considerados como cluster-

head, o LEACH obteve um fator de redução de energia entre 7 a 8 se comparado 

com a comunicação direta e um fator de 4 a 8 se comparado com o roteamento 
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multi-hop simples. Os experimentos mostram ainda que devido a clusterização 

dinâmica, o consumo de energia dos nós sensores é melhor distribuído, conduzindo 

a um aumento do tempo de vida da rede. Entretanto, o emprego de clusterização 

dinâmica leva a um overhead extra ocasionado pela troca e anúncio dos novos 

cluster-head (líderes).  

 Embora o LEACH seja capaz de aumentar o tempo de vida da rede, existem 

algumas questões que o protocolo não trata como o custo extra introduzido pela 

clusterização dinâmica com a escolha de cluster-head, anúncio aos membros do 

cluster, entre outros. 

PEGASIS – POWER-EFFICIENT GATHERING IN SENSOR INFORMATION SYSTEMS 

O protocolo PEGASIS (Power-Efficient Gathering in Sensor Information Systems) 

[120] é um aperfeiçoamento do protocolo LEACH. A idéia é formar uma cadeia 

entre os nós sensores de maneira que cada nó recebe e transmite para o nó vizinho 

mais próximo. Somente um nó na cadeia é selecionado para transmitir para o nó 

sorvedouro. A construção da cadeia é executada de forma gulosa. Como mostrado 

na Figura B.5, o nó n0 passa seus dados para o nó n1. O nó n1 agrega os dados 

recebidos de n0 com os seus e então transmite para o nó n2 (líder). Após isso, n2 

passa o token para o nó n4. O nó n4 passa seus dados para o nó n3. O nó n3 agrega 

os dados recebidos de n4 com os seus e então transmite para o líder. Após receber 

os dados de ambos os vizinhos, o nó n2 agrega e então transmite um pacote para a 

estação base. Um novo líder é escolhido a cada rodada de comunicação. Isto é 

necessário para garantir o balanceamento da energia dissipada pelos nós sensores 

na cadeia. 

n0 � n1 � n2  n3  n4 

 

Estação Base 

Figura B.5. Cadeia no PEGASIS. 

 A diferença entre o LEACH e o PEGASIS é o uso do roteamento multi-hop 

pela formação da cadeia e a seleção de somente um nó para transmitir para a 

estação base ao invés de múltiplos nós. O protocolo PEGASIS alcançou entre 100 a 

300% de melhoria quando comparado com o protocolo LEACH. Esse desempenho é 

obtido devido à eliminação do custo extra causado pela formação dinâmica dos 

clusters no LEACH e pela diminuição do número de transmissões e recepções. Esta 

diminuição ocorre devido ao procedimento de agregação realizado pelos nós 

intermediários na cadeia.  
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TEEN – THRESHOLD SENSITIVE ENERGY EFFICIENT SENSOR NETWORK 

O TEEN (Threshold sensitive Energy Efficient sensor Network) [121] é um protocolo 

hierárquico projetado para sistemas que exijam respostas rápidas às alterações do 

ambiente. Como o LEACH, o TEEN usa um esquema de clusterização hierárquico, 

conforme apresentado na Figura B.6 (adaptada de [121]). Cada cluster tem um 

líder (cluster-head) que é responsável pela coleta, agregação e transmissão dos 

dados dos membros do cluster para a estação base ou para um outro líder de nível 

superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.6. Clusterização Hierárquica no TEEN. 

Após a formação dos clusters, o cluster-head atribui dois limiares para os 

seus membros, o HT (Hard Threshold) e ST (Soft Threshold). O HT é o valor limite 

mínimo para um atributo “sensoriado” (monitorado). Um nó sensor ao detectar que 

o HT foi atingido tem que imediatamente relatar para o seu cluster-head. Assim, o 

HT só permite transmissões dos nós sensores quando o atributo monitorado está na 

faixa de interesse, reduzindo drasticamente o número de transmissões. O ST é o 

valor limite de pequenas mudanças no atributo monitorado. Um nó sensor ao 

detectar que o valor do atributo monitorado muda para uma quantidade maior ou 

igual ao ST, imediatamente inicia a transmissão dos dados para o seu cluster-head. 

Como conseqüência, o ST economizará ainda mais energia se nenhuma mudança 

brusca nos dados monitorados ocorrer. Em [121], os resultados da simulação 

mostram que o TEEN é mais eficiente em termos de consumo de energia e tempo 

de resposta do que o LEACH. Contudo, o protocolo não é adequado para aplicações 

que necessitam de dados periódicos do ambiente observado. 
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APTEEN – ADAPTIVE THRESHOLD SENSITIVE ENERGY EFFICIENT SENSOR NETWORK 

O APTEEN (Adaptive Threshold sensitive Energy Efficient sensor Network) [122] é 

um protocolo de roteamento híbrido que possibilita atender requisitos de redes 

reativas e pró-ativas. O APTEEN é uma extensão do protocolo TEEN que permite 

tanto a captura de dados de forma periódica como reage a eventos críticos na rede. 

No APTEEN, quando os clusters são formados, cada cluster-head difunde os 

atributos, os valores dos limiares (HT e ST), um escalonador TDMA para a 

transmissão de dados e um contador de tempo máximo entre as transmissões para 

todos os nós sensores em seu grupo. 

 No APTEEN, o monitoramento do ambiente pelos nós sensores é realizado de 

forma contínua. A transmissão ocorre somente quando o valor monitorado sofre 

mudanças acima ou igual ao valor limite ST. Um nó é forçado a enviar dados 

quando este não transmite por um período de tempo igual ao estabelecido pelo 

contador de tempo. Um escalonador TDMA é usado e a cada nó em um cluster é 

atribuído um slot de transmissão. Desta forma, o APTEEN combina políticas pró-

ativas e reativas na rede.  

 Os resultados de simulação mostram que o APTEEN apresenta um 

desempenho entre o TEEN e o LEACH em termos de dissipação de energia e tempo 

de vida da rede. Todavia, o APTEEN transmite seus dados com base nos valores dos 

limiares, diferente do LEACH que transmite seus dados periodicamente. Assim 

como no TEEN, a principal desvantagem do APTEEN é o custo computacional e a 

complexidade introduzida pela formação de clusters em múltiplos níveis. 

EAR-CB – ENERGY-AWARE ROUTING FOR CLUSTER-BASED SENSOR NETWORK 

Um algoritmo de roteamento hierárquico para redes baseada em cluster foi 

proposto em [61]. O cluster-head, denominado de gateway, atua como um gerente 

da rede que é responsável por configurar as rotas, monitorar a latência no cluster e 

o acesso ao meio entre os sensores que compõem o seu cluster. O gateway 

mantém o estado de cada sensor e configura as rotas multi-hop para coletar os 

dados dos sensores. Um esquema TDMA é usado para os nós enviarem seus dados 

ao gateway que é responsável por repassar os dados ao nó sorvedouro.  

 Os nós sensores possuem a capacidade de operar em modo ativo ou em 

modo de economia de energia (stand-by). De acordo com o modo de operação, os 

circuitos de processamento e sensoriamento podem ser ligados ou desligados. Além 

disso, o rádio transmissor e o receptor podem funcionar de forma independente. 

