
 
Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Middleware para Redes de Sensores Sem Fio 

Baseado em Espaços de Tuplas” 
 

Por 

 

Rita de Cássia Acioli Lima  
 

Dissertação de Mestrado 
 
 

 
 
 

Universidade Federal de Pernambuco 
posgraduacao@cin.ufpe.br 

www.cin.ufpe.br/~posgraduacao 
 
 

RECIFE, OUTUBRO/2008 





 

 Universidade Federal de Pernambuco 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rita de Cássia Acioli Lima 
 
 
 
 
 

“Middleware para Redes de Sensores Sem Fio 

Baseado em Espaços de Tuplas” 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ORIENTADOR: Nelson Souto Rosa 
 
 
 
 
 
 

RECIFE, OUTUBRO/2008

Este trabalho foi apresentado à Pós-Graduação em Ciência da 
Computação do Centro de Informática da Universidade Federal de 
Pernambuco como requisito parcial para obtenção do grau de 
Mestre em Ciência da Computação. 





 

 

  i 

 

  
 

Agradecimentos 

A Deus, pela saúde e por toda força que tive durante a elaboração deste 

trabalho. 

Ao professor Nelson, pela acolhida e pelas boas idéias. 

Aos demais professores e funcionários do CIN – UFPE, por 

desempenharem tão bem suas funções. 

E a tantos colegas com quem pude conviver: Igor, José Tiago, Bárbara, 

Victor, Jayro, Andrino, Leobino, Gisélia, Rafael, Armando, Vando, Patrícia. 

Aos colegas do Projeto SIG@, por todo apoio e compreensão durante os 

momentos em que estive ausente de minhas atividades. 

A Adalberto Cajueiro, André Marques, Antônio Vaz e Juliana Diniz, 

Isaías, Marcus Macedo, Marcela Marmo, Fabiana, George, professores e alunos 

da Faculdade Integrada do Recife, que muito me incentivaram a partir para essa 

aventura. 

A Dona Wilda, quem muito me aconselhou concluí-la.  

Um agradecimento especial a minha mãe, Maria do Socorro, em memória 

a meu pai, Pedro Soares, e meus irmãos, Hercilia e Luiz Gustavo, que estiveram 

sempre ao meu lado nesse período, seja por e-mails, telefone, em breves 

momentos de reunião familiar ou em orações... 

 
 





 

 

  iii 

  
 

Resumo 

O crescente avanço em pesquisas nas áreas de tecnologias de 

microeletrônica, nanotecnologia, comunicações sem fio, computação e robótica 

tem tornado possível o desenvolvimento de equipamentos como sensores 

multifuncionais sem fio e de baixo custo, com capacidade de comunicação e 

processamento, e que podem ser utilizados em redes de comunicação sem fio. 

Todas estas características permitem o uso de redes de sensores sem fio 

(RSSFs) em um amplo espectro de aplicações, por exemplo, monitoramento 

médico, aplicações militares, segurança de escritórios e residências, agricultura 

de precisão, etc.  

Contudo, os desenvolvedores de aplicações têm que tratar com os 

desafios característicos das RSSFs, tais como: restrição no consumo de energia, 

baixa capacidade de processamento, dinamicidade na topologia da rede, 

escalabilidade e limitada largura de banda. Como conseqüência, a construção 

desse tipo de aplicações é uma tarefa não trivial. 

A natureza inerentemente distribuída das aplicações para RSSFs e as 

características presentes nesse tipo de rede evidenciam a necessidade do uso de 

middleware para dar suporte ao desenvolvimento dessas aplicações. No entanto, 

os sistemas de middleware tradicionais, tais como Java RMI, EJB e CORBA, se 

tornam inadequados para uso em aplicações para RSSFs, principalmente em 

função das suas necessidades de recursos (memória, bateria, largura de banda).  

Diante desse cenário, este trabalho propõe um middleware que provê 

comunicação baseado em um espaço de tuplas em conformidade com a 

tecnologia JavaSpaces, enquanto que ele habilita a criação de regiões lógicas 
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dentro das RSSFs. A comunicação através do espaço de tuplas é interessante em 

redes sem fio e a noção de regiões lógicas serve como um mecanismo básico 

para economia no consumo de energia durante a comunicação entre os 

componentes remotos. 

 

Palavras-chave: Redes de Sensores Sem Fio, Middleware, Espaço de Tuplas, 

JavaSpaces. 
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Abstract 

The growing advance in the fields of microelectronics, nanotechnology, 

wireless communications, computation and robotics has made possible the 

development of low cost wireless multifunction sensors with capacity of 

communication and processing that can be used on wireless communication 

networks. All these characteristics allow the use of wireless sensors networks in 

a wide variety of applications, for example, medical monitoring, military 

applications, security, agriculture of precision, etc.  

However, the developers of applications have to deal with the usual 

challenges of RSSFs, such as restriction on energy consumption, low processing 

capacity, dynamism on network topology, scalability, and limited band width. 

As a consequence, the construction of this kind of application becomes a trivial 

task. 

The inherently distributed nature of applications for RSSFs, and the 

current characteristics of this kind of network, point out the necessity of 

middleware use to support the development of these applications. However, due 

to their demand for memory, battery and bandwidth, the traditional middleware 

systems such as Java RMI, EJB e CORBA are not indicated in RSSFs 

applications. 

Considering the above, this work suggests a middleware that provides 

communication based on a tuple space, according to JavaSpaces technology, 

while it habilitates the creation of logical regions inside the RSSFs. The 

communication through tuple space is interesting in RSSFs and the notion of 
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logical regions serves as a basic mechanism for decreasing energy consumption 

during the communication between remote components. 

Keywords: Wireless Sensor Networks, Middleware, Tuple Space, JavaSpaces. 
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Introdução 

"Um pouco de ciência nos afasta de Deus. 
Muito, nos aproxima”.  

 

Louis Pasteur. 

objetivo deste capítulo é introduzir o presente trabalho no 

contexto da área middleware para redes de sensores sem fio 

(RSSFs). Inicialmente, são apresentados o contexto e a motivação para o 

trabalho, incluindo o emprego das RSSFs em aplicações distribuídas e a função 

do middleware no suporte ao desenvolvimento de aplicações para RSSF. Em 

seguida, os principais desafios envolvidos no desenvolvimento de sistemas de 

middleware para RSSF são descritos. Na seqüência, são apresentados trabalhos 

relacionados e a proposta deste trabalho. Por fim, é apresentada a estrutura da 

dissertação. 

1.1 Contexto e Motivação 

O número de aplicações distribuídas construídas em ambientes de redes 

sem fio é crescente. [18]. Estes ambientes são muito dinâmicos e escaláveis, o 

que aumenta consideravelmente a complexidade de desenvolvimento das 

aplicações.  

O 
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Por outro lado, o crescente avanço em pesquisas nas áreas de tecnologias 

de microeletrônica, nanotecnologia, comunicações sem fio, computação e 

robótica tem tornado possível o desenvolvimento de equipamentos como 

sensores multifuncionais sem fio e de baixo custo, com capacidade de 

comunicação e processamento, e que podem ser utilizados em redes de 

comunicação sem fio [18, 33].  

Atualmente, as RSSFs possuem vários tipos de sensoriamento, 

normalmente com baixa freqüência de amostragem, tais como: temperatura, 

pressão, umidade, luminosidade, níveis de ruído, presença ou ausência de certos 

tipos de objetos, medidas de posição, velocidade e aceleração de um objeto e 

concentração de substâncias. Esses sensores podem ser usados para 

sensoriamento contínuo ou apenas detecção de um evento, além da 

possibilidade de acionarem atuadores locais. Todas estas características 

permitem o uso de RSSFs em um amplo espectro de aplicações, por exemplo, 

monitoramento médico, aplicações militares, segurança de escritórios e 

residências, agricultura de precisão, etc. [18]. Contudo, os desenvolvedores de 

aplicações têm que tratar com novos desafios característicos das RSSFs, tais 

como: restrição no consumo de energia, baixa capacidade de processamento, 

dinamicidade na topologia da rede, escalabilidade, robustez, qualidade de 

serviço, heterogeneidade de hardware dos sensores e limitada largura de banda. 

Como conseqüência, a construção desse tipo de aplicação é uma tarefa não 

trivial [17, 18].  

A natureza inerentemente distribuída das aplicações para RSSFs e as 

características presentes nesse tipo de rede evidenciam a necessidade do uso de 

middleware para dar suporte ao desenvolvimento dessas aplicações. Os sistemas 

de middleware fornecem às aplicações uma abstração dos mecanismos de 

comunicação e possibilitam que estas tenham acesso aos serviços 

disponibilizados pelo seu ambiente de execução, sem que seja necessário um 

conhecimento dos detalhes de baixo-nível envolvidos [10]. Desta forma, os 

sistemas de middleware fornecem suporte à implementação dos requisitos não-

funcionais, permitindo que os desenvolvedores se concentrem nos problemas 

relacionados à lógica do negócio. No entanto, os sistemas de middleware 

tradicionais, tais como Java RMI, EJB e CORBA, se tornam inadequados para 
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uso em aplicações para RSSF, principalmente em função das suas necessidades 

de recursos (memória, bateria, largura de banda) [38].  

Diante desse cenário, a escolha de um middleware deve considerar o grau 

de suporte às particularidades das RSSFs. Assim, os sistemas de middleware 

para esse tipo de rede devem prover facilidades para o desenvolvimento, 

manutenção, implantação e execução de aplicações baseadas em tarefas de 

sensoriamento. Em geral, as tarefas de sensoriamento são de mais alto nível e 

mais complexas do que uma simples funcionalidade provida por um nó sensor 

individual, semelhante à detecção de movimento em certo lugar. Por outro lado, 

uma tarefa pode, por exemplo, solicitar a RSSF “relatar tamanho, velocidade e 

direção de veículos acima de 40 toneladas que se movimentam em uma 

determinada região”.  Para isso, sistemas de middleware devem incluir ainda 

mecanismos para formulação de complexas tarefas de sensoriamento e de alto 

nível, comunicação dessas tarefas para a RSSF, coordenação dos nós com a 

finalidade de dividir uma tarefa e distribuí-la entre os nós. Além disso, um 

mecanismo de agregação de dados deve ser implementado para permitir a fusão 

das leituras dos sensores. Todos os mecanismos devem respeitar a limitação de 

recursos dos nós da RSSF [17, 18, 20, 32, 33]. 

1.2 Caracterização do Problema 

Uma RSSF consiste de pequenos nós sensores operados a bateria, com 

pouca memória, reduzido poder de processamento e pouca bateria. Além disso, 

normalmente as RSSFs são instaladas em lugares de difícil acesso, onde a 

substituição ou manutenção do dispositivo pode ser inviável.   

Conforme mencionado anteriormente, sistemas de middleware 

tradicionais requerem, em geral, muita memória e capacidade de 

processamento, tornando-os pouco indicados para serem empregado em RSSFs. 

Uma solução de middleware para RSSFs deve considerar características dessa 

nova classe de aplicações. Portanto, o projeto e a implementação desses 

sistemas de middleware enfrentam alguns novos desafios tais como: restrição de 

recursos (pouca bateria, desempenho da CPU, memória, faixa e largura de 

banda de comunicação sem fio), escalabilidade, mobilidade e topologia 

dinâmica da rede, heterogeneidade, agregação de dados, conhecimento na 
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aplicação e adaptabilidade, qualidade de serviço (QoS), paradigma de 

programação e segurança [18, 24, 26, 31, 32]. 

Adicionalmente, aplicações para RSSF são normalmente dirigida. Neste 

caso, em um modelo de programação que incorpora um estilo de execução 

dirigido à eventos, os nós reportam informações apenas quando um evento de 

interesse ocorrer [41]. Então, os desenvolvedores devem tratar a inexistência de 

um algoritmo principal, devendo prever mecanismos para detecção e tratamento 

de eventos. 

1.3 Estado da Arte 

Atualmente, existem diversos trabalhos de pesquisa desenvolvidos na 

área de suporte à programação de aplicações para RSSFs. Estes trabalhos 

adotam diferentes abordagens de programação e são projetados para atender 

requisitos inerentes às RSSFs. Rubio [33] apresenta uma taxonomia para 

classificar as diferentes abordagens de programação. Segundo ele, o 

desenvolvimento de aplicações para RSSFs segue três categorias principais: 

linguagens de programação, abstração da programação e sistemas de 

middleware. 

A primeira opção para o desenvolvimento de uma aplicação para RSSFs 

é usar diretamente uma linguagem de programação existente. As mais populares 

linguagens de programação para sistemas embarcados são C e nesC. Por 

abstração da programação trata-se do emprego de abstrações de alto nível, 

suportadas por um modelo de programação, que dispensa o desenvolvedor de 

aplicações da tarefa de implementar mecanismos de baixo nível, por exemplo, 

envio de mensagens e protocolos de roteamento.  Nesta categoria é estabelecido 

dois tipos de abstrações principais: comportamento local, abordagem a qual são 

centrados nos nós individualmente e comportamento global, a qual foca no 

comportamento de uma RSSF como um todo. Por outro lado, a principal 

proposta do middleware é suportar o desenvolvimento, manutenção e execução 

de aplicações, preenchendo a lacuna entre a camada de aplicações e hardware, 

sistema operacional e as camadas da pilha de rede. 

Em seu trabalho, Welsh [44] adota a abordagem de abstração da 

programação focada no comportamento local. Para isso, ele cria a noção de 
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Regiões Abstratas. As regiões abstratas dispõem de um conjunto de primitivas 

de comunicação que provê acesso aos recursos da rede, compartilhamento de 

dados e fusão dos dados nas regiões da rede. Entretanto, o modelo é limitado, à 

medida que apenas são permitidas as operações síncronas get/put em pares (key, 

value). Além disso, a aplicação não tem um meio de ser notificada quando um 

evento em particular ocorre na região, por exemplo, quando a temperatura 

média de uma região exceda a 70°. 

Cougar [4] introduz uma nova dimensão em pesquisa de sistemas de 

middleware por adotar uma abordagem de base de dados em que dados do 

sensor são considerados uma base de dados relacional virtual. Esse sistema 

implementa operações de gerenciamento de uma RSSF na forma de consultas, 

usando uma linguagem semelhante à SQL. Também entra nessa categoria o 

TinyDB [25], um sistema middleware de processamento de consultas para 

coleta de dados em nós individuais da RSSF [21]. 

MiLAN (Middleware Linking Applications and Networks) [19] é um 

middleware dirigidos à aplicação e sua arquitetura estende a pilha de protocolos 

de rede.  MiLAN permite aplicações para RSSF especificar seu requisito de 

QoS e ajustar características da rede para aumentar o tempo de vida da 

aplicação enquanto ainda reúne a qualidade necessária para atender à aplicação.  

MagNet [2] e o Maté [22] estão incluídos na categoria de sistemas de 

middleware que fazem uso de máquinas virtuais para RSSFs. O Maté é 

implementado sobre o TinyOS e permite aos desenvolvedores de aplicações 

modificarem o conjunto de instruções, execução de eventos e subsistemas da 

máquina virtual. Embora esses sistemas de middleware possuam um modelo de 

programação pequeno, conciso e simples, o consumo de energia é elevado para 

programas que precisam funcionar durante um longo período.  

O Mires [38] segue o modelo de comunicação orientado a mensagem 

para aplicações de RSSF. Este middleware é construído sobre o TinyOS [21] e 

adota um modelo de programação baseado em componentes usando mensagens 

ativas para implementar sua infra-estrutura de comunicação baseado em 

publish/subscribe. 
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Por fim, o TeenyLIME [6] é um middleware para RSSF baseado no 

modelo de espaço de tuplas LIME [27]. TeenyLIME opera distribuindo o 

espaço de tuplas entre os dispositivos, compartilhando temporariamente o 

conteúdo dos espaços de tuplas à medida que a conectividade permite e 

introduzindo operações de reação acionadas quando um template compatível é 

escrito no espaço de tuplas. 

Embora os trabalhos mencionados tratem diversos aspectos das RSSF, 

eles apenas atendem a um subconjunto de características e não há um único 

produto que atenda a todos os requisitos das RSSFs. Portanto, para prover uma 

solução que promova reusabilidade, ao mesmo tempo em que prolonga o tempo 

de vida da rede, os desenvolvedores de middleware ainda lidam com muitos 

desafios no projeto e construção desse tipo sistema. 

1.4 Objetivos e Contribuições 

O principal objetivo deste trabalho é a construção de um middleware 

para RSSFs baseado no modelo de espaço de tuplas.  

A escolha pelo modelo de programação baseado em espaço de tuplas 

permite prover às aplicações um estilo de comunicação assíncrono e 

desacoplado entre os componentes remotos. Isto torna possível atender 

características inerentes das RSSFs, por exemplo, a ocorrência de desconexões 

dos nós, as quais não devem ser tratadas como eventos excepcionais, um estilo 

de comunicação um para muitos, freqüentes mudanças na topologia da rede, 

inclusão de novos nós e mobilidade. No que se refere à vantagem de atender um 

estilo de comunicação assíncrono, isto permite que a aplicação cliente continue 

operando, enquanto o middleware processa a requisição em uma região. Por 

outro lado, o desacoplamento entre componentes remotos no tempo e espaço 

possibilita a troca de mensagens, mesmo que transmissores e receptores não 

estejam disponíveis no mesmo instante e local.  

O desenvolvimento desta proposta adotou a especificação da tecnologia 

JavaSpaces [39]. O JavaSpaces, além de oferecer os benefícios comuns a 

sistemas baseados em espaço de tuplas, também provê um mecanismo genuíno 

de notificação de eventos. Outro detalhe dessa tecnologia é a possibilidade de 

criação de um serviço JavaSpace replicado em uma RSSF. Isto permite 
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seccionar a rede em regiões lógicas, onde a coleta dos dados, computação e 

transmissão dos resultados, a partir dos nós, são realizadas por cada região, 

resultando em uma considerável economia dos recursos e, conseqüentemente, 

um aumento no tempo de vida da rede.  

A partir do estudo dos aspectos de desenvolvimento mencionados, o 

sistema proposto por este trabalho sugere a adoção de uma abordagem de 

programação híbrida, considerando a taxonomia apresentada por Rubio [33]. 

Nela, além de ser classificado como um sistema de middleware, a presente 

proposta também adota características importantes de um tratamento de 

abstração da programação com interesse no comportamento local da RSSF. Por 

esta abstração se entende que o programador tem que traduzir o comportamento 

local da aplicação em termos de ações locais em cada nó e individualmente 

programar o nó usando um adequado modelo de programação.  

Por fim, a aplicabilidade do middleware proposto é demonstrada 

utilizando como estudo de caso uma aplicação plugin para o simulador de 

eventos do TinyOS. O desenvolvimento do plugin visa possibilitar a 

representação de diversos cenários de interesse no contexto de monitoramento 

de ambientes. 

Uma ressalva sobre o middleware proposto (e melhor explicada na 

conclusão deste trabalho) está relacionada à aplicabilidade do middleware no 

contexto de monitoramento de ambientes, a qual está condicionada a algumas 

geometrias de regiões a serem monitoradas. Isso se dá pelo fato que a 

transmissão de mensagens entre os nós e a estação base utiliza um algoritmo de 

roteamento one-hop. Dessa forma, foi verificada uma dependência entre a 

localização e do limite na cobertura de transmissão dos nós sensores. 

1.5 Estrutura da Dissertação 

O restante deste trabalho está estruturado em seis capítulos. 

O Capítulo 2 introduz os conceitos básicos necessários ao entendimento 

deste trabalho. Com este intuito, são apresentados a definição e principais 

elementos das RSSFs, conceitos relacionados à middleware para RSSF, a 

tecnologia JavaSpaces e o sistema operacional TinyOS. 
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No Capítulo 3 é feita uma análise do estado da arte. Os principais 

trabalhos na área de middleware para RSSFs são apresentados e avaliados com 

relação ao que está sendo proposto. 

O Capítulo 4 apresenta o middleware proposto para suporte ao 

desenvolvimento de aplicações para RSSFs, detalhando o modelo, arquitetura e 

a sua implementação.  

O Capítulo 5 utiliza o sistema de middleware mencionado para 

demonstrar a sua aplicabilidade no desenvolvimento de aplicações para RSSFs.  

 Por fim, o Capítulo 6 apresenta as conclusões da dissertação, ressaltando 

as contribuições à área de middleware para RSSFs, e os possíveis trabalhos 

futuros. 



 

  9 

2  
 
 

Conceitos Básicos 

 

este capítulo são descritos conceitos fundamentais relacionados 

às redes de sensores sem fio (RSSFs) e sistemas de middleware. 

Ambos são elementos básicos para o desenvolvimento deste trabalho. 

Inicialmente é apresentada a definição de RSSF e seus principais elementos e 

aplicações. Na seqüência, são discutidos os conceitos relacionados aos sistemas 

de middleware e seus requisitos e modelos, com destaque no modelo de 

middleware baseado em espaço de tuplas. Em seguida, são apresentados os 

conceitos associados às características de middleware para RSSF. A tecnologia 

JavaSpaces usada como base para o desenvolvimento do middleware proposto 

também é apresentada. Por fim, é descrito o sistema operacional TinyOS, que 

tem como importante característica o seu desenvolvimento a partir de um 

modelo de programação orientado a componentes. 

2.1 Redes de Sensores Sem Fio 

Recentes avanços em sistemas eletrônicos e comunicação sem fio têm 

tornado possível o desenvolvimento de sensores de baixo custo, baixo consumo 

de energia, multifuncionais e com capacidade de comunicação sem fio em 

pequenas distâncias. Esses dispositivos são constituídos de componentes de 

sensoriamento, processamento de dados e comunicação [1]. Então, uma RSSF 

compreende de um grande número de nós sensores implantados num ambiente e 

usados para coleta, agregação e análise de dados desse ambiente [5].   

N 
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2.1.1 Arquitetura da Rede de Sensores Sem Fio 

Um nó sensor (ou simplesmente nó) de uma rede de sensores é um 

dispositivo que consiste em um microprocessador, uma unidade de 

armazenamento de dados, sensores, conversores analógicos/digital (ADC), um 

transceptor de dados, os controladores e uma fonte de energia [7]. Cada nó tem 

a capacidade de coletar dados do ambiente, roteá-lo para a estação base (nó 

sorvedouro ou simplesmente sorvedouro). Por outro lado, o nó possui fortes 

restrições de recursos, tais como: limitado poder de processamento, baixa 

capacidade de armazenamento e com pouca disponibilidade de largura de banda 

para comunicação [7].  

 
Figura 2.1 Ambiente sensoriado por uma rede de sensores sem fio. 

Numa RSSF os nós podem cooperar permitindo a distribuição de tarefas 

e o transporte de dados de uma forma eficiente quanto ao consumo de energia. 

Os nós são geralmente distribuídos em um campo de sensoriamento, como 

mostra a Figura 2.1, e os dados são roteados através de roteamento multi-hop 

(com múltiplos saltos) ou one-hop (único salto). Nesta figura é possível 

observar ainda a existência de um nó sorvedouro que tipicamente funciona 

como gateway entre a RSSF e a rede cabeada. 
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Figura 2.2 Pilha de Protocolos de uma RSSF. 

A pilha de protocolos usada pelo nó sorvedouro e os demais nós da RSSF 

é ilustrada na Figura 2.2. Essa pilha de protocolos combina um conhecimento 

da energia e do roteamento, integra os dados com os protocolos de rede, realiza 

a comunicação de forma eficiente quanto ao consumo de energia por um meio 

sem fio e promove o esforço cooperativo entre os nós. Dependendo da tarefa de 

sensoriamento, diferentes tipos de softwares de aplicação podem ser 

construídos e utilizados na camada de aplicação. A camada de transporte ajuda 

a manter o fluxo de dados, caso as aplicações para rede de sensores demandem 

essa camada. A camada de rede é encarregada do roteamento dos dados 

fornecidos pela camada de transporte. Como as transmissões sem fio são mais 

suscetíveis a erros e os nós podem ser móveis, o protocolo MAC (Medium 

Access Control) deve estar ciente da energia disponível e deve ser capaz de 

minimizar o número de colisões com as transmissões vizinhas. A camada física 

lida com as necessidades de um simples, porém robusto, sistema de modulação 

e com as técnicas de transmissão e recepção. Além disso, os planos de 

gerenciamento de energia, mobilidade e tarefas monitoram a energia, 

movimentação e distribuição de tarefas entre os nós. Esses planos auxiliam os 

nós a coordenar as tarefas de sensoriamento e reduzir o consumo total de 

energia [1]. 



12 Conceitos Básicos 

 

2.1.2 Projeto de Rede de Sensores Sem Fio 

Superar as diferenças entre as tecnologias de hardware, as restrições de 

consumo de energia e, ao mesmo tempo, atender a um amplo domínio de 

aplicações é grandes desafio das RSSFs [7]. Outra característica importante das 

RSSFs é que elas devem ser escaláveis, permitindo que novos nós sejam 

incorporados à rede. Além disso, em uma RSSF as posições de cada nó não 

precisam ser pré-determinadas ou pré-calculadas. Assim, a posição do sensor é 

algo aleatório e deve ser tratada pelos protocolos de comunicação e 

gerenciamento da rede. 

 O projeto de uma RSSF envolve diversos fatores que precisam ser 

considerados [1]:  

• Tolerância a falhas 

RSSFs são tipicamente construídas utilizando protocolos de comunicação 

em que imprevisíveis desconexões não devem ser consideradas eventos 

excepcionais. Além disso, os nós podem falhar por diversos motivos, como por 

exemplo, falta de energia, falta de visibilidade entre os nós da rede ou até 

mesmo algum dano físico. Entretanto, como as RSSFs são geralmente muito 

densas, a falha de alguns poucos não deve interromper o funcionamento do 

resto da rede. 

• Escalabilidade 

A ordem de grandeza do número de nós de uma RSSF distribuídos em 

um campo de sensoriamento pode variar de centenas aos milhares. Em algumas 

aplicações específicas pode até atingir a casa dos milhões. O projeto de uma 

RSSF deve lidar com este número de nós e utilizá-los em todo o seu potencial. 

• Custo de implantação 

Visto que uma RSSF consiste de um grande número de nós, o custo de 

um único nó é fator importante para viabilizar a implantação de uma RSSF.  

• Restrições de hardware 

Um nó é composto de quatro componentes básicos: uma unidade de 

sensoriamento, uma unidade de processamento, uma unidade de 

transmissão/recepção e uma unidade de energia. Ele pode também possuir, 
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dependendo da aplicação, uma unidade de localização, uma unidade de geração 

de energia e uma unidade de movimentação. Algumas dessas unidades podem 

conter ainda subunidades e geralmente todas essas unidades devem caber em 

uma caixa de fósforos ou até em volumes menores, próximos de 1 centímetro 

cúbico.  

Além do tamanho há algumas outras restrições para os nós. Esses nós 

devem possuir consumo de energia extremamente baixo, ter baixo custo de 

produção, ser autônomo e ser adaptativo ao ambiente. 

• Topologia da Rede 

Em uma RSSF centenas de milhares de nós são implantados por todo o 

ambiente sensoriado, exigindo uma cuidadosa manutenção da topologia da rede. 

A manutenção da topologia pode ser dividida em três fases:  

� Fase de pré-disposição e implantação dos nós, onde os nós podem 

se lançados de um avião, por uma bala de artilharia, etc., 

instalados na fábrica em certos aparelhos ou mesmo dispostos um 

a um, seja por uma pessoa ou um robô. 

� Fase pós-implantação, onde manutenção na topologia pode 

acontecer devido à mudança na posição dos nós, alcance (devido a 

ruído, obstáculos móveis, etc.), energia disponível, mau 

funcionamento, detalhes da tarefa a ser desempenhada pela rede. 

� Fase de implantação de novos nós, em que nós adicionais podem 

ser dispostos a qualquer momento para reposição de nós com 

problemas, seja por destruição ou por falta de energia. A adição 

destes novos nós tende a alterar a topologia da rede. 

• Ambiente de sensoriamento 

Geralmente os nós são dispostos em lugares inóspitos, sejam muito 

próximos ou dentro do fenômeno a ser observado. 

• Meio de Transmissão 

A comunicação entre os nós é tipicamente realizada por rádio-freqüência 

(RF) não licenciada. Isto cria liberdade na implementação ao mesmo tempo em 

que cria um problema no funcionamento dos nós devido a possíveis 
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interferências provocados por outros aparelhos que utilizem a mesma faixa de 

freqüência. Atualmente, a maior parte das redes de sensores implementadas, 

utiliza as faixas de freqüência com transmissores Bluetooth ou de outros tipos 

[8, 9]. Outras opções de comunicação em RSSFs incluem a utilização de 

infravermelho e a comunicação óptica sugerida no Smart Dust [29]. 

• Consumo de energia 

Devido à escassez de recursos de bateria, que na maioria dos tipos de 

sensores são insubstituíveis, métodos de economia de energia constituem parte 

fundamental no projeto de uma RSSF.  

Inúmeras pesquisas [30, 35, 46, 44] têm sido feitas para melhorar os 

algoritmos responsáveis pela transmissão e encaminhamento de dados na rede 

além da criação de novos tipos de transmissores, mais eficientes quanto à 

utilização de energia.  

2.1.3  Aplicações para Rede de Sensores Sem Fio 

O surgimento de novas tecnologias que possibilitam o desenvolvimento 

de sensores multifuncionais permite que as RSSFs possuam vários tipos de 

sensoriamento, normalmente com baixa freqüência de amostragem, tais como: 

temperatura, pressão, umidade, luminosidade, níveis de ruído, presença ou 

ausência de certos tipos de objetos, medidas de posição, velocidade e 

aceleração de um objeto e concentração de substâncias. Esses sensores podem 

ser usados para sensoriamento contínuo ou apenas detecção de um evento, além 

da possibilidade de acionarem atuadores locais. Todas estas características 

permitem o uso de RSSFs em um amplo espectro de aplicações. 

• Aplicações Médicas 

Aplicações médicas possíveis para RSSFs incluem a criação de interfaces 

para deficientes físicos, monitoramento integrado de pacientes, diagnóstico e 

administração de drogas para pacientes, monitoramento de dados fisiológicos e 

monitoramento de médicos e pacientes em um hospital [1]. 

• Aplicações Ambientais 

Na área ambiental é possível destacar aplicações de detecção de incêndio 

em florestas, detecção de enchentes, e agricultura de precisão [1]. 



 Conceitos Básicos 15 

 

• Aplicações Domésticas 

 Algumas aplicações possíveis incluem a automação doméstica, em que 

sensores podem ser embutidos em eletrodomésticos, criando uma rede de 

cooperação entre eles e ambientes inteligentes [1].  

• Aplicações Militares 

Segundo [1], RSSFs podem ser uma parte integral de sistemas militares 

de comando, controle, comunicações, computação, inteligência, vigilância, 

reconhecimento e mira. A rápida instalação, a auto-organização e a tolerância a 

falha são características idéias para essa categoria de aplicação. Dentre os 

exemplos de aplicações temos as seguintes: monitoramento de forças amigas, 

equipamento e munição; vigilância em campo de batalha; reconhecimento de 

forças inimigas e terreno; sistemas de mira; avaliação de danos em batalha; 

detecção e reconhecimento de ataques nucleares, biológicos ou químicos [1]. 

• Outras Aplicações 

Além das categorias de aplicações citadas, ainda é possível destacar as 

aplicações comerciais: monitoramento de fadiga de materiais, gerência de 

inventários, monitoramento da qualidade de produtos, brinquedos interativos, 

estruturas inteligentes com sensores embutidos, instrumentação em fábricas 

entre outros. 

2.2 Middleware 

O desenvolvimento acelerado nas tecnologias de hardware, software, 

telecomunicações e as facilidades encontradas no uso de sistemas corporativos 

são os principais fatores que contribuíram para que as organizações levassem a 

ter uma grande variedade de aplicações com heterogeneidade de hardware, de 

sistemas operacionais e de linguagens de programação. Isso significa que esses 

sistemas legados adquiridos ao longo dos anos devem trabalhar em conjunto 

com outros novos sistemas [42]. Como resultado, a integração dessas aplicações 

torna-se uma tarefa complexa e não trivial. Visando resolver esses problemas 

foram desenvolvidos serviços distribuídos tais como comunicação, 

gerenciamento de informações, etc., que possuem protocolos e interfaces de 

programação padrões. Esses serviços são chamados serviços de middleware [3]. 
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Middleware é uma camada de software distribuída, ou plataforma, 

localizada entre o sistema operacional e a aplicação que permite comunicação 

entre aplicações distribuídas, abstraindo a complexidade e heterogeneidade dos 

ambientes [36] (veja Figura 2.3). O middleware deve prover primitivas de alto 

nível que simplifiquem a construção de aplicações distribuídas [10]. Um 

middleware implementa as camadas de Sessão e Apresentação do ISO/OSI 

Reference Model, e assim como a pilha de protocolo de redes, ele pode ser 

decomposto em múltiplas camadas (ver Figura 2.3) [34]: 

� Infra-estrutura: encapsula e melhora os mecanismos nativos do 

sistema operacional. Além disso, essa camada abstrai as 

peculiaridades do sistema operacional, facilitando o 

desenvolvimento de aplicações em rede.  

� Distribuição: define modelos de programação de alto nível cujo 

reuso de API’s e objeto otimizam e estendem os mecanismos 

nativos do sistema operacional encapsulados pela camada de 

infra-estrutura. A camada de distribuição permite aos clientes o 

desenvolvimento e integração de aplicações remotas de forma 

transparente, abstraindo de sua localização, linguagens de 

programação, sistema operacional, protocolos de comunicação e 

também o hardware utilizado.  

� Serviços comuns: define serviços reusáveis de alto nível 

independentes do domínio da aplicação. Esses serviços permitem 

aos desenvolvedores de aplicações focarem apenas na lógica do 

negócio. Serviços comuns de middleware fornecem, por exemplo, 

serviços de transação, segurança, pooling de conexão com banco 

de dados e threading no reuso de componentes. 

� Serviços específicos: são serviços específicos exigidos por 

determinados domínios de aplicações, tais como 

telecomunicações, comércio eletrônico, cuidados médicos, 

automação de processos ou aeroespacial e computação móvel. 

Visto que os serviços oferecidos por essa camada incorporam 

conhecimento de um domínio, eles possibilitam incrementar a 
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qualidade e reduzir o esforço e o ciclo de vida necessários para o 

desenvolvimento de particulares tipos de aplicações. 

   
Figura 2.3 Visão geral do middleware. 

O middleware oferece serviços de propósito geral que se situam entre a 

aplicação e o sistema operacional utilizado. Os serviços oferecidos pelo 

middleware devem [3]: 

� Atender a uma grande variedade de aplicações, por exemplo: ser 

capaz de traduzir ou facilitar a adição de mensagens de vários 

formatos para serem utilizados em diversas aplicações. 

� Ser implementados de forma a possibilitar a execução em 

múltiplas plataformas. Por exemplo, em sistemas distribuídos as 

aplicações localizadas em diferentes plataformas podem usar o 

serviço de middleware para se comunicar e/ou trocar dados, 

aumentando assim a interoperabilidade. 

� Possibilitar o acesso remoto a outros serviços ou aplicações. 

� Suportar, idealmente, um protocolo padrão, por exemplo, TCP. 

� Suportar uma API padrão. Os serviços devem ser transparentes 

com respeito à API padrão, isto é, os desenvolvedores de 

aplicações podem usar um novo serviço sem necessidade de 

modificá-la. 
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2.2.1 Requisitos de Middleware 

Devido à natureza inerentemente distribuída das aplicações distribuídas, 

um sistema de middleware deve prover aos desenvolvedores de aplicações 

abstrações para detalhes de baixo nível, tais como: controle de concorrência, 

gerenciamento de transações e comunicação em rede. O suporte a estes 

requisitos varia de um middleware para outro de acordo com a sua 

complexidade e abrangência [10]. 

• Comunicação em rede  

Os diversos componentes de um sistema distribuído podem residir em 

diferentes hosts. Para que um sistema distribuído apresente as vantagens de uma 

computação integrada, esses componentes devem comunicar uns com os outros.   

A implementação desse requisito deve ser realizada nas camadas de 

sessão e apresentação da pilha de protocolos da rede. Entretanto, essa tarefa 

requer tempo e pode promover o aparecimento de erros. Ao invés disso, os 

desenvolvedores de aplicação deveriam ser capazes de solicitar serviços 

parametrizados dos componentes remotos de modo a executá-los como 

transações atômicas e isoladas, deixando a implementação dessas tarefas para o 

middleware. 

• Coordenação  

Em virtude dos componentes residirem em diferentes hosts, os sistemas 

distribuídos têm múltiplos pontos de controle. Componentes localizados no 

mesmo host executam tarefas concorrentemente, levando à necessidade de 

sincronização quando esses componentes comunicam-se uns com os outros. 

Essa sincronização precisa ser implementada na camada de sessão pelo 

middleware.  

O middleware deve prover aos desenvolvedores de aplicações 

mecanismos básicos para dar suporte aos vários tipos de sincronização entre 

componentes comunicantes. Além disso, mais de um componente pode estar 

envolvido em uma requisição. Isto freqüentemente acontece quando vários 

componentes estão interessados em eventos que ocorrem em algum outro 

componente. Um exemplo é uma aplicação distribuída de controle de ações em 

um mercado financeiro, onde a atualização do valor de uma ação necessita ser 
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comunicada para múltiplos componentes de visualização da informação para 

realização das negociações. Esta forma de comunicação é também referida 

como grupo de requisições. Então, o middleware deve fornecer mecanismos 

para a adição de protocolos de rede multi-cast, garantir a confiabilidade na 

entrega das mensagens e suporte a marshalling e unmarshalling de parâmetros 

como estruturas de dados complexas. 