Um nó sensor dentro de um cluster pode assumir os seguintes estados: 
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� Estado de sensoriamento – quando o nó monitora o ambiente e gera dados 

a uma taxa constante. 

� Estado de retransmissão – quando o nó não monitora eventos, mas o seu 

circuito de transmissão permanece ligado para retransmitir os dados 

enviados de outros nós ativos. 

� Estado de sensoriamento e retransmissão – quando o nó monitora eventos e 

retransmite os dados enviados de outros nós ativos. 

� Estado de inatividade – quando o nó desliga seus circuitos de sensoriamento 

e de comunicação. 

 O algoritmo de roteamento define uma função custo entre dois nós em 

termos de consumo de energia, propagação do atraso e outras métricas de 

desempenho. A função custo é utilizada para encontrar o menor caminho entre os 

nós sensores e o gateway. Este último irá monitorar continuamente o nível de 

energia dos nós sensores e, quando necessário, irá refazer as rotas para permitir o 

melhor aproveitamento da energia em seu cluster. Os resultados de simulação 

mostram que o algoritmo apresenta um bom desempenho tanto com relação às 

métricas baseadas em energia (por exemplo, tempo de vida da rede), como as 

métricas tradicionais (por exemplo, vazão e atraso fim-a-fim). Entretanto, o 

algoritmo requer o emprego de muitos gateways para garantir uma boa área de 

cobertura.  

SOP – SELF ORGANIZATION PROTOCOL 

Em [63] é apresentada uma taxonomia para aplicações em redes de sensores e um 

protocolo denominado SOP (Self-Organization Protocol). Com base nessa 

taxonomia, é apresentada uma arquitetura genérica para uma subclasse de 

aplicações que foi definida como sistemas auto-configuráveis. A arquitetura 

considera dois tipos de nós sensores: os nós especializados, responsáveis pelo 

monitoramento de parâmetros do ambiente como temperatura e umidade; e nós 

sorvedouros, responsáveis por receber e repassar ao usuário final as informações 

coletadas pelos nós especializados. Os dados coletados pelos sensores são 

encaminhados por um conjunto de nós designados que atuam como roteadores.  

 Nesta abordagem, cada nó sensor pode ser endereçado individualmente na 

arquitetura de roteamento. Os nós são identificados através de endereços dos nós 

roteadores aos quais estão conectados. O algoritmo LML (Local Markov Loops) que 

executa um caminho randômico nas árvores geradoras de um grafo é utilizado 

como meio de difusão e para fornecer tolerância às falhas na rede. O algoritmo SOP 
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consiste de quatro fases: 

1. Fase de Descoberta – cada nó descobre os seus vizinhos na rede. 

2. Fase de Organização – a fase de organização consiste de vários estágios: os 

grupos são formados hierarquicamente; a cada nó é alocado um endereço 

baseado em sua posição na hierarquia; tabelas de roteamento são geradas 

para cada nó; árvores de difusão que atinjam todos os nós são construídas.  

3. Fase de Manutenção – cada nó informa ao seu vizinho sobre sua tabela de 

roteamento e o seu nível de energia. Este procedimento é necessário para 

manter a consistência das tabelas de roteamento dos nós. 

4. Fase de Reorganização – a reorganização dos grupos ocorre em caso de 

falha de nós ou quando há partição na rede. 

O SOP é indicado para aplicações onde a comunicação com um nó em 

particular é necessária. Isto é possível devido à identificação individual de cada nó 

na arquitetura de roteamento. Além disso, o algoritmo traz como vantagens o 

pequeno custo para a manutenção das tabelas de roteamento e o fato de manter a 

hierarquia de roteamento sempre balanceada. A principal desvantagem está na fase 

de organização que não é sob demanda e introduz um custo extra de 

processamento e energia. Um outro problema é que a formação hierárquica pode 

levar em alguns casos há excessivas partições na rede e, conseqüentemente, ao 

aumento da probabilidade de reorganização da rede.  

B.3.1.3. Roteamento Geográfico 

Neste tipo de roteamento, a informação geográfica (localização) é utilizada como 

parâmetro para o estabelecimento da rota. Vários esquemas têm sido propostos 

para lidar com a localização de nós sensores e podem ser classificados dentro de 

duas categorias [123]: esquemas baseado em faixa e esquemas livres de faixa.  

Os esquemas baseados em faixa necessitam da distância ou do ângulo entre 

os nós para estimar a localização. Essa informação pode ser obtida usando 

tecnologias como ToA (Time-of-Arrival), TdoA (Time-difference-of-Arrival) e AoA 

(Angle-of-Arrival), RSSI (Received Signal Strength Indicator), GPS (Global 

Positioning System). Os esquemas baseados em faixa têm sido utilizados pelos 

algoritmos de roteamento para obter as coordenadas relativas dos nós vizinhos 

através da troca de informações entre os mesmos [124]. A grande vantagem dos 

esquemas baseados em faixa é a alta precisão de localização, entretanto, um 

hardware adicional para medir as distâncias ou ângulos é necessário. 

Os esquemas livres de faixa não necessitam de informações sobre a distância ou 
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ângulo para a localização dos nós sensores [124]. Embora esses esquemas não 

possuam alta precisão (se comparados com os esquemas baseados em faixa), estes 

fornecem uma abordagem econômica. Devido às características inerentes das redes 

de sensores sem fio (baixas potências e custo), os mecanismos livres de faixa 

podem ser uma melhor escolha para localizar a posição dos nós sensores [123].  

O restante desta seção apresenta alguns protocolos de roteamento 

geográfico (ou baseados em localização) que foram projetados ou que podem ser 

adaptados para RSSFs. 

GEAR – GEOGRAPHIC AND ENERGY AWARE ROUTING 

O protocolo GEAR (Geographic and Energy Aware Routing) [125] sugere o uso de 

informações geográficas para disseminar a informação para uma determinada 

região alvo. Dentro de uma região, o protocolo utiliza uma técnica denominada 

encaminhamento geográfico recursivo para disseminar o pacote. O GEAR possibilita 

uma maior economia de energia, se comparado com o Direct Diffusion, uma vez 

que o roteamento do interesse é realizado somente para a região destino. 

Cada nó no GEAR mantém dois custos (estimado e de aprendizagem) para 

alcançar o destino através de seus vizinhos. O custo estimado é uma combinação 

da energia residual e a distância para o destino. O custo de aprendizagem é um 

refinamento do custo estimado que contabiliza o roteamento através de buracos na 

rede. Um buraco ocorre quando não existe nenhum vizinho mais próximo à região 

alvo que o próprio nó. Se não existir nenhum buraco o custo estimado é igual ao 

custo de aprendizagem. 

O processo de encaminhar pacotes para todos os nós na região alvo consiste 

de duas fases: 

1. Encaminhamento de pacotes para a região – ao receber um pacote o nó 

checa seus vizinhos para saber se existe algum mais próximo da região alvo.  

Se existir mais que um, o vizinho mais próximo à região alvo é selecionado. 

Caso não exista nenhum (o que caracteriza um buraco na rede), um dos 

vizinhos é selecionado para encaminhar o pacote baseado na função custo 

de aprendizagem. 

2. Encaminhamento de pacotes dentro da região – um pacote ao alcançar uma 

região pode ser difundido na região através do encaminhamento geográfico 

recursivo ou flooding restrito. No flooding geográfico recursivo, a região é 

dividida em quatro sub-regiões e quatro pacotes são criados. Este processo 

de divisão e encaminhamento continua até que existam regiões com 
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somente um nó. Em redes de alta densidade, o flooding geográfico recursivo 

é mais eficiente que o flooding restrito. Este esquema pode ser visualizado 

na Figura B.7, adaptada de [125]. 

 

 

 

 

 

 

Figura B.7.  Encaminhamento Geográfico Recursivo no GEAR. 

O GEAR foi comparado com um protocolo GPSR [126], o qual é um dos 

primeiros trabalhos em roteamento geográfico que utiliza grafos planos para 

resolver o problema de buracos na rede. Apesar da similaridade entre os 

protocolos, o GPSR não leva em consideração a restrição de energia dos nós. Na 

comparação dos protocolos foram usados dois tipos de tráfego: uniforme e não-

uniforme. Para o tráfego não-uniforme, o GEAR entregou 70% a 80% mais pacotes 

que o GPSR. Para o tráfego uniforme, o GEAR obteve uma taxa de entrega de 25% 

a 35% quando comparado com o GPSR. 

GAF – GEOGRAPHIC ADAPTIVE FIDELITY 

O GAF (Geographic Adaptive Fidelity) [127] é um algoritmo de roteamento baseado 

em localização, primeiramente projetado para redes ad-hoc, mas que também pode 

ser aplicado às redes de sensores. No GAF, a área total da rede é dividida em zonas 

e os nós sensores são distribuídos dentro de pequenos grids virtuais. Cada nó 

utiliza sua localização, indicada através de algum sistema de localização (por 

exemplo, GPS), para se associar a um grid. Nós, associados a um mesmo grid, são 

considerados equivalentes em termos de capacidade de roteamento. Tal 

equivalência é explorada mantendo-se alguns nós, situados em uma mesma zona, 

desativados por um determinado período de tempo. Os nós na zona que não foram 

desativados são responsáveis pela coleta e transmissão dos dados para a estação 

base. Este procedimento é realizado de modo que o nível de confiança do 

roteamento não seja afetado. 

A Figura B.8 apresenta um exemplo de formação de grids. Nessa figura o nó 

1 pode alcançar os nós 2, 3 e 4, que podem alcançar o nó 5. Conseqüentemente, 
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como os nós 2, 3 e 4 são equivalentes, dois destes nós podem permanecer 

desativados por certos períodos de tempo. 

 

 

 

 

Figura B.8. Exemplo de grid virtual no GAF. 

O algoritmo define três estados possíveis para um nó: descoberta – o nó 

está no processo de descoberta de vizinhos no grid; ativo – o nó está participando 

do roteamento; e dormindo – o nó encontra-se com o seu rádio desligado. O tempo 

de permanência no estado de desativado varia de acordo com a aplicação e os 

parâmetros de configuração, ajustados durante o processo de roteamento. 

Os resultados de simulação mostram que o GAF apresenta um bom 

desempenho em termos de latência, perda de pacote e aumento do tempo de vida 

da rede quando comparado com os protocolos AODV [86] e DSR [87]. O GAF 

também pode ser considerado um protocolo hierárquico, uma vez que em cada grid 

um nó atua como líder para transmitir dados para outros nós. Entretanto, o nó líder 

não utiliza nenhuma técnica para evitar a redundância de dados, como é feito na 

maioria dos protocolos hierárquicos. 

B.3.2 Protocolos Baseados no Critério de Roteamento 

Nesta seção são estudados os protocolos de roteamento que são classificados de 

acordo com os diferentes critérios de roteamento adotado, ou seja, diferentes 

modos de operação. Novamente é importante salientar que os protocolos 

apresentados nesta seção podem certamente se encaixar em algumas das 

categorias abordadas na seção anterior. 

B.3.2.1. Roteamento Baseado em QoS 

No roteamento baseado em QoS, a rede tem que satisfazer certas métricas de 

qualidade como largura de banda, atraso e energia durante o processo de entrega 

de dados à estação base. 

SAR – SEQUENTIAL ASSIGNMENT ROUTING 

O SAR [128] é um dos primeiros protocolos de roteamento que introduz a noção de 
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QoS na seleção dos caminhos. A decisão de roteamento neste protocolo leva em 

consideração a energia dos nós, o QoS (atraso, largura de banda, etc.) de cada 

caminho e o nível de prioridade de cada pacote. Por questão de tolerância às 

falhas, o SAR adota uma abordagem de múltiplos caminhos para o nó sorvedouro. 

Uma árvore de roteamento é criada da fonte para o destino evitando nós com 

pouca energia ou sem garantias de QoS. Como uma forma de prevenção, os 

caminhos são periodicamente calculados devido às mudanças de topologia 

ocasionadas por falhas de nós. Ao detectar uma falha, um esquema de restauração 

local de caminhos é utilizado entre nós vizinhos.  

Embora o SAR garanta tolerância a falhas através dos múltiplos caminhos 

para o nó sorvedouro, o protocolo não é adequado para redes com grande 

quantidade de nós, devido ao alto custo de manutenção das tabelas de roteamento 

e do estado de cada sensor. 

SPEED 

O SPEED [129] é um protocolo de roteamento projetado para aplicações em tempo 

real com garantias fim-a-fim. O protocolo requer que cada nó mantenha 

informações a respeito do seu vizinho e use um algoritmo de encaminhamento 

geográfico para encontrar as rotas. Além disso, o SPEED tenta garantir uma 

determinada velocidade para cada pacote na rede. Cada aplicação pode estimar o 

atraso fim-a-fim para os pacotes através da divisão da distância pelo atraso 

estimado para encaminhar um pacote para o próximo nó. 

O módulo de roteamento do SPEED é chamado de SNGF (Stateless 

Geographic Non-Deterministic Fowarding) que trabalha em conjunto com outros 

quatro módulos, conforme Figura B.9, adaptada de [129]. 

 

 

 

 

 

 

Figura B.9.  Protocolo SPEED. 

A estimativa do atraso em cada nó é basicamente realizada pelo cálculo do 

tempo gasto quando um ACK é recebido de um vizinho como resposta a um pacote 
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de dados transmitido. O SNGF utiliza os valores de atraso para selecionar o nó que 

atenda os requisitos de velocidade exigidos pela aplicação. O mecanismo BE 

(Beacon Exchange) é responsável pela coleta de informações a respeito dos nós, 

incluindo suas localizações. O módulo NFL (Neighborhood Feedback Loop) é 

responsável por fornecer a taxa de transmissão de um nó que é calculada com base 

na taxa de perda dos nós vizinhos. Finalmente, o módulo BR (Backpressure 

Rerouting) é usado para prevenir vazios (regiões sem cobertura) e para eliminar 

congestionamento causado pelo envio de mensagens de confirmação.   

Quando comparado com os protocolos DSR e AODV, os resultados mostram 

que o SPEED reduz a perda fim-a-fim de pacotes e reage a congestionamento de 

maneira mais estável. Contudo, não há como avaliar o consumo de energia do 

SPEED, uma vez que o mesmo não considera nenhuma métrica de energia no seu 

protocolo de roteamento.   