Adicionalmente, o middleware deve fornecer mecanismos que permitam 

aos programadores determinar políticas de ativação e desativação de 

componentes como forma de gerenciar os recursos dos hosts. Ademais, o 

middleware deveria gerenciar o armazenamento do estado dos componentes 

anterior a sua desativação e posteriormente, restaurar esse estado durante sua 

ativação. 

Dado que, componentes executam concorrentemente em hosts 

distribuídos, um componente servidor pode ser requisitado por diferentes 

componentes clientes ao mesmo tempo. Dessa forma, o middleware deve 

suportar diferentes mecanismos nomeados políticas de threading para definir 

como os componentes devem reagir a tais requisições concorrentes. 

• Confiabilidade  

Os protocolos de rede possuem vários níveis de confiabilidade, 

entretanto, na prática, não necessariamente garantem que todo pacote 

transmitido é entregue ao receptor e nem mesmo a ordem em que são enviados é 

preservada. Dessa forma, a implementação de um sistema distribuído deve 

prever mecanismos para detecção e correção de erros. A adoção de mecanismos 

de confiabilidade implica em uma perda de desempenho. Logo, diferentes níveis 

de serviços de confiabilidade são necessários para permitir uma negociação 

entre esses requisitos. 

Durante a comunicação entre componentes, por exemplo, os níveis de 

confiabilidade encontrados na literatura são melhor esforço, em no máximo uma 

vez, pelo menos uma vez e exatamente uma vez. Quando uma solicitação 

envolve várias requisições de transações, essas transações possuem 

propriedades ACID, as quais permitem múltiplas requisições serem executadas 

de maneira atômica, consistente, isolada e durável. Confiabilidade também 
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pode ser alcançada através de replicação dos componentes distribuídos e seu 

estado atual. 

• Escalabilidade 

O desafio na construção de um sistema distribuído escalável é oferecer 

suporte à alocação de componentes sem alterações na arquitetura do sistema ou 

no projeto e código de algum componente. 

• Heterogeneidade 

Um sistema distribuído pode ser constituído de componentes legados e 

novos, implementados em diferentes tecnologias. Como resultado, esses 

componentes são geralmente heterogêneos. Esta heterogeneidade existe em 

diferentes dimensões: hardware, sistemas operacionais, linguagens de 

programação e no middleware em si. 

2.2.2 Modelos de Middleware 

Os sistemas de middleware podem ser classificados de acordo com a 

primitiva de comunicação provida pelo middleware para a interação entre os 

componentes distribuídos [10]. 

• Middleware Transacional 

O modelo de middleware transacional é principalmente utilizado em 

arquiteturas em que os componentes são aplicações de base de dados. Esses 

sistemas de middleware suportam transações que envolvem componentes 

executando em diferentes hosts: um componente cliente agrupa várias 

operações em uma transação que o middleware então transmite pela rede para 

os componentes servidores de maneira transparente para ambos os clientes e 

servidores [24].  

• Middleware Orientado a Mensagem 

Um middleware orientado a mensagem suporta comunicação entre 

componentes distribuídos através da troca de mensagem: transmissores enviam 

mensagens (solicitação de serviços ou notificação) para receptores de maneira 

assíncrona. Esse modelo de middleware atende bem as particularidades de 

sistemas distribuídos que possuem sua arquitetura baseada em notificação de 

eventos e publish/subscribe [10]. 
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• Middleware Procedural 

Chamadas remotas de procedimento suportam a definição de 

componentes servidores como programas. Um programa exporta um número de 

procedures parametrizadas e tipo de parâmetros associados. Clientes que 

residentes em outros hosts podem invocar aqueles procedures pela rede. 

Middleware procedural implementa as chamadas aos procedures a partir do 

processo de marshalling dos parâmetros para a mensagem que é enviada para o 

host onde está localizado o componente servidor. O componente servidor 

unmarshalls a mensagem e executa o procedimento e transmite o resultado de 

volta para o cliente seguindo o mesmo processo de marshalling. Marshalling e 

unmarshalling são implementados nos stubs cliente e servidor, que são 

automaticamente criados ao compilar um programa RPC.  

• Middleware Orientado a Objeto 

Middleware orientado a objeto suporta comunicação entre objetos 

distribuídos, ou seja, objetos clientes solicitam a execução de uma operação em 

um objeto servidor que pode residir em outro host [24]. Essa categoria de 

sistemas de middleware evoluiu a partir do RPC. 

• Middleware Baseado em Espaço de Tuplas 

O modelo de middleware baseado em espaço de tuplas foi originalmente 

projetado para o Linda [15]. Esse modelo adota uma semântica de memória 

compartilhada, onde a comunicação entre processos é realizada por um 

ambiente computacional chamado espaço de tuplas. Esse ambiente atua como 

um repositório de estruturas de dados chamadas de tuplas. As tuplas são criadas 

por um processo e introduzidas no espaço de tuplas por meio de primitiva de 

escrita e recuperadas usando primitivas de leitura [24].  

Conforme ilustrado na Figura 2.4, os componentes de um sistema 

distribuído podem estar localizados em diferentes hosts. Cada componente 

possui seu espaço de memória e os processos que são executados nos 

componentes alocam parte da memória desse espaço. O espaço de tuplas é 

representado pela nuvem e funciona como a “união” dos espaços ocupados 

pelos processos, onde são armazenadas as tuplas. Cada processo estende seu 
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espaço de memória para toda a nuvem e todos os objetos ali contidos são 

compartilhados entre os demais processos. 

Processo A

host 1

Processo B

Processo C

Processo N

Processo M

Processo U

Processo V

host 2 host 3

Comunicação

< Pessoa”, “João”>“

< Pessoa”, “Ana”>“

< Animal”, “Gato”>“

< Carro”, “Palio”>“

< ”, “Fusca”>“Carro

 
Figura 2.4  Visão de um espaço de tuplas. 

O modelo baseado em espaço de tuplas apresenta como característica 

fundamental a comunicação ortogonal: o componente receptor não tem 

conhecimento sobre o componente servidor e vice-versa. A comunicação 

ortogonal tem duas importantes conseqüências: 

� Desacoplamento no espaço: significa que uma tupla de nome “p” 

pode ser adicionada ao espaço de tuplas por diferentes processos 

distribuídos na rede, assim como, essa tupla pode ser requisitada 

por processos distintos. Essa propriedade também provê uma 

comunicação muitos-para-muitos. 

� Desacoplamento no tempo: servidores e receptores não precisam 

estar disponíveis no mesmo instante de tempo. Uma tupla 

permanece num espaço de tuplas até que o processo receptor 

obtenha o resultado ou caso todos os processos estejam 

encerrados. 

Essas propriedades promovem um estilo de comunicação assíncrona aos 

sistemas distribuídos baseados nesse modelo. Outra característica que pode ser 

suportada por sistemas dessa classe de middleware é a confiabilidade no que se 
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refere à tolerância a falhas. Os sistemas de middleware baseados em espaço de 

tuplas dão suporte à tolerância a falhas em dois níveis [13]: 

� Tolerância a falhas do espaço de tuplas: visto que, o espaço de 

tuplas é distribuído entre diferentes hosts, essa característica 

contribui para que o espaço de tuplas, como um todo, possa tolerar 

a falha de algum desses servidores. A replicação de tuplas no 

espaço, geradas por diferentes processos, também favorece a 

recuperação do estado do sistema em caso de falhas de alguns 

hosts. 

� Tolerância a falhas no nível de aplicação: suportado com uso de 

mecanismos providos pelo espaço de tuplas, geralmente 

transações. Este mecanismo garante que se um processo tenta 

executar um conjunto de operações em um espaço de tuplas, todas 

as operações são executadas ou nenhuma delas. Caso o processo 

execute todas as operações, então a transação é confirmada. Na 

falha do processo durante a execução, então a transação é 

abortada; se alguma das operações já tenha sido executada, antes 

de ocorrer a falha, então o espaço de tuplas desfaz todas suas 

ações para garantir a atomicidade.   

Exemplos de middleware construídos a partir desse modelo são Tspaces 

[45], JavaSpaces [39] e o Lime [27]. 

2.3 Middleware e Redes de Sensores Sem Fio 

Os sistemas de middleware tradicionais requerem muita memória e 

grande poder de processamento do hardware, o que os torna inadequados para o 

uso em redes de sensores [38].  Uma solução de middleware para RSSFs deve, 

portanto, considerar características próprias a essa nova classe de aplicações a 

fim de prolongar o tempo de vida dessas redes. Dessa forma, um projeto de 

middleware para RSSFs tem alguns desafios particulares [17]: 

• Gerenciamento de Energia e Recursos Limitados 

Uma vez que uma RSSF consiste de pequenos nós com pouca memória, 

reduzido poder computacional e pouca bateria e, normalmente instalados em 

lugares de difícil acesso (onde a substituição ou manutenção do dispositivo 



24 Conceitos Básicos 

 

pode ser impossível), então, o middleware deve prover mecanismos para o uso 

eficiente da memória e bateria e ao mesmo tempo baixo consumo de energia 

durante a comunicação [17, 18]; 

• Escalabilidade, Mobilidade e Topologia Dinâmica da Rede 

A topologia das RSSFs é sujeita a freqüentes mudanças devido a diversos 

fatores tais como mau funcionamento, falhas e mobilidade.  Além disso, a rede 

deve ser flexível o suficiente para permitir a adição de novos nós garantindo um 

nível aceitável de desempenho. Um middleware deve prover ainda tolerância a 

falhas, auto-organização e auto-manutenção dos nós [17, 18, 26]; 

• Heterogeneidade 

O middleware deve prover um modelo de programação de baixo nível 

que permita a integração entre diferentes tecnologias de hardware e redes, 

aplicações escritas em diversas linguagens de programação e que executem em 

diferentes sistemas operacionais [24, 18]; 

• Agregação de Dados 

O serviço de agregação de dados possibilita economia de energia e 

recursos, uma vez que a agregação de dados coletados dos nós, localizados em 

diferentes regiões da RSSF ou padronizados para um formato de mais alto nível 

[26], permite a eliminação de redundância de dados e minimiza o número de 

transmissões para o nó sorvedouro [18]; 

• Inteligência na Aplicação  

Inteligência na aplicação constitui outra importante propriedade para 

RSSFs, onde seu princípio é prover mecanismos para injetar conhecimentos de 

infra-estrutura da rede na aplicação, tais como largura de banda e confiabilidade 

do link, disposição e disponibilidade dos recursos para a computação de dados. 

Isso permite aos desenvolvedores mapear requisitos de comunicação da 

aplicação para os parâmetros da rede, tornando possível ajustes no processo de 

monitoramento da rede [17]. Portanto, é importante integrar requisitos 

específicos da aplicação com os serviços providos pelo middleware. Entretanto, 

devido à missão de atender uma ampla classe de aplicações, desenvolvedores de 
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middleware devem explorar a negociação entre o grau de suporte a aplicações 

específicas e a generalidade do middleware [47]; 

• Adaptabilidade 

Middleware para RSSFs devem implementar algoritmos adaptativos 

confiáveis onde a qualidade da resposta pode ser negociada de acordo com os 

recursos disponíveis na rede, tais como o tempo de vida da bateria, largura de 

banda disponível ou número de sensores ativos [12]; 

• Qualidade de Serviço (QoS) 

É possível ver QoS como parâmetros para aplicações específicas (e.g., 

área de cobertura e número de nós ativos) ou suporte à comunicação na rede 

(e.g., tempo de resposta, largura de banda) [18]. Dessa forma, o middleware 

deve prover mecanismos para manter os requisitos de QoS durante um período 

de tempo prolongado e então ajustarem-se quando o QoS e o estado da 

aplicação mudar [17]; 

• Paradigma de Programação 

Os paradigmas de programação tradicionais para construção de 

middleware não atendem bem às características particulares das RSSFs [26]. 

Idealmente um paradigma de programação deveria permitir a construção de 

RSSFs como uma única entidade “virtual” ao invés de focar em nós individuais 

[31]. O paradigma de desenvolvimento de middleware para RSSFs além de 

prover algum nível de abstração, expressividade e fácil uso, também é um 

eficiente recurso utilizado para promover reuso do middleware, e com isso, 

permitir a implementação de uma ampla variedade de aplicações; 

• Segurança 

As RSSFs são amplamente aplicadas em domínios que envolvem 

informações sensíveis, por exemplo, monitoramento de pacientes, inspeção 

militar, sistemas de prognóstico, etc., dados coletados e distribuídos pelos nós 

da rede quem devem ser autenticados.  

Adicionalmente, devido ao grande número de RSSFs instaladas em 

ambientes de difícil acesso e a natureza sem fio aumentam sua exposição e 
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favorece invasões e ataques. Dessa forma, esforços devem ser concentrados no 

desenvolvimento de mecanismos de segurança [18]. 

Embora alguns desses desafios sejam comumente tratados pela maioria 

dos sistemas de middleware, o suporte a esses requisitos não é totalmente 

satisfatório. Por exemplo, a maioria dos sistemas de middleware para RSSFs 

concentra-se no gerenciamento de energia, entretanto nem sempre são 

escaláveis e adaptáveis. Outras características semelhantes à inteligência na 

aplicação, segurança e qualidade de serviço são também são pouco suportadas 

ou ignoradas pela maioria dos sistemas de middleware [26]. Esses aspectos 

podem ser justificados devido às limitações de recursos dos nós, a ampla 

variabilidade de requisitos e desafios e, por fim, a ausência ou pouco 

desenvolvimento de metodologias de engenharia de software para a construção 

de sistemas para as RSSFs. 

2.4 Tecnologia JavaSpaces 

A tecnologia JavaSpaces [39] é um simples e poderoso mecanismo de 

alto nível para construção de aplicações distribuídas e colaborativas que adota o 

modelo de middleware baseado em espaço de tuplas. JavaSpaces vê uma 

aplicação distribuída como uma coleção de processos que cooperam através de 

fluxo de objetos dentro e fora de um ou mais espaços. Essa tecnologia é 

fortemente influenciada por Linda [15] no sentido de que ela atua como um 

espaço virtual entre provedor (Servidor) e usuário (Cliente) através do qual eles 

podem trocar tarefas e solicitar informações. [24]. Além disso, em termos de 

nomenclatura, a API JavaSpaces usa um conjuntos de termos mais inteligível 

que os tradicionais utilizados pelo Linda. Os termos mapeados são: “entry” por 

“tuple”, “value” por “actual”, “wildcard” por “formal”, “write” por “out” e 

“take” por “in”.  

Conforme ilustrado na Figura 2.5, a interação entre processos e o espaço 

de tuplas acontece através da execução de operações simples: escrever um novo 

objeto no espaço, capturar objetos do espaço, ou ler (fazer uma cópia) de 

objetos no espaço. Durante a captura ou leitura de objetos, processos usam uma 

simples busca de valor compatível para encontrar os objetos que sejam 

significativos a esse valor. Caso um objeto compatível não seja encontrado de 
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imediato, então um processo pode aguardar até que um seja escrito no espaço. 

Diferentemente dos mecanismos convencionais de armazenamento de objetos, 

processos não modificam objetos no espaço ou os invocam diretamente, objetos 

são simplesmente dados passivos. Para modificar um objeto, um processo deve 

explicitamente removê-lo, atualizá-lo e reescrevê-lo no espaço. 

 
Figura 2.5 Exemplos de Interação usando a tecnologia JavaSpaces. 

Além de uma interface de programação simplificada, a qual aplicações 

interagem com o espaço através de um número mínimo de operações, uma 

implementação JavaSpaces provê algumas outras características próprias [11]: 

� Espaços são compartilhados: espaços são “memórias 

compartilhadas” acessíveis através da rede. Processos usam o 

espaço como um mecanismo de troca de objetos; no lugar de 

comunicação direta, a coordenação entre processos acontece 

dinamicamente através da troca de objetos entre os espaços [11]. 

� Espaços são persistentes: espaços de tuplas provêem um meio de 

armazenamento confiável para objetos. Uma vez armazenado no 

espaço, um objeto permanecerá lá até que um processo 

explicitamente o remova. Processos podem também especificar 

um período de tempo (lease) para um objeto. Isto quer dizer que, 

após seu término, o objeto será automaticamente destruído ou 

removido do espaço. Esta propriedade é essencial e necessária 
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para dar suporte a um protocolo de comunicação desacoplado 

entre processos. Persistência permite que processos se 

comuniquem mesmo que eles executem em tempos diferentes. 

� Espaços são associativos: objetos são localizados no espaço 

através de busca associativa, ao invés de localização na memória 

ou por identificador. Busca associativa provê um simples meio de 

pesquisa de objetos conforme seu conteúdo, sem ter o 

conhecimento que objeto foi convocado, quem o possui, quem o 

criou ou onde ele foi armazenado. 

� Espaços são transacionalmente seguros: a tecnologia JavaSpaces 

adota um modelo transacional que garante que uma operação no 

espaço é atômica. Transações são tratadas por operações simples, 

assim como múltipla operações sobre um ou mais espaços. 

� Espaços permitem troca de conteúdo executável: uma vez apenas 

armazenados no espaço de tuplas, os objetos são simplesmente 

dados passivos. Entretanto, quando são executadas operações de 

leituras sobre o espaço, uma cópia local do objeto é criada. 

Semelhante a qualquer outro objeto local, é possível modificar 

seus atributos públicos bem como acessar seus métodos. Esse 

comportamento promove um poderoso mecanismo para estender o 

comportamento de uma aplicação através do espaço. 

Sistemas implementados a partir do JavaSpaces são projetados para 

auxiliar na solução de problemas encontrados em uma computação distribuída. 

Uma implementação de middleware construída a partir da especificação 

JavaSpaces pode alcançar uma série de objetivos [39]: 

� Prover uma plataforma que simplifica o projeto e implementação 

de sistemas distribuídos; 

� O Cliente deve ter poucas classes, tanto para manter o cliente 

simples e como para agilizar sua atualização. Também deve ser 

possível ocupar um pequeno espaço de memória, uma vez que ele 

poderá ser executado em dispositivos com limitada memória; 
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� Possibilidade de atender a ampla variabilidade de 

implementações; 

� Possibilidade de criar um serviço JavaSpace replicado. Isto quer 

dizer que, é possível gerenciar a criação de mais de um espaço de 

tuplas numa mesma execução do programa; 

2.4.1 Entries e Templates 

Conforme descrito anteriormente, processos podem se comunicar, 

sincronizar e coordenar suas atividades através de tuplas. Uma tupla é uma 

seqüência ordenada de campos tipados e definidos em uma linguagem de 

programação associada ao espaço de tuplas.  Dado uma tupla t = <c1, c2, ..., 

cn>, cada campo ci pode ser: value, quer dizer um valor ou wildcard, isto é, o 

nome de uma variável precedida por um sinal de interrogação (“?”); ou um 

caractere coringa, semelhante a “*” significando qualquer valor. Uma tupla em 

que todos os campos são do tipo value é denominada entry. A tupla que contém 

pelo menos um campo wildcard é chamada de template. Qualquer alteração na 

seqüência dos campos pode significar a definição de uma nova tupla. 

Em implementações JavaSpaces, uma entry é um grupo tipado de objetos 

Java [40]. Uma entry pode ser escrita em um servidor JavaSpaces para que 

possa ser usada em operações futuras de busca.  

A procura por entries em um servidor JavaSpaces é realizada usando 

templates, que assim como uma entry, são objetos que tem valores 

especificados em algum ou todos os campos de seu conjunto de campos e que 

devem ser exatamente compatíveis aos definidos na entry. Campos definidos 

como null (wildcard) não são usados na busca. 

Visto que, o servidor JavaSpaces possui uma natureza associativa de 

comunicação, as tuplas não são acessadas por um endereço ou identificador, 

mas particularmente pelo conteúdo de seus campos, uma entry e um template 

são ditos compatíveis quando: (i) ambas as tuplas contém o mesmo número de 

campos; (ii) os respectivos campos possuem o mesmo tipo, e (iii) 

correspondentes campos têm os mesmos valores. Quando uma solicitação de 

leitura é feita ao espaço de tuplas passando por exemplo o template <“p”, i: 

integer, b: boolean>, é realizada uma busca por uma entry que contenha como 
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valor do primeiro campo o nome “p” e seqüencialmente os campos com valores 

integer e boolean. 

Um serviço que usa entries deve oferecer operações que dêem suporte à 

manipulação de objetos entry: 

� Operações de armazenamento: permitem o armazenamento de uma 

ou mais entries no espaço, geralmente para pesquisas futuras; 

� Operações de comparação: pesquisam por entries que são 

compatíveis com um ou mais templates; 

� Operações de resgate: retornam uma ou mais entries. 

2.4.2 Lease  

Leasing prove uma maneira de alocação de recursos por um período de 

tempo, e que após o seu término, o recurso pode ser liberado. Este modelo é útil 

em um ambiente distribuído, onde falhas parciais podem ser causadas por falha 

ou desconexão do detentor do recurso antes da liberação dele. Um timeout é 

definido para indicar até quando o cliente irá esperar pelo retorno de uma entry. 

Caso ao final do timeout nenhum valor seja encontrado, o valor null é 

retornado.  

2.4.3 Operação de Escrita (write) 

A operação write insere uma cópia de uma entry em um determinado 

servidor JavaSpaces, conforme ilustrado na Figura 2.6. A entry passada para o 

write não é afetada pela operação. A cada execução da operação write é inserida 

uma nova entry no espaço especificado, mesmo que o mesmo objeto entry seja 

usado em mais de uma operação write. Cada campo da entry é independente, 

isto significa que se dois campos se referem ao mesmo objeto, diretamente ou 

indiretamente, a entry escrita terá duas cópias independentes do mesmo objeto. 

 
Figura 2.6 Operação write de uma entry no espaço. 



 Conceitos Básicos 31 

 

A invocação de uma operação de escrita retorna um objeto lease que 

corresponde ao período de tempo o qual o espaço garante que ele irá armazenar 

a entry. O detentor do lease pode renovar ou cancelar o lease antes que ele 

expire. Quando o lease expira, a entry é removida do espaço. 

A escrita de entries em um servidor JavaSpaces pode gerar notificações 

para os objetos registrados nesse serviço. A operação de notificação é discutida 

na Seção 2.4.5. 

2.4.4 Operações de Leitura (read  e take) 

Conforme apresentado na Figura 2.7, a execução de uma operação read 

solicita a consulta no servidor JavaSpaces por alguma entry compatível com o 

template especificado. Caso uma entry compatível seja encontrada, uma 

referência para a cópia da entry é retornada. Caso contrário, o cliente aguarda o 

período de timeout especificado e então o valor null é retornado. Ao passar uma 

referência null para o template, qualquer entry se torna compatível. 

Operações de leitura read são não-determinísticas, isto porque se há 

múltiplas entries compatíveis a um template, o espaço faz uma escolha 

arbitrária, então em sucessivas requisições de leitura com o mesmo template em 

um servidor JavaSpaces podem ou não retornar objetos equivalentes, mesmo 

que nenhuma modificação tenha sido realizada no espaço.  

 
Figura 2.7 Operação de leitura read. 

Uma requisição take opera analogamente à operação read, exceto que ao 

ser localizada uma entry compatível, ela é removida do servidor JavaSpaces, 

assim como ilustrado na Figura 2.8. Dessa forma, duas execuções da operação 

take nunca retornam cópias da mesma entry, mas possivelmente retornarão 

entries equivalentes.  
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Figura 2.8 Execução da operação take. 

Assim como acontece no sistema Linda [15], algumas implementações 

JavaSpaces podem dar suporte a variações não-bloqueantes. A maior diferença 

dessas operações para as tradicionais read e take é que sempre o controle é 

retornado imediatamente para o cliente caso nenhuma entry compatível seja 

encontrada no espaço. 

2.4.5 Operação de Notificação de Eventos (notify) 

Um pedido de notificação permite o registro de interesse em futuras 

entries compatíveis a um determinado template num serviço JavaSpace. Quando 

a operação notify é invocada, deve ser informado um lease, que define o tempo 

que o serviço JavaSpace deve fornecer a notificação do evento. 

 
Figura 2.9 Execução do serviço de notificação de eventos através da 

operação notify. 

2.4.6 Benefícios do uso de implementações JavaSpaces 

Além de ser um mecanismo genuíno de comunicação assíncrona, uma 

implementação JavaSpaces destaca-se por prover benefícios para a construção 

de aplicações distribuídas: 

� É simples: a tecnologia não requer o conhecimento de uma 

complexa interface de programação, pois consiste de poucas e 

simples operações. 
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� É expressiva: o uso de um pequeno conjunto de operação permite 

a construção de uma ampla classe de aplicações distribuídas sem 

um código extenso;  

� Suporta protocolos com baixo acoplamento: visto que servidores e 

receptores são desacoplados no tempo e espaço, espaços suportam 

protocolos que são simples, flexíveis e confiáveis. O baixo 

acoplamento entre os componentes facilita a composição de 

aplicações (é possível adicionar e remover componentes sem 

redefinir toda a aplicação), suporta uma análise global (é possível 

examinar a computação local e a coordenação remota 

separadamente) e por fim, alcançar o reuso de software.  

Um importante diferencial da tecnologia JavaSpaces é que ela de fácil 

compreensão e pode ser usada como um poderoso meio de construção de 

aplicações distribuídas.  

2.5 TinyOS 

TinyOS [21] é um sistema operacional open-souce projetado para RSSFs. 

Esse sistema é caracterizado por possuir uma arquitetura baseada em 

componentes que permite rápida inovação e implementação enquanto minimiza 

o tamanho do código atendendo a diversas restrições de memória inerentes às 

RSSFs. Além disso, o TinyOS suporta um modelo de concorrência dirigida à 

eventos baseado em interfaces split-phase, eventos assíncronos e tarefas. O 

sistema operacional TinyOS foi implementado na linguagem de programação 

nesC [14], a qual suporta o modelos de componente e concorrência do TinyOS, 

assim como, permite otimizações e detecção de concorrência de dados em 

tempo de compilação. 

No TinyOS a comunicação entre os nós na rede é baseada em Mensagens 

Ativas [43], que são pequenos pacotes associados com um handler ID. A idéia 

fundamental é simples: cada mensagem contém em seu cabeçalho o endereço de 

um handler que é executado quando a mensagem é recebida. Quando uma 

Mensagem Ativa é recebida, o nó envia a mensagem (usando um evento) para 

um ou mais handlers registrados para receber mensagens daquele tipo. O 



34 Conceitos Básicos 

 

registro de handlers é realizado usando conexão e parametrização das 

interfaces.  

Outra característica importante, trata-se do modelo simplificado de 

concorrência do TinyOS, o qual permite concorrência com baixa sobrecarga, ao 

contrário ao modelo de concorrência baseado em thread em que a pilha de 

threads requer grande consumo de memória. Entretanto, assim como qualquer 

sistema concorrente, concorrência e não-determinismo podem ser fontes de 

bugs, incluindo deadlock e condição de corrida. Um dos principais benefícios 

do nesC é dar suporte ao uso de concorrência seguramente por assegurar a 

ausência de (na maioria dos casos) corrida de dados [14]. 

Um programa TinyOS é um grafo de componentes, onde cada 

componente é uma entidade computacional independente que encapsula um 

conjunto específico de serviços definidos por interfaces. Esses componentes 

possuem três tipos de abstrações: comandos, eventos e tarefas. Comandos e 

eventos são mecanismos que permitem a comunicação entre componentes, 

enquanto que tarefas são usadas para expressar concorrência em um 

componente. Um comando é tipicamente uma solicitação para um componente 

executar algum serviço, semelhante a uma requisição para iniciar a leitura de 

um sensor, enquanto que eventos sinalizam o término do serviço. Eventos 

podem também ser sinalizados assincronamente, por exemplo, devido a 

interrupções de hardware ou pela chegada de mensagens. Outra característica 

importante é que os comandos e eventos não podem ser bloqueantes. A 

execução de um serviço é split-phase, ou seja, a requisição do serviço (o 

comando) e a sinalização de conclusão (o evento correspondente) são 

desacopladas.  Em uma operação split-phase, o comando retorna imediatamente 

e a conclusão será sinalizada com um evento. Além disso, comandos e eventos 

podem adiar a computação de um serviço com o uso de tarefa. Isto permite que 

o controle seja retornado imediatamente para comandos e eventos, enquanto que 

concedem uma extensiva computação para tarefas. 

Uma aplicação é construída conectando componentes independente da 

implementação desses componentes. Essa especificação de conexão de 

componentes define o conjunto completo de componentes que a aplicação usa. 
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Um componente tem duas classes de interfaces: aquela que ele provê e a 

que ele usa. Estas interfaces definem como o componente interage diretamente 

com outros componentes. Uma interface geralmente modela algum serviço e é 

definida por um tipo. A separação da definição do tipo da interface do seu uso 

em componentes promove a definição de interfaces padrões, fazendo 

componentes mais reusáveis e flexíveis. Um componente pode prover e usar o 

mesmo tipo de interface, prover a mesma interface múltiplas vezes ou ainda 

prover uma interface parametrizada (por algum identificador) que exporta 

diversas instâncias da mesma interface. Nestes últimos dois casos, o 

componente deve implementar cada instância da interface.   

Interfaces são bidirecionais e definem um conjunto de funções a ser 

implementadas pelo provedor da interface (comandos) e também pelo usuário 

dessas interfaces (eventos), o que permite que uma simples interface represente 

uma complexa interação entre componentes. 

//Interface do componente EnviaMensagem

interface EnviaMensagemI {

   command result_t envia(uint16_t endereco, TOS_MsgPtr msg);

   event 

//Configuração do serviço EnviaMensagem

configuration EnviaMensagem {

}

implementation {

   components Main, EnviaMensagemM;

   Main.StdControl -> EnviaMensagemM.StdControl;

   EnviaMensagemI = EnviaMensagemM.

}

result_t envioFinalizado(TOS_MsgPtr msg, result_t sucesso);

}

//Implementação do componente EnviaMensagem

module EnviaMensagemM {

   provides {

      interface StdControl;

      interface EnviaMensagemI;

   }

}

implementation {

   ... código nesC

}

provides interface EnviaMensagemI;

EnviaMensagemI;

 
Figura 2.10 Especificação do serviço de envio de mensagens. 

A linguagem nesC suporta dois tipos de componentes: módulos e 

configurações. Módulos provêem o código da aplicação, implementando uma 

ou mais interfaces. Por outro lado, a configuração é usada para unir os 
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componentes, conectando interfaces usadas pelos componentes com interfaces 

providas por outros. Cada aplicação é descrita por uma configuração num nível 

mais abstrato que une todos os componentes usados. A Figura 2.10 apresenta 

parte da implementação de uma aplicação nesC. O trecho de código ilustrado na 

Figura 2.10 especifica um serviço de envio de mensagens. Inicialmente é 

apresentada a interface EnviaMensagemI que define o serviço provido pela 

aplicação. Em seguida, a implementação do serviço é realizado pelo 

componente módulo EnviaMensagemM. Por fim, é definido o componente de 

configuração EnviaMensagem. 

A biblioteca de componentes do TinyOS provê um grande número de 

componentes para o desenvolvedor de aplicação, incluindo protocolos de rede, 

serviços distribuídos, drivers para sensores e recursos para aquisição de dados. 

Todos esses componentes podem ser usados como estão ou podem ser 

redefinidos para atender uma aplicação [16]. 

2.6 Considerações Finais 

Este capítulo sumarizou os conceitos que fundamentam o presente 

trabalho. Neste sentido, foram apresentado inicialmente o conceito de RSSFs, 

descrevendo-se a arquitetura geral encontrada nessas redes, os principais fatores 

que devem ser considerados durante o projeto de uma RSSF e por fim, foram 

apresentadas algumas aplicações que contextualizam o uso de RSSFs. Em 

seguida, foi apresentada a definição de middleware e sua importância, 

descrevendo os requisitos básicos a serem considerado no desenvolvimento 

dessa classe de sistema, assim como os modelos de programação existentes, 

apresentando em destaque o modelo de middleware baseado em espaço de 

tuplas. Na seqüência, foram apresentadas as características de middleware 

essenciais para o desenvolvimento de aplicações de RSSFs. Logo em seguida, 

foram descritos os principais fundamentos da tecnologia JavaSpaces, seu 

propósito e os principais benefícios de sua utilização, os quais são considerados 

ao longo desse trabalho. Para concluir este capítulo, foram apresentados 

conceitos básicos sobre programação baseado em componente, assim como o 

sistema operacional TinyOS, que tem como importante característica o seu 

desenvolvimento a partir desse modelo de programação. 
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ste capítulo apresenta os principais trabalhos relacionados à área 

de middleware para RSSFs e compara as características principais 

desses trabalhos com middleware proposto por esta dissertação, o TS-Mid 

(Tuple Space-based Middleware). Estes trabalhos são classificados e 

apresentados de acordo com o modelo de programação provido pelo middleware 

para a construção das aplicações.  

3.1 Abordagens de Programação para Redes de Sensores Sem Fio 

Atualmente existem diversos trabalhos de pesquisa desenvolvidos na área 

de suporte à programação de aplicações para RSSFs. Estes trabalhos adotam 

diferentes abordagens de programação e são projetados para atender requisitos 

inerentes às RSSFs. Rubio [33] apresenta uma taxonomia para classificar as 

diferentes abordagens de programação. Segundo ele, o desenvolvimento de 

aplicações para RSSFs segue três principais categorias: linguagens de 

programação, abstração da programação e sistemas de middleware. 

A primeira opção para o desenvolvimento de uma aplicações para RSSFs 

é usar diretamente uma linguagem de programação existente. As mais populares 

linguagens de programação para sistemas embarcados são C e nesC. Por 

abstração da programação trata-se do emprego de abstrações de alto nível, 

suportadas por um modelo de programação, que dispensa o desenvolvedor de 

E 
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aplicações da tarefa de implementar mecanismos de baixo nível, por exemplo, 

envio de mensagens e protocolos de roteamento.  Nesta categoria é estabelecido 

dois principais tipos de abstrações: comportamento local, abordagem a qual são 

centrados nos nós individualmente e comportamento global, a qual foca no 

comportamento de uma RSSF como um todo. Por outro lado, a principal 

proposta do middleware é suportar o desenvolvimento, manutenção e execução 

de aplicações, preenchendo a lacuna entre a camada de aplicações e hardware, 

sistema operacional e as camadas da pilha de rede. 

As próximas seções apresentam diversos trabalhos desenvolvidos a partir 

das diferentes abordagens de programação. 

3.2 Abstração da Programação 

Nessa classe de middleware são estabelecidos dois principais tipos de 

abstrações: comportamento local, na qual são centrados nos nós 

individualmente e comportamento global ou macro-programação, a qual foca no 

comportamento de uma RSSF como um todo [18]. 

Na maioria das aplicações para RSSFs o foco é maior na natureza do 

dado coletado, o que geralmente envolve um grupo de nós em uma região 

específica. No estilo region ou Hood, o interesse é em uma localização 

específica da rede de sensores, por exemplo, aplicações que são mais 

interessadas em identificar uma localização na rede onde a temperatura excede 

certo valor, ao invés de observar leituras individuais dos nós.  Em uma rede de 

sensores centrada em dados, os nós são organizados de acordo com o dado 

produzido, por exemplo, para a detecção de um alvo que possua a forma de um 

tanque em aplicações militares. 

3.2.1 Regiões Abstratas 

Welsh [44] define a noção de regiões abstratas observando que a maioria 

das aplicações para RSSF envolve a cooperação de um grupo de nós sobre o 

qual ocorre a coleta, agregação e comunicação dos dados sensoriados, por 

exemplo, a cooperação de um conjunto de nós relacionados geograficamente 

para a determinar a temperatura média dessa região. Uma região abstrata é uma 

coleção de nós com um nó raiz associado. A associação dos membros a uma 
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região é definida em termos de algumas propriedades tais como: conectividade 

de rádio, localização geográfica ou outras propriedades dos nós. 

As regiões abstratas dispõem de um conjunto de primitivas de 

comunicação para RSSF que provê acesso aos recursos da rede, 

compartilhamento de dados e agregação de dados, denomenada de redução, em 

regiões da rede. Isto serve como um mecanismo eficiente de economia de 

energia por adotar uma estratégia de computação local para reduzir o número de 

transmissões. Por exemplo, considerando uma aplicação para RSSF que permite 

definir os limites de uma região de interesse na rede, a melhor abordagem é a 

cooperação e computação dos dados coletado pelos nós localizados nos limites 

da região, e só depois comunicar os resultados para o nó sorvedouro. Além de 

uma economia de energia considerável, essa técnica reduz o overhead de 

comunicação ao reportar os dados coletados por cada nó da região para o 

sorvedouro. Além disso, as regiões abstratas permitem a negociação entre 

precisão do resultado e recursos usados sobre as operações de comunicação. 

Com isso, as aplicações passam a ter controle sobre as mudanças das condições 

da rede através do ajuste da energia e largura de banda utilizadas durante a 

comunicação . 

Regiões abstratas contemplam uma amplo conjunto de dialetos comuns 

em programação para RSSFs [44]. Dentre eles incluem a identificação de nós 

vizinhos, o compartilhamento de dados e a redução de dados coletados na 

região. Estes operadores permitem que nós consultem o estado dos nós vizinhos 

e implementem uma agregação eficiente, compressão e resumo de dados. 