B.3.2.2. Roteamento Baseado em Negociação 

No roteamento baseado em negociação, os protocolos geralmente utilizam 

mensagens de negociação antes de iniciar a transmissão real dos dados. Os 

objetivos dessa negociação são a supressão de informações duplicadas e a 

prevenção contra as redundâncias dos dados enviados às estações base. As 

decisões de comunicação são tomadas baseadas nos recursos disponíveis nos nós 

envolvidos na transmissão.  

SPIN – SENSOR PROTOCOLS FOR INFORMATION VIA NEGOTIATION 

Heinzelman et al. [56] propõem uma família de protocolos adaptativos 

denominados de SPIN (Sensor Protocols for Information via Negotiation). A idéia 

por trás do SPIN é nomear o dado usando descritores de alto-nível ou meta-dados. 

Antes de transmitir, meta-dados são trocados entre os sensores via um mecanismo 

de anúncio de dados que é a característica chave do SPIN. Cada nó ao receber um 

novo dado, anuncia o mesmo para os seus vizinhos. Aqueles que estiverem 

interessados no dado, ou seja, aqueles que ainda não têm o dado, recebem o dado 

após o envio de uma mensagem de request. A negociação do meta-dados do SPIN 

resolve os problemas clássicos do flooding, uma vez que não permite a implosão e 

a sobreposição de dados coletados por sensores localizados em uma mesma região, 

alcançando assim o uso eficiente de energia. O protocolo não define um formato de 

meta-dados padrão, deixando esta função a cargo da aplicação. Uma descrição das 

mensagens trocadas entre os nós sensores é apresentada na Tabela B.3. 
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Mensagem Função Descrição 

ADV Anunciar dados Mensagem de anúncio de um novo dado por um 
nó sensor 

REQ Requisitar dados Mensagem utilizada na requis ição de um dado 
desejado 

DATA Enviar dados Mensagem de dados 

 

Tabela B.3.  Troca de mensagens do protocolo SPIN. 

 

 

 

Uma das vantagens do SPIN é que as mudanças topológicas são localizadas, 

embora cada nó necessite conhecer somente seus vizinhos mais próximos (a um 

salto). O consumo de energia do SPIN é um fator de 3.5 menor que o flooding. 

Entretanto, o mecanismo de anúncio de dados do SPIN não pode garantir a entrega 

do dado. Por exemplo, se existir um nó que está interessado em um dado e, entre 

o nó fonte e o destino existir um nó que não está interessado neste dado, tal dado 

não será entregue ao nó interessado. 

Os protocolos SPIN e DD diferem quanto aos seus mecanismos de consulta 

de dados. No Directed Diffusion, os sorvedouros consultam os nós sensores se um 

dado específico está disponível através da inundação de algumas tarefas. No SPIN, 

os nós sensores anunciam a disponibilidade dos dados permitindo aos nós 

interessados consultá-los.  

A família SPIN é composta pelos protocolos SPIN-PP, SPIN-EC, SPIN-BC, 

SPIN-RC. Os protocolos SPIN-PP (explicado anteriormente) e SPIN-EC foram 

projetados para redes ponto-a-ponto. O protocolo SPIN-EC é similar ao protocolo 

SPIN-PP, mas com uma heurística de consumo de energia adicionada. Os protocolos 

SPIN-BC e SPIN-RC foram projetados para redes broadcast. Uma comparação 

desses protocolos pode ser obtida em [130]. 

B.3.2.3. Roteamento Baseado em Consulta 

No roteamento baseado em consulta, o nó interessado em determinada informação, 

propaga uma mensagem de consulta através da rede. Os nós capazes de responder 

a consulta enviam uma mensagem contendo a informação solicitada para o nó que 

iniciou a consulta. De modo geral, as consultas são descritas em uma linguagem de 

alto nível. 

COUGAR 

O COUGAR [131] foi uma das primeiras abordagens de roteamento baseado em 

consultas para redes de sensores. Esta abordagem enxerga a rede como um grande 

sistema de banco de dados distribuído. A idéia principal é usar consultas 
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declarativas para obter informações da rede e utilizar um mecanismo de agregação 

para economizar energia. 

A arquitetura do COUGAR é baseada em um sistema de banco de dados dos 

sensores, onde cada sensor seleciona um nó líder para executar a agregação e 

transmitir os dados para o gateway (sorvedouro). O gateway é responsável pela 

geração de um plano de consulta, o qual especifica a informação necessária sobre o 

fluxo de dados e computação na rede (in-network), distribuindo as tarefas entre 

alguns nós. O plano de consulta também descreve como selecionar o líder para 

uma consulta. 

O COUGAR fornece uma solução independente da camada de rede para 

consulta de dados de sensores, entretanto, este protocolo tem algumas 

desvantagens. A adição de uma camada de consulta em cada nó sensor adiciona 

um custo extra de memória e consumo de energia. Além disso, para obter 

processamento de dados na rede é necessário que os nós sensores estejam 

sincronizados. 

ACQUIRE – ACTIVE QUERY FORWARDING IN SENSOR NETWORKS 

Semelhante ao COUGAR, o ACQUIRE (Active Query Forwarding in Sensor Networks) 

[132] visualiza a rede como um banco de dados distribuído, onde consultas 

complexas podem ser subdivididas em consultas mais simples. No ACQUIRE, uma 

consulta é encaminhada passo a passo através de uma seqüência de nós. Cada nó 

intermediário tenta responder a consulta particularmente pelo uso de informações 

mantidas na sua cache local. Se a informação mantida na cache não está 

atualizada, o nó obtém as informações consultando seus vizinhos a d saltos. Uma 

vez que a consulta está completamente resolvida, uma mensagem contendo a 

resposta da consulta é retornada a estação base. Quando o parâmetro d é igual ao 

diâmetro da rede, o comportamento do ACQUIRE é semelhante ao mecanismo 

flooding. Entretanto, a consulta necessita viajar mais saltos se d for muito pequeno. 

Nesse trabalho, um modelo matemático foi usado para encontrar o valor ótimo para 

o parâmetro d para um conjunto de nós sensores, onde cada nó tem quatro 

vizinhos imediatos. 

O problema de seleção do próximo nó para encaminhar a consulta, o qual é 

uma questão relevante no ACQUIRE, tem sido tratado nos algoritmos CADR [133] e 

RUMOR[119].  
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Classificação 

Estrutura da Rede Critério de Roteamento 

Protocolo de 

Roteamento 

Plano Hierárquico Geográfico QoS Negociação Consulta 

       

DD ■     ■ 

EAR ■     ■ 

RUMOR ■     ■ 

GRB ■     ■ 

LEACH  ■     

PEGASIS  ■     

TEEN  ■     

APTEEN  ■     

EAR-CB  ■     

SOP  ■     

GEAR   ■    

GAF   ■    

SAR    ■ ■ ■ 

SPEED   ■ ■  ■ 

SPIN ■    ■ ■ 

COUGAR ■     ■ 

ACQUIRE ■     ■ 

 

B.3.3. Comentários Adicionais 

Esta seção apresentou os principais protocolos encontrados na literatura e os 

classificou em duas grandes categorias: protocolos baseados na estrutura da rede e 

no critério de roteamento predominante. Além disso, pôde ser constatado que 

alguns protocolos se encaixam em mais de uma categoria, como mostra a Tabela 

B.4. Esta tabela resume os protocolos apresentados nesta seção.  

Tabela B.4.  Classificação dos protocolos de roteamento em redes de sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.4. Camada de Transporte 

Como nas redes cabeadas, os protocolos de controle de transporte em redes sem 

fio são responsáveis por detectar se houve ou não congestionamentos e, quando ou 

onde irão ocorrer. Especificamente, os protocolos de transporte orientados à 

conexão podem incluir duas principais funções: controle de congestionamento e 

recuperação de perdas. O congestionamento pode ser detectado através do 

monitoramento da ocupação do buffer do nó e da carga do enlace sem fio. Na 

Internet tradicional, os métodos utilizados para controle de congestionamento são: 
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eliminação de pacotes no ponto de congestionamento usando algum mecanismo 

como o AQM (Active Queue Management), diminuição da taxa de envio dos nós 

fontes usando alguma heurística como AIMD (Additive Increase Multiplicative 

Decrease) [134], ou através da utilização de técnicas de roteamento que 

distribuam mais eficientemente o tráfego da rede. 

 Em redes de sensores, a perda de pacotes é usual, sendo geralmente 

ocasionada pela qualidade ruim do canal sem fio, por falhas nos nós sensores, e ou 

devido a congestionamentos. Nessas redes, algumas aplicações de monitoramento 

são críticas e, portanto, necessitam que a transmissão de cada pacote seja 

realizada de modo confiável. Outras aplicações necessitam somente que uma 

proporcionalidade da transmissão total de pacotes seja confiável. Neste caso a 

confiabilidade ao nível de aplicação é necessária.  

De qualquer forma, é necessário detectar a perda de pacotes para 

corretamente recuperar os pacotes perdidos. Os métodos tradicionais usados nas 

redes comutadas por pacotes podem ser usados para detectar perda de pacotes em 

RSSFs. Por exemplo, cada pacote pode possuir um número de seqüência e o 

recebedor pode detectar a perda através da continuidade do número de seqüência 

do pacote recebido em um intervalo de tempo. Após detectar a perda de pacotes, 

um mecanismo de confirmação seletiva utilizando (ACK ou NACK) pode ser 

empregado para recuperar os pacotes perdidos.   

 No entanto, o projeto de protocolos de controle de transporte para RSSFs 

deve levar em consideração a eficiência no consumo de energia. Intuitivamente, se 

existem poucos pacotes saindo e poucas retransmissões, a energia pode ser 

economizada. O efetivo controle de congestionamento pode resultar em poucos 

pacotes sendo transmitidos e uma boa abordagem de recuperação de perdas pode 

resultar em poucas retransmissões.  

Assim, o controle de congestionamento e garantia de confiabilidade podem, 

adicionalmente, economizar energia em uma RSSF [135]. O estouro na capacidade 

dos buffers pode ocorrer em redes de sensores sem fio e, como na maioria das 

redes, resultar no descarte de pacotes. Eliminar pacotes não somente influencia na 

qualidade da aplicação como também ocasiona um desperdício de energia, pois 

grande parte da energia consumida por um nó sensor é decorrente do processo de 

comunicação. 
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B.4.1. Questões de projeto 

Algumas questões devem ser consideradas durante o projeto de protocolos de 

controle de transporte para redes de sensores como garantir confiabilidade na 

entrega dos dados, controlar o congestionamento, garantir justiça no transporte de 

dados (vazão) entre os diferentes nós sensores, diminuir atraso na transmissão e 

evitar eliminação de pacotes decorrente do estouro dos buffers.  

� Controle de Congestionamento – na maioria das aplicações o fluxo de dados 

é upstream, ou seja, os dados são enviados pelos nós sensores em direção 

aos nós sorvedouros. Quando a quantidade de dados transmitida é maior 

que a capacidade do enlace, o congestionamento é inevitável e, geralmente 

ocorre ao redor dos nós sorvedouros. Como nas redes tradicionais, o uso de 

mecanismos de controle de congestionamento em RSSF é necessário não só 

para detectar congestionamentos com também para evitá-los.  

� Confiabilidade – embora os protocolos MAC possam recuperar quadros 

perdidos usando mecanismos de controle e a taxa de bits errados (BER), os 

mesmos não possuem nenhuma maneira para lidar com a perda de pacotes 

ocasionadas pelo estouro (overflow) dos buffers. Um protocolo de transporte 

para RSSFs deve ter mecanismos para recuperação de perdas de pacotes 

como o mecanismo selective ACK [136] usado pelo protocolo TCP para 

garantir a confiabilidade na entrega dos dados. Ao mesmo tempo, a 

confiabilidade em RSSFs pode ter significados diferentes quando 

comparados com os das redes tradicionais, as quais geralmente garante a 

transmissão correta de cada pacote. Em algumas aplicações de RSSFs existe 

a necessidade de corrigir corretamente os pacotes recebidos de uma certa 

área e não de cada nó sensor localizado nesta área. Em outro cenário, a 

correção deve ser realizada na taxa de transmissão de um único nó sensor. 

Estes novos requisitos de confiabilidade podem ser utilizados para projetar 

novos protocolos de controle de transporte.  O transporte deve lidar com 

quantidades pequenas de dados, sem proporcionar muita sobrecarga ou 

surtos de pacotes quando tem eventos a notificar. 

� Descarte de Pacotes – os protocolos de controle de transporte para RSSFs 

devem evitar ao máximo o descarte de pacotes, uma vez que a perda de 

pacotes caracteriza o desperdício de energia. Para evitar descartes de 

pacotes, o protocolo deve fazer uso de algum mecanismo que informe o 

congestionamento antes que o mesmo ocorra. A maioria das soluções 

propostas adota a tática de enviar mensagens aos nós vizinhos solicitando 
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que os mesmos diminuam (ou interrompam) suas taxas de envio quando 

um determinado limiar dos buffers disponíveis for atingido. 

� Justiça – os protocolos de controle de transporte devem garantir justiça para 

os diferentes nós sensores possibilitando que cada nó alcance uma vazão 

justa. No TCP, o controle de justiça usa técnicas estatísticas para garantir 

que cada conexão tenha direito a uma fatia justa da banda total.  

B.4.2. Protocolos de Controle de Transporte 

Como mencionado anteriormente, o excesso do congestionamento ou o estouro da 

capacidade do buffer pode acontecer em redes de sensores sem fio e, como na 

maioria das redes, resulta no descarte de pacotes. A perda de pacotes não somente 

influencia a qualidade da aplicação como também ocasiona um desperdício de 

energia, uma vez que a maioria da energia consumida por um nó sensor é 

decorrente do processo de comunicação.  Para superar estes problemas alguns 

protocolos voltados ao controle de transporte têm surgido e serão discutidos nesta 

seção. A maioria deles visa o controle de congestionamento e/ou garantia de 

confiabilidade no fluxo upstream (dos nós sensores para o sink) ou no downstream 

(do sink para os nós sensores).   