Regiões abstratas suportam o seguinte conjunto de operadores: 

� Descoberta de vizinhos: antes da execução de outras operações na 

região, cada nó inicia o processo de descoberta de nós vizinhos. 

Isto é um processo contínuo, e cada nó é informado das mudanças 

ocorridas no conjunto de membros da região. Quando o processo é 

finalizado, este operador de descoberta de vizinhos retorna a 

métrica da qualidade que representa a integridade ou precisão de 

uma operação. Para descoberta de membros, a métrica de 

qualidade representa a fração de nós que responderam a 

requisição; 
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� Enumeração: o operador de enumeração retorna o conjunto de nós 

participantes em uma região; 

� Compartilhamento de dados: o operador de compartilhamento de 

dados permite que variáveis, representadas pelo par chave-valor, 

sejam compartilhadas entre os nós na região. O compartilhamento 

de dados suporta apenas as operações get(v,n), que retorna o valor 

da variável v de um nó n; e put(v,l), a qual armazena o valor l da 

variável v no nó local; 

� Redução: o operador de redução permite associar uma variável 

compartilhada key a um operador (semelhantes à sum, o qual 

retorna a soma dos valores; max, que retorna o maior valor ou 

mim, que retorna o menor valor) e reduzir a variável por entre os 

nós na região, armazenando o resultado na variável compartilhada. 

Redução pode ser implementado de diferentes formas, por 

exemplo, através da coleta de todos os valores da região ou 

formando uma árvore e propagando valores sobre seus os ramos, 

executando a redução em cada nível. 

As regiões abstratas foram desenvolvidas em nesC, uma variação da 

linguagem de programação C orientada a componentes usada pelo sistema 

operacional TinyOS. Diferentemente do modelo de concorrência assíncrono e 

dirigido à eventos do TinyOS, regiões abstratas provêem uma interface síncrona 

e bloqueante, a qual simplifica a lógica da aplicação. Isto é alcançado usando 

uma simples abstração nomeada fibers. Esse termo refere-se a cada contexto de 

execução. O padrão de sistema fiber é dirigido à eventos e pode não bloquer, 

enquanto que a aplicação fiber permite o bloqueio. Fibers permite que o 

bloqueio e o modelo de concorrência dirigido à eventos sejam mesclados nas 

aplicações e que diferentes componentes possam usar diferentes modelos de 

concorrência dependendo de seus requisitos.  

Regiões abstratas é o trabalho mais próximo a essa dissertação de 

mestrado. As regiões suportam compartilhamento de dados usando um modelo 

de programação que recorda o espaço de tuplas. Assim como o TS-Mid, regiões 

abstratas também são implementadas com o TinyOS e faz uso da noção de 
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regiões lógicas, onde nela é realizada a coleta, computação e agregação de 

dados. 

Diferentemente do modelo de concorrência assíncrono e orientado a 

eventos provido pelo TinyOS, as regiões abstratas dão suporte a uma interface 

bloqueante e síncrona, onde apenas operações get/put em um par <key, value> 

são permitidas. Estas características não atendem a um estilo de comunicação 

assíncrona inerente às RSSFs, visto que, essas redes são tipicamente 

construídas utilizando protocolos de comunicação sem fio em que desconexões 

imprevisíveis não devem ser consideradas eventos excepcionais. Além disso, o 

estilo de comunicação síncrona e bloqueante provido pelas regiões abstratas 

induzem a um maior acoplamento entre os componentes remotos. No TS-Mid, 

todas as operações são assíncronas, permitindo que a aplicação cliente continue 

operando enquanto o middleware processa a requisição em uma região. Além 

disso, o TS-Mid favorece a um estilo de comunicação desacoplado entre os 

componentes remotos no tempo e espaço, ou seja, transmissores e receptores 

não precisam estar disponíveis no mesmo instante e local.  

Outra característica importante a ser observada na implementação de 

aplicações remotas que têm por objeto o gerenciamento das informações nas 

regiões, é o suporte a notificações de eventos. Essa particularidade também é 

muito útil em ambientes altamente dinâmicos como é o caso das RSSFs. 

Diferentemente do TS-Mid, as regiões abstratas não oferecem nenhum 

mecanismo de notificação às aplicações na ocorrência de algum evento em 

particular na região. 

3.3 Base de Dados 

Esta abordagem [18] enxerga a RSSF como um sistema de base de dados 

virtual. Ela provê uma interface de fácil uso, inspirada na linguagem SQL, que 

permite aos usuários elaborar consultas à RSSF a fim de extrair dados de seu 

interesse. Entretanto, essa abordagem apenas provê resultados aproximados 

(sem tratar a existência de valores redundantes) e carece de suporte às 

aplicações de tempo real que necessitam de detecção de relacionamentos 

espaço-temporal entre os eventos (por exemplo, a ocorrência de uma seqüência 

de eventos em certa região ou nenhuma ocorrência de certo evento em um 
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região em um intervalo de tempo). Soluções desta classe de middleware têm 

sido puramente sistemas de base de dados de sensores, os quais essencialmente 

provêem uma solução de base de dados distribuída apropriada para o problema 

de restrição de recursos das RSSFs, focando em um eficiente processamento e 

roteamento de consultas [20]. Cougar [4] e o TinyDB [25] são exemplos de 

sistemas de middleware que adotam esta abordagem. 

3.3.1 Cougar 

No Cougar [4] os dados dos sensores são considerados como uma base de 

dados relacional virtual e as operações de gerenciamento da RSSF são 

implementadas na forma de consultas usando uma linguagem semelhante à 

SQL. 

Cougar define uma base de dados de sensores (sensor database) e 

consultas de sensores (sensor queries). Uma base de dados de sensores envolve 

dados armazenados (stored data) e dados do sensor (sensor data). Os dados 

armazenados são representados como relações que incluem (1) um conjunto de 

sensores que fazem parte da base de dados dos sensores (2) as características 

desses sensores (por exemplo, sua localização) ou características do ambiente 

físico. Os dados de um sensor são gerados por funções de processamento de 

sinais. Estas funções transformam sinais semelhantes a calor, luz, ruído, 

pressão, magnetismo ou um movimento em particular em um dado do sensor 

(sensor data), ou seja, medições de fenômenos físicos assim como detecção, 

classificação ou rastreamento de objetos físicos. No Cougar, essas funções são 

representadas como Abstract Data Type (ADT). Cada tipo de sensor é modelado 

como um novo ADT. Um objeto ADT em uma base de dados de sensores 

corresponde a um sensor físico no mundo real. 

O Cougar adota a abordagem de armazenamento (warehousing) para o 

processo de consultas dos sensores (sensor queries). Segundo essa abordagem, 

o processo de consultas dos sensores e o acesso a rede são separados. A RSSF é 

simplesmente usada por um mecanismo para a coleta de dados. Dessa forma, o 

processamento das consultas acontece em uma base de dados enquanto que 

funções de processamento de sinais são executadas nos nós envolvidos na 

consulta. A execução da consulta na base de dados inclui um mecanismo para 

interação com os sensores remotos. Em cada nó, um engenho de execução de 
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consulta simplificado é responsável pela execução das funções de sinalização 

de processo e envio do dado coletado de volta para a base de dados. 

Em relação às operações algébricas, as consultas de sensores são feitas 

na forma da linguagem SQL com pequenas modificações, semelhante à cláusula 

“FROM” de uma consulta que inclui uma relação cujo esquema contém um 

atributo ADT, isto é, uma coleção de sensores de um tipo. 

3.3.2 TinyDB 

TinyDB [25] é o middleware para processamento de consultas. 

Diferentemente da maioria das soluções de middleware que usam o TinyOS, 

esse sistema provê uma interface semelhante à linguagem SQL para extração de 

informações de uma RSSF. As consultas usam uma manipulação simples de 

dados para indicar o tipo de leitura (por exemplo, luminosidade e temperatura), 

bem como os atributos a serem observados durante a sua execução, para 

determinar os nós que devem participar da operação. O processamento dessas 

consultas acontece dentro da própria RSSF, o que reduz o número de mensagens 

enviadas, promovendo uma redução no consumo de energia.  

O TinyDB mantém uma tabela em uma base de dados virtual, onde as 

colunas contêm informações usadas durante as consultas, tais como: tipo do 

sensor, identificador do nó e a quantidade de energia de bateria remanescente 

do nó. Fisicamente, esta tabela é particionada sobre todos os dispositivos da 

rede, na qual cada nó produz e armazena suas leituras (pontos de 

materialização). Dessa forma, para que comparações sobre leituras de 

diferentes sensores sejam realizadas, os dados devem ser coletados por um nó 

em comum, nomeado de root node . Os resultados de uma consulta são 

propagados pela rede até o root node como uma seqüência de tuplas roteada em 

um protocolo multi-hop.  

 Consultas no TinyDB são analisadas em uma estação base que executa 

uma otimização das consultas para seleção, ordenação e junção das amostras. 

Posteriormente, uma consulta é disseminada na RSSF através de uma semântica 

de roteamento em árvore (SRT). A SRT é uma árvore de roteamento para 

disseminação de consultas e coleta de resultados projetada para permitir que 

cada nó determine, de maneira eficiente, se algum dos nós filhos irá participar 
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em uma dada consulta sobre um atributo constante A (por exemplo, a 

coordenada do eixo X de um nó em um plano cartesiano). De forma conceitual, 

uma SRT é um índice sobre A que pode ser usado para localizar nós que 

possuem dados relevantes para a consulta. Cada nó mantém os valores de A de 

cada um de seus filhos. Quando um consulta q com um predicado sobre A é 

recebida em um nó n, n verifica se algum nó filho atende ao predicado. Caso 

exista, ele prepara para receber o resultado e encaminha a consulta, caso 

contrário, a consulta não é propagada. Essencialmente, a consulta é enviada em 

broadcast pelo root node. Assim que cada nó recebe a consulta, ele deve decidir 

através da SRT se a consulta se aplica localmente e/ou necessita ser 

encaminhada para seus filhos.  

Desta forma, no TinyDB, cada nó tem seu próprio processador de 

consultas que processa e agrega dados do sensor e mantém todas as informações 

de roteamento. O nó mais próximo ao root node (denominado parent node) 

combina com seus nós filhos (os children node) em um intervalo de tempo para 

receber os dados gerados por eles. Todo o processo se repete a cada período 

definido na consulta ou até que um comando para finalizar a execução seja 

lançado. 

O TinyDB também inclui um mecanismo para agregação de dados. O 

processamento de consultas de agregação no TinyDB é alcançado à medida que 

os dados coletados fluem sobre a árvore de roteamento em direção ao root node. 

Adicionalmente, o TinyDB dá suporte a eventos através das chamadas consultas 

baseadas em eventos. Estas consultas podem ser disparadas ou finalizadas por 

eventos gerados por outras consultas ou por um software executado no nó. 

Comparando os trabalhos, de maneira similar ao TS-Mid, o Cougar provê 

um mecanismo (a partir de operações semelhantes à linguagem SQL) para 

consulta de dados da rede de sensores e também para notificação de eventos na 

rede. No entanto, diferentemente do TS-Mid, em que os parâmetros informados 

para a consulta são usados na própria RSSF durante a execução das operações 

de leitura, o Cougar usa uma base de dados central para realizar esse processo. 

Com isso, o Cougar transmite uma grande quantidade de dados dos nós, sem 

nenhum tratamento, para o servidor da base de dados. 
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Adicionalmente, o Cougar precisa manter na base de dados, um 

conhecimento global da rede de sensores para a realização das consultas, como 

por exemplo, a localização dos nós da rede. O TS-Mid apenas precisa manter 

conhecimento sobre os nós de uma determinada região da RSSF enquanto 

estiver sendo monitorada. Dessa forma, alterações na topologia da rede, como 

adição e remoção de nós, tornam-se transparentes para o middleware e a 

aplicação apenas precisa informar os nós que farão parte da região a ser 

investigada. 

O TinyDB representa uma nova perspectiva para processamento de 

consultas em RSSF, visto que, ele segue abordagem descentralizada, onde cada 

nó tem seu próprio processador de consultas onde são realizadas as leituras, 

agregação dos dados e instalações de eventos. Essa abordagem atende, de forma 

similar, a proposta do TS-Mid. No entanto, no TinyDB uma requisição é 

disseminada por toda a rede através de uma semântica de roteamento em árvore. 

No TS-Mid a requisição é encaminhada para um nó, que serve como nó 

sorvedouro da região que se deseja obter informações. Por sua vez, o nó 

sorvedouro interage com os demais membros da região, sem que o restante da 

rede de sensores tenha conhecimento sobre a solicitação. 

 Outra semelhança encontrada entre o TinyDB e TS-Mid refere-se ao fato 

de que ambos foram implementados sobre o sistema operacional TinyOS. 

3.4 Middleware Dirigido à Aplicação 

Sistemas de middleware dirigidos à aplicação permitem aos 

desenvolvedores negociar com a RSSF os requisitos de qualidade de serviço 

(QoS) exigidos pela aplicação [18]. 

3.4.1 MiLAN 

MiLAN [19] (Middleware Linking Applications and Networks) foca em 

detalhes de alto nível através de uma interface a qual as aplicações para RSSFs 

definem o mínimo de QoS necessária e então ajusta as características da rede 

para atender a essa qualidade, por exemplo, número mínimo de sensores que 

fazem cobertura de uma área. Para atender a isso, MiLAN recebe informações 

de: (i) das aplicações individualmente, a respeito de seus requisitos de QoS 

válidos em um determinado momento e um meio de reunir estes requisitos 
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usando diferentes combinações de sensores; (ii) de todo o sistema sobre a 

importância das diferentes aplicações, por exemplo, a prioridade de 

atendimento entre elas; (iii) da rede de sensores sobre a disponibilidade dos 

sensores e recursos tais como energia do sensor e largura de banda. 

Combinando estas informações, MiLAN adapta continuamente as 

configurações da rede (por exemplo, especificando quais sensores deveriam 

enviar dados, quais sensores deveriam ser roteadores desses dados em uma 

topologia de roteamento multi-hop), para reunir as necessidades das aplicações 

enquanto maximiniza o tempo de vida da aplicação. 

Diferentemente dos sistemas de middleware tradicionais, os quais situam 

entre a aplicação e o sistema operacional, o MiLAN tem uma arquitetura que 

estende a pilha de protocolos da rede, cuja intenção é atender múltiplos tipos de 

redes, semelhantes às redes IEEE 802.11 e redes Bluetooth. Para isso, uma 

camada de abstração é provida, permitindo que plugins para uma rede 

específica convertam comandos do middleware para comandos da rede. Com 

isso, a RSSF pode ser constituída de sensores heterogêneos para prover melhor 

qualidade de serviço para aplicação.  

Em suma, a principal particularidade do MiLAN é permitir que as 

aplicações para RSSF especifiquem requisitos de QoS exigidos em cada tipo de 

aplicação e então realizar ajustes na configuração da rede de modo a atender 

esses requisitos. Diferentemente, o TS-Mid não dá suporte a requisitos de QoS 

para as aplicações, tendo como principal foco dar suporte a aplicações 

interessadas em monitorar regiões específicas de um ambiente sensoriado. 

3.5 Máquina Virtual 

Sistemas de middleware baseados em máquina virtual [17, 18] provêem 

um eficiente paradigma de programação que permite o desenvolvimento de 

qualquer algoritmo distribuído e ocultar a heterogeneidade do ambiente e 

recursos de hardware.  Essa abordagem provê um eficiente mecanismo para 

suportar dinamismo em RSSFs e permitem aplicações mais escaláveis.  

Aplicações são desenvolvidas em pequenos módulos. O sistema injeta e 

distribui os módulos pela RSSF. Para isso esses sistemas possuem máquinas 

virtuais (VMs), interpretadores e agentes móveis. 
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3.5.1 Maté  

O middleware Maté [22] é um interpretador bytecode construído sobre o 

TinyOS. Maté propõe um espectro de reprogramabilidade de aplicações a partir 

de ajustes de parâmetros para obter atualizações de programas completos.  

Programas do Maté são divididos em cápsulas com capacidade para 24 

instruções. Este limite permite que uma cápsula possa ser transmitida em único 

pacote do TinyOS. Dessa forma, programas maiores podem ser compostos de 

múltiplas cápsulas, facilmente injetáveis na rede. Cada código da cápsula 

contém informações sobre seu tipo e número de versão. Maté define quatro 

tipos de código de cápsula: cápsulas para envio de mensagens, cápsula de 

recepção de mensagens, cápsula de tempo e cápsula de sub-rotinas (que 

permitem programas mais complexos). Estas cápsulas podem se auto propagar 

através da RSSF a partir de uma simples instrução. As instruções contidas nas 

cápsulas ocultam o modelo assíncrono e o tratamento de concorrência do 

TinyOS. 

Outra funcionalidade importante do Maté é a atualização dos programas 

na rede. Quando esse sistema recebe uma versão mais recente de uma cápsula 

de um tipo específico do que a existente, o middleware executa a instalação. 

Após um nó executar a cápsula, ela pode ser transmitida para outros nós 

vizinhos. De tempos em tempos, o novo código é disseminado pela da rede de 

forma similar a um vírus.  

Diferentemente deste middleware, cujo foco principal é no 

desenvolvimento de aplicações adaptativas, o TS-Mid não suporta adaptação 

dinâmica.  

3.6 Orientado a Mensagem 

Os sistemas de middleware que adotam o modelo de comunicação 

orientado a mensagem suportam naturalmente a comunicação assíncrona, 

permitindo o fraco acoplamento entre transmissores e receptores. Esta 

abordagem é adequada em ambientes pervasivos semelhante à RSSF onde a 

maioria das aplicações é baseada em eventos [18]. 
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3.6.1 Mires 

Mires [38] foi construído sobre o TinyOS e usa o mecanismo de 

Mensagens Ativas [43] provido pelo TinyOS para implementar sua infra-

estrutura de comunicação baseada no modelo publish/subscribe. A arquitetura 

do Mires inclui um componente central (serviço Publish/Subscribe) e alguns 

serviços adicionais, tais como a agregação de dados. O serviço 

Publish/Subscribe coordena a comunicação entre os serviços do middleware.  

A comunicação no Mires acontece em algumas fases: estabelecimento, 

anúncio, assinatura e publicação da RSSF. Após a distribuição dos nós, 

mensagens de configuração são trocadas com o objetivo de estabelecer rotas 

para o nó sorvedouro da rede. O roteamento implementado no middleware é 

responsável por estabelecer a hierarquia de roteamento e adicionalmente, 

implementar o algoritmo de roteamento multi-hop utilizado para a troca e 

mensagens. 

Após essa fase, a aplicação nó anuncia ao componente 

Publish/Subscribe sua capacidade de monitorar os dados relacionados a um 

determinado tópico (e.g., temperatura e umidade). Logo em seguida, esse 

componente dissemina essa informação aos outros nós conforme a hierarquia de 

roteamento definida anteriormente. Este nó encaminha a aplicação cliente do 

middleware os tópicos anunciados. Uma vez anunciados os tópicos, inicia-se a 

fase de assinatura. A aplicação cliente emite uma mensagem contendo os 

tópicos de interesse e especificando as políticas e função de agregação 

desejadas ao nó sorvedouro, que por sua vez, transmite essas informações para 

toda a rede. Posteriormente, a aplicação inicia a publicação dos dados 

monitorados. Periodicamente, essa aplicação coleta leitura dos sensores e 

invoca o componente Publish/Subscribe que notifica a outros serviços 

(como o serviço de agregação) da chegada dos tópicos de interesse assinados 

pela aplicação cliente. 

Assim, o Mires apenas encaminha mensagens relacionadas aos tópicos 

assinados, permitindo com isso, uma diminuição no número de transmissões e 

resultando em redução no consumo de energia.  
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Outro aspecto a ser observado do Mires refere-se ao a forma de 

implementação do seu estilo de comunicação assíncrona. Em particular, as 

mensagens são armazenadas em uma fila, o que permite que sejam transmitidas 

em um momento apropriado, caso o canal de comunicação não esteja disponível 

por alguma razão. 

Comparando esse middleware ao TS-Mid, o Mires favorece um estilo de 

comunicação desacoplado tornando-os adequados para aplicações de 

monitoramento contínuo de dados em RSSFs. No entanto, em particular, o 

Mires armazena as mensagens em um fila, enquanto que o TS-Mid utiliza o 

espaço de tuplas como meio de coordenação e comunicação com a RSSF. 

3.7 Espaço de Tuplas 

Como visto anteriormente, os sistemas de middleware baseados em 

espaço de tuplas adotam uma memória compartilhada, onde a coordenação entre 

processos é realizada através de um ambiente computacional chamado espaço 

de tuplas.   

3.7.1 TeenyLIME 

TeenyLIME [6] fornece aos desenvolvedores de aplicações uma 

abstração de mais alto nível de um espaço de tuplas temporariamente 

compartilhado entre os nós vizinhos em uma RSSF. No TeenyLIME cada nó da 

rede atua como um espaço de tuplas, armazenando as tuplas utilizadas para 

coordenação, tais como: dados sensoriados, tarefas e requisições pendentes, 

descrição dos serviços disponíveis para outros nós e também informações do 

sistema semelhantes à localização e nível de bateria do dispositivo. No entanto, 

o espaço de tuplas compartilhado é apenas acessível entre os nós que são 

diretamente relacionados, isto é, em um alcance de comunicação one-hop. O 

compartilhamento essencialmente significa que um nó vê seu espaço de tuplas 

local como contendo suas tuplas, adicionalmente, vê também as tuplas que 

pertencem aos espaços de tuplas mantidos por seus nós vizinhos. 

As operações de coordenação no TeenyLIME são essencialmente aquelas 

definidas pelo Linda [15] e incluem operações para inserção, leitura e remoção 

de tuplas. Essas operações são assíncronas e executadas na forma split-phase: 
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inicialmente a operação é lançada, então o evento tupleReady é sinalizado 

quando a operação é finalizada. 

O TeenyLIME adota ainda a noção de “reações”: um fragmento de 

código é automaticamente colocado em execução sob o aparecimento de uma 

dada tupla a partir da especificação de template que descreve as condições para 

disparar a execução do código, em qualquer lugar do espaço de tuplas 

compartilhado. Isto é útil para a ativação de atuadores, por exemplo. 

De maneira similar ao middleware TeenyLIME, o TS-Mid provê aos 

desenvolvedores de aplicações para RSSFs uma abstração de mais alto nível de 

um espaço de tuplas distribuído entre os dispositivos da rede. No entanto, 

TeenyLIME visa dar suporte a construção de aplicações sense-and-react 

(sentir-e-reagir) onde atuadores são fisicamente intercalados com os sensores 

que os aciona, onde toda a computação é realizada localmente, ou seja, sem o 

uso de uma estação base. Adicionalmente, o espaço de tuplas usado para 

coordenação entre esses dispositivos é apenas compartilhado entre os nós que 

são diretamente relacionados, isto é, em um alcance de comunicação one-hop.  

Por outro lado, o TS-Mid apresenta um novo contexto de uso de espaço 

de tuplas. Ele visa o cenário em que um grupo de nós da RSSF colabora entre si 

para coleta de informações, computação e transmissão do resultado para uma 

estação base. Para isso, o sistema habilita a criação de regiões lógicas dentro 

das RSSFs. Cada região lógica é implementada como um espaço de tuplas 

distribuído, em que partes do espaço de tuplas estão fisicamente localizados em 

cada nó da região. 

3.8 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou os principais trabalhos relacionados ao TS-Mid. 

Diversos trabalhos, classificados segundo a técnica de programação adotada, 

são descritos e as principais características são observadas. Por fim, estes 

trabalhos são comparados com o presente trabalho de mestrado ressaltando-se 

as principais diferenças entre eles. 

Embora os sistemas de middleware mencionados tratem diversos 

aspectos das redes de sensores, eles apenas atendem a um subconjunto de 

características e não há um único produto que atenda a todos os requisitos das 
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RSSFs. Portanto, para prover uma solução que promova reusabilidade, ao 

mesmo tempo em que prolonga o tempo de vida da rede, os desenvolvedores de 

middleware ainda lidam com muitos desafios no projeto e construção desse tipo 

sistema.
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este capítulo é apresentado o TS-Mid (Tuple Space-based Middleware), 

um middleware para RSSFs baseado no modelo de comunicação de 

espaço de tuplas e desenvolvido em conformidade com a tecnologia JavaSpaces. 

Inicialmente, o capítulo apresenta uma visão geral do TS-Mid, destacando os 

requisitos implementados pelo middleware. Em seguida, a arquitetura do 

middleware é apresentada juntamente com um detalhamento dos componentes 

que constituem a arquitetura. Em seguida, são apresentados os detalhes de 

implementação do TS-Mid. Por fim, é descrita a seqüência de passos para 

utilização do TS-Mid. 

4.1 Visão Geral 

O TS-Mid é um middleware para RSSFs que provê um modelo de 

comunicação baseado em espaço de tuplas. O TS-Mid foi construído sobre o 

TinyOS (apresentado na Seção 2.5), adotando o estilo de programação baseado 

em componentes e o modelo de execução dirigido à eventos suportados por esse 

sistema operacional.  

Ao contrário da maioria dos sistemas de middleware, que em geral, 

centralizam a coleta de dados em uma estação base, o TS-Mid visa o cenário em 

que um grupo de nós da RSSF colabora entre si para coleta de informações, 

computação e transmissão do resultado para uma estação base. Para isso, o TS-

Mid habilita a criação de regiões lógicas dentro das RSSFs. Essencialmente, 

N 
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uma aplicação1 (em geral, executada em um desktop fora da rede) pode obter 

informações sobre uma região em particular, sem que a requisição seja enviada 

para todos os nós da rede. Essas regiões podem ser muito úteis para aplicações 

de monitoramento, que particularmente, requerem atenção especial em algumas 

partes (regiões) da RSSF, por exemplo, uma aplicação de vigilância pode 

definir os limites da região como uma unidade crítica a ser monitorada. 

TS-5

Aplicação

Rede de Sensores Sem Fio

LR-1

TS-1

TS-2

LR-2

LR-3

LR-4

LR-5

TS-3

TS-4

nó
líder

nó
sorvedouro

nó
membro

 
Figura 4.1 Definição de regiões lógicas em uma RSSF a partir do TS-Mid. 

O TS-Mid adota a especificação JavaSpaces, detalhada na Seção 2.4. 

JavaSpaces oferece um simples e poderoso modelo de coordenação entre os 

componentes, incluindo operações para escrita e leitura de entidades, 

juntamente com um mecanismo para notificação de eventos no espaço de tuplas 

e a possibilidade de criação de serviços JavaSpaces replicados na RSSF.  Como 

ilustrado na Figura 4.1, cada região lógica (LR-n) é vista como um espaço de 

tuplas (TS-n) distribuído, em que partes do espaço de tuplas estão fisicamente 

localizados em cada nó. 

Em termos práticos, após definir quais nós pertencem a cada região 

lógica, o nó sorvedouro pode transmitir requisições da aplicação cliente para o 

nó líder da região. O nó líder é responsável por direcionar as requisições de 

operações no espaço de tuplas para os outros membros da região, coletando 

respostas dos membros, computando e transmitindo o resultado de volta para o 

                                                 
1 A partir deste ponto, toda referência ao termo “aplicação ou aplicação cliente” se refere a 
uma aplicação em um desktop executada fora da RSSF. 
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sorvedouro. A transmissão de dados é sempre alcançada através de tuplas em 

um algoritmo de roteamento one-hop. 

O TS-Mid tem como objetivo atender alguns requisitos inerentes à classe 

de aplicações para RSSFs: 

• Gerenciamento de Energia e Recursos Limitados 

O suporte à criação de regiões lógicas em uma RSSF, oferecido pelo TS-

Mid, constitui um importante mecanismo para redução de consumo de energia à 

medida que os dados coletados são agregados nessas regiões. Regiões lógicas 

têm como principal benefício o decréscimo no número de transmissões e com 

isso, um acréscimo no tempo de vida da rede. 

• Escalabilidade, Mobilidade e Topologia Dinâmica da Rede 

O TS-Mid adota um modelo de comunicação baseado em espaço de 

tuplas, que conforme visto anteriormente (Seção 2.2.2) provê um estilo de 

comunicação assíncrono e desacoplado em ambos os tempo e espaço, em que 

provedores e receptores não precisam estar disponíveis no mesmo instante e 

lugar. Isso atende às características inerentes à natureza dinâmica de uma 

RSSF, tais como: freqüentes mudanças na topologia da rede, inclusão de novos 

nós e mobilidade. Além disso, a API do TS-Mid oferece operações que 

facilitam a redefinição das regiões lógicas para a adição e remoção dos nós. 

• Heterogeneidade 

O middleware TS-Mid é construído sobre o sistema operacional TinyOS. 

Esse sistema dá suporte a uma ampla variedade de plataformas de sensores e 

sua natureza open-source tem permitido o desenvolvimento de novos algoritmos 

e protocolos por diferentes comunidades de usuários.  

• Agregação de Dados:  

TS-Mid provê um serviço de agregação de dados nas regiões lógicas. A 

partir da requisição de execução de uma operação de leitura, é possível definir o 

modo de operação do serviço (execução no espaço de tuplas local ou sobre uma 

região) e a função agregadora (por exemplo, soma ou média). 

• Paradigma de Programação 
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O TS-Mid adota o modelo de programação orientado a componentes do 

TinyOS. Esse estilo de programação permite a construção de sistemas, 

atendendo todas as etapas de desenvolvimento em concordância com a 

engenharia de software. Dessa forma, o TS-Mid promove aos desenvolvedores 

de aplicações para RSSFs todas as facilidades oferecidas por esse estilo de 

programação, tais como, reuso dos componentes de software, código menor e 

mais legível, além de permite melhor controle sobre a complexidade e 

gerenciamento de mudanças. 

4.2 Arquitetura 

A arquitetura do TS-Mid é ilustrada na Figura 4.2. Ela consiste de três 

principais componentes (LRSpaceM, AggregateM e TSpaceM) integrados por 

um componente de configuração LRSpaceC. Este é o único componente nesC 

que uma aplicação remota deve incluir para usar os serviços de middleware 

oferecidos através da interface TSpace. 

O módulo LRSpaceM implementa as operações relacionadas à criação e 

interação com as regiões lógicas. Adicionalmente, esse módulo armazena 

informações sobre essas regiões em um repositório. As operações 

implementadas nesse módulo são usadas pelo nó sorvedouro para delegar 

requisições de leitura e registro de notificação de eventos para os nós líderes 

das regiões lógicas. Da mesma forma, o componente LRSpacesM é usado pelo 

nó líder para solicitar a execução de operações aos nós membros da região. 

Além disso, quando tuplas do tipo entry (tupla em que todos os campos 

possuem valores) compatíveis ao um template (tupla que contém pelo menos um 

campo null) fornecido são retornadas, esse módulo usa o componente 

AggregateM para realizar a agregação dos dados coletados. 
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Figura 4.2 Arquitetura do TS-Mid. 

O componente AggregateM provê os serviços para a agregação de dados 

nas regiões lógicas, de acordo com os critérios estabelecidos durante a 

requisição de operações de leitura. 

O componente módulo TSpaceM implementa as operações relacionadas à 

forma de acesso ao espaço de tuplas mantido por cada nó pertencente à região 

lógica. Esse componente armazena as entries em um espaço de tuplas local e 

executa o processo de “matching” (processo de busca de uma entry no espaço 

de tuplas) durante a execução de operações de leitura sobre esse espaço. 

TSpaceM também é responsável por notificar o nó líder a ocorrência de um 

evento registrado a qualquer momento que ele aconteça. 

Conforme descrito anteriormente, o TS-Mid foi desenvolvido sobre o 

sistema TinyOS. Esse sistema operacional fornece uma série de serviços (e.g., 

serviços de tempo, envio e recebimento de mensagens) na forma de 

componentes de software para abstração de primitivas de mais baixo nível de 

acesso aos recursos da rede. O componente GenericComm é um módulo do 
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TinyOS que dá suporte à comunicação entre componentes remotos. O TS-Mid 

usa o GenericComm para ambas as comunicação entre a aplicação cliente e o 

míddleware (aplicação/nó sorvedouro, através de porta serial), e entre os nós da 

rede (sorvedouro/líder e líder/membros, por rádio freqüência). 

A seção a seguir descreve em detalhes o projeto e a implementação de 

cada um desses componentes . 

4.3 Detalhando os Componentes 

Todos os aspectos do projeto do TS-Mid foram tomados visando a sua 

customização e extensão de forma simples e clara. Portanto, para prover essas 

facilidades o TS-Mid é baseado no modelo de componentes do TinyOS.  

Conforme descrito anteriormente, a arquitetura do TS-Mid é composta 

basicamente por três componentes principais (LRSpaceM, AggregateM e 

TSpaceM) interconectados por um componente de configuração (LRSpaceC). 

Por sua vez, esses componentes fazem uso de outros componentes (e.g., 

PacketHandlerC, DataSensingC, LogicalRegionRepositoryC) para 

prover os seus serviços. A seguir, são apresentados os componentes de software 

que constituem todo o projeto TS-Mid: 

• LRSpaceC  

Essencialmente, o desenvolvedor precisa apenas incluir em sua aplicação 

o componente de configuração LRSpaceC para utilizar TS-Mid. Os serviços 

oferecidos pelo LRSpaceC estão definidos na interface TSpace e 

implementados pelo componente módulo LRSpaceM. A Figura 4.3 apresenta 

esse componente em detalhes. 

O módulo LRSpaceM implementa as operações da interface TSpace 

relacionadas à criação e interações com as regiões lógicas. Esse componente 

usa os serviços do componente TS-Mid PacketHandlerC para receber uma 

requisição para execução de uma operação e também encaminhar o resultado de 

volta para o solicitante.  

As operações implementadas nesse módulo são usadas pelo nó 

sorvedouro para delegar requisições de leitura e registro de notificação de 

eventos para os nós líderes das regiões lógicas. Da mesma forma, o componente 
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LRSpacesM é usado pelo nó líder para solicitar a execução de operações aos 

nós membros da região através do componente TSpaceC. Durante a execução 

de operações de leitura e notificação de ocorrência de eventos, esse componente 

usa o componente DataSensingC para armazenar os dados fornecidos pelos 

membros da região para uso futuro. Ao finalizar a coleta de dados, o 

LRSpacesM faz uso das operações fornecidas pelo componente AggregateC 

para realizar o serviço de agregação dos dados coletados.  

Main

PacketHandlerC

LRSpaceM

StdControl

PacketHandler

TSpace

LRSpaceC

DataSensingC
TimerC

<TinyOS>

AggregateC

Aggregate

StdControl

StdControl

TSpaceC

TSpace

StdControl

LogicalRegionRepositoryC

StdControl

DataSensing Timer

StdControl

LogicalRegionRepository

 
Figura 4.3 A configuração LRSpaceC é o único componente a ser usado 

pelas aplicações para interação com a RSSF. 

O componente TimerC faz parte da biblioteca de componentes fornecida 

pelo TinyOS e é usado pelo LRSpacesM para controle de tempo de execução 

das operações de leitura sobre a região lógica. Isso é útil quando uma requisição 

de operação de leitura define um período de tempo (timeout) que o nó líder da 

região lógica deve aguardar para recepção de dados coletados pelos membros 

dessa região. Após o término do tempo, o componente LRSpacesM aciona o 

serviço de agregação de dados do componente AggregateC e retornar o 

resultado para o nó sorvedouro. 

Adicionalmente, o componente LRSpaceM é responsável por manter e 

recuperar as informações das regiões lógicas, como por exemplo, quais regiões 

lógicas foram criadas, o identificador de cada região, que nó é o líder e também 

quais nós fazem parte da região. Para isso, esse componente usa os serviços 
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providos pelo componente LogicalRegionRepositoryC (descrito 

posteriormente). 

• TSpaceC 

As operações de escrita e leitura de entries (Seção 2.4.1) em um espaço 

de tuplas, realizado por cada nó membro da região lógica, são fornecidos pelo 

componente TSpaceC. Além destas operações, a interface TSpace também 

prevê uma operação para registro de notificação de eventos. O módulo 

TSpaceM é o componente responsável pela implementação dessas operações. A 

Figura 4.4 apresenta os componentes usados para prover esses serviços. 

TSpaceC

StdControl

BufferC

Buffer

TSpaceM

TSpace
StdControl

TupleSpaceRepositoryC
TupleSpaceRepository

SensingStdControl

PacketHandlerC

PacketHandler

 
Figura 4.4 Visão geral do componente TSpaceC. 

O componente TupleSpaceRepositoryC mantém um repositório 

utilizado pelo módulo TSpaceM para armazenamento e recuperação das tuplas. 

O componente TupleSpaceRepositoryC também fornece uma abstração para 

a interface ADC, que é usada para interagir com os sensores requisitando a 

leitura de valores físicos tais como temperatura, luminosidade, ruído, etc. Dessa 

forma, o componente TSpaceM abstrai detalhes de mais baixo nível, ficando 

apenas responsável por manter informações relacionadas às entries: o tipo de 

sensor utilizado e o lease atual. 