RMST – RELIABLE MULTI-SEGMENT TRANSPORT 

RMST [137] foi projetado para operar em conjunto com o protocolo Directed 

Diffusion para assegurar a entrega de mensagens dos nós sensores para o nó 

sorvedouro. O protocolo utiliza uma cache de dados associadas aos gradientes do 

protocolo Directed Diffusion para garantir que a recuperação dos dados perdidos 

ocorra localmente. O RMST é um protocolo baseado em NACK seletivo. No RMST a 

detecção de fragmentos perdidos é feita através de temporizadores. Caso um 

fragmento não seja recebido em um tempo especificado, um NACK é enviado para 

os nós que estão no sentido inverso ao gradiente, requisitando os fragmentos 

perdidos. O nó que possuir algum dos fragmentos em cache repassa-o para o nó 

requisitante. Caso o fragmento não esteja em cache, um NACK continua sendo 

repassado até que o segmento seja encontrado ou o tempo esgotado. As principais 

desvantagens do protocolo RMST são as ausências de mecanismos de controle de 

congestionamento e de conservação de energia.  

PSFQ – PUMP SLOWLY FETCH QUICKLY 

A idéia chave do protocolo PSFQ [138] é distribuir dados de acordo com as 
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condições da rede. Para identificar perdas de dados, o emissor transmite a 

mensagem em fragmentos numerados. Cada fragmento recebido é mantido em 

cache em cada nó intermediário da comunicação. Esta cache é utilizada para 

identificar quais fragmentos ou seqüências de fragmentos (janelas) foram perdidos. 

O PSFQ assume que a perda de dados ocorre, principalmente, devido a erros de 

transmissão ocasionados pela baixa qualidade dos enlaces sem fio e não devido a 

congestionamento como é o caso do protocolo TCP [134]. 

 O PSFQ compreende três funções: retransmissão de mensagens (operação 

pump), recuperação de erros (operação fetch) e relatório do status da transmissão 

(operação report). A operação de pump é utilizada para enviar fragmentos de uma 

mensagem para o próximo nó no caminho até o destinatário. A operação de fetch é 

utilizada para requisitar as retransmissões de fragmentos perdidos. A operação de 

report é utilizada pelos nós receptores da mensagem para notificar o emissor que o 

recebimento foi completado. A operação de push consiste em um repasse periódico 

de fragmentos de uma mensagem. Os fragmentos são repassados em seqüência e 

em intervalos regulares.  

Caso um nó receba um fragmento com número de seqüência maior que o 

esperado, o protocolo identifica que houve um fragmento perdido, que então realiza 

a operação de fetch, para recuperar os fragmentos perdidos. Ao escutar uma 

mensagem de fetch, os nós verificam se possuem os fragmentos requisitados em 

sua cache local. Caso possuam, a transmissão do fragmento é iniciada para o nó 

requisitante.  O fetch é um mecanismo de NACK seletivo para uma ou mais janelas 

de fragmentos. Para garantir que a perda de dados não atrase a comunicação com 

o próximo salto, o nó envia mensagens de fetch agressivamente, até que todos os 

fragmentos perdidos sejam recebidos.  

Para evitar congestionamento, o processo de transmissão de dados usando 

PSFQ é lento, o que acarreta um aumento no atraso da rede. Para recuperação 

hop-by-hop com cache será necessária mais memória, o que é inviável para uma 

rede com poucos recursos, como é o caso das redes de sensores sem fio. 

ESRT – EVENT-TO-SINK RELIABLE TRANSPORT 

O protocolo ESRT [139] é um protocolo projetado para reconhecer um evento de 

forma confiável. A confiabilidade de um evento é obtida através do recebimento de 

um número apropriado de mensagens. Caso o número de mensagens recebidas 

seja inferior ao necessário, o evento não é reconhecido como confiável. O objetivo 

do ESRT é ajustar a taxa de envio de dados de cada nó, para que a taxa de 

recebimento de pacotes relativa a um evento esteja próxima do valor necessário 
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Estado da Rede Ação 

(NC,LR) Aumentar multiplicativamente a freqüência de envio de mensagens dos 
nós sensores (f) para encontrar a confiabilidade requerida o mais rápido 
possível. 

(NC,HR) Diminuir f de forma conservadora para diminuir o consumo de energia e 
garantir que a confiabilidade não será afetada. 

(C,HR) Diminuir f agressivamente até o estado (NC, HR) para evitar o 
congestionamento na rede. Então, seguir a ação do estado (NC, HR). 

(C,LR) Diminuir f exponencialmente para evitar o congestionamento na rede o 
mais rápido possível. 

(OOR) Manter f inalterada. 

 

para o reconhecimento confiável do mesmo. Para ajudar a realizar isto, o ESRT 

utiliza um mecanismo de controle de congestionamento que serve a um duplo 

propósito, detecção de confiabilidade e conservação de energia. 

 O protocolo utiliza o conceito de estados de operação. Cada estado é 

definido pelo comportamento da rede em termos da confiabilidade dos dados 

coletados e congestionamento da rede. Para medir o congestionamento dos nós, 

verifica-se o tamanho da fila de pacotes a serem enviados. Caso esta ultrapasse um 

tamanho pré-determinado, o nó comunica o fato via estação base através de um 

cabeçalho do protocolo. Foram definidos cinco possíveis estados de funcionamento:  

1. (NC,LR) – intervalo sem congestionamento e baixa confiabilidade. 

2. (NC,HR) – intervalo sem congestionamento e alta confiabilidade. 

3. (C,HR) – intervalo com alto congestionamento e alta confiabilidade. 

4. (C,LR) – intervalo com alto congestionamento e pequena confiabilidade. 

5. (OOR) – intervalo de operação ótimo. 

 Estes estados influem na confiabilidade dos eventos reportados. A meta do 

protocolo é operar em um estado de funcionamento ótimo (OOR), onde a 

confiabilidade é próxima de 100%, e o envio de mensagens é minimizado. Para 

economizar energia, a estação base é responsável por calcular em que estado de 

operação a rede se encontra. Caso a rede se encontre fora do estado de operação 

ótimo, a taxa de envio de dados dos nós é ajustada de acordo com as regras da 

Tabela B.5.  

Tabela B.5.  Ações tomadas pelo protocolo ESRT em cada estado de operação. 

 

 

 

 

 

 

 

Após a ação, a nova taxa de envio é repassada para os nós, que a utilizam a 

partir daquele momento. Assim, o ESRT regula a freqüência de envio de mensagens 

de todos os sensores usando o mesmo valor. Entretanto, seria mais razoável se o 

protocolo fizesse uso de diferentes freqüências, uma vez que cada sensor contribui 
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de forma diferente para o congestionamento.  

GARUDA 

O GARUDA [140] foi projetado para garantir a confiabilidade na distribuição de 

dados a partir dos nós sorvedouros aos nós sensores. O GARUDA basicamente 

funciona da seguinte forma: o protocolo utiliza uma solução de entrega de 

mensagens curtas visando construir uma infra-estrutura virtual denominada de 

núcleo, que será usada no processo de recuperação de perdas. O núcleo é um sub-

grafo da rede formado por um subconjunto dos sensores que responderam a 

mensagem enviada pelo nó sorvedouro. Essa infra-estrutura é apresentada na 

Figura B.10, redesenhada de [140].  

 

 

 

 

 

 

Figura B.10.  Estrutura do núcleo do protocolo GARUDA. 

 O protocolo utiliza servidores de recuperação de perdas locais designados 

para o processo de recuperação de perdas. A motivação para o uso de servidores 

localizados está na redução de gargalos e na redução do tempo de recuperação. 

Além disso, o uso de servidores designados previne retransmissões redundantes 

pelos nós requisitantes. Entretanto, o GARUDA suporta apenas confiabilidade no 

fluxo downstream, ou seja, do nó sorvedouro para os nós sensores. Além disso, 

nenhum mecanismo de controle de congestionamento é fornecido. 

CODA – CONGESTION DETECTION AND AVOIDANCE 

Um novo esquema de controle de congestionamento para redes de sensores 

denominado CODA foi introduzido em [141]. Este esquema utiliza uma combinação 

das condições de carga do canal e da ocupação do buffer para inferir a precisão na 

detecção do congestionamento em cada receptor. Para minimizar o custo de 

monitorar o canal, o CODA utiliza um esquema de amostragem que ativa o 

monitoramento local do canal em intervalos de tempo apropriados. Um nó ao 

detectar um congestionamento sinaliza aos seus vizinhos para diminuírem suas 

taxas de envio. Este procedimento é denominado de backpressure. Os nós sensores 
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que receberam as mensagens de sinalização indicando congestionamento devem 

adotar alguma política local de controle de congestionamento como, por exemplo, 

diminuir suas taxas de envio. Além disso, o protocolo é capaz de informar o 

congestionamento de múltiplas fontes sobre um único nó sorvedouro a partir de 

eventos de congestionamento persistente. Mensagens de controle confirmadas 

(ACK) são utilizadas para indicar o aumento ou diminuição das taxas de envio dos 

nós fontes. Entretanto, o atraso ou o tempo de resposta para regular múltiplas 

fontes pode ser muito custoso, principalmente na presença de grandes 

congestionamentos. Um outro problema é que o protocolo só prevê controle 

unidirecional, dos nós sensores para o nó sorvedouro. 

SENTCP 

O SenTCP [142] é um protocolo de controle de congestionamento hop-by-hop com 

duas características especiais: 1) o protocolo utiliza o tempo médio em que um 

pacote permanece em um nó intermediário (Ts) e o tempo médio local de chegada 

de um pacote (Ta) para estimar o grau de congestionamento local em cada nó 

sensor intermediário. O uso do Ta e de Ts não somente calcula precisamente o grau 

do congestionamento como, também, ajuda a diferenciar a razão da ocorrência da 

perda de pacotes em ambientes sem fio, uma vez que Ta (ou Ts) pode se tornar 

pequeno (ou grande) se o congestionamento ocorrer; 2) No SenTCP, cada nó 

intermediário irá emitir uma mensagem contendo o congestionamento local e a 

taxa de ocupação do buffer. Esta mensagem é usada pelos nós vizinhos para 

ajustar suas taxas de envio na camada de transporte. O uso deste mecanismo de 

controle pode remover o congestionamento rapidamente e reduzir a eliminação de 

pacotes nos buffers, além de conservar energia. 

 Resumidamente, o protocolo SenTCP é composto de três procedimentos 

básicos: processo para computar o grau de congestionamento, processo de 

realimentação das condições do canal e buffers locais dos nós sensores e o 

processo para avaliar a realimentação recebida (ajustes da taxas de envios). A 

avaliação apresentada pelos autores do protocolo mostra que o SenTCP consegue 

obter alta vazão, sendo também eficiente no uso de energia. Contudo, nenhum 

controle de confiabilidade é tratado pelo protocolo. 

B.4.3. Comentários Adicionais 

Esta seção apresentou os principais protocolos de controle de transporte projetados 

para redes de sensores. Os problemas a serem superados por estes protocolos são: 

o controle do congestionamento e a garantia da confiabilidade na entrega dos 
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dados. O uso de mecanismos hop-by-hop para controle de congestionamento e 

recuperação de perdas têm se mostrado eficientes na redução de descarte de 

pacotes e na conservação de energia. Como visto em [142], os mecanismos hop-

by-hop podem minimizar os requisitos de buffer em nós intermediários 

simultaneamente, além de serem úteis para nós sensores com limitação de 

memória. A Tabela B.6 resume os protocolos apresentados nesta seção, 

classificando-os conforme suas características. 

Tabela B.6.  Classificação dos protocolos de controle de transporte para redes de sensores. 

 

Legenda: 

• - : Não citado 
• U: Upstream (nó sensor para o nó sorvedouro) 
• D: Downstream (nó sorvedouro para o nó sensor) 
• HbH: Hop by Hop 
• E2E: End to End 

B.5. Camada de Aplicação 

Inicialmente as aplicações dentro de redes de sensores foram motivadas 

principalmente pelas aplicações militares como o projeto Smart Dust da agência de 

defesa americana (DARPA). Mais recentemente, outras aplicações de domínio civil 

têm sido consideradas tais como monitoramento ambiental, agricultura de precisão, 

monitoramento da saúde humana, automação de processos industriais, entre 

outras. Essa variedade de aplicações e a mútua dependência entre os requisitos da 

aplicação, hardware e software tornam o projeto de aplicações para redes de 

sensores um verdadeiro desafio. Os desenvolvedores de aplicação também devem 

considerar questões como heterogeneidade e mobilidade dos nós, modalidade de 

comunicação, topologia, tamanho e tempo de vida da rede, entre outras.  

Ao invés de especular sobre as características inerentes a certas classes de 
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aplicações, esta seção se baseará somente em exemplos concretos. Algumas das 

aplicações apresentadas, a seguir, estão no campo do experimento, algumas são 

produtos, e outras são projetos de pesquisa avançados que usam RSSFs como 

ferramenta para aumentar a percepção humana sobre uma área de interesse. 

B.5.1. Aplicações 

OBSERVAÇÃO DE PÁSSAROS 

Uma rede de sensores tem sido usada para observar o processo de procriação de 

pequenos pássaros chamados de Petrel na ilha “Great Duck” no Estado de Maine, 

USA [68]. Esses pássaros são facilmente incomodados pela presença humana. 

Portanto, uma RSSF parece ser uma forma apropriada para melhor entender o 

comportamento dessas aves. Os biólogos envolvidos no projeto estão interessados 

em estudar variáveis que afetam o processo de procriação desses pássaros como 

mudanças nas condições do ambiente dentro e fora dos ninhos, durante o período 

de acasalamento que ocorre de abril a outubro (sete meses). Nós sensores do tipo 

Mica foram instalados dentro e sobre a superfície ao redor dos ninhos. Estes nós 

possuem a capacidade de medir umidade, pressão, temperatura e nível de luz do 

ambiente. Os nós dentro dos ninhos são equipados com sensores infravermelhos 

para detectar a presença de pássaros. Os ninhos são agrupados em um cluster e os 

nós sensores formam uma rede multi-hop. Cada cluster contém um sensor com 

uma antena direcional que conecta o cluster a uma estação base, a qual é 

responsável por armazenar as informações em um banco de dados. A coleta de 

dados ocorre a cada minuto e as leituras são enviadas diretamente a estação base. 

Maiores detalhes sobre o projeto de monitoramento do habitat na ilha Great Duck 

podem ser obtidos em [143]. 