Durante o processo de escrita das entries no espaço de tuplas, o 

componente módulo TSpaceM verifica se há algum serviço de notificação 

registrado. Na ocorrência de um entry compatível com o template (Seção 2.4.1) 

registrado, esse componente encaminha uma mensagem de notificação para o nó 
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líder. De maneira semelhante, após a execução de uma operação de leitura, o 

TSpaceM usa os serviços providos pelo componente PacketHandlerC para 

encaminhar o resultado da operação para o nó líder. Entretanto, devido à 

natureza assíncrona das operações do TS-Mid, esse módulo armazena as 

mensagens em um buffer através do componente BufferC, para então serem 

posteriormente transmitas pelo componente PacketHandlerC.  

O módulo TSpaceM também é responsável por realizar a exclusão de 

entries e de templates (para notificação de eventos) sempre que o lease (Seção 

2.4.2) encontra-se expirado. 

• PacketHandlerC  

O componente PacketHandlerC é responsável pelo serviço de envio de 

mensagens do middleware e também por gerenciar requisições entre a aplicação 

cliente e o nó sorvedouro, nós sorvedouro e líder, e por fim, entre o nó líder e 

nós membros da região. Conforme apresentado na Figura 4.5, os serviços 

providos por esse componente são definidos pela interface PacketHandler e 

implementados pelo componente módulo PacketHandlerM. 

PacketHandlerM

StdControl
PacketHandler

PacketHandlerC

LRSpaceC

TSpace

TransportC

StdControl

Transport

PacketRepositoryC

StdControl

PacketRepository

StdControl

BufferC

Buffer

 
Figura 4.5 Visão geral do componente PacketHandlerC. 

Ao receber uma mensagem, o componente PacketHandlerM 

desempacota o conteúdo, identifica qual operação está sendo solicitada e em 

seguida envia a requisição para o componente LRSpaceC atender ao pedido. 

Durante a realização desse processo, esse componente verifica o escopo de 
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execução da operação, ou seja, se ela deve ser realizada localmente ou 

encaminhada para outro nó. Caso a mensagem necessite ser enviada para vários 

nós, por exemplo, para todos os nós membros de uma região em que é solicitada 

a execução de leitura, o componente PacketHandlerM armazena as mensagens 

usando os serviços oferecidos pelo componente BufferC para que sejam 

transmitidas assim que possível. Esse módulo usa os serviços providos pelo 

componente TransportC para envio e recebimento de mensagens na rede de 

sensores.  

Outra função importante desse componente é manter a lista de 

requisições recebidas para posterior envio de resposta. Dessa forma, é possível 

gerenciar diversas solicitações em diferentes regiões lógicas. Para isso, 

PacketHandlerM usa os serviços fornecidos pelo componente 

PacketRepositoryC. 

• TransportC 

A Figura 4.6 ilustra o componente TransportC. Esse componente é uma 

abstração para o módulo GenericComm pertencente à biblioteca de 

componentes do TinyOS. O componente GnnericComm usa várias interfaces de 

mais baixo nível para prover comunicação entre os componentes remotos: 

AMStandard para implementar Mensagens Ativas, UARTNoCRCPacket para 

comunicar com os nós através da porta serial e RadioCRCPacket para 

comunicação via rádio. O componente TransportC usa os serviços providos 

pelas interfaces SendMsg e ReceiveMsg implementadas pelo módulo 

GennericComm para envio e recepção de mensagens.  

Ao receber uma mensagem, o componente TransportM direciona essa 

mensagem para o componente PacketHandlerC, responsável pelo serviço de 

envio de mensagens na rede de sensores. 
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Figura 4.6 Visão geral do componente TransportC. 

• PacketRepositoryC 

O componente PacketRepositoryC (Figura 4.7) é responsável por 

manter as requisições recebidas pela rede de sensores. Esse componente 

armazena as requisições em uma lista encadeada e possui operações para 

manipulação da lista de requisições, tais como, inserção, exclusão, consulta de 

requisições e limpeza de todo o conteúdo da lista. 

PacketRepositoryStdControl

PacketRepositoryM

PacketRepositoryC

 
Figura 4.7 Visão geral do componente PacketRepositoryC 

• LogicalRegionRepositoryC 

LogicalRegionRepositoryC, conforme ilustrado na Figura 4.8, é o 

componente que mantém a lista atualizada das regiões lógicas criadas. As 

regiões lógicas são armazenadas numa estrutura de dados do tipo lista 

encadeada. As operações definidas na interface LogicalRegionRepository 
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e implementadas pelo módulo LogicalRegionRepositoryM constituem de 

um completo conjunto de operações para manipulação do conteúdo da lista. 

LogicalRegionRepositoryStdControl

LogicalRegionRepository M

LogicalRegionRepositoryC

 
Figura 4.8 Visão geral do componente LogicalRegionRepositoryC. 

• TupleSpaceRepositoryC 

O componente TupleSpaceRepositoryC é usado pelo componente 

TupleSpaceC para armazenamento das entries. TupleSpaceRepositoryC 

serve como espaço de tuplas local, ou seja, espaço de tupla contido em cada 

sensor, usado para escrita e leitura de tuplas por cada nó membro de uma região 

lógica. Adicionalmente, esse componente também é responsável pelo processo 

de geração de novos dados pelo nó. Conforme apresentado na Figura 4.9, os 

serviços oferecidos pelo componente TupleSpaceRepositoryC estão 

definidos por duas interfaces. A interface TupleSpaceRepository especifica 

as operações para armazenamento e manipulação das tuplas; a interface 

Sensing define o serviço que dá início a tarefa de sensoriamento executado 

pelo nó. O componente TupleSpaceRepositoryM implementa os serviços 

definidos por essas interfaces. 

O módulo TupleSpaceRepositoryM usa os serviços de tempo 

fornecidos pelo componente TimerC para gerenciar o intervalo de tempo usado 

pela tarefa de sensoriamento para coleta de dado pelo nó. A partir da primeira 

solicitação de execução de uma operação de leitura, a cada período de tempo, 

esse componente módulo faz a coleta de dado usando a interface (ADC) 

fornecida pelo TinyOS. Ao finalizar a coleta do dado, o módulo sinaliza a 

entrada do novo dado para que o componente TupleSpaceC execute as 

operações de escrita da tupla e verificação da ocorrência de um evento. 
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Figura 4.9 Visão geral do componente TupleSpaceRepositoryC. 

Além disso, o componente TupleSpaceRepositoryM implementa o 

relógio utilizado pelo TupleSpaceC para especificar o lease atual usado na 

escrita de entries no espaço de tuplas e também durante a verificação de tempo 

de expiração das entries. A implementação do relógio conta com um mecanismo 

de contagem de ciclos, isto é, uma instância do componente TimerC é 

inicializado na ocorrência da primeira leitura pelo sensor. Após cada 

interrupção gerada pelo TimerC, o número de ciclos é atualizado. 

• DataSensingC 

DataSensingC, apresentado na Figura 4.10, é um componente que 

provê operações para armazenamento e manipulação das tuplas fornecidas pelos 

nós membros de uma região lógica durante as operações de leitura e notificação 

de eventos. O componente DataSensingM mantém os dados coletados em uma 

estrutura de dados do tipo lista encadeada. 



66 TS-Mid 

 

DataSensingStdControl

DataSensingM

DataSensingC

 
Figura 4.10 Visão geral do componente DataSensingC. 

• BufferC 

O componente BufferC (Figura 4.11) é usado quando uma mensagem 

não pode ser transmitida de imediato. Esse componente é responsável por 

manter as mensagens pendentes em uma estrutura de dados do tipo lista 

encadeada.  BufferC provê um conjunto de operações para manipulação da 

lista definidas na interface Buffer e implementadas pelo módulo BufferM. 

BufferStdControl

BufferM

BufferC

 
Figura 4.11 Visão geral do componente BufferC. 

• AggregateC 

O componente AggregateC é responsável por realizar o serviço de 

agregação de dados nas regiões lógicas. O componente AggregateM provê os 

serviços oferecidos pela interface Aggregate. Esta interface define as 

operações para a execução do serviço de agregação de dados nas regiões lógicas 

de acordo com os critérios estabelecidos durante a requisição de operações de 

leitura. A Figura 4.12 apresenta a interação entre os componentes.  
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Figura 4.12 Visão geral do componente AggregateC. 

4.4 API do TS-Mid 

O middleware TS-Mid foi projetado para dar suporte às implementações 

de aplicações para RSSFs que objetivam o monitoramento de uma região em 

particular. Dessa forma, esse middleware fornece uma API que permite aos 

desenvolvedores de aplicações a criação de regiões lógicas e também a 

interação com essas regiões.  

Nas subseções a seguir será detalhado o funcionamento das operações 

básicas do TS-Mid. 

4.4.1 Criação de Regiões Lógicas 

As operações (comandos nesC) relacionadas manipulação de regiões 

lógicas são definidas na interface TSpace e implementadas pelo componente 

LRSpaceM, conforme mencionado na seção anterior. 

A criação de uma região lógica é realizada através da execução da 

operação setLRSpace. Durante a chamada dessa operação, devem ser 

informados os dados da região lógica: o ID da região, o nó líder e os nós 

membros da região. Essas informações são definidas em uma estrutura de dados 

do tipo: 

LogicalRegion {

   int8_t  lrId;

} 

int8_t  leaderNodeId;

   int8_t  memberNode[LR_MSG_DATA_LENGTH];

LogicalRegion;  

Após ter sido criada, a região lógica pode ser alterada para a remoção ou 

adição de novos nós através da operação changeLRSpaceDone. Uma região 
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lógica pode ser desabilitada usando a operação unsetLRSpace. A aplicação 

cliente também pode consultar as regiões lógicas existentes através da operação 

getLRSpaces.  

4.4.2 Interação com as Regiões Lógicas 

Conforme ilustrado na Figura 4.13, cada região lógica é vista pela 

aplicação como um espaço de tuplas distribuído que representa um conjunto de 

nós (nós membros da região) sob a coordenação de um nó (o nó líder). O espaço 

de tuplas de cada região lógica é formado pela federação dos espaços de tuplas 

fisicamente localizado nos nós membros da região. 

TS-1

LR-2

LR-1

Aplicação

read

TS-2

Espaço
de Tuplas

Espaço
de Tuplas

Espaço
de Tuplas

nó
líder

nó
membro

nó
sorvedouro

  

Figura 4.13 Regiões lógicas (LR) e os espaços de tuplas (TS) na RSSF. 

A aplicação cliente interage com os espaço de tuplas através de 

operações definidas na interface TSpace. Essa interface adota as operações da 

especificação JavaSpaces (apresentada na Seção 2.4) usadas para coordenação 

entre componentes remotos: operações de escrita e leitura, além de um 

mecanismo para notificação de eventos. No TS-Mid essas operações são 

assíncronas permitindo que a aplicação continue operando enquanto o 

middleware processa uma requisição no espaço de tuplas. Dessa forma todas as 

operações de consultas são split-phase: primeiro a operação é solicitada, então 

um evento é sinalizado quando a operação é finalizada. O retorno de cada 

operação é uma constante que indica se a operação foi executada com sucesso 

ou houve falha (SUCCESS ou FAIL). 
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O principal parâmetro utilizado pelas operações é uma tupla do tipo 

entry. Em geral, uma tupla é usada durante a execução de operações de 

consultas e operações de escrita de dados em um espaço de tuplas. Uma tupla é 

representada pela seguinte estrutura de dados: 

Entry {

   uint8_t  sensorType;

   u

} 

int8_t  value;

   Aggregate aggregate;

   Criteria criteria;

Entry;  

O primeiro campo indica o tipo de sensor a ser consultado. Os valores 

previstos pelo TS-Mid são (TEMPERATURE, LIGHT ou HUMIDITY). O segundo 

campo contém a leitura atual do sensor. O terceiro campo corresponde aos 

parâmetros usados no serviço de agregação de dados. Esse campo define ambos 

o tipo de função agregadora, que atualmente pode ser SUM ou AVERAGE, e o 

escopo de execução da operação: sobre o espaço de tupla do member node 

(LOCAL) ou sobre a região lógica (REGION). O ultimo campo contém o critério a 

ser assumido durante a execução da operação (MORE_THAN, MINOR_THAN e 

EQUAL) e o intervalo máximo e mínimo para o valor a ser consultado: 

Criteria {

   uint8_t  criteria;

   u

} 

int8_t  min;

   uint8_t  max;

Criteria;  

Além de uma tupla, cada operação usada para interagir com o espaço de 

tuplas deve informar a região lógica e o lease/timeout para a operação. O lease 

permite definir o intervalo de tempo de validade de uma entry escrita no espaço 

de tuplas. Uma vez o lease expirado, a entry é removida do espaço de tuplas. 

Operações de leitura devem informar o tempo em milissegundos (timeout) que a 

aplicação irá aguardar que uma entry compatível ao template seja escrita no 

espaço.   

A aplicação pode obter os dados de um espaço de tuplas usando as 

operações de leitura read e take. A operação take lê a tupla e remove-a do 

espaço de tuplas, enquanto a operação read apenas lê a tupla. Inicialmente, ao 

receber uma requisição, por exemplo, para execução da operação read, o 
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componente LRSpaceM encaminha a solicitação para o componente TSpaceM 

dos nós membros da região para executar o processo de matching sobre o 

espaço de tuplas local. O processo de matching diz respeito à busca de uma 

entry no espaço de tuplas que atenda aos critérios definidos no template 

passado como parâmetro na chamada da operação de leitura. No momento da 

execução desse processo, os campos do template relativos ao tipo de sensor 

(sensorType) e o critério (criteria) são comparados aos valores das entries 

escritas no espaço de tuplas. Na primeira ocorrência de uma entry, o evento 

readDone é sinalizado pelo componente TSpaceM retornando a tupla 

compatível para o componente LRSpaceM do nó líder. Caso nenhum valor seja 

encontrado, esse componente aguarda durante um período de tempo (timeout), 

definido na operação de leitura, para que uma entry compatível seja escrita no 

espaço de tuplas. 

Antes de executar uma operação de leitura (read ou take), o módulo 

TSpaceM remove todas as entries escritas no espaço de tuplas que possuem o 

valor do lease inferior ao intervalo de tempo de validade, especificado durante 

a configuração do middleware, evitando, com isso, que uma entry inválida seja 

consultada.  

O componente LRSpaceM usa os serviços de tempo do componente 

TimerC para gerenciar o tempo de espera por entries solicitadas aos espaço de 

tuplas distribuídos sobre a região lógica. Ao receber a primeira entry, o 

componente LRSpaceM inicializa o relógio através da operação Timer.start 

do componente TimerC. Ao expirar o timeout, o componente TimerC sinaliza 

o evento Timer.fired para o componente LRSpaceM. 

Adicionalmente, antes da transmissão do resultado para a aplicação, os 

valores das entries recebidas dos espaços de tuplas distribuídos são 

computados. O componente AggregateM é usado para execução do serviço de 

agregação de dados: 

entry.value = call Aggregate.aggregateTo(

                          sensingDataList,

                          entry.aggregate) ; 
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Durante a execução da operação aggregateTo para a agregação de 

dados, o componente LRSpaceM fornece os dados coletados  e também os 

parâmetros do campo aggregate definido no template (usado na operação de 

leitura read ou take). Além da agregação de dados sobre uma região lógica, 

esse serviço também pode ser realizado sobre um espaço de tuplas local, ou 

seja, em cada member node da região. Conforme apresentado anteriormente, o 

escopo de execução da operação é definido pelo campo scope da estrutura de 

dados Aggregate. Após a consulta da entry no espaço de tuplas local, o 

componente TSpaceM verifica o valor determinado para o campo scope e 

realiza a tarefa de maneira semelhante ao processo de agregação de dados sobre 

a região lógica. 

A escrita de entries no espaço de tuplas é realizada por meio da operação 

write. Diferentemente das operações de leitura, a operação write não é 

acionada pela aplicação cliente. Essa operação é executada pelo componente 

TSpaceM. O processo de escrita de uma entry no espaço de tuplas é iniciado 

quando a primeira solicitação de leitura de dados do espaço é realizada. Após a 

execução dessa operação, o componente TSpaceM inicializa um relógio 

(serviços de tempo providos pelo componente TinyOS TimerC) para a coleta de 

dado pelo nó. De tempos em tempos, um evento é sinalizado indicando a 

finalização da leitura do sensor, para então ser realizada a escrita do dado no 

espaço de tuplas. Adicionalmente, antes de ser armazenada, a entry recebe um 

lease indicando o tempo relativo de sua escrita no espaço de tuplas. 

Como a versão do TinyOS 1.x usada na construção do TS-Mid não 

fornece um serviço de tempo real do sistema,  foi necessário a utilização de um 

mecanismo de contagem de ciclos para gerenciar o valor atual do lease e 

também o momento de sua expiração. Após cada interrupção do relógio, 

sinalizando a coleta de dado pelo nó (através do componente TimerC), o 

contador é incrementado de uma unidade. O intervalo de tempo entre as 

interrupções do relógio (o que corresponde cada unidade do ciclo, por exemplo, 

1000 milissegundos) é definido pela constante TIMER_REPEAT_SENSING do 

arquivo de configuração LRSCmdMsg.h do TS-Mid. 
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Outro importante serviço provido pelo TS-Mid diz respeito ao registro de 

requisições de notificação de eventos através da operação notify. Uma 

requisição de notificação permite que a aplicação cliente registre interesse em 

futuras entries escritas em um espaço de tuplas. Isto permite que uma aplicação 

monitore mudanças nas regiões lógicas (e.g., mudanças súbitas de 

temperatura.). 

Sempre que uma tupla é escrita, o componente TSpaceM  realiza o 

matching de acordo as condições de disparo definidas no template informado na 

solicitação da operação notify. O evento notifyListener é 

automaticamente sinalizado quando uma tupla compatível é escrita no espaço de 

tuplas. TS-Mid permite que para cada região lógica criada seja registrada uma 

requisição de notificação de eventos  diferente. 

Assim como as entries, as requisições de notificação executadas através 

da operação notify também fazem uso do lease. A qualquer momento que essa 

operação é invocada deve ser definido o intervalo de tempo que essa notificação 

é válida. Uma vez o tempo do lease expirado, a notificação é removida do 

espaço de tuplas. 

4.5 Aplicando o TS-Mid 

Conforme discutido na Seção 4.4, a API do TS-Mid provê um conjunto 

completo de operações para criação de regiões lógicas bem como operações que 

permitem interação com essas regiões. Nesta seção, cada operação definida pela 

interface TSpace é apresentada na forma de uma seqüência de ações que 

acontecem durante a sua execução. Nessa seqüência são ilustrados os agentes 

participantes (aplicação, nó sorvedouro, nó líder e nós membros da região) e 

também os componentes do middleware usados durante o processo. 

• setLRSpace 

Como mencionado anteriormente (na Seção 4.4.1), a aplicação cliente 

usa a operação setLRSpace para criação de regiões lógicas. Ao requisitar a 

execução dessa operação, a aplicação deve informar o nó líder e os nós 

membros da região. A Figura 4.14 ilustra a seqüência de ações realizadas 

durante a execução dessa operação.  
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Cliente TS-Mid 

Aplicação PacketHandlerM
<sorvedouro>

LRSpaceM
<sorvedouro>

LogicalRegionRepositoryM
<sorvedouro>

setLRSpace (logicalRegion)

envio da requisição:
setLRSpace (logicalRegion)

armazena
a requisição

insert (logicalRegion)
ID da região lógica

ID da região lógica

remove
a requisição

 
Figura 4.14 Diagrama de sequência da operação setLRSpace. 

Inicialmente a requisição é transmitida ao nó sorvedouro que serve como 

estação base para a rede de sensores. O componente PacketHandlerM recebe a 

mensagem da camada de transporte (componente TransportM) e envia a 

requisição para que o componente LRSpaceM execute o pedido. O componente 

PacketHandlerM também armazena as requisições pendentes, usando para 

isso as operações do componente PacketRepositoryM. Ao receber a 

invocação para a operação setLRSpace, o componente LRSpaceM usa as 

operações providas pelo componente LogicalRegionRepositoryM  para 

armazenar as informações da região lógica e gerar um novo ID para essa região. 

Logo em seguida, o componente LRSpaceM encaminha o pedido de resposta ao 

PacketHandlerM. Por fim, esse componente remove a requisição da lista de 

requisições pendentes e transmite o resultado da operação de volta para a 

aplicação. 

• changeLRSpace 

Em virtude da topologia dinâmica, inerente às RSSFs, alterações na 

estrutura das regiões lógicas devem ser previstas. Dessa forma, a interface 

TSpace define a operação changeLRSpace para esse propósito.  

Conforme ilustrado na Figura 4.15, ao solicitar mudanças em uma região 

lógica, a aplicação deve informar os dados da nova composição da região 

(conteúdo da estrutura de dados LogicalRegion). Assim como acontece em 

todas as interações ocorridas entre as aplicações e o TS-Mid, a requisição dessa 

operação é encaminhada ao nó sorvedouro da RSSF. Conforme descrito 
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anteriormente (Seção 4.3), o componente TransportM recebe a mensagem e 

entrega para o componente PacketHandlerM que faz a tarefa de envio da 

solicitação para o componente LRSpaceM e armazena a requisição (através do 

componente PacketRepositoryM) para posteriormente retornar o resultado da 

operação de volta ao solicitante.  

Cliente TS-Mid 

Aplicação LRSpaceM
<sorvedouro>

LogicalRegionRepositoryM
<sorvedouro>

changeLRSpace (logicalRegion)

encaminha a requisição:
chanceLRSpace (logicalRegion)

found (ID_logicalRegion)

memberUnregistry

logicalRegion

busca
a região lógica

* interrompe escrita de entries
* remove as tuplas do espaço de tuplas
* remove o registro de notificação de eventos

* interrompe outra operações em execução
* limpa todos repositórios de dados
* usados em operações de leitura e 
  notificação de eventos

LRSpaceM
<líder>

TSpaceM
<nós membros>

changeLRSpaceDone

changeLRSpaceDone

atualiza
a região lógica

update (logicalRegion)

result_t (SUCCESS)

 

Figura 4.15 Diagrama de sequência da operação changeLRSpace.  

Inicialmente, o componente LRSpaceM do nó sorvedouro consulta os 

dados atuais da região lógica, mantidos pelo componente 

LogicalRegionRepositoryM, e encaminha a requisição para que o nó líder 

verifique quais nós membros devem permanecer ou ser adicionados e quais 

deverão ser inativados da região. Essa verificação é realizada pelo componente 

LRSpaceM do nó líder. No caso de nós que devem ser inativados, esse 

componente envia aos membros da região uma solicitação para sua inativação 

através da operação memberUnregistry implementada pelo componente 

TSpaceM. Essa operação faz a interrupção dos processos de escrita de entries 

no espaço de tuplas (operação write) e notificação de eventos (registrada 

através da operação notify), bem como, remove todas as entries existentes no 

espaço de tuplas. Adicionalmente, são excluídas todas as requisições de leituras 

pendentes mantidas pelo componente PacketHandlerM. Um evento 
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changeLRSpaceDone é sinalizado sempre que um nó membro finaliza a 

execução dessa operação. 

Ao receber a notificação changeLRSpaceDone, assim como os nós 

membros, o nó líder extingue as solicitações pendentes de leitura do espaço de 

tuplas. Além disso, o componente LRSpaceM também reinicializa os 

repositórios que mantém os dados coletados durante as operações de leitura e 

notificação de eventos (através de diferentes instâncias do componente 

DataSensingM) para evitar a ocorrência de inconsistências tais como uso de 

leituras de nós que não fazem mais parte da região monitorada. 

Por fim, o componente LRSpaceM do nó sorvedouro é notificado do 

término das alterações da estrutura da região lógica. Esse componente então 

atualiza as informações da região lógica usando a operação update do 

componente LogicalRegionRepositoryM e solicita a transmissão do 

resultado da operação (através do componente PacketHandlerM) de volta para 

a aplicação. 

• unsetLRSpace 

A operação unsetLRSpace, usada para inativação de uma região lógica, 

segue o mesmo fluxo de execução da operação changeLRSpace apresentado 

anteriormente. Diferentemente dessa operação, todos os nós membros da região 

lógica recebem do nó líder da região uma requisição para sua inativação 

(realizada através da operação memberUnregistry). Outra diferença se 

encontra na interação entre os componentes LRSpaceM e 

LogicalRegionRepositoryM do nó sorvedouro. Nessa operação, o 

componente LRSpaceM solicita a remoção das informações sobre a região 

lógica usando a operação remove provida pelo componente 

LogicalRegionRepositoryM. 

• getLRSpaces 

A operação getLRSpaces permite que a aplicação cliente obtenha 

informações sobre as regiões lógicas existentes. A Figura 4.16 mostra a 

seqüência de operações executadas durante a realização dessa operação. A 

estação base da RSSF (nó sorvedouro) é responsável por manter as informações 



76 TS-Mid 

 

sobre as regiões lógicas criadas, tais como: o ID da região, que nó é o líder e os 

nós membros de cada região. Conforme discutido na Seção 4.3, o componente 

LRSpaceM provê esse serviço. Ao receber a requisição para executar a operação 

getLRSpaces, esse componente consulta as regiões lógicas mantidas pelo 

componente LogicalRegionRepositoryM. Em seguida, uma lista de regiões 

lógicas é devolvida como resposta da execução para a aplicação através do 

componente PacketHandlerM. 

Cliente TS-Mid 

Aplicação PacketHandlerM
<sorvedouro>

LRSpaceM
<sorvedouro>

LogicalRegionRepositoryM
<sorvedouro>

getLRSpaces ()

envio da requisição:
getLRSpaces ()

armazena
a requisição

logicalRegions

logicalRegions

remove
a requisição

getAll ()

logicalRegions

consulta todas
 as regiões lógicas

armazenadas

 
Figura 4.16 Diagrama de sequência da operação getLRSpaces. 

• read 

Conforme mencionado anteriormente, a operação read lê dados em um 

espaço de tuplas. Quando uma aplicação solicita leituras através dessa 

operação, ela deve especificar um template, contendo os critérios a serem 

usados durante a consulta de uma entry. Em seguida, a aplicação deve informar 

a região lógica e por fim, o intervalo de tempo (timeout) que a operação deve 

aguardar para que uma entry compatível apareça no espaço de tuplas. A Figura 

4.17 apresenta a interação entre os componentes do TS-Mid usados na execução 

da operação read.  

Inicialmente, quando o nó líder recebe a requisição, o componente 

LRSpaceM encaminha o pedido de leitura de entries aos nós membros da região 

lógica. Cada membro consulta o espaço de tuplas local, em busca de uma tupla 

compatível com o template fornecido durante a chamada da operação. O 

componente TSpaceM é responsável por executar esse processo. A primeira 

tarefa realizada por esse componente é a remoção de entries que possuem o 
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lease expirado, evitando com isso, que uma entry inválida seja consultada. Para 

isso, esse componente solicita a execução dessa atividade através da operação 

removeAll. O valor do lease atual deve ser informado para que o 

TupleSpaceRepositoryM, responsável por gerenciar o espaço de tuplas, 

possa localizar as entries que contém o lease inválido. Em seguida, é realizada 

a leitura de uma entry no espaço de tuplas. 

armazena
o dado recebido
por cada 

nó membro

<entry>

interrompe relógio:
Timer.stop ()

readDone (<entry>)

insert (<entry>)

consulta uma entry 
no espaço de tuplas:
processo de 
matching semântico<entry>

getAll ()

dataList
consulta
os dados coletados,

removendo-os
do repositório

inicializa relógio:
Timer.start (timeout)

computa os dados coletados
de acordo com os parâmetros

definidos no campo aggregate

found (<template>)

remove entries
com lease expirado

removeAll (leaseActual)

leaseActual

consulta 
lease atual

getLease ()
read (<template>)

read ( <template>, 
           logicalRegion,
           timeout )

LRSpaceM
<líder>

DataSensingM
<líder>

AggregateM
<líder>

Aplicação

Cliente TS-Mid 

TSpaceM
<membros>

TupleSpaceRepositoryM
<membros>

 

Figura 4.17 Diagrama de sequência da operação read. 

O componente TSpaceM informa ao TupleSpaceRepositoryM o 

template que deve ser usado durante o processo de matching realizado por esse 

componente. Assim que uma entry compatível com o template é encontrada, a 

tupla é retornada ao componente TSpaceM, que por sua vez responde ao pedido 

de leitura solicitado pelo nó líder, sinalizando o evento readDone. 

Sempre que uma entry é retornada ao nó líder, o componente LRSpaceM 

é encarregado de armazená-la em um repositório temporário mantido pelo 

componente DataSensingM. Esse processo acontece até que todos os dados 

sejam coletados pelos nós membros. Após a coleta de dados, o módulo 
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LRSpaceM verifica os parâmetros especificados no template para a execução do 

serviço de agregação de dados. Conforme já descrito na Seção 4.3, o 

componente AggregateM usa esses parâmetros para computação dos dados 

através da operação aggregateTo. O valor resultante é armazenado na entry 

para que seja retornada à aplicação. 

insert (<entry>)

aggregateTo (dataList, aggregate)

LRSpaceM
<líder>

read (<template>)

getLease ()

TSpaceM
<membros>

readDone (<entry>)

removeAll (leaseActual)

leaseActual

found (<template>)

<entry>

getAll ()

dataList

<entry.value>

start (timeout)

fired ()

TimerC
<líder>

stop ()

 
Figura 4.18 Diagrama da sequência de execução do timeout durante a 

operação read. 

Logo que a primeira entry é lida e transmitida para o nó líder, o 

componente LRSpaceM controla o timeout da operação. Conforme descrito na 

Seção 4.4.2, os serviços de tempo são providos pelo componente TimerC do 

TinyOS. A operação start é usada para dar início à contagem do tempo gasto 

durante a coleta de dados pelos nós. Quando esse intervalo de tempo expira, o 

componente TimerC sinaliza o evento fired. Ao ser notificado da expiração 

do timeout, o componente LRSpaceM inicia o processo de agregação de dados 

ainda que nem todos os nós membros tenham retornado uma entry do espaço de 

tuplas. A Figura 4.18 ilustra essa seqüência de execução. 

• take 

As ações realizadas durante a execução da operação de leitura take 

seguem praticamente a mesma seqüência da operação read. A diferença entre 

as duas execuções acontece no momento da consulta de uma entry no espaço de 
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tuplas. No instante em que uma entry é encontrada, o componente 

TupleSpaceRepositoryM faz uma cópia dessa tupla e em seguida remove a 

entry original do espaço de tuplas usando a operação removeEntry. 

Diferentemente do que acontece na operação read, em que uma entry é apenas 

copiada sem que seja removida do espaço. Além disso, leituras realizada com a 

operação take são finalizada com a sinalização do evento takeDone. 

• write 

Diferentemente das demais operações definidas pela interface TSpace, a 

operação write, usada para escrita de dados no espaço de tuplas, é usada 

internamente pelo TS-Mid. Conforme descrito na Seção 4.4.2, o processo de 

escrita de entries no espaço de tuplas é iniciado após ser requisitada a primeira 

solicitação de leitura (através da operação read ou take) pela aplicação. Como 

apresentada na Figura 4.19, o componente TSpaceM verifica a existência de 

alguma entry escrita no espaço de tuplas (mantido pelo componente 

TupleSpaceRepositoryM). Caso o espaço de tuplas esteja vazio, o módulo 

TupleSpaceRepositoryM inicia o processo de sensoriamento de dados pelo 

nó. 

A coleta de dados acontece em intervalos de tempo (TIME_WRITING) 

pré-definidos. Para isso, o componente TupleSpaceRepositoryM usa os 

serviços de tempo fornecidos pelo componente TimerC. Inicialmente, o relógio 

para controle da escrita de dados é iniciado e a partir desse momento, o TS-Mid 

continua sua execução até que uma interrupção realizada pelo componente 

TimerC seja sinalizada, indicando a expiração do tempo. Sempre que esse 

evento é sinalizado, o componente TupleSpaceRepositoryM solicita a leitura 

de um dado pelo nó usando a operação getData da interface ADC.  
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LRSpaceM
<líder>

read (<template>)

contagem
dos ciclos até

o intervalo de tempo 
determinado,

para sinalizadar
uma interrupção

Photo
<membros>

TupleSpaceRepositoryM
<membros>

verificação que nenhuma entry 
foi escrita no espaço de tuplas,
então inicia o processo de

leitura de dados:
Sensing.start()

found (<template>)

start (TIMER_REPEAT, TIME_WRITING)

fired ()

TimerC
<membros>

TSpaceM
<membros>

getData ()

dataReady (uint16_t data)

Após a coleta o dado é
encaminhado ao TSpaceM
através da tarefa writeTask()

O ADC do
faz a leitura do dado
no nó-sensor faz

sensingDone (uint16_t data)

getLease ()

consulta 
lease atual

execução da operação
write (<entry>)

leaseActual

armazena a entry
no espaço de tuplas

insert (entry, lease)

 

Figura 4.19 Diagrama de sequência da operação write. 

Quando a leitura um dado é concluída, um evento dataReady é 

disparado retornando o valor coletado ao módulo TupleSpaceRepositoryM 

que encaminha o resultado para que o componente TSpaceM possa gerar a tupla 

através da operação write. Esse componente completa as informações da entry 

com o valor recebido pela leitura do sensor, o tipo de sensor utilizado e o lease 

atual, para então solicitar ao componente TupleSpaceRepositoryM a 

inserção da entry no espaço de tuplas usando a operação insert. 

• notify 

Além da consulta de dados de um espaço de tuplas, o usuário da 

aplicação pode desejar monitorar possíveis alterações de comportamento em 

uma região lógica. Conforme visto na Seção 4.4.2, a interface TSpace define a 

operação notify que permite o registro de uma requisição para notificações de 

eventos em uma determinada região. 
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Assim como acontece nas operações de leitura, a aplicação deve informar 

os critérios a serem observados (template) para que ocorra a notificação. Além 

do template, também devem ser informados a região lógica que se deseja 

monitorar e o intervalo de tempo (lease) que essa notificação é válida. 

Como previamente mencionado, as requisições para interação com as 

regiões lógicas são intermediadas através do nó sorvedouro. Este nó encaminha 

o pedido para que o líder da região possa executar a operação solicitada. Dessa 

forma, ao receber uma solicitação para o registro de notificação, o componente 

LRSpaceM armazena a requisição (para posterior resposta ao pedido) e em 

seguida, encaminha a solicitação de registro de notificação de eventos para os 

nós membros da região. Isto acontece porque o pedido de notificação é 

realizado durante a escrita de tuplas no espaço de tuplas que é distribuído entre 

os nós membros de uma região. 

A Figura 4.20 ilustra a seqüência de ações realizada para a notificação de 

eventos através da operação notify. Ao receber a requisição para instalação de 

um registro de notificação de eventos, o componente TSpaceM do nó membro 

armazena os parâmetros (o template e o lease de validade dessa notificação) a 

serem usados durante o processo de monitoramento.  A partir desse momento, 

sempre que uma entry é escrita, o componente TSpaceM  realiza o matching de 

acordo as condições de disparo definidas no template, informado na solicitação 

da operação. Quando uma tupla compatível é escrita no espaço de tuplas, um 

evento notifyListener é automaticamente sinalizado para o nó líder da 

região lógica. 

O componente LRSpace desse nó armazena as entries notificadas usando 

o componente DataSensingM e aguarda que um determinado número de 

ocorrências de notificação de evento  sejam registradas para então notificar a 

aplicação. Assim que freqüência de ocorrências seja satisfatória, isto é, que o 

número de nós membros que notifiquem a presença do evento atinjam ao 

percentual estabelecido durante a configuração do middleware, o nó líder pode 

então computar os valores das entries armazenadas de acordo com os 

parâmetros estabelecidos para o serviço de agregação de dados. Conforme 

explicações anteriores, esse serviço é realizado pelo componente AggregateM 



82 TS-Mid 

 

através da operação aggregateTo. Após a computação, o valor resultante é 

armazenado na entry e retornado à aplicação. 

notify ( <template>, 
            logicalRegion,
            lease)

Cliente TS-Mid 

Aplicação LRSpaceM
<líder>

notify (<template>, lease)

TupleSpaceRepositoryM
<membros>

verificação que nenhuma entry 
foi escrita no espaço de tuplas,
então inicia o processo de

leitura de dados:
Sensing.start() 
Timer.start()

Timer.fired ()
Solicita ao ADC a leitura de dado
pelo sensor: ADC.getData()

Após a coleta o dado é
encaminhado ao TSpaceM
através da tarefa writeTask()

TSpaceM
<membros>

registra o pedido para
notificação de eventos

registra o pedido para
notificação de eventos

sensingDone (data)

getLease ()

após a escrita de entry
pela operação write
é executado o serviço
de notificação de eventos:
notifyListener(entry)

leaseActual

notifyListener (entry)

notifyListener(entry)

verifica se o lease
da notificação é válido

realiza o processo de
matching semântico:
matching(template, entry)

DataSensingM
<líder>

AggregateM
<líder>

<entry>

notifyListener
armazena
o notificação

recebida
por cada 
nó membro

getAll ()

consulta
os dados coletados,

removendo-os
do repositório

insert (entry)

dataList

aggregateTo (dataList, aggregate)

<entry.value>

computa os 
dados coletados

de acordo com 
os parâmetros
definidos no 

campo aggregate

 

Figura 4.20 Diagrama de sequência da operação notify. 

Antes, porém, da execução do matching, o lease do registro de 

notificação é avaliado pelo componente TSpaceM. Caso o intervalo de tempo 

definido no momento da invocação da operação notify pela aplicação esteja 

expirado, o nó líder é informado pelo nó membro através da operação 

notifyUnregistry. Em seguida, o líder solicita que os nós membros da 

região removam o registro da notificação instalada. Ao receber a resposta de 

que a solicitação foi atendida, o componente LRSpaceM do nó líder também 

exclui o registro da notificação, bem como requisita a limpeza do repositório 
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que armazena entries (mantido pelo componente DataSensingM) recebidas 

durante o processo de notificação. 

Detalhes de implementação do TS-Mid podem ser visto no apêndice A. 

4.6 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou o TS-Mid. Ao longo deste capítulo foram 

apresentados, além da visão geral sobre o funcionamento do TS-Mid, os 

requisitos de middleware para RSSFs os quais o TS-Mid atender, os elementos 

que compõe a arquitetura, a API fornecida e os detalhes de implementação. Por 

fim, este capítulo descreveu a seqüência de ações realizada durante a execução 

de cada operação definida na API do middleware. 
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ste capítulo apresenta o estudo de caso usado para mostrar a 

aplicabilidade do sistema do TS-Mid. Inicialmente é apresentado o 

simulador TOSSIM e a interface gráfica TinyViz. Em seguida, é descrita a 

aplicação plugin desenvolvida para o TinyViz. 

5.1 TOSSIM  

TOSSIM [23] é o simulador usado para simulação de RSSFs no TinyOS. 

O TOSSIM faz uso da estrutura do TinyOS para simular eventos discretos  

diretamente do grafo de componentes da aplicação. Esse simulador executa o 

mesmo código usado no hardware da rede de sensores. O TinyOS abstrai cada 

recurso de hardware como um componente. Por substituir um pequeno número 

desses componentes, o TOSSIM emula o comportamento dos componentes de 

hardware traduzindo interrupções de hardware para eventos discretos do 

simulador. Isto inclui ADC (Analog-to-Digital Converter), Relógio, EEPROM 

(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), componente de 

operações de seqüência de boot e diversos componentes na pilha do rádio. Além 

disto, os componentes de baixo nível que abstraem os sensores e atuadores 

também provêem o ponto de conexão para o ambiente simulado. 

O TOSSIM permite capturar o comportamento dos nós em uma 

granularidade fina, possibilitando uma grande variedade de experimentos. Isto 

permite depurar erros e analisar algoritmos em um ambiente controlado. 

Adicionalmente, esse simulador provê diversos mecanismos tais como 

E 
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monitoramento do tráfego dos pacotes, injeção de pacotes na rede de forma 

estática ou dinâmica e ativação da simulação através de uma comunicação com 

o TOSSIM sobre o protocolo TCP/IP.  

TOSSIM possui ainda uma interface gráfica, TinyViz, para visualizar o 

estado da simulação e um mecanismo para controlar a simulação em execução, 

por exemplo, modificando leituras ADC ou estabelecendo probabilidade de 

perda na transmissão de mensagens via rádio. Usuários interagem com o 

TinyViz através de plugins que provêem funcionalidades para controlar, 

analisar e depurar a execução das aplicações. Por fim, usuários também podem 

desenvolver novos plugins para visualizar dados de uma aplicação específica ou 

interagir com a simulação em execução, a partir uma API plugin fornecida pelo 

TinyViz. Plugins podem ser registrados dinamicamente no barramento de 

eventos do TinyViz, o qual é responsável por notificar todos os eventos gerados 

pelo TOSSIM. 

5.2 TS-Mid Plugin 

TS-Mid plugin do TinyViz foi especialmente projetado para o TS-Mid. O 

TS-Mid plugin é conectado à ferramenta TinyViz fazendo uso do simulador 

TOSSIM para capturar todos os eventos gerados pelo TinyOS. Usuários podem 

utilizar os recursos oferecidos pelo TS-Mid plugin para definir as regiões 

lógicas, bem como interagir com essas regiões. O plugin usa as operações 

definidas na interface TSpace para encaminhar solicitações de leituras e 

registro de interesse em notificações de eventos nas regiões lógicas. 

A Figura 5.1 apresenta o TS-Mid plugin conectado a ferramenta TinyViz. 

A janela à esquerda, contém a visualização do ambiente simulado, onde são 

exibidos os nós membros da rede de sensores. A janela à direita exibe o painel 

de controle e configuração do plugin. 
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Figura 5.1 Visão geral do plugin do TinyViz. 

O TS-Mid plugin é constituído de três elementos que permitem a criação, 

redefinição e exclusão de regiões lógicas. A Figura 5.2 exibe o Logical Region 

Panel com essas opções. 

A partir da seleção dos nós, através da janela de visualização do 

TinyViz, o usuário define os limites da região a qual deseja obter informações. 

Solicitando a criação da região lógica através da operação Set, a aplicação 

determina o sensor que servirá como nó líder da região. A escolha do nó líder é 

realizada através de um algoritmo baseado na localização dos nós membros da 

região e do nó sorvedouro. Essencialmente, esse algoritmo identifica o nó que 

tem a menor medição (soma das distâncias existentes entre esse nó, o 

sorvedouro e os demais nós membros da região lógica). O uso desse algoritmo 

na seleção do nó líder, permite que a escolha considere a menor distância a ser 

percorrida pelos pacotes durante a troca de mensagens entre os nós e com isso, 

reduzir o custo de transmissão das mensagens o que pode significar uma 

redução no consumo de energia da RSSF [28]. 

Todas as solicitações são encaminhas para uma estação base, o nó 

sorvedouro da rede de sensores via porta serial. No simulador TOSSIM, o nó 
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sensor 0 é usado como esse ponto de conexão entre a aplicação e a RSSF. 

Então, após receber a solicitação para criação de uma região lógica, o nó 

sorvedouro invoca a operação correspondente no TS-Mid. Ao receber a resposta 

da execução, a aplicação adiciona as informações relativas à nova região à lista 

de regiões lógicas, conforme ilustrado à direita do painel na Figura 5.2. 

 
Figura 5.2 Painel das operações realizadas nas regiões lógicas 

Após a definição de uma região lógica, o usuário pode ainda redefinir 

sua topologia ao adicionar novos nós ou removendo existentes, através da 

operação Change. Adicionalmente, a solicitação para exclusão de uma região 

lógica é realizada ao invocar a operação Unset. 

O segundo elemento do plugin, o Configuration Panel, permite ao 

usuário interagir com as regiões lógicas criadas. Nessa janela, o usuário deve 

informar os parâmetros necessários para a realização de leituras de dados, bem 

como, para o registro de notificações de eventos nas regiões lógicas.  
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Um exemplo desse procedimento é apresentado na Figura 5.3. Nessa, o 

painel Configuration Panel ilustra uma requisição de leitura da temperatura 

média da Região Lógica 3. O critério estabelecido para a leitura é que a 

temperatura média seja maior que 35º. Para essa consulta foi definido um 

timeout de 36000 milissegundos. Conforme ilustrado, o resultado da operação é 

apresentado no Output Panel 

 
Figura 5.3 Interação entre o usuário e as regiões lógicas a partir do 

painel Configuration Panel. 

Assim como definido na interface TSpace, requisições para leituras nas 

regiões lógicas podem ser solicitadas através das operações Read ou Take. 

Inicialmente, o usuário deve selecionar no painel a região lógica a qual deseja 

realizar a consulta. Em seguida, ele deve informar a operação de interesse, o 

tipo de dado a ser coletado (Sensor Type) e os critérios a serem atendidos 

durante a seleção dos dados (Criteria). Também é possível configurar um 

serviço de agregação de dados a partir do preenchimento dos dados da opção 

Aggregate. O usuário deve então selecionar a função agregadora e o escopo da 
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operação. Por fim, o usuário pode estabelecer um período de tempo (timeout em 

milissegundos) que o nó líder da região deve aguardar para recepção de dados 

coletados pelos membros dessa região.  

Após a aplicação submeter os dados para o nó sorvedouro, o TS-Mid 

encaminha a requisição para o nó líder da região lógica. Em seguida, o nó líder 

envia a solicitação de coleta de dados aos nós membros. Ao receber a resposta 

dos membros, o líder invoca o serviço de agregação de dados e envia o 

resultado de volta para o sorvedouro. Por sua vez, o nó sorvedouro encaminha o 

resultado para a aplicação. Ao receber uma mensagem, o barramento de eventos 

do simulador sinaliza um evento para TS-Mid plugin indicando o recebimento 

do resultado. 

O TS-Mid plugin apresenta o resultado da operação no Output Panel, 

conforme exibido na parte inferior da Figura 5.3.  Esse painel constitui o último 

elemento do plugin e é responsável por apresentar todas as respostas das 

solicitações realizadas pelo usuário à rede de sensores. 

O usuário pode ainda desejar receber informações das regiões lógicas, 

por exemplo, ser notificado quando a temperatura média da região lógica atinge 

um determinado valor. Para isso, o usuário solicita o registro de uma 

notificação na região utilizando a operação notify fornecida pelo plugin.  

Assim como acontece com solicitações de leituras, o usuário deve 

estabelecer os critérios a serem considerados pelo middleware para então ser 

gerada a notificação. Adicionalmente, o usuário pode definir um período de 

validade (lease) desse registro. Ao receber o pedido de registro, o nó 

sorvedouro encaminha a requisição ao líder da região lógica. Em seguida, o 

registro de notificação é instalado nos nós membros da região, os quais são 

responsáveis por obter as leituras de dados do ambiente e verificar a 

compatibilidade com os critérios definidos para a notificação. Na ocorrência de 

um dado compatível o nó membro da região envia uma mensagem de 

notificação para o nó líder. O nó líder aguarda que um determinado número de 

ocorrências seja registrado na região e então, encaminha a notificação do evento 

para o nó sorvedouro da rede de sensores. Por fim, o TS-Mid plugin é 
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notificado sobre a ocorrência do evento e apresenta ao usuário as informações 

da mensagem recebida no Output Panel. 

5.3 Avaliação 

A concepção do TS-Mid plugin para um simulador de eventos em RSSFs 

possibilita a representação de diversos cenários de interesse no contexto de 

monitoramento de ambiente. Usuários dessa aplicação podem projetar um 

ambiente real, bem como simular mudanças na topologia da rede de sensores 

permitindo estudar seu comportamento e escalabilidade.  

Dentre os diversos cenários, são de particular relevância aqueles 

relativos à secção do ambiente sensoriado em regiões lógicas. A partir da 

definição das regiões lógicas é possível a realização de consultas de dados 

estabelecendo critérios a serem considerados na execução das operações, além 

de registro de notificações de eventos em particulares em cada região.  

Os experimentos podem ser realizados considerando-se estudos em 

diferentes regiões lógicas, redefinição das regiões para adição ou remoção de 

nós, modificações nos critérios de consultas e variações no intervalo de tempo 

das operações (timeout e lease). Dessa forma, é possível uma investigação do 

efeito da variação destas variáveis sobre a RSSF. 

5.4 Considerações Finais 

Neste capítulo o sistema de middleware proposto no capítulo anterior foi 

utilizado a fim de demonstrar sua aplicabilidade em um ambiente sensoriado. 

Para isso, foi desenvolvida uma aplicação plugin para o TinyViz que fornece a 

mesma interface definida no TS-Mid. 

O plugin oferece mecanismos para que o usuário seccione a rede de 

sensores em regiões lógicas e informe ao middleware sobre essa solicitação. 

Além disso, o plugin permite interação entre o usuário e as regiões lógicas 

através de solicitações para leitura de dados e registro notificações de eventos.
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6  
 

Conclusão e Trabalhos 
Futuros 

 

ste capítulo apresenta as principais contribuições do presente 

trabalho e seus aspectos mais relevantes. Ademais, são destacados 

as limitações existentes e os trabalhos futuros a serem realizados dentro desta 

linha de investigação. 

6.1 Conclusão 

O desenvolvimento de aplicações para RSSF precisa considerar a 

limitação de recursos, baixa capacidade de processamento, dinamicidade na 

topologia da rede, robustez, escalabilidade, heterogeneidade de hardware e 

limitada largura de banda. A natureza inerentemente distribuída dessa classe de 

aplicações faz clara a necessidade de adoção de middleware para suportar o 

desenvolvimento, a manutenção e a implantação de aplicações.   

Utilizando uma abordagem de comunicação baseada em espaço de tuplas, 

ao contrário da maioria dos sistemas de middleware que em geral centralizam a 

coleta de dados em uma estação base, o TS-Mid visa o cenário em que nós são 

agrupados em regiões lógicas e cooperam entre si para coleta de informações, 

computação e transmissão do resultado para uma estação base. 

A despeito de sua relevância, a definição de regiões lógicas possibilita a 

observação de fenômenos e atuação sobre uma localização específica do 

ambiente sensoriado. Adicionalmente, o uso de regiões lógicas pode servir 

E 
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como um importante método de gerenciamento de energia e recursos da rede de 

sensores por adotar um mecanismo de computação local para reduzir o 

overhead de comunicação ao reportar dados coletados por cada nó da região 

para a estação base. 

A adoção de um modelo de comunicação baseado em espaço de tuplas 

permitiu prover um estilo de comunicação assíncrono e desacoplado entre os 

componentes remotos. Isto torna possível atender características inerentes à 

RSSF, por exemplo, a ocorrência de desconexões dos nós, as quais não devem 

ser tratadas como eventos excepcionais. No que se refere à vantagem de atender 

um estilo de comunicação assíncrono, isto permite que a aplicação cliente 

continue operando, enquanto o middleware processa a requisição em uma 

região. Por outro lado, o desacoplamento entre componentes remotos no tempo 

e espaço possibilita a troca de mensagens, mesmo que transmissores e 

receptores não estejam disponíveis no mesmo instante e local.  

A construção do middleware a partir do sistema operacional TinyOS 

viabilizou o seu modelo de execução dirigido à eventos, o qual permite atender 

a uma ampla variedade de aplicações para RSSF. Adicionalmente, o TS-Mid 

também adota o modelo de programação orientado a componentes suportado 

pelo TinyOS. Além de um estilo de programação em um alto nível de abstração, 

o emprego de um modelo de programação torna possível o reuso de diversos 

componentes do middleware, por exemplo, componentes para envio e 

recebimento de mensagens, para a agregação de dados e para armazenamento de 

dados, que podem ser utilizados no desenvolvimento de aplicação de diversos 

domínios. 

O TS-Mid oferece uma interface de programação simplificada, a qual 

permite que aplicações interajam com a rede de sensores através de um número 

mínimo de operações implementadas em conformidade com a tecnologia 

JavaSpaces. Usando as operações providas pelo TS-Mid o usuário pode: 

− definir regiões lógicas sobre a rede de sensores sem fio; 

− consultar diferentes tipos de leituras de dados sobre uma região lógica 

em particular; e 
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− registrar interesse em notificações de eventos ocorridos em uma região 

lógica em particular. 

Outro propósito atendido trata-se do desenvolvimento de uma aplicação 

utilizada como estudo de caso. Um plugin para o simulador de eventos do 

TinyOS foi desenvolvido para demonstrar a aplicabilidade do middleware e 

permitir a experimentação de diversos cenários de interesse no contexto de 

monitoramento de ambiente. O plugin oferece mecanismos para que o usuário 

seccione a rede de sensores em regiões lógicas, além de permitir interações com 

essas regiões através de invocações de operações de leituras e registro de 

notificações de eventos ao middleware. 

6.2 Contribuições 

A principal contribuição deste trabalho é a proposta de um sistema de 

middleware para RSSF que segue o modelo de comunicação baseado em espaço 

de tuplas. O trabalho explorou mecanismos definidos pela especificação 

JavaSpaces para prover meios de comunicação e coordenação entre a aplicação 

e o espaço de tuplas. 

Neste trabalho foi possível a investigação e aplicação do conceito de 

regiões lógicas com o propósito de tornar possível seccionar a rede de sensores 

em regiões, onde a coleta de dados, computação e transmissão dos resultados, a 

partir dos nós, seja realizada por cada região. Isto permite que, essencialmente, 

uma aplicação cliente possa obter informações sobre uma região específica sem 

que a requisição seja enviada para todos os nós da rede, resultando em uma 

considerável economia de recursos, e conseqüentemente um aumento no tempo 

de vida da rede de sensores. Além disso, o uso de regiões lógicas é muito útil 

para aplicações de monitoramento, que particularmente, requerem atenção 

especial em algumas partes (regiões) da rede de sensores, por exemplo, uma 

aplicação de vigilância pode definir os limites da região como uma unidade 

crítica a ser monitorada. 

O trabalho contribuiu ainda com o desenvolvimento de um plugin para o 

simulador de eventos discretos do TinyOS. Esse plugin foi especialmente 

projetado considerando as particularidades do TS-Mid. A partir da utilização 
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dessa aplicação é possível representação, análise e simulação de diversos 

cenários de interesse no contexto de monitoramento de ambiente. 

6.3 Limitações 

Embora o TS-Mid atenda a importantes requisitos para o 

desenvolvimento de aplicações para RSSFs, é necessário destacar algumas 

limitações existentes. Atualmente, a transmissão de mensagens entre os nós e a 

estação base é realizada através de um algoritmo de roteamento one-hop. 

Dependo da localização dos nós e o limite de cobertura de transmissão dos 

sensores, esse característica implica que a definição de algumas formas de 

regiões lógicas torna-se inviável, e.g., a definição de uma região que represente 

o perímetro de uma vasta reserva florestal. 

6.4 Trabalhos Futuros 

A investigação realizada ao longo deste trabalho e os resultados obtidos 

mostram a necessidade de aprofundar o tratamento de alguns aspectos 

particulares e apontam novas direções de pesquisa. 

Uma linha de trabalho futuro é aprimorar o TS-Mid para incluir a 

definição de políticas para a criação de regiões lógicas. Em particular, o 

principal interesse pode se dar no incremento/decremento da “sensibilidade” 

das regiões lógicas de acordo com o número de sensores ativos, número de 

falhas durante a transmissão das mensagens pelos nós e o nível de consumo de 

energia. 

Ademais, outro trabalho futuro diz respeito à extensão do TS-Mid para 

utilização de um algoritmo de roteamento multi-hop, visando com isso, 

minimizar a problemática encontrada durante a definição de algumas 

geometrias das regiões lógicas. 

Por fim, é pretendida a realização de uma avaliação de desempenho do 

TS-Mid para analisar a real redução de consumo de energia da rede de sensores 

a partir da utilização do middleware. 
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Implementação do TS-Mid 
 

 

ste apêndice apresenta os detalhes de implementação dos 

componentes de software do sistema de middleware proposto 

brevemente descritos na Seção 4.3. Ao longo do texto são ilustrados o grafo de 

componentes e o código fonte escrito na linguagem nesC dos principais 

componente do sistema. A Figura A.6.2 apresenta uma visão geral do sistema 

em termos de grafo de componentes. 

A.1 Componente LRSpaceC 

O principal componente do sistema de middleware proposto é o 

LRSpaceC. Essencialmente, os desenvolvedores precisam apenas incluir em sua 

aplicação esse componente de configuração para utilizar os serviços de 

middleware providos pelo TS-Mid. Os serviços oferecidos pelo LRSpaceC 

estão definidos na interface TSpace e implementados pelo componente módulo 

LRSpaceM. A Figura A.6.1 ilustra o grafo de componentes. Em seguida, o 

código fonte é apresentado. 

E 
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Figura A.6.1 Grafo de componentes do componente LRSpaceC. 
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Figura A.6.2. Grafo de componentes do sistema de middleware TS-Mid. 
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A.1.1 Código fonte nesC do componente de configuração LRSpaceC 

 

/**   

 * LRSpaceC: Component is the main component of the architecture of the TS-Mid.  

 *   It is responsible for wire to all the other components. 

 *   LRSpaceC also it implements the TSpace interface that to provide 

 *   The operations to creation and interaction of the logical regions. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */  

  

includes LRSCmdMsg; 

 

configuration LRSpaceC { 

provides interface TSpace; 

} 

 

implementation { 

components Main, LRSpaceM, PacketHandlerC, TSpaceC, AggregateC, TimerC,  

LogicalRegionRepositoryC, DataSensingC; 

  

   Main.StdControl -> LRSpaceM;  

   TSpace = LRSpaceM.LRSpace;  

   

   //The Component LRSpaceM initializes the component TSpaceC 

   LRSpaceM.TSpaceControl -> TSpaceC; 

   LRSpaceM.TSpace -> TSpaceC; 

   

   //The Component LRSpaceM initializes the component PacketHandlerC 

  LRSpaceM.PacketControl -> PacketHandlerC; 

   LRSpaceM.PacketHandler -> PacketHandlerC; 

   

   //The Component LRSpaceM initializes the component AggregateC 

   LRSpaceM.AggregateControl -> AggregateC; 

   LRSpaceM.AggregateI -> AggregateC; 

   

   //The Component LRSpaceM initializes the component  

//LogicalRegionRepositoryC 

   LRSpaceM.LogicalRegionControl -> LogicalRegionRepositoryC; 

   LRSpaceM.LogicalRegions -> LogicalRegionRepositoryC; 

   

   //The Component LRSpaceM initializes the component DataSensingC 

   LRSpaceM.DataSensingControl -> DataSensingC; 

   LRSpaceM.DataSensing -> DataSensingC.DataSensing[unique("DataSensing")]; 

   LRSpaceM.NotifyData -> DataSensingC.DataSensing[unique("DataSensing")]; 

   

   LRSpaceM.Timer -> TimerC.Timer[unique("Timer")];   

} 
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A.1.2 Código fonte nesC da interface TSpace 

 

/** 

 * TSpace: interface defines the operations related to the access to  

 * local tuple space of each sensor node belonging to logical region.  

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

 

includes LRSCmdMsg; 

 

interface TSpace { 

 /** 

    * This command creates a logical region.  

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t setLRSpace(SimpleCmdMsg *smsg); 

     

    /** 

    * This command removes a logical region. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t unsetLRSpace(SimpleCmdMsg *smsg); 

     

       /** 

    * This command notifies when the logical region was removed. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t unsetLRSpaceDone(SimpleCmdMsg *smsg); 

     

    /** 

    * This command change a logical region. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t changeLRSpace(SimpleCmdMsg *smsg); 

    * This command notifies when the logical region was changed. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t changeLRSpaceDone(SimpleCmdMsg *smsg); 

     

       /** 

    * This command removes the member of the logical region whem  

    * this is changed. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t memberUnregistry(SimpleCmdMsg *smsg); 
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    /** 

    * This command returns the logical regions  

    * executes the command. 

    * @return Array logical regions. 

    */ 

    command result_t getLRSpaces(LogicalRegion lr[]); 

 

    /** 

    * This command returns a logical region  

    * executes the command. 

    * @return a logical region. 

    */ 

    command LogicalRegion * getLRSpace(LogicalRegion lr[]); 

     

    /** 

    * This command to write a entry in the tuple space. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t write(SimpleCmdMsg *smsg); 

         

    /** 

    * This command to read a entry in the tuple space. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t read(SimpleCmdMsg *smsg); 

     

    /** 

    * This event to read done 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t readDone(SimpleCmdMsg *smsg); 

     

    /** 

    * This command to take the entry in the tuple space. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t take(SimpleCmdMsg *smsg); 

     

    /** 

    * This event to take done 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t takeDone(SimpleCmdMsg *smsg); 

 

    /** 

    * This command to notify when a entry matching with the template in    

 * the tuple space.  

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t notify(SimpleCmdMsg *smsg); 
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A.1.3 Código fonte nesC do componente módulo LRSpaceM 

 

/**   

 * LRSpaceM: module of the component to creation and interaction of the 

 *   logical regions. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

 

includes LRSCmdMsg; 

includes List; 

 

module LRSpaceM {  

provides { 

interface StdControl;      

       interface TSpace as LRSpace; 

} 

uses { 

       interface StdControl as TSpaceControl;       

       interface TSpace;    

       interface StdControl as PacketControl;   

       interface PacketHandler;  

       interface StdControl as AggregateControl;  

       interface AggregateI;   

       interface StdControl as LogicalRegionControl; 

       interface LogicalRegionRepository as LogicalRegions;    

       interface StdControl as DataSensingControl; 

       interface DataSensing;   

       interface DataSensing as NotifyData; 

       interface Timer;       

} 

} 

    /** 

    * This event to notify done 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t notifyListener(SimpleCmdMsg *smsg); 

     

       /** 

    * This event to notify expired. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t notifyUnregistry(SimpleCmdMsg *smsg); 

    

} 
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 /**  

  * Module Implementation 

  */ 

 

implementation { 

 

 TOS_MsgPtr cur_msg;    // The current command message       

  TOS_Msg buf;      // Free buffer for message reception 

 TOS_MsgPtr notifyMsg;  // The current template notify   

   int8_t pending;  // 0 if o command is pending 

   bool send_pending;    // TRUE if a message send is pending  

 bool read_pending;    // TRUE if a message read is pending 

    

   /** 

    * Initalize the application. 

    * @return A boolean indicating success or failure of the  

    * application initialization. 

    **/ 

   command result_t StdControl.init() { 

      pending = 0; 

      cur_msg = &buf; 

      send_pending = FALSE; 

      notifyMsg = (TOS_Msg *) malloc(sizeof(TOS_Msg));  

      

      call TSpaceControl.init(); 

      call PacketControl.init(); 

      call AggregateControl.init(); 

      call LogicalRegionControl.init(); 

      call DataSensingControl.init(); 

      call DataSensing.ini();  

      call NotifyData.ini();     

      return SUCCESS; 

   } 

   

   /** start generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.start(){ 

     call TSpaceControl.start(); 

      call PacketControl.start(); 

      call AggregateControl.start(); 

      call LogicalRegionControl.start(); 

      call DataSensingControl.start(); 

      return SUCCESS; 

   } 

 

   /** stop generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.stop(){ 

      call TSpaceControl.stop(); 

      call PacketControl.stop(); 

      call AggregateControl.stop(); 

      call LogicalRegionControl.stop(); 

  call DataSensingControl.stop(); 

     call DataSensing.free(); 

      return SUCCESS; 

   }  
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   /** 

  * Event handler to the <code>Timer.fired</code> event of the Read 

  * operation.   

  * @return Always returns <code>SUCCESS</code>  

  **/ 

 event result_t Timer.fired() { 

  struct SimpleCmdMsg *cmd = (struct SimpleCmdMsg *) 

         cur_msg->data; 

       struct TupleSpaceMsg *ts = (struct TupleSpaceMsg *)  

cmd->data;  

       

       ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data;     

  ts->lease = 0; 

 

  // Stop the timer 

  call Timer.stop(); 

   

  if(cmd->action == READ_LRSPACE || cmd->action == READ) 

   call LRSpace.readDone(cmd); 

  else if(cmd->action == TAKE_LRSPACE || cmd->action == TAKE) 

   call LRSpace.takeDone(cmd); 

   

  return SUCCESS; 

 }  

  

  /** 

    * This command creates a logical region.  

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

   command result_t LRSpace.setLRSpace (SimpleCmdMsg *smsg) { 

    struct LogicalRegion *lr = (struct LogicalRegion *)  

smsg->data; 

  

  /** 

   * Save the logical region created 

   **/ 

  call LogicalRegions.insert(lr); 

  

     return SUCCESS; 

  } 

      

   /** 

    * This command removes a logical region. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t LRSpace.unsetLRSpace(SimpleCmdMsg *smsg) { 

     SimpleCmdMsg *cmd = (SimpleCmdMsg*) 

       malloc(sizeof(SimpleCmdMsg));  

       struct LogicalRegion *lr = (LogicalRegion*) 

       malloc(sizeof(LogicalRegion)); 

       int i = 0; 
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      *cmd = *smsg; 

      lr = (struct LogicalRegion *) cmd->data; 

     

  if(lr->moteLeaderId == TOS_LOCAL_ADDRESS) { 

   *lr = *(call LogicalRegions.found(lr)); 

    

for (i = 0; i < sizeof(lr->motes); i++) {  

    if (lr->motes[i] != -1) {     

     if (lr->motes[i] == TOS_LOCAL_ADDRESS) { 

          smsg->source = TOS_LOCAL_ADDRESS;  

          call TSpace.memberUnregistry 

(cmd); 

         }          

  

        } else { 

         break; 

        }           

       } 

  } else {         

      call TSpace.memberUnregistry (cmd); 

  } 

      

      return SUCCESS; 

}     

     

     /** 

    * This command notifies when the logical region was removed. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t LRSpace.unsetLRSpaceDone(SimpleCmdMsg *smsg) { 

     TOS_MsgPtr tmsg = (TOS_Msg*) malloc(sizeof(TOS_Msg)); 

     LogicalRegion *lr = (LogicalRegion*)  

malloc(sizeof(LogicalRegion)); 

  SimpleCmdMsg *msg = (struct SimpleCmdMsg *) tmsg->data; 

  SimpleCmdMsg *cmd = (struct SimpleCmdMsg *) cur_msg->data; 

  result_t status = SUCCESS; 

   

  *cmd = *smsg; 

  *msg = *smsg; 

      

     lr = (struct LogicalRegion *) cmd->data; 

         

     if(lr->moteLeaderId == TOS_LOCAL_ADDRESS) { 

      call Timer.stop(); 

       call DataSensing.free(); 

   call DataSensing.ini(); 

   read_pending = FALSE; 

      

      call NotifyData.free(); 

   call NotifyData.ini(); 

   notifyMsg = NULL; 

     }  

     

     call PacketHandler.removeAllRequests(tmsg); 
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     call LogicalRegions.remove(lr); 

 

     if (!call PacketHandler.sendResponse(cur_msg)) {  

  

       dbg(DBG_USR1, "LRSpace.unsetLRSpaceDone::sendResponse  

ERROR!\n");  

       status = FAIL;    

      } 

      

     return status; 

    }     

     

    /** 

    * This command change a logical region. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t LRSpace.changeLRSpace(SimpleCmdMsg *smsg) { 

  struct SimpleCmdMsg *cmd = (SimpleCmdMsg*) 

malloc(sizeof(SimpleCmdMsg)); 

struct LogicalRegion *lr = (LogicalRegion*)  

malloc(sizeof(LogicalRegion)); 

       int i = 0; 

 

       *cmd = *smsg; 

      *lr = *((struct LogicalRegion *) smsg->data);   

  

  if(lr->moteLeaderId == TOS_LOCAL_ADDRESS) {     

   if(call LogicalRegions.found(lr) == NULL) { 

    call LRSpace.setLRSpace(smsg); 

   } else { 

    *lr = *(call LogicalRegions.found(lr)); 

    for (i = 0; i < sizeof(lr->motes); i++) { 

     if (lr->motes[i] != -1) { 

if (lr->motes[i] ==  

          TOS_LOCAL_ADDRESS) { 

           smsg->source =  

        TOS_LOCAL_ADDRESS; 

           call TSpace. 

             memberUnregistry (cmd); 

}          

         } else { 

          break; 

         }        

        } 

       } 

  } else {        

      call TSpace.memberUnregistry (cmd);  

  }             

   

      return SUCCESS;      

     } 
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/** 

    * This command notifies when the logical region was changed. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t LRSpace.changeLRSpaceDone(SimpleCmdMsg *smsg) { 

     TOS_MsgPtr tmsg = (TOS_Msg*) malloc(sizeof(TOS_Msg)); 

     struct LogicalRegion *lr = (LogicalRegion* 

malloc(sizeof(LogicalRegion)); 

     struct LogicalRegion *lr_change = (LogicalRegion*)  

      malloc(sizeof(LogicalRegion)); 

  SimpleCmdMsg *msg = (struct SimpleCmdMsg *) tmsg->data; 

  SimpleCmdMsg *cmd = (struct SimpleCmdMsg *) cur_msg->data; 

  result_t status = SUCCESS; 

   

  *cmd = *smsg; 

  *msg = *smsg; 

   

  lr_change = (struct LogicalRegion *) smsg->data; 

   

     *lr = *(call LogicalRegions.found(lr_change)); 

 

     if(lr_change->moteLeaderId == lr->moteLeaderId) { 

      call Timer.stop(); 

      call DataSensing.free(); 

   call DataSensing.ini(); 

   read_pending = FALSE; 

      

      call NotifyData.free(); 

   call NotifyData.ini(); 

   notifyMsg = NULL;   

     

   call LogicalRegions.update(lr_change); 

    

     } else if (lr->moteLeaderId == TOS_LOCAL_ADDRESS && 

            TOS_LOCAL_ADDRESS != 0) {       

   call LogicalRegions.remove(lr);     

     } else { 

      call LogicalRegions.update(lr_change); 

     } 

 

     call PacketHandler.removeAllRequests(tmsg); 

      

     if (!call PacketHandler.sendResponse(cur_msg)) {   

       dbg(DBG_USR1, “LRSpace.changeLRSpaceDone:: 

sendResponse ERROR!\n”);  

       status = FAIL; 

}  

     

     return status; 

    } 
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/** 

* This command removes the member of the logical region whem this 

* is changed executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t LRSpace.memberUnregistry(SimpleCmdMsg *smsg) {  

     return SUCCESS; 

    } 

     

    /** 

    * This command returns the logical regions  

    * executes the command. 

    * @return Array logical regions. 

    */ 

    command result_t LRSpace.getLRSpaces(LogicalRegion lr[]) { 

      return call LogicalRegions.getAll(lr); 

     } 

     

     /** 

    * This command returns a logical region  

    * executes the command. 

    * @return a logical region. 