ZEBRANET 

Uma rede de sensores tem sido usada para observar o comportamento animal 

dentro do seu habitat natural, no centro de pesquisa Mpala no Kênia [144][145]. O 

interesse particular deste projeto está em estudar o comportamento individual dos 

animais (tipos de movimentos, velocidades de deslocamento, padrões de atividades 

durante o pasto), suas interações com membros da mesma espécie e interações 

com membros de espécies diferentes (por exemplo, comportamento do grupo, 

estrutura do grupo). Os animais são equipados com nós sensores com GPS para 

obter estimativas sobre suas posições e velocidades de movimento. Cada nó faz 

leitura a cada três minutos e, em intervalos regulares, uma estação base móvel 
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desloca-se através da área de observação para coletar dados registrados ao passar 

pelos animais monitorados (por exemplo, através de avião ou carro). 

MONITORAMENTO GLACIAL 

Uma rede de sensores está sendo usada para monitorar ambientes sub-glaciais em 

Briksdalsbreen na Noruega, com o objetivo de entender melhor o clima da terra 

[146]. O interesse particular está em estudar o deslocamento e a dinâmica dentro 

das geleiras. Os nós sensores são inseridos em buracos de diferentes profundidades 

no gelo, por este motivo, estes são inseridos em cápsulas, como mostra a Figura 

B.11. Estes nós são equipados com sensores de pressão, temperatura e inclinação 

(tilt sensor). Este último é usado para medir a orientação dos nós. Os nós sensores 

comunicam-se diretamente com a estação base colocada sobre a geleira. O 

tamanho do período das observações varia de meses até um ano. A estação base 

mede o deslocamento supra-glacial usando GPS diferencial e transmite os dados 

coletados via GSM. A comunicação do rádio através do gelo e água tem sido o 

principal problema encontrado nesse projeto. 

 

Figura B.11.  Cápsula com um nó sensor utilizada no projeto Glacsweb 

MONITORAMENTO DE OCEANOS. 

O projeto ARGO [147] utiliza uma RSSF para observar a temperatura, salinidade e 

perfil do comportamento das águas do oceano em função da variação do clima. A 

meta é ter uma descrição quantitativa da variação da temperatura dos oceanos. As 

medições de dados estão disponíveis quase em tempo real. O projeto utiliza nós 

sensores que são levados pelas correntezas, como mostrado na Figura B.12. Estes 

nós são equipados com sensores de temperatura e salinidades. A deposição dos nós 

é realizada através de navios. O tempo de vida dos nós sensores é 

aproximadamente de 4 a 5 anos. 
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Figura B.12  Utilização de nós sensores em oceanos. 

RESGATE DE VÍTIMAS DE AVALANCHE 

Uma rede de sensores sem fio está sendo usada por equipes de busca no 

salvamento de pessoas soterradas por avalanches [148]. O objetivo é localizar mais 

rapidamente as pessoas soterradas e fornecer indicações adicionais sobre o estado 

das vítimas, automatizando o processo de resgate, por exemplo, baseado no nível 

de consciência, atividade de respiração e taxa de batimento cardíaco. 

 Para este propósito, pessoas que se encontram em risco como esquiadores, 

snowboarders e alpinistas carregam um nó sensor que é equipado com um 

oxímetro (um sensor que mede o nível de oxigênio no sangue) e que permite ter 

medidas a respeito das atividades de respiração e taxas de batimento do coração. 

Além disso, um sensor de oxigênio é usado para detectar o nível de oxigênio ao 

redor da vítima. A equipe de busca utiliza um PDA para receber dados dos sensores 

das vítimas. 

RASTREAMENTO DE VEÍCULOS MILITARES 

Uma rede de sensores tem sido usada para rastrear veículos militares como 

tanques e carros de patrulha [149]. O objetivo militar no emprego desta tecnologia 

é devido ao fato de que uma rede de sensores empregada em um campo de 

batalha geralmente é invisível e de difícil destruição pelos inimigos. Os resultados 

do rastreamento de veículos devem ser reportados dentro de certos limiares. Os 

nós sensores são jogados a partir de veículos aéreos não-tripulados (UAV – 

Unmanned Aerial Vehicle). Estes nós sensores são equipados com sensores de 

magnetômetro para detectar a proximidade dos tanques. Os nós sensores 

colaboram na estimativa do caminho e velocidade de um veículo rastreado. Os 

resultados do rastreamento são transmitidos para o UAV. 

MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS  

Redes de sensores sem fio têm sido usadas para monitorar sinais vitais de 
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pacientes em hospitais [150]. Comparadas com a abordagem convencional, as 

soluções baseadas em redes de sensores têm como propósito melhorar a precisão 

do monitoramento, além de ser mais conveniente para o paciente. 

 O sistema consiste dos seguintes componentes: um identificador do 

paciente, sensores médicos, um terminal para visualização dos dados do paciente. 

Uma caneta é utilizada para configurar e inserir dados via terminal. O identificador 

do paciente é um sensor especial que contém dados do paciente, o qual é usado 

quando o mesmo dá entrada no hospital. Vários sensores médicos (e.g. 

eletrocardiograma) podem ser subseqüentemente conectados ao paciente. Os 

dados do paciente e os sinais vitais podem ser inspecionados usando o terminal. A 

caneta de configuração é usada pela equipe médica para estabelecer e remover 

associações entre os vários dispositivos. Um identificador único é atribuído via 

infravermelho para os dispositivos associados ao paciente formando uma BSN 

(Body Sensor Network). 

AGRICULTURA DE PRECISÃO 

RSSFs têm sido usadas para monitorar as condições que influenciam o crescimento 

das plantas como temperatura, mistura do solo, luz e umidade de vinhedos em 

Oregon, USA [151]. O emprego de redes de sensores nas parreiras visa: melhorar 

a precisão da colheita (área da colheita onde as uvas estão maduras); fornecer 

precisão no cuidado da planta como adaptação da água e fertilização; e, 

proporcionar uma melhor predição do desenvolvimento de insetos, pestes e fungos.  

 Na primeira versão do sistema, nós sensores foram depositados nos 

vinhedos em grades regulares de aproximadamente 20 metros, como mostrado na 

Figura B.13. Um notebook é conectado a rede de sensores para acompanhar a 

distribuição da temperatura no vinhedo. Os nós sensores formam uma rede multi-

hop em camadas, com nós em segundo plano enviando dados para nós no primeiro 

plano. Os nós no primeiro plano também coletam dados dos sensores, mas 

adicionalmente atuam como roteadores de dados. 

 

 

 

 

 

Figura B.13.  Sensores sendo utilizados nos vinhedos de Oregon, USA. 
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 Outro projeto, denominado Lofar_Agro [152] também faz uso de redes de 

sensores para estimar o micro-clima em plantações de batata. A informação obtida 

pela rede é útil para combater com mais precisão ataques de fungos. Para esse 

propósito são empregados sensores de temperatura e umidade. 

B.5.2. Comentários Adicionais  

Durante a exposição dos exemplos acima, pôde ser observado que as redes de 

sensores sem fio suportam uma variedade de aplicações e sistemas com uma 

ampla diversificação das características e requisitos, o que torna ainda mais difícil à 

especificação dos requisitos da aplicação e as direções de pesquisa. Existe ainda 

uma mútua dependência entre a aplicação, software e hardware, visto que não 

existe um hardware genérico que consiga suportar diferentes classes de aplicações. 

Além disso, cada aplicação irá potencialmente requerer o uso de software com 

diferentes interfaces e propriedades. 

 O desenvolvimento de uma arquitetura modular, onde os componentes de 

hardware e software podem ser facilmente trocados, deve ser o primeiro passo 

para superar os desafios supracitados. 
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