    */ 

     command LogicalRegion * LRSpace.getLRSpace(LogicalRegion *lr) { 

      return call LogicalRegions.found(lr); 

     }     

     

    /** 

    * This command to write  

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t LRSpace.write (SimpleCmdMsg *smsg) { 

      return SUCCESS; 

     } 

     

    /** 

    * This command to read  

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t LRSpace.read (SimpleCmdMsg *smsg) { 

      struct TupleSpaceMsg *ts;      

       Entry *template = (Entry*) malloc(sizeof(Entry)); 

       Address *add = (Address*) malloc(sizeof(Address)); 

       uint32_t timeout; 

       int i = 0; 

       struct LogicalRegion *lr = (LogicalRegion*) 

malloc(sizeof(LogicalRegion)); 

     

       ts = (struct TupleSpaceMsg *) smsg->data;   

  

  template = &ts->entry;  

  add = &ts->add; 
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  timeout = ts->lease; 

 

  if (!read_pending) { 

        if(add->mote_Id == TOS_LOCAL_ADDRESS) { 

         read_pending = TRUE;     

        

    lr->lrId = add->lr_Id; 

    *lr = *(call LogicalRegions.found(lr)); 

    for (i = 0; i < sizeof(lr->motes); i++) { 

     if (lr->motes[i] != -1) {    

if (lr->motes[i] ==  

TOS_LOCAL_ADDRESS) { 

           smsg->source = 

TOS_LOCAL_ADDRESS; 

       call TSpace.read (smsg); 

          }         

            

         } else { 

          break; 

         }           

        } 

       } else { 

        call TSpace.read (smsg); 

       } 

      } 

      

      return SUCCESS;     

     }  

     

 /** 

    * This command to read done 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

 command result_t LRSpace.readDone(SimpleCmdMsg *smsg) {       

       SimpleCmdMsg *cmd = (struct SimpleCmdMsg *) cur_msg->data; 

       LogicalRegion *lr = (LogicalRegion*)  

malloc(sizeof(LogicalRegion)); 

      TupleSpaceMsg *ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data;  

      Entry *entry = (Entry*) malloc(sizeof(Entry)); 

      Address *add = (Address*) malloc(sizeof(Address)); 

      uint32_t timeout; 

      int i = 0; 

      bool data_pending = FALSE; 

      result_t status = SUCCESS; 

 

  if(read_pending) {         

        *cmd = *smsg; 

        ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data;   

   timeout = ts->lease; 

   entry = &ts->entry;  

   add = &ts->add; 

     

   if(timeout != 0) {  

    if(call DataSensing.isEmpty() == 1) { 
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     call Timer.start(TIMER_ONE_SHOT, 

timeout);  

    } 

   

    call DataSensing.insert(ts, cmd->source);  

     

    lr->lrId = add->lr_Id; 

    *lr = *(call LogicalRegions.found(lr));   

    for (i = 0; i < sizeof(lr->motes); i++) { 

     if (lr->motes[i] != -1) {   

      if (call DataSensing.found( 

lr->motes[i]) == NULL) 

data_pending = TRUE;  

         } else { 

          break; 

         }           

        }       

   }      

   

   //finish the readings and/or finish the lease! 

if(!data_pending && call DataSensing.isEmpty() != 1){  

    entry->value = call AggregateI.aggregateTo 

(call DataSensing.getAll(),  

&entry->aggregate);   

    if(!call PacketHandler.sendResponse(cur_msg)){ 

     dbg(DBG_USR1,"LRSpace.readDone:: 

sendResponse ERROR!\n");  

         status = FAIL;    

        } 

        call Timer.stop(); 

        call DataSensing.free(); 

    call DataSensing.ini(); 

    read_pending = FALSE; 

   } else if(timeout == 0 ) {  

        call DataSensing.free(); 

    call DataSensing.ini();  

    read_pending = FALSE; 

   }    

  } 

   

  data_pending = FALSE; 

return status; 

   } 

    

    /** 

    * This command to take  

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

   command result_t LRSpace.take (SimpleCmdMsg *smsg) { 

      struct TupleSpaceMsg *ts;      

       Entry *template = (Entry*) malloc(sizeof(Entry)); 

       Address *add = (Address*) malloc(sizeof(Address)); 
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       uint32_t timeout; 

       int i = 0; 

       struct LogicalRegion *lr = (LogicalRegion*)  

malloc(sizeof(LogicalRegion)); 

       

       ts = (struct TupleSpaceMsg *) smsg->data;    

  template = &ts->entry;  

  add = &ts->add; 

  timeout = ts->lease; 

    

  if (!read_pending) { 

        if(add->mote_Id == TOS_LOCAL_ADDRESS) {        

         read_pending = TRUE;      

    lr->lrId = add->lr_Id; 

    *lr = *(call LogicalRegions.found(lr)); 

    for (i = 0; i < sizeof(lr->motes); i++) { 

     if (lr->motes[i] != -1) {    

      if (lr->motes[i] == 

TOS_LOCAL_ADDRESS) { 

           smsg->source = 

TOS_LOCAL_ADDRESS; 

           call TSpace.take (smsg); 

          }          

         } else { 

          break; 

         }           

        } 

       } else { 

        call TSpace.take (smsg); 

       } 

      }   

    

      return SUCCESS;     

     }  

     

    /** 

    * This command to take done 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

 command result_t LRSpace.takeDone(SimpleCmdMsg *smsg) {       

      SimpleCmdMsg *cmd = (struct SimpleCmdMsg *) cur_msg->data; 

      LogicalRegion *lr = (LogicalRegion*)  

malloc(sizeof(LogicalRegion)); 

      TupleSpaceMsg *ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data;  

      Entry *entry = (Entry*) malloc(sizeof(Entry)); 

      Address *add = (Address*) malloc(sizeof(Address)); 

      uint32_t timeout; 

      int i = 0; 

      bool data_pending = FALSE; 

      result_t status = SUCCESS; 

   

  if(read_pending) {         

        *cmd = *smsg; 
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        ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data;   

   timeout = ts->lease; 

   entry = &ts->entry;  

   add = &ts->add; 

   

   if(timeout != 0) {   

    if(call DataSensing.isEmpty() == 1) 

     call Timer.start(TIMER_ONE_SHOT, 

timeout); 

   

  

    call DataSensing.insert(ts, cmd->source);  

     

    lr->lrId = add->lr_Id; 

    *lr = *(call LogicalRegions.found(lr));   

    for (i = 0; i < sizeof(lr->motes); i++) { 

     if (lr->motes[i] != -1) {   

      if (call DataSensing.found( 

lr->motes[i]) == NULL) 

data_pending = TRUE;    

         } else { 

          break; 

         }           

        }       

   }      

   

   //finish the readings and/or finish the lease! 

   if(!data_pending && call DataSensing.isEmpty() != 1){  

    

    entry->value = call AggregateI.aggregateTo( 

call DataSensing.getAll(), 

&entry->aggregate);   

    if(!call PacketHandler.sendResponse(cur_msg)){ 

     dbg(DBG_USR1, "LRSpace.takeDone:: 

sendResponse ERROR!!\n");  

         status = FAIL;    

        } 

        call Timer.stop(); 

        call DataSensing.free(); 

    call DataSensing.ini(); 

    read_pending = FALSE; 

   } else if(timeout == 0 ) {  

        call DataSensing.free(); 

    call DataSensing.ini();  

    read_pending = FALSE; 

   }    

  } 

   

  data_pending = FALSE;  

        return status; 

   } 
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   /** 

    * This command to take  

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t LRSpace.notify(SimpleCmdMsg *smsg) {      

     SimpleCmdMsg *cmd; 

     struct TupleSpaceMsg *ts;      

      Entry *template = (Entry*) malloc(sizeof(Entry)); 

      Address *add = (Address*) malloc(sizeof(Address)); 

      int i = 0; 

      struct LogicalRegion *lr = (LogicalRegion*) 

malloc(sizeof(LogicalRegion)); 

       

      notifyMsg = (TOS_Msg *) malloc(sizeof(TOS_Msg)); 

      cmd = (SimpleCmdMsg *) notifyMsg->data; 

       

      *cmd = *smsg; 

       

      ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data;     

  template = &ts->entry;  

  add = &ts->add; 

    

  if(add->mote_Id == TOS_LOCAL_ADDRESS) { 

   lr->lrId = add->lr_Id; 

   *lr = *(call LogicalRegions.found(lr)); 

   for (i = 0; i < sizeof(lr->motes); i++) {  

      

    if (lr->motes[i] != -1) {     

     if (lr->motes[i] == TOS_LOCAL_ADDRESS) { 

          smsg->source = TOS_LOCAL_ADDRESS; 

          call TSpace.notify (smsg); 

         }          

        } else { 

         break; 

        }           

       } 

      } else { 

       call TSpace.notify (smsg); 

      } 

     

      return SUCCESS; 

     } 

         

     /** 

    * This command to notify done 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t LRSpace.notifyListener(SimpleCmdMsg *smsg) { 

TOS_Msg *notifyRespMsg = (TOS_Msg *)  

malloc(sizeof(TOS_Msg)); 

      SimpleCmdMsg *cmd = (SimpleCmdMsg*) 

malloc(sizeof(SimpleCmdMsg)); 
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      LogicalRegion *lr = (LogicalRegion*)  

malloc(sizeof(LogicalRegion)); 

      TupleSpaceMsg *ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data;  

      Entry *entry = (Entry*) malloc(sizeof(Entry)); 

      Address *add = (Address*) malloc(sizeof(Address)); 

      int i = 0; 

      bool data_pending = FALSE; 

      result_t status = SUCCESS; 

   

  cmd = (struct SimpleCmdMsg *) notifyRespMsg->data; 

  *cmd = *smsg; 

       ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data;   

  entry = &ts->entry;  

  add = &ts->add; 

  

  call NotifyData.insert(ts, cmd->source);  

   

  lr->lrId = add->lr_Id; 

  *lr = *(call LogicalRegions.found(lr));   

  for (i = 0; i < sizeof(lr->motes); i++) {   

   if (lr->motes[i] == -1) { 

        break; 

       }    

      } 

 

  if (((call NotifyData.size() * 100)/i) < NOTIFY_ELEMENTS) { 

   data_pending = TRUE; 

  }  

  

  //finish the readings 

  if(!data_pending && call NotifyData.isEmpty() != 1) {   

   entry->value = call AggregateI.aggregateTo(call  

NotifyData.getAll(),  

&entry->aggregate);   

   if (!call PacketHandler.sendResponse(notifyRespMsg)){ 

    dbg(DBG_USR1, "LRSpace.notifyListener:: 

sendResponse ERROR!!\n");  

        status = FAIL;    

       } 

       call NotifyData.free(); 

   call NotifyData.ini(); 

  }  

  

         return status; 

     } 

     

     /** 

    * This command to notify expired. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

     command result_t LRSpace.notifyUnregistry(SimpleCmdMsg *smsg) { 

      SimpleCmdMsg *scmdNotify = (SimpleCmdMsg*)  

malloc(sizeof(SimpleCmdMsg)); 
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SimpleCmdMsg *cmd = (SimpleCmdMsg*)  

malloc(sizeof(SimpleCmdMsg)); 

     struct TupleSpaceMsg *ts;      

      Entry *template = (Entry*) malloc(sizeof(Entry)); 

      Address *add = (Address*) malloc(sizeof(Address)); 

      int i = 0; 

      struct LogicalRegion *lr = (LogicalRegion*)  

malloc(sizeof(LogicalRegion)); 

       

      if(notifyMsg != NULL) {   

       scmdNotify = (struct SimpleCmdMsg *) notifyMsg->data;  

       *cmd = *smsg;        

       ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data;     

  template = &ts->entry;  

  add = &ts->add; 

     

   if(add->mote_Id == TOS_LOCAL_ADDRESS) {  

    lr->lrId = add->lr_Id; 

    *lr = *(call LogicalRegions.found(lr)); 

    for (i = 0; i < sizeof(lr->motes); i++) { 

     if (lr->motes[i] != -1) {    

      if (lr->motes[i] ==  

    TOS_LOCAL_ADDRESS) { 

           smsg->source = 

TOS_LOCAL_ADDRESS;     

call TSpace. 

notifyUnregistry 

(scmdNotify);  

}         

         } else { 

          break; 

         }           

        } 

 

        call PacketHandler.cleanRequest(notifyMsg); 

call NotifyData.free(); 

    call NotifyData.ini(); 

    notifyMsg = NULL; 

       } else {        

        call PacketHandler.cleanRequest(notifyMsg); 

        call TSpace.notifyUnregistry (scmdNotify); 

        notifyMsg = NULL;   

       } 

      } 

 

      return SUCCESS; 

     }    

} 
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A.2 Componente TspaceC 

Os serviços de escrita e leitura de entries em um espaço de tuplas, 

realizado por cada nó membro da região lógica, são fornecidos pelo componente 

TSpaceC. Além desses serviços, a interface TSpace também prevê uma 

operação para registro de notificação de eventos. O módulo TSpaceM é o 

componente responsável pela implementação dessas operações. A Figura A.6.3 

apresenta os componentes usados para prover esses serviços. As próximas 

seções descrevem o código fonte. 

 
Figura A.6.3 Grafo de componentes do componente TSpaceC. 

A.2.1 Código fonte nesC do componente de configuração TSpaceC 

 

/**   

 * TSpaceC: This component is responsible for implementing the  

 *   Operations defined in interface TSpace related to the  

 *   access to local tuple space of each sensor node belonging  

 *   to logical region.  

 *   This component stores entries (tuples) in local tuple space 

 *   and executes the matching process for reading operations. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

 

configuration TSpaceC { 

provides interface TSpace; 

provides interface StdControl as TSpaceControl; 

} 

 

implementation { 

   components TSpaceM, PacketHandlerC, BufferC, TupleSpaceRepositoryC; 

  

   //The Component TSpaceM initialized the component LRSpaceM 

   TSpaceControl = TSpaceM;   

   TSpace = TSpaceM; 

   

   TSpaceM.PacketHandler -> PacketHandlerC;  

 

//The Component TSpaceM initializes the component 

//TupleSpaceRepositoryC 
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A.2.2 Código fonte nesC da interface TSpace 

Este código fonte é apresentado na Seção A.1.2. 

A.2.3 Código fonte nesC do componente módulo TspaceM 

 

   TSpaceM.TupleRepositoryControl -> TupleSpaceRepositoryC; 

   TSpaceM.TupleSpace -> TupleSpaceRepositoryC; 

 TSpaceM.Sensing -> TupleSpaceRepositoryC; 

 

//The Component TSpaceM initializes the component BufferC 

   TSpaceM.MsgPendingControl -> BufferC; 

   TSpaceM.MsgPending -> BufferC.Buffer[unique("Buffer")]; 

} 

/** 

 * TSpaceM:  Module is responsible for implementing the operations 

 *   defined in interface Tspace related to the access to  

 *   local tuple space of each sensor node belonging to logical  

 *   region.  

 *   This component stores entries (tuples) in local tuple space 

 *   and executes the matching process for reading operations. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

includes LRSCmdMsg; 

includes List; 

 

module TSpaceM {  

     provides { 

interface StdControl;      

        interface TSpace; 

     } 

     uses { 

        interface PacketHandler;  

       interface StdControl as TupleRepositoryControl; 

        interface TupleSpaceRepository as TupleSpace; 

        interface Sensing; 

        interface StdControl as MsgPendingControl; 

  interface Buffer as MsgPending; 

     } 

} 

 

/**  

 * Module Implementation 

 */ 

implementation { 

 

 TOS_MsgPtr cur_msg;  // The current command message       

  TOS_Msg buf;    // Free buffer for message reception 

   int8_t pending;  // 0 if o command is pending 

   bool send_pending;    // TRUE if a message send is pending  

 TOS_Msg *notifyMsg;  // The current template notify 

 uint32_t leaseNotify; // Lease notify registry 



 Implementação do TS-Mid 123 

 

 

   /** 

    * Initalize the application. 

    * @return A boolean indicating success or failure of the  

* application initialization. 

    **/ 

   command result_t StdControl.init() { 

  atomic { 

      pending = 0; 

       cur_msg = &buf;        

send_pending = FALSE; 

      } 

      

      call TupleRepositoryControl.init(); 

      

      //Inicializa Lista de Pending Messages 

      call MsgPendingControl.init(); 

      call MsgPending.ini(); 

      

      return SUCCESS; 

   }    

   

   /** start generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.start() { 

    call TupleRepositoryControl.start(); 

    call MsgPendingControl.start(); 

      return SUCCESS; 

   }    

 

   /** stop generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.stop() { 

    call TupleRepositoryControl.stop(); 

    call MsgPendingControl.stop(); 

    call MsgPending.free(); 

      return SUCCESS; 

   }    

     

 /** 

    * Task:  forwarder the pending messages  

    * @return Always returns <code>SUCCESS</code> 

    **/ 

   task void forwarder() { 

  TOS_MsgPtr cmsg = (TOS_Msg*) malloc(sizeof(TOS_Msg)); 

  SimpleCmdMsg *msg = (struct SimpleCmdMsg *) cmsg->data; 

       struct TupleSpaceMsg *ts = (TupleSpaceMsg *) 

       malloc(sizeof(TupleSpaceMsg));    

       Entry *template = (Entry*) malloc(sizeof(Entry)); 

       Address *add = (Address*) malloc(sizeof(Address)); 

       uint32_t timeout;       

  BufferMsg array[BUFFER]; 

  int i; 

   

  call MsgPending.getAll(array); 

   

  for (i = 0; i < sizeof(array); i++) { 
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   if(!send_pending && array[i].msg != NULL) { 

    *msg = *array[i].msg;     

    ts = (TupleSpaceMsg *) msg->data;   

   

    template = &ts->entry;  

    add = &ts->add; 

    timeout = ts->lease; 

 

if(add->mote_Id != TOS_LOCAL_ADDRESS) {    

       if (array[i].typeMsg == REQUEST) {  

        if (!call PacketHandler. 

sendRequest(cmsg, 

          array[i].address)) { 

           dbg(DBG_USR1, "TSPACE:: 

 sendResponse ERROR! \n"); 

} 

         } else {          

          if (!call PacketHandler. 

sendResponse(cmsg)) { 

           dbg(DBG_USR1, "TSPACE:: 

         sendResponse ERROR! \n");   

} 

} 

        } else { 

         msg->typeMsg = RESPONSE; 

         call PacketHandler.execute(cmsg); 

        } 

 

    call MsgPending.remove(msg); 

 

   } else { 

    break; 

   } 

  }  

 }   

   

   /** 

    * Signalled in response to the event from  

    * <code>Sensing.done</code>. 

    * @return Always returns <code>SUCCESS</code> 

    **/ 

 event result_t Sensing.done(uint16_t data) { 

  SimpleCmdMsg *smsg = (SimpleCmdMsg *)  

malloc(sizeof(SimpleCmdMsg)); 

       TupleSpaceMsg *ts = (TupleSpaceMsg *) 

       malloc(sizeof(TupleSpaceMsg));   

  Entry *entry = (Entry*) malloc(sizeof(Entry));   

  atomic {     

        ts = (TupleSpaceMsg *) smsg->data; 

        entry = &ts->entry;         

        *entry = newTuple(data);  

   call TSpace.write(smsg); 

      } 

      return SUCCESS; 

 } 
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  /** 

    * This command to write a entry in the tuple space. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

   command result_t TSpace.write (SimpleCmdMsg *smsg) {  

SimpleCmdMsg *s_cur_msg = (SimpleCmdMsg *) 

    malloc(sizeof(SimpleCmdMsg));  

       TupleSpaceMsg *ts_cur_msg = (TupleSpaceMsg *)  

malloc(sizeof(TupleSpaceMsg));    

       Entry *entry_cur_msg = (Entry*) malloc(sizeof(Entry)); 

       result_t result = SUCCESS; 

       

       TupleSpaceMsg *ts = (TupleSpaceMsg *) smsg->data; 

       Entry *entry = &ts->entry; 

       uint32_t lease = call TupleSpace.lease();             

       

  result = call TupleSpace.insert(entry, lease); 

    

  atomic { 

   if(cur_msg != NULL) { 

    s_cur_msg = (SimpleCmdMsg *) cur_msg->data; 

    ts_cur_msg = (struct TupleSpaceMsg *)  

s_cur_msg->data; 

    entry_cur_msg = &ts_cur_msg->entry;   

    

    if(call TupleSpace.found(entry_cur_msg) 

!= NULL) {  

     *entry = * (call TupleSpace. 

found(entry_cur_msg)); 

     entry_cur_msg->value = entry->value;  

     if(s_cur_msg->action == READ ||  

s_cur_msg->action == 

READ_LRSPACE) 

      result = call TSpace. 

readDone(s_cur_msg); 

     else if(s_cur_msg->action == TAKE ||  

s_cur_msg->action ==  

TAKE_LRSPACE)  

      result = call TSpace. 

takeDone(s_cur_msg); 

       } 

       }      

      } 

      

      result = call TSpace.notifyListener(smsg); 

 

  return result; 

     }   

      

    



126 Implementação do TS-Mid 

 

 

      /** 

    * This command to read a entry in the tuple space. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

     command result_t TSpace.read (SimpleCmdMsg *smsg) { 

  struct SimpleCmdMsg *cmd = (SimpleCmdMsg *)  

malloc(sizeof(SimpleCmdMsg));  

       struct TupleSpaceMsg *ts = (TupleSpaceMsg *)  

malloc(sizeof(TupleSpaceMsg));  

Entry *template = (Entry*) malloc(sizeof(Entry)); 

       Entry *entry = (Entry*) malloc(sizeof(Entry)); 

       Address *add = (Address*) malloc(sizeof(Address)); 

       uint32_t lease = call TupleSpace.lease();    

       

       atomic { 

   if(cur_msg == NULL) { 

    cur_msg = (TOS_Msg *) malloc(sizeof(TOS_Msg)); 

   }    

        cmd = (SimpleCmdMsg *) cur_msg->data; 

   ts = (TupleSpaceMsg *) cmd->data; 

 

        *cmd = *smsg; 

 

        ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data;   

  

   template = &ts->entry;  

   add = &ts->add; 

 

   call TupleSpace.removeAll(lease); 

 

   if (call TupleSpace.found(template) != NULL) { 

    *entry = * (call TupleSpace.found(template));  

    template->value = entry->value;    

    call TSpace.readDone(cmd);  

   } 

  } 

   

  return SUCCESS; 

     }  

    

   /** 

    * This event to read done 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

 command result_t TSpace.readDone(SimpleCmdMsg *smsg) { 

  atomic { 

   call MsgPending.insert(smsg, RESPONSE, smsg->source);   

   cur_msg = NULL; 

   post forwarder(); 

  } 

 

  return SUCCESS; 

 } 
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/** 

    * This command to take the entry in the tuple space. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

 command result_t TSpace.take (SimpleCmdMsg *smsg) { 

struct SimpleCmdMsg *cmd = (SimpleCmdMsg *)  

malloc(sizeof(SimpleCmdMsg));  

struct TupleSpaceMsg *ts = (TupleSpaceMsg *)  

malloc(sizeof(TupleSpaceMsg));    

      Entry *template = (Entry*) malloc(sizeof(Entry)); 

      Entry *entry = (Entry*) malloc(sizeof(Entry)); 

      Address *add = (Address*) malloc(sizeof(Address)); 

      uint32_t lease = call TupleSpace.lease();             

       

      atomic { 

   if(cur_msg == NULL) { 

    cur_msg = (TOS_Msg *) malloc(sizeof(TOS_Msg)); 

   } 

    

        cmd = (SimpleCmdMsg *) cur_msg->data; 

   ts = (TupleSpaceMsg *) cmd->data; 

        *cmd = *smsg; 

 

        ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data;    

   template = &ts->entry;  

   add = &ts->add; 

 

   call TupleSpace.removeAll(lease); 

 

   if (call TupleSpace.found(template) != NULL) { 

    *entry = * (call TupleSpace.take(template));  

    template->value = entry->value;   

    call TSpace.takeDone(cmd);  

   } 

  } 

   

  return SUCCESS; 

     }    

    

   /** 

    * This event to take done 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

 command result_t TSpace.takeDone(SimpleCmdMsg *smsg) { 

  atomic { 

   call MsgPending.insert (smsg, RESPONSE,smsg->source);  

   cur_msg = NULL;    

   post forwarder(); 

  } 

 

  return SUCCESS; 

 } 
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 /** 

    * This command to notify when a entry matching with the template  

    * in the tuple space executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

 command result_t TSpace.notify (SimpleCmdMsg *smsg) { 

       struct SimpleCmdMsg *cmd = (SimpleCmdMsg *) 

malloc(sizeof(SimpleCmdMsg));     

       atomic { 

   if(notifyMsg == NULL) { 

    notifyMsg = (TOS_Msg *)  

       malloc(sizeof(TOS_Msg)); 

    leaseNotify = call TupleSpace.leaseMil(); 

   } 

    

        cmd = (SimpleCmdMsg *) notifyMsg->data; 

        *cmd = *smsg;    

       } 

       

  return SUCCESS; 

     } 

    

   /** 

    * This event to notify done 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

 command result_t TSpace.notifyListener(SimpleCmdMsg *smsg) { 

  struct TupleSpaceMsg *sts = (TupleSpaceMsg *) smsg->data; 

  Entry *entry = &sts->entry; 

  struct SimpleCmdMsg *cmd = (SimpleCmdMsg *)  

malloc(sizeof(SimpleCmdMsg)); 

       struct TupleSpaceMsg *ts = (TupleSpaceMsg *)  

malloc(sizeof(TupleSpaceMsg));    

      Entry *template = (Entry*) malloc(sizeof(Entry)); 

      uint32_t notifyLease; 

      uint32_t lease; 

       

      if(notifyMsg != NULL) { 

       atomic { 

         *cmd = *((SimpleCmdMsg *) notifyMsg->data); 

    ts = (TupleSpaceMsg *) cmd->data; 

         

    template = &ts->entry; 

    notifyLease = ts->lease; 

     

    lease = call TupleSpace.leaseMil(); 

         

    if((lease - leaseNotify) > notifyLease) {  

     cmd->action = NOTIFY_UNREGISTRY; 

     call MsgPending.insert (cmd, REQUEST,  

cmd->source); 

     post forwarder();     

    } else if(call TupleSpace.matching(template,  

entry)) { 
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         template->value = entry->value;      

     call MsgPending.insert (cmd, RESPONSE,  

cmd->source); 

     post forwarder(); 

    } 

   } 

  } 

   

  return SUCCESS; 

 }  

  

 /** 

    * This event to notify expired. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t TSpace.notifyUnregistry(SimpleCmdMsg *smsg) { 

     notifyMsg = NULL;  

  leaseNotify = 0; 

   

  return SUCCESS;    

    }     

     

    /** 

    * This command creates a logical region. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

   command result_t TSpace.setLRSpace (SimpleCmdMsg *smsg) {  

     return SUCCESS; 

  }  

   

  /** 

    * This command removes a logical region. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */  

    command result_t TSpace.unsetLRSpace(SimpleCmdMsg *smsg) { 

     return SUCCESS; 

    }     

     

    /** 

    * This command notifies when the logical region was removed. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t TSpace.unsetLRSpaceDone(SimpleCmdMsg *smsg) { 

     return SUCCESS; 

    }  
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   /** 

    * This command notifies when the logical region was changed. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t TSpace.changeLRSpace(SimpleCmdMsg *smsg) { 

     return SUCCESS; 

    } 

         

    /** 

    * This command notifies when the logical region was changed. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command result_t TSpace.changeLRSpaceDone(SimpleCmdMsg *smsg) {    

  

     return SUCCESS; 

    } 

         

     /** 

    * This command removes the member of the logical region whem this 

* is changed executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */  

    command result_t TSpace.memberUnregistry(SimpleCmdMsg *smsg) {  

     TOS_MsgPtr tmsg = (TOS_Msg*) malloc(sizeof(TOS_Msg)); 

  SimpleCmdMsg *msg = (struct SimpleCmdMsg *) tmsg->data; 

   

  *msg = *smsg; 

   

     call TSpace.notifyUnregistry(smsg); 

      

     call TupleSpace.stopWrite(); 

      

     call TupleSpace.free(); 

     call TupleSpace.ini(); 

      

     call MsgPending.free(); 

     call MsgPending.ini(); 

      

     call PacketHandler.removeAllRequests(tmsg); 

      

     call MsgPending.insert (smsg, RESPONSE, smsg->source); 

   

  post forwarder(); 

      

     return SUCCESS; 

    }     

   

   /** 

    * This command returns all logical regions. 

    * executes the command. 

    * @return Command execution result. 

    */   

   command result_t TSpace.getLRSpaces(LogicalRegion lr[]) { 
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A.3 Componente PacketHandlerC  

O componente PacketHandlerC é responsável pelo serviço de envio de 

mensagens do middleware e também por gerenciar requisições entre aplicação 

cliente e nó sorvedouro, nós sorvedouro e líder, e por fim, entre os nós líder e 

nós membros. Conforme apresentado na Figura A.6.4, os serviços providos por 

esse componente são definidos pela interface PacketHandler e 

implementados pelo componente módulo PacketHandlerM. 

 
Figura A.6.4 Grafo de componentes do componente PacketHandlerC. 

A.3.1 Código fonte nesC do componente de configuração PacketHandlerC 

 

/**   

 * PacketHandlerC:  component that dispatches the messages. 

 *   This component also handles of commands to  

 *   interaction with logical region. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

includes LRSCmdMsg; 

 

configuration PacketHandlerC { 

   provides interface PacketHandler; 

   provides interface StdControl as PacketControl; 

} 

 

implementation { 

   components PacketHandlerM, LRSpaceC, TransportC,  

PacketRepositoryC, BufferC; 

      return NULL; 

     }     

} 
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A.3.2 Código fonte nesC da interface PacketHandler 

 

/** 

 * PacketHandler: interface of the component that dispatches the  

 *    messages. 

 *   This component also handles of commands to 

 *   interaction with logical region. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

includes AM; 

  //The Component PacketHandlerM initialized the component LRSpaceM 

  PacketControl = PacketHandlerM;   

  PacketHandler = PacketHandlerM;  

 

  PacketHandlerM.TSpace -> LRSpaceC;  

 

  //The Component PacketHandlerM initializes the component TransportC 

  PacketHandlerM.TransportControl -> TransportC;   

  PacketHandlerM.Transport -> TransportC; 

 

  //The Component PacketHandlerM initializes the component  

  //PacketRepositoryC 

  PacketHandlerM.PacketRepositoryControl -> PacketRepositoryC; 

  PacketHandlerM.RequestRepository -> PacketRepositoryC; 

   

  //The Component PacketHandlerM initializes the component BufferC 

  PacketHandlerM.MsgPendingControl -> BufferC; 

  PacketHandlerM.MsgPending -> BufferC.Buffer[unique("Buffer")];   

 

} 

//The Component PacketHandlerM initialized the component LRSpaceM 

   PacketControl = PacketHandlerM;   

  PacketHandler = PacketHandlerM;  

 

   PacketHandlerM.TSpace -> LRSpaceC;  

 

//The Component PacketHandlerM initializes the component 

 //TransportC 

   PacketHandlerM.TransportControl -> TransportC;   

   PacketHandlerM.Transport -> TransportC; 

 

//The Component PacketHandlerM initializes the component 

 //PacketRepositoryC 

   PacketHandlerM.PacketRepositoryControl -> PacketRepositoryC; 

   PacketHandlerM.RequestRepository -> PacketRepositoryC; 

   

   //The Component PacketHandlerM initializes the component BufferC 

   PacketHandlerM.MsgPendingControl -> BufferC; 

   PacketHandlerM.MsgPending -> BufferC.Buffer[unique("Buffer")]; 

 

} 
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A.3.3 Código fonte nesC do componente módulo PacketHandlerM 

 

 * PacketHandlerM: module of the component that dispatches the messages. 

 *       This component also handles of commands to  

 *       interaction with logical region. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

includes LRSCmdMsg; 

includes List; 

 

module PacketHandlerM {  

provides {  

      interface StdControl; 

      interface PacketHandler;  

   } 

interface PacketHandler { 

/** 

 * This command  extracts the command from the message 'pmsg' and  

 * executes the command. 

 * @return Command execution result. 

 */ 

 command result_t execute(TOS_MsgPtr pmsg); 

 

 /** 

 * This command sends a request message. 

 * @return Command execution result. 

 */ 

 command result_t sendRequest(TOS_MsgPtr pmsg, uint16_t target); 

 

 /** 

 * This command sends a response message. 

 * @return Command execution result. 

 */ 

 command result_t sendResponse(TOS_MsgPtr pmsg); 

 

 /** 

 * This command remove a requisition. 

 * @return Command execution result. 

 */ 

 command result_t cleanRequest(TOS_MsgPtr pmsg); 

   

 /** 

 * This command remove all requisition of the logical region. 

 * @return Command execution result. 

 */ 

 command result_t removeAllRequests(TOS_MsgPtr pmsg); 

 

} 
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   uses { 

    interface StdControl as TransportControl; 

      interface TSpace; 

      interface Transport; 

      interface StdControl as PacketRepositoryControl;     

      interface PacketRepository as RequestRepository; 

      interface StdControl as MsgPendingControl; 

  interface Buffer as MsgPending; 

   } 

} 

 

implementation { 

 

TOS_MsgPtr cur_msg;  // The current command message      

  TOS_Msg buf;    // Free buffer for message reception 

 

   int8_t lastSeqno;  // Sequence for Logics Regions 

   int8_t pending;  // 0 if o command is pending 

   bool send_pending;    // TRUE if a message send is pending 

 

  

   /** 

    * Initalize the application. 

    * @return A boolean indicating success or failure of the  

* application  

    * initialization. 

    **/ 

   command result_t StdControl.init() { 

     pending = 0; 

     cur_msg = &buf; 

     send_pending = FALSE;       

     call PacketRepositoryControl.init(); 

     call MsgPendingControl.init(); 

     call MsgPending.ini(); 

     return (call TransportControl.init()); 

   } 

   

   /** start generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.start(){ 

    call PacketRepositoryControl.start(); 

    call MsgPendingControl.start(); 

     return (call TransportControl.start()); 

   } 

 

   /** stop generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.stop(){ 

    call PacketRepositoryControl.stop(); 

    call MsgPendingControl.stop(); 

    call MsgPending.free(); 

     return (call TransportControl.stop()); 

   }  
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 /** 

    * Task:  forwarder the pending messages of the Buffer. 

    **/ 

   task void forwarder() { 

  TOS_MsgPtr cmsg = (TOS_Msg*) malloc(sizeof(TOS_Msg)); 

  SimpleCmdMsg *msg = (struct SimpleCmdMsg *) cmsg->data; 

  BufferMsg array[BUFFER]; 

  int i; 

   

  call MsgPending.getAll(array); 

  for (i = 0; i < sizeof(array); i++) {   

   if(!send_pending && array[i].msg != NULL) { 

    *msg = *array[i].msg;    

    

    if (array[i].typeMsg == REQUEST) {    

     call PacketHandler.sendRequest(cmsg,  

array[i].address);  

    } else { 

      call PacketHandler.sendResponse(cmsg); 

    } 

    call MsgPending.remove(msg); 

   } else { 

    break; 

   } 

  }  

 } 

   

    

   /** 

    * Reset the send_pending flag to FALSE if pmsg was sent  

* successfully 

    * 

    * @return Returns the value of 'status' 

    **/ 

 event result_t Transport.sendDone(TOS_MsgPtr pmsg, result_t status) 

{     

    send_pending = FALSE; 

    post forwarder(); 

       return status; 

   } 

    

    

   /** 

   * Forward the request messages 

    * @return status of the execution 

    **/ 

 command result_t PacketHandler.sendRequest(TOS_MsgPtr pmsg,  

uint16_t target) { 

  TOS_MsgPtr cmsg = (TOS_Msg*) malloc(sizeof(TOS_Msg)); 

  SimpleCmdMsg *msg = (struct SimpleCmdMsg *) cmsg->data; 

  SimpleCmdMsg *msgSource = (SimpleCmdMsg*)  

malloc(sizeof(SimpleCmdMsg)); 

  

  result_t status = SUCCESS; 
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  //save the original message that will be stored in the list  

//of pending requests 

  msgSource =(struct SimpleCmdMsg *) pmsg->data; 

 

  if(call RequestRepository.foundRequest(msgSource) != NULL) { 

  

   *msg = *msgSource; 

    

   //increase the id of the pending requests  

   //set new id in the message 

   msg->request_id = call RequestRepository.nextId(); 

  

    

   //set address source of the message 

   msg->source = TOS_LOCAL_ADDRESS;  

    

   if (!send_pending) {     

      if (call Transport.send(target, sizeof(struct  

SimpleCmdMsg), cmsg)) { 

     send_pending = TRUE;  

    //update the request in the list of 

//pending requests 

     call RequestRepository.update(msgSource,  

msg->request_id);  

       } else { 

        dbg(DBG_USR1, "::sendRequest ERROR!\n");   

        status = FAIL;     

       } 

      } else { 

       dbg(DBG_USR1, "::send ERROR!\n"); 

       status = FAIL; 

      } 

       

  } else { 

   status = FAIL; 

  } 

     

      return status; 

   } 

    

    

   /** 

   * Response the messages 

    * @return status of the execution 

    **/ 

 command result_t PacketHandler.sendResponse(TOS_MsgPtr pmsg) { 

  SimpleCmdMsg *msg = (struct SimpleCmdMsg *) pmsg->data;  

  SimpleCmdMsg *msgTemp = (SimpleCmdMsg*)  

malloc(sizeof(SimpleCmdMsg)); 

  uint16_t target; 

  result_t status = SUCCESS; 
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/** 

* found the original message that will be returned to the * 

* requester 

   * then removed of the list of pending requests 

   **/ 

  if (!send_pending) {   

if(call RequestRepository.foundResponse(msg) != NULL) 

{ 

    //save original message 

   *msgTemp = *(call  

    RequestRepository.foundResponse(msg));  

     

    //set original id  

    msg->request_id = msgTemp->request_id;  

     

    //get address source of the message requested 

    target = msgTemp->source; 

     

    //get address source of the message requested 

    msg->action = msgTemp->action;  

    

    //set address source 

    msg->source = TOS_LOCAL_ADDRESS;    

    

    //set type message 

    msg->typeMsg = RESPONSE;   

    

    if (call Transport.send(target, sizeof(struct  

SimpleCmdMsg), pmsg)) { 

       send_pending = TRUE; 

              

          //remove request in the list of pending  

    //requests 

          if(msgTemp->removeRequest)       

       call RequestRepository.remove(msgTemp); 

      } else { 

         dbg(DBG_USR1, "::send ERROR! \n"); 

         status = FAIL;        

    }       

   } else { 

    dbg(DBG_USR1, "::ERROR: Not found message  

request!\n"); 

   } 

    

  } else { 

       call MsgPending.insert (msg, RESPONSE, target); 

       status = FAIL; 

      } 

   

      return status; 

   } 
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/** 

    * 

    * This task evaluates a command and execute it if it is a supported 

   * command. The protocol for the command interpreter is that 

   * it operates on the message and dispatch a message to the calling  

* layer.  

    *  

    * @return Return: None 

    **/ 

 task void dispatch() { 

  struct SimpleCmdMsg *cmd = (struct SimpleCmdMsg *)  

cur_msg->data; 

struct LogicalRegion *lr = (LogicalRegion*)  

malloc(sizeof(LogicalRegion)); 

       struct LogicalRegion *lr_change = (LogicalRegion*)  

malloc(sizeof(LogicalRegion)); 

       struct TupleSpaceMsg *ts;       

       Entry *template = (Entry*) malloc(sizeof(Entry)); 

       Address *add = (Address*) malloc(sizeof(Address)); 

       uint32_t timeout; 

       int i = 0; 

    

      // Execute the command      

      switch (cmd->action) { 

      

   //Command to create the Logical Region. 

   case SET_LRSPACE:    

     

    if(cmd->typeMsg == REQUEST) { 

     call RequestRepository.insert (cmd); 

      

     lr = (struct LogicalRegion *) cmd->data; 

   

     call TSpace.setLRSpace(cmd); 

  

// generate id and save    

if(lr->moteLeaderId == TOS_LOCAL_ADDRESS) 

{   

call MsgPending.insert (cmd,  

RESPONSE, SINK);   

          post forwarder();       

   

     } else { 

      call MsgPending.insert (cmd,  

REQUEST, lr->moteLeaderId);

 post forwarder();  

     } 

      

    } else {  

     call MsgPending.insert (cmd, RESPONSE,  

SINK);  

         post forwarder();    

    } 

       

    break;  
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//Command to remove the Logical Region.    

   case UNSET_LRSPACE:        

    if(cmd->typeMsg == REQUEST) {   

     call RequestRepository.insert (cmd); 

     lr = (struct LogicalRegion *) cmd->data;  

     if((call TSpace.getLRSpace(lr)) != NULL) 

{ 

      *lr = *(callTSpace. 

getLRSpace(lr));  

      if(lr->moteLeaderId ==  

TOS_LOCAL_ADDRESS) {  

         cmd->action = UNSET;  

         call TSpace. 

unsetLRSpace(cmd); 

    

         for (i = 0; i < sizeof( 

lr->motes); i++) {  

       if (lr->motes[i] != -1) { 

              if (lr->motes[i] !=  

TOS_LOCAL_ADDRESS) { 

call 

MsgPending.insert 

  (cmd, REQUEST,  

lr->motes[i]); 

            post forwarder(); 

                    

              }        

    

           } else { 

            break; 

           } 

             }  

                

      } else { 

         call MsgPending.insert  

(cmd, REQUEST,  

lr->moteLeaderId); 

             post forwarder(); 

      } 

     } else { 

      dbg(DBG_USR1, "UNSET_LRSPACE  

FAIL: Logical Region not 

 found!\n"); 

     } 

    } else { 

     call TSpace.unsetLRSpaceDone(cmd); 

    } 

    break;  

    

   //Command to remove the Logical Region.   

   

   case UNSET:   

      

    if(cmd->typeMsg == REQUEST) { 

     call RequestRepository.insert (cmd); 
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     call TSpace.unsetLRSpace(cmd); 

    } else { 

     call TSpace.unsetLRSpaceDone(cmd); 

    } 

    break;  

    

   //Command to change the Logical Region.   

   case CHANGE_LRSPACE:   

    if(cmd->typeMsg == REQUEST) {    

     call RequestRepository.insert (cmd); 

     lr_change = (struct LogicalRegion *)  

cmd->data; 

     if((call TSpace.getLRSpace(lr_change))  

!= NULL) { 

         *lr = *(call  

   TSpace.getLRSpace(lr_change)); 

      if(lr->moteLeaderId ==  

TOS_LOCAL_ADDRESS) {   

         cmd->action = CHANGE;  

         call TSpace.changeLRSpace(cmd); 

         for (i = 0; i < sizeof( 

lr->motes); i++) { 

if (lr->motes[i] != -1) { 

              if (lr->motes[i] != ] 

        TOS_LOCAL_ADDRESS && 

lr->motes[i] != 

lr_change-

>moteLeaderId) { 

                 call MsgPending.insert 

(cmd, REQUEST,  

lr->motes[i]); 

        

 post forwarder();  

   }        

    

           } else { 

            break; 

           } 

             }          

           

             //Notify to the new leader 

       if(lr_change- 

>moteLeaderId != 

TOS_LOCAL_ADDRESS) { 

       call MsgPending.insert (cmd,  

REQUEST,  

   lr_change->moteLeaderId); 

           post forwarder();      

    

         }         

      

      } else { 

         call MsgPending.insert (cmd,  

REQUEST, lr->moteLeaderId); 

             post forwarder(); 
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      } 

     } else { 

dbg(DBG_USR1, "CHANGE_LRSPACE 

FAIL: Logical Region not 

found!\n");    

  

     } 

    } else { 

        call TSpace.changeLRSpaceDone(cmd); 

    } 

    break;  

       

   //Command to change the Logical Region.   

   case CHANGE:   

     

    if(cmd->typeMsg == REQUEST) { 

     call RequestRepository.insert (cmd); 

          

     call TSpace.changeLRSpace(cmd); 

    } else { 

     call TSpace.changeLRSpaceDone(cmd); 

    } 

    break;  

    

   //Command to read the Logical Region.    

   case READ_LRSPACE:   

      

    if(cmd->typeMsg == REQUEST) {  

     call RequestRepository.insert (cmd);  

     ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data; 

    

     template = &ts->entry;  

     add = &ts->add; 

     timeout = ts->lease;  

     lr->lrId = add->lr_Id;  

     if((call TSpace.getLRSpace(lr)) != NULL)  

{ 

        *lr = *(call  

TSpace.getLRSpace(lr)); 

         add->mote_Id = lr->moteLeaderId; 

              

     if(lr->moteLeaderId ==  

TOS_LOCAL_ADDRESS) { 

cmd->action = READ;  

      call TSpace.read(cmd);  

     

for (i = 0; i<sizeof( 

lr->motes);i++){  

   if (lr->motes[i] != -1) { 

                if (lr->motes[i] !=  

TOS_LOCAL_ADDRESS) { 

call MsgPending.insert  

(cmd, REQUEST,  

lr->motes[i]);     

post forwarder();  
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           } else { 

            break; 

           } 

          }  

                

     } else { 

      call MsgPending.insert (cmd, 

REQUEST,lr->moteLeaderId); 

post forwarder(); 

     } 

    } else { 

     dbg(DBG_USR1, "READ_LRSPACE FAIL:  

Logical Region not found!\n");  

} 

   } else { 

    call MsgPending.insert (cmd, RESPONSE, SINK); 

        post forwarder(); 

   } 

   break; 

     

      //Command to read the Logical Region. 

      case READ:      

       ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data;   

   template = &ts->entry; 

   add = &ts->add;    

   timeout = ts->lease; 

      

   if(cmd->typeMsg == REQUEST) { 

    call RequestRepository.insert (cmd); 

    call TSpace.read(cmd); 

   } else { 

    call TSpace.readDone(cmd); 

   } 

   break; 

    

  //Command to take the Tuple Space.  

  case TAKE_LRSPACE:   

   if(cmd->typeMsg == REQUEST) { 

    call RequestRepository.insert (cmd);  

         

    ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data;  

template = &ts->entry;  

    add = &ts->add; 

    timeout = ts->lease; 

         

        lr->lrId = add->lr_Id;  

    if((call TSpace.getLRSpace(lr)) != NULL) {  

     *lr = *(call TSpace.getLRSpace(lr)); 

     add->mote_Id = lr->moteLeaderId;      

     if(lr->moteLeaderId ==  

TOS_LOCAL_ADDRESS) {  

      cmd->action = TAKE;  

      call TSpace.take(cmd); 
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      for (i = 0; i < sizeof( 

lr->motes); i++) {  

         if (lr->motes[i] != -1) { 

           if (lr->motes[i] !=  

TOS_LOCAL_ADDRESS) { 

              call MsgPending.insert  

(cmd, REQUEST, 

lr->motes[i]);  

              post forwarder();  

                   

           }        

    

             } else { 

           break; 

             } 

          }     

        } else { 

      call MsgPending.insert (cmd,  

          REQUEST,lr->moteLeaderId);     

post forwarder(); 

        } 

     } else { 

      dbg(DBG_USR1, "TAKE_LRSPACE FAIL:  

   Logical Region not found!\n"); 

} 

    } else { 

     call MsgPending.insert (cmd, RESPONSE,  

SINK);  

         post forwarder(); 

    } 

    break; 

    

   //Command to take the Tuple Space.  

   case TAKE:       

        ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data;   

    template = &ts->entry; 

    add = &ts->add;    

    timeout = ts->lease; 

      

    if(cmd->typeMsg == REQUEST) { 

     call RequestRepository.insert (cmd); 

     call TSpace.take(cmd); 

    } else { 

     call TSpace.takeDone(cmd); 

    } 

    break; 

    

   //Command to install a notification in the  

//Logical Region.  

   case NOTIFY_LRSPACE:     

    if(cmd->typeMsg == REQUEST) {    

     call RequestRepository.insert (cmd); 

     ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data; 
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     template = &ts->entry;  

     add = &ts->add; 

     timeout = ts->lease;  

     

         lr->lrId = add->lr_Id;  

     if((call TSpace.getLRSpace(lr)) != NULL) 

{  

        *lr = *(call TSpace.getLRSpace(lr)); 

        add->mote_Id = lr->moteLeaderId; 

               

        if(lr->moteLeaderId ==  

TOS_LOCAL_ADDRESS) {  

      cmd->action = NOTIFY;   

      call TSpace.notify(cmd); 

      for (i = 0; i < sizeof( 

lr->motes); i++) { 

         if (lr->motes[i] != -1) { 

                if (lr->motes[i] != 

TOS_LOCAL_ADDRESS) { 

              call MsgPending.insert  

(cmd, REQUEST,  

lr->motes[i]); 

             post forwarder();  

}    

            } else { 

           break; 

             } 

          }    

        } else { 

           call MsgPending.insert  

(cmd, REQUEST,  

lr->moteLeaderId); 

          post forwarder(); 

        } 

     } else { 

      dbg(DBG_USR1, "NOTIFY_LRSPACE  

FAIL: Logical Region not 

found!\n"); 

} 

    } else { 

     call TSpace.notifyListener(cmd); 

    } 

    break; 

    

   //Command to install a notification in the  

//Tuple Space. 

   case NOTIFY:      

        ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data;   

    template = &ts->entry; 

    add = &ts->add;    

    timeout = ts->lease; 

      

    if(cmd->typeMsg == REQUEST) { 

     call RequestRepository.insert (cmd);  
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     call TSpace.notify(cmd); 

    } else { 

     call TSpace.notifyListener(cmd); 

    } 

    break; 

    

   //Command to uninstall a notification in the  

//Logical Region. 

   case NOTIFY_UNREGISTRY:      

    if(cmd->typeMsg == REQUEST) { 

call RequestRepository.insert (cmd); 

      

ts = (struct TupleSpaceMsg *) cmd->data; 

     template = &ts->entry;  

     add = &ts->add; 

     timeout = ts->lease;    

     

         lr->lrId = add->lr_Id;  

     if((call TSpace.getLRSpace(lr)) != NULL) 

{   

        *lr = *(call TSpace.getLRSpace(lr)); 

        add->mote_Id = lr->moteLeaderId;     

             

           if(lr->moteLeaderId ==  

TOS_LOCAL_ADDRESS) {  

           if(TOS_LOCAL_ADDRESS != 0)  

                      call MsgPending.insert (cmd, 

RESPONSE, SINK); 

           for (i = 0; i < sizeof( 

lr->motes); i++) { 

if (lr->motes[i] != -1) { 

             if (lr->motes[i] !=  

              TOS_LOCAL_ADDRESS) { 

                call MsgPending. 

     insert (cmd, 

RESPONSE, 

         lr->motes[i]); 

                   }  

           } else { 

            break; 

           } 

             } 

             post forwarder(); 

             call TSpace. 

notifyUnregistry(cmd); 

      } else { 

         call MsgPending.insert  

       (cmd, REQUEST,  

lr->moteLeaderId); 

             post forwarder(); 

      } 

     } else { 

      dbg(DBG_USR1, "NOTIFY_UNREGISTRY  

FAIL: Logical Region not  

found!\n"); 
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         }       

     } else { 

      call MsgPending.insert (cmd, 

          REQUEST,lr->moteLeaderId); 

          post forwarder(); 

     } 

    } else { 

     dbg(DBG_USR1, "NOTIFY_UNREGISTRY FAIL: 

Logical Region not found!\n"); 

} 

   } else {      

        call TSpace.notifyUnregistry(cmd); 

   } 

   break; 

  }   

 

  pending = 0; 

} 

       

     /** 

 * This command  extracts the command from the message 'pmsg' and  

 * executes the command. 

 * @return Command execution result. 

 */ 

   command result_t PacketHandler.execute(TOS_MsgPtr pmsg) { 

    struct SimpleCmdMsg *cmd; 

      pending =1; 

      cur_msg = pmsg; 

      cmd = (struct SimpleCmdMsg *) cur_msg->data; 

      

      post dispatch(); 

      

      return SUCCESS; 

   }   

    

   /** 

 * This command remove a requisition. 

 * @return Command execution result. 

 */ 

   command result_t PacketHandler.cleanRequest(TOS_MsgPtr pmsg) { 

    struct SimpleCmdMsg *cmd = (struct SimpleCmdMsg *)  

pmsg->data;    

  if(call RequestRepository.foundRequest(cmd) != NULL) { 

     call RequestRepository.remove( 

call RequestRepository.foundRequest(cmd)); 

    } 

     

    return SUCCESS; 

   } 
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A.4 Componente TransportC 

A Figura A.6.5 ilustra o componente TransportC. Esse componente é 

uma abstração para o módulo GennericComm pertencente à biblioteca de 

componentes do TinyOS. O componente GennericComm usa uma série de 

interfaces de mais baixo nível para prover comunicação entre os componente 

remotos. O componente TransportC usa os serviços providos pelas interfaces 

SendMsg e ReceiveMsg implementadas pelo módulo GennericComm para 

envio e recepção de mensagens. As próximas seções descrevem o código fonte 

nesC deste componente.  

 
Figura A.6.5 Grafo de componentes do componente TransportC. 

A.4.1 Código fonte nesC do componente de configuração TransportC 

 

/**  

 * TransportC: component that forwards the messages on the network. 

 *   TransportC uses the GenericComm TinyOS component to 

 *   send and to receive the messages. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

 

configuration TransportC { 

 provides interface Transport; 

 provides interface StdControl as Control; 

} 

   /** 

 * This command remove all requisition of the logical region. 

 * @return Command execution result. 

 */ 

   command result_t PacketHandler.removeAllRequests(TOS_MsgPtr pmsg) { 

    struct SimpleCmdMsg *cmd = (struct SimpleCmdMsg *) 

pmsg->data;    

  call RequestRepository.removeAllRequests(cmd); 

         

    return SUCCESS; 

   } 

 

} 
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A.4.2 Código fonte nesC da interface Transport 

 

A.4.3 Código fonte nesC do componente módulo TransportM 

 

/** 

 * TransportM: module of the component that forwards the messages on 

 *    the network. 

 *   TransportC uses the GenericComm TinyOS component to 

 *    send and to receive the messages. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 **/ 

implementation { 

components PacketHandlerM, TransportM, GenericComm as Comm; 

  

   //The Component TransportM initialized the component PacketHandlerM 

   Control = TransportM; 

   

   Transport = TransportM.Transport; 

   TransportM.PacketHandler -> PacketHandlerM.PacketHandler; 

   TransportM.PacketControl -> Comm; 

 

   TransportM.ReceiveCmdMsg -> Comm.ReceiveMsg[AM_SIMPLECMDMSG]; 

   TransportM.SendCmdMsg -> Comm.SendMsg[AM_SIMPLECMDMSG]; 

   

} 

 

/**   

 * Transport: interface of the component that forwards the messages on 

 *   the network. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

includes AM; 

 

interface Transport { 

 

 /** 

    * This command sends a message. 

    * @return the result of the operation (SUCCESS or FAIL). 

    **/ 

   command result_t send(uint16_t address, uint8_t length,  

TOS_MsgPtr msg); 

   

     /** 

    * This event notifies when the message were sent with success. 

    * @return the result of the operation. 

    **/ 

   event result_t sendDone(TOS_MsgPtr msg, result_t success); 

 

} 
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module TransportM {  

   provides {  

      interface StdControl; 

      interface Transport; 

   } 

 

   uses { 

    interface ReceiveMsg as ReceiveCmdMsg; 

    interface SendMsg as SendCmdMsg; 

    interface PacketHandler as PacketHandler;    

    interface StdControl as PacketControl;    

   } 

} 

 

implementation { 

 

 TOS_MsgPtr cur_msg;  // The current command message      

  TOS_Msg buf;    // Free buffer for message reception 

   bool send_pending;    // TRUE if a message send is pending  

  

   /** 

    * Initalize the application. 

    * @return A boolean indicating success or failure of the  

    * application initialization. 

    **/ 

   command result_t StdControl.init() { 

      cur_msg = &buf; 

      send_pending = FALSE; 

      return (call PacketControl.init()); 

   } 

   

   /** start generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.start(){ 

      return (call PacketControl.start()); 

   } 

 

   /** stop generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.stop(){ 

      return (call PacketControl.stop()); 

   }   

 

 /** 

    * Reset the send_pending flag to FALSE if pmsg was sent  

    * successfully. 

    * @return Returns the value of 'status' 

    **/ 

 event result_t SendCmdMsg.sendDone(TOS_MsgPtr pmsg,  

   result_t status) { 

     signal Transport.sendDone(pmsg, status); 

        return status; 

   } 
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A.5 Componente PacketRepositoryC 

O componente PacketRepositoryC (Figura A.6.6) é responsável por 

manter as requisições recebidas pela rede de sensores. Esse componente 

armazena as requisições em uma lista encadeada (RequestList). Dentre os 

serviços definidos pela interface PacketRepository e implementados pelo 

módulo PacketRepositoryM estão incluídas operações para manipulação da 

lista de requisições, tais como, inserção, exclusão, consulta de requisições e 

limpeza de todo o conteúdo da lista. 

 
Figura A.6.6 Componente de configuração PacketRepositoryC 

/** 

    * This command sends a message. 

    * @return the result of the operation (SUCCESS or FAIL). 

    **/ 

   command result_t Transport.send(uint16_t address, uint8_t length,  

   TOS_MsgPtr msg) { 

    if (call SendCmdMsg.send(address, length, msg)) { 

     return SUCCESS;    

      } else { 

       dbg(DBG_USR1, "::Transport.send ERROR!\n");   

       return FAIL;     

      }     

   } 

    

   /**  

    * Handles the receiving event signaled from ReceiveMsg. 

    * Checks if this is a new message and calls PacketHandler.execute() 

    * if so. 

    * @return A TOS_MsgPtr. 

    **/ 

   event TOS_MsgPtr ReceiveCmdMsg.receive(TOS_MsgPtr pmsg){    

  TOS_MsgPtr ret = cur_msg; 

      result_t retval; 

          

      retval = call PacketHandler.execute(pmsg) ; 

 

     if (retval==SUCCESS) { 

        return ret; 

     } else { 

        return pmsg; 

     }     

   }    

} 
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A.5.1 Código nesC do componente de configuração PacketRepositoryC 

 

A.5.2 Código fonte nesC da interface PacketRepository 

 

/**   

 * PacketRepository:  interface of the component that stored the 

 *     requisitions. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

includes LRSCmdMsg; 

  

interface PacketRepository { 

 

 /* This function initializes the list: return a empty list. */ 

 command result_t ini();  

  

 /* This function frees the items of the list. */ 

 command result_t free();  

  

 /* This function inserts an item in the initiation list. */ 

 command result_t insert (SimpleCmdMsg *scmsg);  

  

 /* This function retuns the next id. */ 

 command uint16_t nextId ();  

  

 /* This function removes the item of the list. */ 

 command result_t remove (SimpleCmdMsg *scmsg);  

  

 /* This function founds an item of the list. */ 

 command SimpleCmdMsg * foundRequest (SimpleCmdMsg *scmsg); 

/**   

 * PacketRepositoryC: component that stored the requisitions. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

configuration PacketRepositoryC { 

 provides interface PacketRepository as RequestRepository; 

 provides interface StdControl; 

} 

 

implementation { 

   components PacketRepositoryM; 

  

//The Component PacketRepositoryM initialized the component 

//PacketHandlerM 

   StdControl = PacketRepositoryM;   

   RequestRepository = PacketRepositoryM.RequestRepository;   

} 
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A.5.3 Código nesC do componente módulo PacketRepositoryM 

 

 /* This function founds an item of the list. */ 

 command SimpleCmdMsg * foundResponse (SimpleCmdMsg *scmsg); 

 

 /* This function updates an item of the list. */ 

 command result_t update (SimpleCmdMsg *scmsg, uint16_t id);  

  

 /* This function returns 1 if is empty or 0 if isn't empty. */ 

 command int isEmpty (); 

 

 /* This function returns the items number of the list. */ 

 command int size (); 

  

 /* This function removes all logical region items of the list. */ 

   command result_t removeAllRequests(SimpleCmdMsg *scmsg); 

  

} 

/** 

 * PacketRepositoryM: module of the component that stored the  

 *     requisitions. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

includes LRSCmdMsg; 

includes List; 

 

module PacketRepositoryM {  

     provides { 

      interface StdControl;   

        interface PacketRepository as RequestRepository; 

     } 

} 

 

/**  

 *  Module Implementation 

 */ 

 

implementation { 

 RequestList *requestList; 

 uint16_t request_pending_id; 

  

 /** 

    * Initalize the application. 

    * @return A boolean indicating success or failure of the 

     * application initialization. 

    **/ 

   command result_t StdControl.init() {  

    request_pending_id = 0;          

      call RequestRepository.ini(); 
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     return SUCCESS; 

   }   

   

   /** start generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.start(){  

      return SUCCESS; 

   } 

 

   /** stop generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.stop(){   

    call RequestRepository.free(); 

      return SUCCESS; 

   }   

  

 /* This function initializes the list: return a empty list. */ 

 command result_t RequestRepository.ini() { 

    requestList = iniRequestList(); 

    return SUCCESS; 

   }  

  

 /* This function frees the items of the list. */ 

 command result_t RequestRepository.free() { 

    freeRequestList(requestList); 

    return SUCCESS; 

   } 

  

 /* This function generates the next id the sub requisition. */ 

 command uint16_t RequestRepository.nextId () { 

  return (++request_pending_id); 

 } 

  

 /**  

* This function inserts an item in the initiation list: return  

* the updated list.  

*/ 

 command result_t RequestRepository.insert (SimpleCmdMsg *scmsg) { 

    requestList = insertRequest(requestList, scmsg); 

    return SUCCESS; 

   }  

  

 /* This function updates an item of the list. */ 

 command result_t RequestRepository.update (SimpleCmdMsg *scmsg, 

   uint16_t id) { 

    updateRequest(requestList, scmsg, id); 

    return SUCCESS; 

   }  

  

 /* This function removes the item of the list. */ 

 command result_t RequestRepository.remove (SimpleCmdMsg *scmsg) { 

  requestList = removeRequest(requestList, scmsg);  

  return SUCCESS;    

 } 
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A.6 Componente LogicalRegionRepositoryC 

A Figura A.6.7 ilustra o componente LogicalRegionRepositoryC. 

Esse componente mantém uma lista atualizada das regiões lógicas criadas. As 

regiões lógicas são armazenadas uma estrutura de dados do tipo lista encadeada 

(LogicalRegionList). Os serviços definidos na interface 

LogicalRegionRepository e implementados pelo módulo 

LogicalRegionRepositoryM constituem de um completo conjunto de 

operações para manipulação do conteúdo da lista. 

 /* This function founds an item of the list. */ 

 command SimpleCmdMsg * RequestRepository.foundRequest (SimpleCmdMsg 

   *scmsg) { 

  SimpleCmdMsg *msg_temp = (SimpleCmdMsg*)  

      malloc(sizeof(SimpleCmdMsg)); 

  msg_temp = foundRequest(requestList, scmsg)->msg;  

  return msg_temp;    

 } 

  

 /* This function founds an item of the list. */ 

 command SimpleCmdMsg * RequestRepository.foundResponse (  

   SimpleCmdMsg *scmsg) { 

  SimpleCmdMsg *msg_temp = (SimpleCmdMsg*) 

malloc(sizeof(SimpleCmdMsg)); 

  msg_temp = foundResponse(requestList, scmsg); 

  return msg_temp;    

 }  

  

 /* This function returns 1 if is empty or 0 if isn't empty. */ 

 command int RequestRepository.isEmpty () { 

  return emptyRequestList(requestList); 

 } 

 

 /* This function returns the items number of the list. */ 

 command int RequestRepository.size () { 

  return sizeRequestList(requestList); 

 }  

  

 /* This function removes all the items of the list. */ 

 command result_t RequestRepository.removeAllRequests (SimpleCmdMsg  

   *scmsg) { 

  requestList = removeAllRequestsList(requestList, scmsg);  

  return SUCCESS; 

 } 

 

} 
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Figura A.6.7 Componente de configuração LogicalRegionRepositoryC 

A.6.1 Código nesC do componente de configuração 
LogicalRegionRepositoryC 

 

A.6.2 Código fonte nesC da interface LogicalRegionRepository 

 

/** 

 * LogicalRegionRepository: interface of the component that stores  

 * the logical regions. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

includes LRSCmdMsg; 

 

interface LogicalRegionRepository { 

 

 /* This function initializes the list: return a empty list. */ 

 command result_t ini();  

  

 /* This function frees the items of the list. */ 

 command result_t free();  

  

 /**  

  * This function inserts an item in the initiation list:  

* return the updated list.  

**/ 

 command result_t insert (LogicalRegion *lr);  

/**   

 * LogicalRegionRepositoryC: component that stores the logical regions. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

configuration LogicalRegionRepositoryC { 

 provides interface LogicalRegionRepository; 

 provides interface StdControl; 

} 

 

implementation { 

   components LogicalRegionRepositoryM; 

  

   //The Component LogicalRegionRepositoryM initialized the component 

//LRSpaceM 

  StdControl = LogicalRegionRepositoryM; 

   

   LogicalRegionRepository = LogicalRegionRepositoryM;  

   

} 
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A.6.3 Código nesC do componente módulo LogicalRegionRepositoryM 

 

/** 

 * LogicalRegionRepositoryM: module of the component that stores the  

 *     logical regions. 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

includes LRSCmdMsg; 

includes List; 

 

module LogicalRegionRepositoryM {  

     provides { 

      interface StdControl;   

        interface LogicalRegionRepository; 

     } 

} 

 

/** 

 *  Module Implementation 

 */ 

 

implementation { 

 LogicalRegionList *logicalRegionList; //List of the Logical Regions 

 uint16_t lastRegion;      //Sequence for Logical Regions 

 

 /** 

    * Initalize the application. 

    * @return A boolean indicating success or failure of the  

    * application initialization. 

    **/ 

/**  

* This function updates an item in the initiation list:  

* return the updated list.  

**/ 

 command result_t update (LogicalRegion *lr);  

  

 /* This function removes the item of the list. */ 

 command result_t remove (LogicalRegion *lr);  

  

 /* This function founds an item of the list. */ 

 command LogicalRegion * found (LogicalRegion *lr);  

  

 /* This function returns all items of the list. */ 

 command result_t getAll (LogicalRegion lr[]);  

  

 /* This function returns 1 if is empty or 0 if isn't empty. */ 

 command int isEmpty (); 

  

 /* This function returns the items number of the list. */ 

 command int size (); 

  

} 
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   command result_t StdControl.init() {  

    lastRegion = 0;          

      call LogicalRegionRepository.ini(); 

      return SUCCESS; 

   }   

   

   /** start generic communication interface **/ 

    command result_t StdControl.start() {  

      return SUCCESS; 

   } 

 

   /** stop generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.stop(){   

    call LogicalRegionRepository.free(); 

      return SUCCESS; 

   }  

    

 /* This function initializes the list: return a empty list. */ 

   command result_t LogicalRegionRepository.ini() { 

    logicalRegionList = iniLogicalRegionList(); 

    return SUCCESS; 

   }  

    

   /* This function frees the items of the list. */ 

   command result_t LogicalRegionRepository.free() { 

    freeLogicalRegionList(logicalRegionList); 

    return SUCCESS; 

   } 

  

 /* This function remove the item of the list. */ 

 command result_t LogicalRegionRepository.remove(LogicalRegion *lr){ 

  logicalRegionList = removeLogicalRegion(logicalRegionList, 

lr); 

  return SUCCESS; 

 } 

  

 /* This function return 1 if is empty or 0 if isn't empty. */ 

 command int LogicalRegionRepository.isEmpty() { 

  return emptyLogicalRegionList(logicalRegionList); 

 } 

 

 /* This function return the items number of the list. */ 

 command int LogicalRegionRepository.size() { 

  return sizeLogicalRegionList(logicalRegionList); 

 } 

    

   /* This function found an item of the list. */ 

 command LogicalRegion * LogicalRegionRepository.found 

     (LogicalRegion *lr) { 

  LogicalRegion *lr_temp = (LogicalRegion*)  

malloc(sizeof(LogicalRegion)); 

  lr_temp = foundLogicalRegion(logicalRegionList, lr); 

  return lr_temp; 

 } 
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A.7 Componente TupleSpaceRepositoryC 

O componente TupleSpaceRepositoryC é usado pelo componente 

TupleSpaceC para armazenamento das entries. Esse componente serve como 

espaço de tuplas local usado para escrita e leitura de tuplas por cada nó membro 

de uma região lógica. Adicionalmente, esse componente também é responsável 

pelo processo de geração de novos dados pelo nó. Conforme apresentado na 

Figura A.6.8, os serviços oferecidos pelo componente 

TupleSpaceRepositoryC estão definidos por duas interfaces. A interface 

TupleSpaceRepository especifica as operações para armazenamento e 

manipulação das tuplas. Por outro lado, a interface Sensing define o serviço 

que dá início a tarefa de sensoriamento executado pelo nó. O componente 

/* This function returns all items of the list. */  

 command result_t LogicalRegionRepository.getAll (LogicalRegion 

 lr[]) { 

      if(call LogicalRegionRepository.isEmpty() == 1) { 

       return FAIL; 

      } else { 

   getAllLogicalRegion(logicalRegionList, lr); 

      } 

      return SUCCESS; 

 } 

    

/**  

  * This function inserts an item in the initiation list:  

  * return the updated list.  

  **/ 

   command result_t LogicalRegionRepository.insert(LogicalRegion *lr){ 

  //Generate new ID of the logical region 

  if (lr->lrId == -1) 

   lr->lrId = ++lastRegion;   

  logicalRegionList = insertLogicalRegion(logicalRegionList,  

lr); 

  

  return SUCCESS; 

 } 

  

/**  

* This function updates an item in the initiation list:  

* return the updated list.  

**/ 

command result_t LogicalRegionRepository.update (LogicalRegion *lr) 

{      

  updateLogicalRegion(logicalRegionList, lr); 

  return SUCCESS; 

 } 

} 
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módulo TupleSpaceRepositoryM implementa os serviços definidos por essas 

interfaces. 

 
Figura A.6.8 Grafo de componentes do TupleSpaceRepositoryC. 

A.7.1 Código nesC do componente de configuração TupleSpaceRepositoryC 

 

A.7.2 Código nesC da interface TupleSpaceRepository 

 

 /** 

 * TupleSpaceRepository: interface of the component that sensing  

 *    data and stores the entries. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

includes LRSCmdMsg; 

/**   

 * TupleSpaceRepositoryC: component that sensing data and stores  

 *     the entries. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

configuration TupleSpaceRepositoryC { 

provides interface TupleSpaceRepository; 

 provides interface Sensing; 

 provides interface StdControl as Control; 

} 

 

implementation { 

   components TupleSpaceRepositoryM, TimerC, Photo; 

  

   //The Component TupleSpaceRepositoryM initialized the  

//component TSpaceM 

   Control = TupleSpaceRepositoryM; 

   

   TupleSpaceRepository = TupleSpaceRepositoryM.TupleSpaceRepository; 

   Sensing = TupleSpaceRepositoryM.Sensing; 

   

   TupleSpaceRepositoryM.SensorControl -> Photo; 

   TupleSpaceRepositoryM.ADC -> Photo; 

   

   TupleSpaceRepositoryM.TimerWrite -> TimerC.Timer[unique("Timer")]; 

   

} 
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A.7.3 Código nesC do componente módulo TupleSpaceRepositoryM 

 

interface TupleSpaceRepository { 

 

/* This function initializes the list: return a empty list. */ 

 command result_t ini(); 

 

/* This function frees the items of the list. */ 

 command result_t free();  

  

 /**  

  * This function inserts an item in the initiation list:  

  * return the updated list.  

  **/ 

 command result_t insert (Entry *entry, uint32_t lease);  

  

 /* This function takes an item in the list: return the item. */ 

 command Entry * take (Entry *template);  

  

 /**  

* This function removes all items in the list:  

* return the result of the operation. 

  **/ 

 command result_t removeAll (uint32_t lease);  

  

 /* This function returns 1 if is empty or 0 if isn't empty. */ 

 command int isEmpty (); 

  

 /* This function returns the items number of the list. */ 

 command int size ();  

  

 /* This function founds an item of the list. */ 

 command Entry * found (Entry *template);  

  

 /* This function returns the lease (cycle) current. */ 

 command uint32_t lease();  

  

/**  

* This function returns the lease(cycle) current to 

* milliseconds. 

  **/ 

 command uint32_t leaseMil();  

  

 /**  

* function matching: returns 1 if the entry matching with  

* the entry.  

**/ 

 command int matching(Entry *template, Entry *entry);  

  

/** 

 * TupleSpaceRepositoryM: module of the component that sensing data  

 *     and stores the entries. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 
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includes LRSCmdMsg; 

includes List; 

 

module TupleSpaceRepositoryM {  

     provides { 

  interface StdControl;   

        interface TupleSpaceRepository; 

        interface Sensing;   

     } 

     uses { 

  interface ADC;  

        interface Timer as TimerWrite; 

        interface StdControl as SensorControl;    

     } 

} 

 

/** 

 *  Module Implementation 

 */ 

 

implementation { 

 uint16_t data_cur; 

 TupleList *tupleList; 

 long long cycles;   /** The cycle numbers clock of the mote 

        *  each 1000 milliseconds. 

       **/ 

 

 /** 

    * Initalize the application. 

    * @return A boolean indicating success or failure of the 

* application initialization. 

    **/ 

   command result_t StdControl.init() {  

    cycles = 0;          

    //turn on the sensors so that they can be read. 

      call SensorControl.init(); 

      call TupleSpaceRepository.ini(); 

     return SUCCESS; 

   }   

   

   /** start generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.start(){  

      call SensorControl.start(); 

      return SUCCESS; 

   } 

 

   /** stop generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.stop(){   

    call SensorControl.stop();  

    call TupleSpaceRepository.free(); 

      return SUCCESS; 

   }  
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   /** 

  * Event handler to the <code>TimerWrite.fired</code> event.   

  * @return Always returns <code>SUCCESS</code>  

  **/ 

 event result_t TimerWrite.fired() { 

  ++cycles;  

  call ADC.getData(); 

  return SUCCESS; 

 }  

  

 /** 

  * Task to sensing data. 

  **/ 

 task void writeTask() { 

      atomic { 

         signal Sensing.done(data_cur); 

      } 

 }  

  

 /** 

     * Signalled in response to the event from 

 * <code>Sensing.done</code>. 

     * @return Always returns <code>SUCCESS</code> 

     **/ 

 default event result_t Sensing.done(uint16_t data) { 

      return SUCCESS; 

 }  

  

 /** 

    * Signalled when data is ready from the ADC.  

    * @return Always returns SUCCESS. 

    */ 

 async event result_t ADC.dataReady(uint16_t data) { 

  atomic { 

   data_cur = data; 

   post writeTask();  

     } 

     return SUCCESS; 

   }  

  

 /** 

    * This command belongs to the <code>Sensing</code> interface. 

    * It starts the timer to generate periodic events. 

    * 

    * @return Always returns <code>SUCCESS</code> 

    **/ 

 command result_t Sensing.start() { 

      call TimerWrite.start(TIMER_REPEAT, TIMER_REPEAT_SENSING); 

      return SUCCESS; 

 }  

  

   /* This function initializes the list: return a empty list. */ 

 command result_t TupleSpaceRepository.ini() { 

    tupleList = iniTupleList(); 



 Implementação do TS-Mid 163 

 

 

    return SUCCESS; 

   }  

       

   /* This function frees the items of the list. */ 

 command result_t TupleSpaceRepository.free() { 

    freeTupleList(tupleList); 

    return SUCCESS; 

   }  

 

 /** 

* This function inserts an item in the initiation list:  

* return the updated list.  

**/ 

 command result_t TupleSpaceRepository.insert(Entry *entry,  

   uint32_t lease) { 

  tupleList = insertTuple(tupleList, entry, lease); 

  return SUCCESS; 

 } 

   

 /* This function takes an item in the list: return the item. */ 

 command Entry * TupleSpaceRepository.take(Entry *template) { 

  TupleList* tuple_temp = NULL; 

  Entry *entry_temp = (Entry*) malloc(sizeof(Entry));   

  entry_temp = NULL; 

 

  if (call TupleSpaceRepository.isEmpty() == 1) { 

   call Sensing.start(); 

  } else { 

   tuple_temp = takeTuple(tupleList, template); 

   if(tuple_temp != NULL) { 

    entry_temp = tuple_temp->entry; 

    tupleList = removeTuple(tupleList, entry_temp, 

         tuple_temp->lease); 

   } 

  } 

 

  return entry_temp; 

 }  

  

 /** 

* This function removes all items in the list:  

* return the result of the operation.  

**/ 

 command result_t TupleSpaceRepository.removeAll(uint32_t lease) { 

  tupleList = removeAllTuple(tupleList, lease); 

  return SUCCESS; 

 } 

   

 /* This function return 1 if is empty or 0 if isn't empty. */ 

 command int TupleSpaceRepository.isEmpty() { 

  return emptyTupleList(tupleList); 

 } 
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/* This function return the items number of the list. */ 

 command int TupleSpaceRepository.size() { 

  return sizeTupleList(tupleList); 

 }    

    

   /* This function returns the lease (cycle) current. */ 

 command uint32_t TupleSpaceRepository.lease() { 

    return cycles; 

   }    

    

   /** 

* This function returns the lease (cycle) current to milliseconds.   

**/ 

 command uint32_t TupleSpaceRepository.leaseMil() { 

    return cycles * 1000; 

   }    

    

 /* This function found an item of the list. */ 

 command Entry * TupleSpaceRepository.found (Entry *template) { 

  Entry *entry_temp = (Entry*) malloc(sizeof(Entry));   

  entry_temp = NULL; 

 

  if (call TupleSpaceRepository.isEmpty() == 1) { 

   call Sensing.start(); 

  } else { 

   entry_temp = foundTuple(tupleList, template); 

  } 

 

  return entry_temp; 

 }    

    

/**  

 * function matching: returns 1 if the entry matching with  

 * the entry.  

 **/ 

 command int TupleSpaceRepository.matching (Entry *template,  

Entry *entry) { 

    

  if(attend_criteria(entry->value, &template->criteria) && 

    (entry->sensorType == template->sensorType)) {   

   return 1; 

  } 

   

  return 0; 

 }   

  

 /* function stopWrite: stopes the TimerWrite. */ 

 command result_t TupleSpaceRepository.stopWrite() { 

  call TimerWrite.stop(); 

      return SUCCESS; 

 } 

  

} 
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A.8 Componente DataSensingC 

DataSensingC é um componente que provê serviços para 

armazenamento e manipulação das tuplas fornecidas pelos nós membros de uma 

região lógica durante as operações de leitura e notificação de eventos. O 

componente módulo DataSensingM mantém os dados coletados em estrutura 

de dados do tipo lista encadeada (SensingDataList). 

 
Figura A.6.9 Componente de configuração DataSensingC. 

A.8.1 Código nesC do componente de configuração DataSensingC 

 

A.8.2 Código fonte nesC da interface DataSensing 

 

/** 

 * DataSensing: interface of the component that stores the data 

 *    sensed for the members of the logical regions. 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

includes LRSCmdMsg; 

includes DataSensing; 

 

/**  

 * This interface process a  

 * command and is capable of the hnadling of command  

 */ 

interface DataSensing { 

/**  

 * DataSensingC: componente that stores the data sensed for the  

 *    members of the logical regions. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

configuration DataSensingC { 

provides interface DataSensing[uint8_t id]; 

 provides interface StdControl; 

} 

 

implementation { 

   components DataSensingM; 

  

   //The Component DataSensingM initialized the component LRSpaceM 

   StdControl = DataSensingM; 

   

   DataSensing = DataSensingM;  

   

} 
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A.8.3 Código nesC do componente módulo DataSensingM 

 

 /* This function initializes the list: return a empty list. */ 

 command result_t ini();  

  

 /* This function frees the items of the list. */ 

 command result_t free();  

  

 /**  

* This function inserts an item in the initiation list:  

* return the updated list.  

**/ 

 command result_t insert (TupleSpaceMsg *ts, uint16_t source);  

  

 /* This function founds an item of the list. */ 

 command TupleSpaceMsg * found (uint16_t source); 

   

 /* This function updates an item of the list. */ 

 command result_t update (TupleSpaceMsg *ts, uint16_t source);  

  

 /* This function returns all items of the list. */ 

 command SensingDataList * getAll ();  

  

 /* This function returns 1 if is empty or 0 if isn't empty. */ 

 command int isEmpty (); 

  

 /* This function returns the items number of the list. */ 

 command int size (); 

 

} 

/** 

 * DataSensingM: module of the component that stores the data sensed 

 *   for the members of the logical regions. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */  

 

includes LRSCmdMsg; 

includes List; 

includes DataSensing; 

 

module DataSensingM {  

provides { 

      interface StdControl;   

        interface DataSensing[uint8_t id]; 

     } 

} 

 

/**  

 *  Module Implementation 

 */ 

 

implementation { 
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 SensingDataList *dataList[NUM_DATA]; // Data Sensing List  

  

 /** 

    * Initalize the application. 

    * @return A boolean indicating success or failure of the  

* application initialization. 

    **/ 

   command result_t StdControl.init() {         

     return SUCCESS; 

   }   

   

   /** start generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.start(){  

      return SUCCESS; 

   } 

 

   /** stop generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.stop(){   

      return SUCCESS; 

   }  

    

 /* This function initializes the list: return a empty list. */ 

   command result_t DataSensing.ini[uint8_t id]() { 

    dataList[id] = iniSensingDataList(); 

    return SUCCESS; 

   }  

    

   /* This function frees the items of the list. */ 

   command result_t DataSensing.free[uint8_t id]() { 

    freeSensingDataList(dataList[id]); 

    return SUCCESS; 

   } 

  

 /* This function returns 1 if is empty or 0 if isn't empty. */ 

 command int DataSensing.isEmpty[uint8_t id]() { 

  return emptySensingDataList(dataList[id]); 

 } 

 

 /* This function returns the items number of the list. */ 

 command int DataSensing.size[uint8_t id]() { 

  return sizeSensingDataList(dataList[id]); 

 } 

    

   /* This function founds an item of the list. */ 

 command TupleSpaceMsg * DataSensing.found[uint8_t id] ( 

uint16_t source) { 

  TupleSpaceMsg *ts_temp = (TupleSpaceMsg*)  

malloc(sizeof(TupleSpaceMsg));   

  ts_temp = foundSensingData(dataList[id], source);   

  return ts_temp; 

 }  

  

 /* This function returns all items of the list. */ 

 command SensingDataList * DataSensing.getAll[uint8_t id] () {      

      if(call DataSensing.isEmpty[id]() == 1) { 

      return NULL; 
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A.9 Componente BufferC 

O componente BufferC é usado quando uma mensagem não pode ser 

transmitida de imediato. Esse componente é responsável por manter as 

mensagens pendentes em uma estrutura de dados do tipo lista encadeada.  

BufferC provê um conjunto de operações para manipulação da lista definidas 

na interface Buffer e implementadas pelo módulo BufferM semelhantes a 

inserção, consulta e exclusão de mensagens, dentre outras. 

 
Figura A.6.10 Componente de configuração DataSensingC. 

       return NULL; 

      }       

      return dataList[id]; 

 } 

    

   /** 

 * This function inserts an item in the initiation list:  

 * return the updated list.  

 **/ 

   command result_t DataSensing.insert[uint8_t id](TupleSpaceMsg *ts, 

 uint16_t source) { 

  if (call DataSensing.found[id](source) == NULL)  

   dataList[id] = insertSensingData(dataList[id], ts, 

 source); 

  else  

   updateSensingData(dataList[id], ts, source); 

  return SUCCESS; 

 } 

  

 /* This function updates an item of the list. */ 

 command result_t DataSensing.update[uint8_t id](TupleSpaceMsg *ts,  

uint16_t source) { 

  updateSensingData(dataList[id], ts, source);   

  return SUCCESS; 

 } 

  

} 



 Implementação do TS-Mid 169 

 

A.9.1 Código nesC do componente de configuração BufferC 

 

A.9.2 Código fonte nesC da interface Buffer 

 

/** 

 * Buffer: interface of the component that stores the messages in a  

 *  list so that they are sent later. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

includes LRSCmdMsg; 

includes Buffer; 

  

interface Buffer { 

 

 /* This function initializes the list: return a empty list. */ 

 command result_t ini();  

  

 /* This function frees the items of the list. */ 

 command result_t free();  

  

 /* This function inserts an item in the initiation list. */ 

 command result_t insert (SimpleCmdMsg *scmsg, uint8_t typeMsg,  

uint16_t target);  

  

 /* This function removes the item of the list. */ 

 command result_t remove (SimpleCmdMsg *scmsg);  

  

 /* This function founds an item of the list. */ 

 command SimpleCmdMsg * found (SimpleCmdMsg *scmsg);  

  

 /* This function returns 1 if is empty or 0 if isn't empty. */ 

 command int isEmpty (); 

/** 

 * BufferC: component that stores the messages in a list so that 

 *  they are sent later. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

configuration BufferC { 

 provides interface Buffer[uint8_t id]; 

 provides interface StdControl; 

} 

 

implementation { 

   components BufferM; 

  

   //The Component BufferM initialized the component PacketHandlerM 

   StdControl = BufferM;   

   Buffer = BufferM; 

   

} 
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A.9.3 Código nesC do componente módulo BufferM 

 

/**   

 * BufferM:  module that stores the messages in a list so that 

 *  they are sent later. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

includes LRSCmdMsg; 

includes List; 

includes Buffer; 

 

module BufferM {  

     provides { 

      interface StdControl;   

        interface Buffer[uint8_t id]; 

     } 

} 

 

/** 

 *  Module Implementation 

 */ 

 

implementation { 

 

 BufferMsgList *msg_pending[NUM_BUFFERS]; 

  

 /** 

    * Initalize the application. 

    * @return A boolean indicating success or failure of the 

* application initialization. 

    **/ 

   command result_t StdControl.init() {         

      return SUCCESS; 

   }   

   

   /** start generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.start(){  

      return SUCCESS; 

   } 

 

   /** stop generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.stop(){   

      return SUCCESS; 

   }  

 /* This function returns the items number of the list. */ 

 command int size ();  

  

 /* This function returns all items of the list. */ 

 command result_t getAll (BufferMsg buffer[]); 

  

} 
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 /* This function initializes the list: return a empty list. */ 

 command result_t Buffer.ini[uint8_t id]() { 

    msg_pending[id] = iniBufferMsgList(); 

    return SUCCESS; 

   }  

  

 /* This function frees the items of the list. */ 

 command result_t Buffer.free[uint8_t id]() { 

    freeBufferMsgList(msg_pending[id]); 

    return SUCCESS; 

   }  

  

 /* This function inserts an item in the initiation list. */ 

 command result_t Buffer.insert[uint8_t id] (SimpleCmdMsg *scmsg,  

uint8_t typeMsg, uint16_t target) { 

    msg_pending[id] = insertMsg(msg_pending[id], scmsg, typeMsg,  

target); 

    return SUCCESS; 

   }  

  

 /* This function removes the item of the list. */ 

 command result_t Buffer.remove[uint8_t id] (SimpleCmdMsg *scmsg) { 

  msg_pending[id] = removeMsg(msg_pending[id], scmsg);  

  return SUCCESS;    

 }  

  

 /* This function founds an item of the list. */ 

 command SimpleCmdMsg * Buffer.found[uint8_t id] ( 

SimpleCmdMsg *scmsg) { 

  SimpleCmdMsg *msg_temp = (SimpleCmdMsg*)  

malloc(sizeof(SimpleCmdMsg));  

  msg_temp = foundMsg(msg_pending[id], scmsg);    

  return msg_temp;   

   }    

    

 /* This function returns 1 if is empty or 0 if isn't empty. */ 

 command int Buffer.isEmpty[uint8_t id] () { 

  return emptyBufferMsgList(msg_pending[id]); 

 } 

 

 /* This function returns the items number of the list. */ 

 command int Buffer.size[uint8_t id] () { 

  return sizeBufferMsgList(msg_pending[id]); 

 }  

  

 /* This function returns all items of the list. */ 

 command result_t Buffer.getAll[uint8_t id] (BufferMsg buf[]) { 

  getAllBufferMsg(msg_pending[id], buf); 

    return SUCCESS; 

   } 

  

} 
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A.10 Componente AggregateC 

O componente AggregateC é responsável por realizar o serviço de 

agregação de dados nas regiões lógicas. O componente AggregateM provê os 

serviços oferecidos pela interface Aggregate . Esta interface define as 

operações para a execução do serviço de agregação de dados nas regiões lógicas 

de acordo com os critérios estabelecidos durante a requisição de operações de 

leitura. 

 
Figura A.6.11 Componente de configuração AggregateC. 

A.10.1 Código nesC do componente de configuração AggregateC 

 

A.10.2 Código fonte nesC da interface Aggregate 

 

/**   

 * AggregateI: interface of the component to data aggregation.  

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

 

includes LRSCmdMsg; 

  

interface AggregateI { 

/**   

 * AggregateC: component to data aggregation. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

includes LRSCmdMsg; 

 

configuration AggregateC { 

   provides interface AggregateI; 

   provides interface StdControl as AggregateControl; 

} 

 

implementation { 

   components AggregateM; 

  

  //The Component AggregateM initialized the component LRSpaceM 

  AggregateControl = AggregateM;   

   AggregateI = AggregateM;  

   

} 
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A.10.3 Código nesC do componente módulo AggregateM 

 

/**   

 * AggregateM:  module to data aggregation  

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

includes LRSCmdMsg; 

 

module AggregateM {  

     provides { 

        interface StdControl;      

        interface AggregateI; 

     } 

} 

 

/** 

 *  Module Implementation 

 */ 

 

implementation { 

    

   /** 

    * Initalize the application. 

    * @return A boolean indicating success or failure of the  

* application initialization. 

    **/ 

   command result_t StdControl.init() {      

     return SUCCESS; 

   } 

 /** 

    * This command  dispatch the operation  

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command uint16_t aggregateTo(SensingDataList *data,  

Aggregate *aggregate);      

     

 /** 

    * This command  execute the SUM operation  

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command uint16_t sum(SensingDataList *data, Aggregate *aggregate); 

     

    /** 

    * This command  execute the AVERAGE operation  

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command uint16_t avarege(SensingDataList *data, 

Aggregate *aggregate); 

     

} 
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   /** start generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.start(){ 

    return SUCCESS; 

   } 

 

   /** stop generic communication interface **/ 

   command result_t StdControl.stop(){    

      return SUCCESS; 

   }  

    

   /** 

    * This command  dispatch the operation  

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command uint16_t AggregateI.aggregateTo(SensingDataList *data,  

Aggregate *aggregate) { 

    uint16_t result = 0; 

     

    switch (aggregate->function) {    

   case AVERAGE:     

    result = call AggregateI.average(data,  

aggregate); 

    break; 

    

   case SUM: 

    result = call AggregateI.sum(data, aggregate); 

    break; 

  }  

   

  return result;  

   } 

   

  /** 

    * This command  execute the AVERAGE operation  

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command uint16_t AggregateI.average(SensingDataList *data,  

Aggregate *aggregate){ 

     uint16_t value = 0; 

     int i = 0; 

  SensingDataList* p;  

  

  for (p = data; p != NULL; p = p->prox) { 

   value = value + p->ts->entry.value; 

   i++; 

  } 

   

  value = trunc(value/i);  

  

    return value;   

    } 
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A.11 LRSCmdMsg.h 

 

/** 

 * File Name: LRSCmdMsg.h 

 * 

 * Description: 

 * This header file defines the types of the messages and constants  

 * used in the TS-Mid. 

 * The types are: SimpleCmdMsg, LogicalRegionMsg, TupleSpaceMsg an] 

 * BufferMsg.  

 */ 

 

#ifndef LRSCMDMSG_H_INCLUDED 

#define LRSCMDMSG_H_INCLUDED 

 

enum { 

 AM_SIMPLECMDMSG = 10, 

 AM_LOGICALREGIONMSG = 9,  

 AM_TUPLESPACEMSG = 8,  

 SIM_MSG_DATA_LENGTH = 22, 

 LR_DATA_LENGTH = 20, 

 BUFFER = 100, 

 NOTIFY_ELEMENTS = 50, 

 SINK = 0 

}; 

 

enum { 

   SET_LRSPACE = 1, 

   UNSET_LRSPACE = 2, 

   UNSET = 3, 

   CHANGE_LRSPACE = 4, 

   CHANGE = 5, 

   READ_LRSPACE = 6, 

   READ = 7, 

   TAKE_LRSPACE = 8, 

   TAKE = 9, 

   NOTIFY_LRSPACE = 10, 

   /** 

    * This command  execute the SUM operation  

    * @return Command execution result. 

    */ 

    command uint16_t AggregateI.sum(SensingDataList *data, 

Aggregate *aggregate){ 

     uint16_t value = 0; 

  SensingDataList* p  

  for (p = data; p != NULL; p = p->prox) { 

   value = value + p->ts->entry.value; 

  } 

   

    return value;   

    }  

     

} 
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 SINK = 0 

}; 

 

enum { 

   SET_LRSPACE = 1, 

   UNSET_LRSPACE = 2, 

   UNSET = 3, 

   CHANGE_LRSPACE = 4, 

   CHANGE = 5, 

   READ_LRSPACE = 6, 

   READ = 7, 

   TAKE_LRSPACE = 8, 

   TAKE = 9, 

   NOTIFY_LRSPACE = 10, 

   NOTIFY = 11, 

   NOTIFY_UNREGISTRY = 12 

}; 

 

enum { 

  REQUEST = 1, 

  RESPONSE = 0 

}; 

 

enum { 

 TEMPERATURE = 0,  

 LIGHT = 1,  

 HUMIDITY = 2 

}; 

 

enum { 

  AVERAGE = 0,  

  SUM = 1 

}; 

 

enum { 

 LOCAL = 0, 

 REGION = 1 

}; 

 

enum { 

 EQUAL = 3, 

 MORE_THAN = 1, 

 MINOR_THAN = 2,  

 ANY = 0 

}; 

 

enum { 

 LEASE = 10, /*10000 Milliseconds*/ 

 TIMER_REPEAT_SENSING = 2000 

}; 

 

// SimpleCmd message structure 

typedef struct SimpleCmdMsg { 

 uint16_t source; 
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    uint8_t request_id; 

    uint8_t typeMsg; 

    uint8_t action;   

    uint8_t removeRequest;   

    int8_t data[SIM_MSG_DATA_LENGTH];     

} SimpleCmdMsg; 

 

// LRegionMsg message structure 

typedef struct LogicalRegionMsg { 

    int8_t lrId;     

    int8_t moteLeaderId; 

    int8_t motes[LR_DATA_LENGTH];     

} LogicalRegionMsg; 

 

// LRegionMsg message structure 

typedef struct LogicalRegion { 

    int8_t lrId;     

    int8_t moteLeaderId; 

    int8_t motes[LR_DATA_LENGTH];     

} LogicalRegion; 

 

typedef struct Aggregate { 

    uint16_t function; 

    uint16_t scope;  

} Aggregate; 

 

typedef struct Criteria { 

    uint16_t min; 

    uint16_t max; 

    uint16_t criteria; 

} Criteria ; 

 

typedef struct Address { 

    uint16_t lr_Id;     

    uint16_t mote_Id;   

} Address; 

 

typedef struct Entry { 

 uint16_t value;  

 Criteria criteria;        

    Aggregate aggregate;  

    uint16_t sensorType;    

} Entry; 

 

// TupleSpace message structure 

typedef struct TupleSpaceMsg { 

 uint32_t lease;  

 Entry entry; 

 Address add;  

} TupleSpaceMsg; 

 

//uso de buffer de responses: 

typedef struct BufferMsg { 

 uint16_t address; 
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A.12 List.h 

 

 uint8_t typeMsg; 

 SimpleCmdMsg *msg; 

} BufferMsg; 

 

Entry newTuple(uint16_t data) { 

 Entry entry; 

  

 entry.value = data; 

 entry.sensorType = TEMPERATURE; 

  

 return entry; 

} 

 

#endif 

/** 

 * List.h: This file contains the data structures of the type linked  

 *   list used in the TS-Mid. 

 *  The components that make use of the lists are: 

 *   - LogicalRegionRepositoryC, PacketRepositoryC,  

 *      BufferC, DataSensingC and 

 *     TupleRepositoryC. 

 * 

 * @author Rita de Cássia Acioli 

 */ 

  

#ifndef LIST_H_INCLUDED 

#define LIST_H_INCLUDED 

 

/** 

 * LogicalRegionRepositoryC: List of the existent Logical Regions. 

 */ 

typedef struct LogicalRegionList { 

 struct LogicalRegion *logicalRegion; 

 struct LogicalRegionList *next; 

} LogicalRegionList; 

 

 

/* This function initializes the list: return a empty list. */ 

LogicalRegionList* iniLogicalRegionList () 

{ 

 return NULL; 

} 

 

/* This function frees the items of the list. */ 

void freeLogicalRegionList (LogicalRegionList *l) 

{ 

 LogicalRegionList* p = l; 

 while (p != NULL) { 

  LogicalRegionList* t = p->next;  

  free(p);  
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  p = t;  

 } 

} 

   

/** 

* This function inserts an item in the initiation list:  

* return the updated list.  

**/ 

LogicalRegionList* insertLogicalRegion (LogicalRegionList *l,  

struct LogicalRegion *lrmsg) 

{ 

 LogicalRegionList* new = (LogicalRegionList*)  

malloc(sizeof(LogicalRegionList));  

 new->logicalRegion = (LogicalRegion*)  

malloc(sizeof(LogicalRegion)); 

  

 *new->logicalRegion = *lrmsg; 

 new->next = l; 

  

 return new; 

} 

 

/* This function removes the item of the list. */ 

LogicalRegionList* removeLogicalRegion (LogicalRegionList *l,  

struct LogicalRegion *lrmsg)  

{ 

 LogicalRegionList* prev = NULL; 

 LogicalRegionList* p = l;  

  

 /* found the element in the list storing the previous */ 

 while ((p != NULL) && (p->logicalRegion->lrId != lrmsg->lrId)) { 

  prev = p; 

  p = p->next; 

 } 

  

 if (p == NULL) 

  return l;  

 /* remove element */ 

 if (prev == NULL) { 

  l = p->next; 

 } 

 else { 

  prev->next = p->next; 

 } 

 free(p); 

 return l; 

} 

 

/* This function founds an item of the list. */ 

LogicalRegion * foundLogicalRegion (LogicalRegionList *l,  

struct LogicalRegion *lrmsg) 

{ 

 LogicalRegionList* p; 

 for (p=l; p!=NULL; p=p->next) {  
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  if (p->logicalRegion->lrId == lrmsg->lrId) { 

   return p->logicalRegion; 

  } 

 } 

 if(p==NULL) 

  dbg(DBG_USR1, "List::LogicalRegion:: Not found ID  

Logical Region.\n"); 

   

 return NULL;  

} 

 

/* This function updates an item of the list. */ 

void updateLogicalRegion (LogicalRegionList *l,  

struct LogicalRegion *lrmsg) 

{ 

 LogicalRegionList* p; 

 for (p=l; p!=NULL; p=p->next) {  

  if (p->logicalRegion->lrId == lrmsg->lrId) { 

   *p->logicalRegion = *lrmsg; 

   break; 

  }   

 } 

 if(p==NULL) 

  dbg(DBG_USR1, "List::LogicalRegion:: Not found ID  

Logical Region.\n"); 

} 

 

/* This function returns all items of the list. */ 

void getAllLogicalRegion (LogicalRegionList *l, LogicalRegion lr[]) { 

 int i = 0;    

 LogicalRegionList *p;     

  

 for (p = l; p != NULL; p = p->next) { 

  lr[i] = *p->logicalRegion;   

  i++; 

 } 

} 

 

/* This function returns 1 if is empty or 0 if isn't empty. */ 

int emptyLogicalRegionList (LogicalRegionList *l) 

{ 

 return (l == NULL); 

} 

 

/* This function returns the items number of the list. */ 

int sizeLogicalRegionList (LogicalRegionList* l) 

{ 

 int size = 0; 

 LogicalRegionList* p;  

 for (p = l; p != NULL; p = p->next) 

  size++; 

 return size; 

} 
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/* This function prints the values items of the list. */ 

void printLogicalRegionList (LogicalRegionList* l) 

{ 

 LogicalRegionList* p;  

 int i = 0; 

 for (p = l; p != NULL; p = p->next) { 

  dbg(DBG_USR1, "List::printLogicalRegionList:: 

ID Logical Region = %i\n", p->logicalRegion->lrId); 

  for (i = 0; i < sizeof(p->logicalRegion->motes); i++) { 

   if (p->logicalRegion->motes[i] != -1) { 

        dbg(DBG_USR1, "List::printLogicalRegionList:: 

Member Region = %i\n",  

p->logicalRegion->motes[i]);   

       } else { 

        break; 

       } 

      }  

 } 

} 

 

/** 

 * PacketRepositoryC: List of the pending requests. 

 */ 

  

typedef struct RequestList { 

 uint8_t request_pending[BUFFER]; 

 int last_request; 

 struct SimpleCmdMsg *msg; 

 struct RequestList *next; 

} RequestList; 

 

/* This function initializes the list: return a empty list. */ 

RequestList* iniRequestList () 

{ 

 return NULL; 

} 

 

/* This function frees the items of the list. */ 

void freeRequestList (RequestList *l) 

{ 

 RequestList* p = l; 

 while (p != NULL) { 

  RequestList* t = p->next;  

  free(p);  

  p = t;  

 } 

} 

 

/** 

* This function inserts an item in the initiation list:  

* return the updated list.  

**/ 

RequestList* insertRequest (RequestList *l, struct SimpleCmdMsg *scmsg) 

{ 



182 Implementação do TS-Mid 

 

 

RequestList* new = (RequestList*) malloc(sizeof(RequestList)); 

  

 new->msg = (SimpleCmdMsg*) malloc(sizeof(SimpleCmdMsg));  

 *new->msg = *scmsg; 

 new->last_request = 0; 

 new->request_pending[new->last_request] = new->msg->request_id; 

 new->next = l; 

  

 return new; 

} 

 

/* This function founds an item of the list. */ 

RequestList* foundRequest (RequestList *l, struct SimpleCmdMsg *scmsg) 

{ 

 RequestList* p; 

  

 for (p=l; p!=NULL; p=p->next) {  

  if (p->msg->request_id == scmsg->request_id) { 

   return p; 

  }    

 } 

  

 if(p==NULL)  

  dbg(DBG_USR1, "List::foundRequest::Not found  

ID Request.\n");  

 return NULL;  

} 

 

/* This function founds an item of the list. */ 

SimpleCmdMsg* foundResponse (RequestList *l, struct SimpleCmdMsg *scmsg) 

{ 

 RequestList* p; 

 int i; 

 for (p=l; p!=NULL; p=p->next) {  

  if (p->last_request > 0) { 

   for (i = 0; i < p->last_request ;i++) {  

    if (p->request_pending[i] ==  

scmsg->request_id) { 

     return p->msg; 

    } 

   } 

  } else if (p->msg->request_id == scmsg->request_id) { 

   return p->msg; 

  } 

 } 

 

 return NULL;  

} 

 

/* This function updates a item. */ 

void updateRequest (RequestList *l, struct SimpleCmdMsg *scmsg,  

uint16_t req_pend_id) 

{ 

 RequestList *new = (RequestList*) malloc(sizeof(RequestList)); 
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 new->msg = (SimpleCmdMsg*) malloc(sizeof(SimpleCmdMsg));  

 new = foundRequest (l, scmsg); 

  

 new->request_pending[new->last_request] = req_pend_id; 

  

 new->last_request = new->last_request++; 

  

} 

 

/* This function removes the item of the list. */ 

RequestList* removeRequest (RequestList* l, struct SimpleCmdMsg * scmsg)  

{ 

 RequestList* prev = NULL;  

 RequestList* p = l;  

  

 while ((p != NULL) && (p->msg->request_id != scmsg->request_id)) { 

  prev = p; 

  p = p->next; 

 } 

  

 if (p == NULL) 

  return l;  

    

 if (prev == NULL) { 

  l = p->next; 

 } else { 

  prev->next = p->next; 

 } 

  

 free(p); 

 

 return l; 

} 

 

/* This function prints the values items of the list. */ 

void printRequestList (RequestList* l) 

{ 

 int i; 

 RequestList* p;  

 dbg(DBG_USR1, "List::printRequestList::\n");  

 for (p = l; p != NULL; p = p->next) { 

  dbg(DBG_USR1, " - ID Request Source = %i\n",  

p->msg->request_id); 

  dbg(DBG_USR1, "   - last_request = %i\n", p->last_request); 

  for (i = 0; i < p->last_request ;i++) { 

   dbg(DBG_USR1, "   - ID Request Pending = %i\n",  

p->request_pending[i]); 

  } 

 } 

} 

 

/* This function removes all items of the list of the logical region. */ 

RequestList* removeAllRequestsList (RequestList* l,  

struct SimpleCmdMsg * scmsg)  

{ 
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 struct LogicalRegion *lr = (LogicalRegion*)  

malloc(sizeof(LogicalRegion));    

  TupleSpaceMsg *ts = (TupleSpaceMsg*) malloc(sizeof(TupleSpaceMsg)); 

 Address *add = (Address*) malloc(sizeof(Address));  

 TupleSpaceMsg *ts_temp = (TupleSpaceMsg*)  

malloc(sizeof(TupleSpaceMsg)); 

 Address *add_temp = (Address*) malloc(sizeof(Address)); 

   

 RequestList* prev = NULL;  

 RequestList* p = l;  

 bool found = TRUE; 

  

 lr = (struct LogicalRegion *) scmsg->data; 

 add = &ts->add; 

 add->lr_Id = lr->lrId; 

 

 while (found) { 

  p = l; 

  while (p != NULL) { 

   ts_temp = (struct TupleSpaceMsg *)p->msg->data;  

   add_temp = &ts_temp->add; 

   if(add_temp->lr_Id != add->lr_Id) { 

    prev = p; 

    p = p->next; 

   } else { 

    break; 

   } 

  } 

   

  if ((p == NULL) || (p->msg->request_id ==  

scmsg->request_id)) { 

   found = FALSE;  

   return l; 

  } else {    

   if (prev == NULL) { 

    l = p->next; 

   } else { 

    prev->next = p->next; 

   } 

       

   found = TRUE; 

   free(p); 

  }    

 } 

 

 return l;  

} 

 

/* This function returns 1 if is empty or 0 if isn't empty. */ 

int emptyRequestList (RequestList *l) 

{ 

 return (l == NULL); 

} 
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/* This function returns the items number of the list. */ 

int sizeRequestList (RequestList* l) 

{ 

 int size = 0; 

 RequestList* p;  

 for (p = l; p != NULL; p = p->next) 

  size++; 

 return size; 

} 

 

 

/** 

 * BufferC: List of the pending messages. 

 */ 

  

//uso de buffer de responses: 

typedef struct BufferMsgList { 

 struct BufferMsg *buffer; 

 struct BufferMsgList *next; 

} BufferMsgList; 

 

 

/* This function initializes the list: return a empty list. */ 

BufferMsgList* iniBufferMsgList () 

{ 

 return NULL; 

} 

  

/* This function frees the items of the list. */ 

void freeBufferMsgList (BufferMsgList *l) 

{ 

 BufferMsgList* p = l; 

 while (p != NULL) { 

  BufferMsgList* t = p->next;  

  free(p);  

  p = t;  

 } 

} 

 

/* This function inserts an item in the initiation list: return the 

updated list. */ 

BufferMsgList* insertMsg (BufferMsgList *l, struct SimpleCmdMsg *msg,  

 uint8_t typeMsg,  

 uint16_t target) 

{ 

 BufferMsgList* new = (BufferMsgList*)  

malloc(sizeof(BufferMsgList));  

 new->buffer = (BufferMsg *) malloc(sizeof(BufferMsg)); 

 new->buffer->msg = (SimpleCmdMsg *) malloc(sizeof(SimpleCmdMsg));  

  

 *new->buffer->msg = *msg; 

 new->buffer->typeMsg = typeMsg; 

 new->buffer->address = target; 

  

 new->next = l; 
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 return new; 

} 

 

/* This function founds an item of the list. */ 

SimpleCmdMsg* foundMsg (BufferMsgList *l, struct SimpleCmdMsg *msg) 

{  

 BufferMsgList* p; 

 

 for (p=l; p!=NULL; p=p->next) {  

  if (p->buffer->msg->request_id == msg->request_id) { 

   return p->buffer->msg; 

  }   

 } 

 if(p==NULL)  

  dbg(DBG_USR1, "List::BufferMsgList:: Not found  

ID Message.\n"); 

    

 return NULL;  

} 

 

/* This function returns 1 if is empty or 0 if isn't empty. */ 

int emptyBufferMsgList (BufferMsgList *l) 

{ 

 return (l == NULL); 

} 

 

/* This function removes the item of the list. */ 

BufferMsgList* removeMsg (BufferMsgList* l, struct SimpleCmdMsg *msg)  

{ 

 BufferMsgList* prev = NULL;  

 BufferMsgList* p = l;  

  

 while (p != NULL) { 

     if (p->buffer->msg->request_id != msg->request_id) { 

   prev = p; 

   p = p->next; 

  } else { 

   break; 

  } 

 } 

  

 if (p == NULL) 

  return l;  

   

 if (prev == NULL) { 

  l = p->next; 

 } else { 

  prev->next = p->next; 

 } 

  

 free(p); 

 return l; 

} 
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/* This function returns the items number of the list. */ 

int sizeBufferMsgList (BufferMsgList* l) 

{ 

 int size = 0; 

 BufferMsgList* p;  

 for (p = l; p != NULL; p = p->next) 

  size++; 

 return size; 

} 

 

/* This function returns all items of the list. */ 

void getAllBufferMsg (BufferMsgList *l, BufferMsg buffer[]) { 

 int i = 0;    

 BufferMsgList *p;   

  

 for (p = l; p != NULL; p = p->next) { 

  buffer[i] = *p->buffer;   

  i++; 

 } 

 buffer[i].msg = NULL; 

} 

 

/* This function prints the values items of the list. */ 

void printBufferMsgList (BufferMsgList* l) 

{ 

 BufferMsgList* p;  

  

 dbg(DBG_USR1, "List::printBufferMsgList::\n"); 

 for (p = l; p != NULL; p = p->next) { 

  dbg(DBG_USR1, "List::printBufferMsgList::ID Message = %i\n",  

p->buffer->msg->request_id); 

 } 

} 

 

/** 

 * DataSensingC: List of the data sensed. 

 */ 

  

typedef struct SensingDataList { 

 uint16_t source; 

 struct TupleSpaceMsg *ts; 

 struct SensingDataList *next; 

} SensingDataList; 

 

 

/* This function initializes the list: return a empty list. */ 

SensingDataList* iniSensingDataList () 

{ 

 return NULL; 

} 

 

/* This function frees the items of the list. */ 

void freeSensingDataList (SensingDataList *l) 

{ 
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 SensingDataList* p = l; 

 while (p != NULL) { 

  SensingDataList* t = p->next;  

  free(p);  

  p = t; 

 } 

} 

   

/** 

* This function inserts an item in the initiation list:  

* return the updated list.  

**/ 

SensingDataList* insertSensingData (SensingDataList *l,  

struct TupleSpaceMsg *ts, uint16_t source) 

{ 

 SensingDataList* new = (SensingDataList*)  

malloc(sizeof(SensingDataList)); 

  

 new->ts = (TupleSpaceMsg *) malloc(sizeof(TupleSpaceMsg));  

  

 *new->ts = *ts; 

 new->source = source; 

 

 new->next = l; 

  

 return new; 

} 

 

/* This function founds an item of the list. */ 

TupleSpaceMsg* foundSensingData (SensingDataList *l, uint16_t source) 

{  

 SensingDataList* p; 

  

 for (p=l; p!=NULL; p=p->next) { 

  if (p->source == source) { 

   return p->ts; 

  } 

 } 

 if(p==NULL)  

  dbg(DBG_USR1, "List::SensingDataList:: Data not found.\n"); 

  

 return NULL;  

} 

 

/**  

* This function inserts an item in the initiation list: 

* return the updated list.  

**/ 

void updateSensingData (SensingDataList *l, struct TupleSpaceMsg *ts,  

uint16_t source) 

{ 

 SensingDataList* new = (SensingDataList*)  

malloc(sizeof(SensingDataList));  

 new->ts = (TupleSpaceMsg *) malloc(sizeof(TupleSpaceMsg)); 
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 new->ts = foundSensingData(l, source);  

 *new->ts = *ts; 

  

} 

 

/* This function returns 1 if is empty or 0 if isn't empty. */ 

int emptySensingDataList (SensingDataList *l) 

{ 

 return (l == NULL); 

} 

 

/* This function returns the items number of the list. */ 

int sizeSensingDataList (SensingDataList* l) 

{ 

 int size = 0; 

 SensingDataList* p;  

 for (p = l; p != NULL; p = p->next) 

  size++; 

 return size; 

} 

 

/* This function prints the values items of the list. */ 

void printSensingDataList (SensingDataList *l) 

{ 

 SensingDataList* p;  

  

 dbg(DBG_USR1, "List::printSensingDataList::\n"); 

 for (p = l; p != NULL; p = p->next) { 

  dbg(DBG_USR1, "List::printSensingDataList::Entry  

Value = %i\n", p->ts->entry.value); 

 } 

} 

 

/** 

 * TupleSpaceRepositoryC: List of the data sensed. 

 */ 

  

typedef struct TupleList { 

 uint32_t lease; 

 struct Entry *entry; 

 struct TupleList *next; 

} TupleList; 

 

/* This function initializes the list: return a empty list. */ 

TupleList* iniTupleList() 

{ 

 return NULL; 

} 

 

/* This function frees the items of the list. */  

void freeTupleList (TupleList *l) 

{ 

 TupleList* p = l; 

 while (p != NULL) { 
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  TupleList* t = p->next;  

  free(p);  

  p = t; 

 } 

} 

 

/** 

 * This function inserts an item in the initiation list:  

 * return the updated list.  

 **/ 

TupleList* insertTuple (TupleList *l, Entry *entry, uint32_t lease) 

{ 

 TupleList* new = (TupleList*) malloc(sizeof(TupleList)); 

  

 new->entry = (Entry *) malloc(sizeof(Entry));  

  

 *new->entry = *entry; 

 new->lease = lease; 

 

 new->next = l; 

  

 return new; 

} 

  

/* This function removes the item of the list. */ 

TupleList* removeTuple (TupleList *l, Entry *entry, uint32_t lease)  

{ 

 TupleList* prev = NULL;  

 TupleList* p = l;  

  

 /* find the element in the list and storing the previous */ 

 while ((p != NULL) &&  

     (p->entry->value != entry->value) && 

     (p->entry->sensorType != entry->sensorType) && 

     (p->lease != lease) )  

 { 

  prev = p; 

  p = p->next;   

 } 

  

 if (p == NULL) 

  return l;  

 

 if (prev == NULL) { 

  l = p->next; 

 } else { 

  prev->next = p->next; 

 } 

  

 free(p);  

 return l; 

} 
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/* This function removes all items of the list its lease is expired. */ 

TupleList* removeAllTuple (TupleList *l, uint32_t lease)  

{ 

 TupleList* prev = NULL;  

 TupleList* p;  

 bool found = TRUE;    

 

 while (found) { 

  p = l; 

  while ((p != NULL) && ((lease - p->lease) < LEASE)) {  

  

   prev = p; 

   p = p->next;   

  } 

   

  if (p == NULL) { 

   found = FALSE;  

   return l; 

  } else { 

   if (prev == NULL) { 

    l = p->next; 

   } else { 

    prev->next = p->next; 

   }    

    

   found = TRUE; 

   free(p); 

  } 

 } 

  

 return l; 

} 

 

/* This function verify if the item attend a Criteria. */ 

bool attend_criteria(uint16_t data, Criteria *criteria) { 

 switch (criteria->criteria) {    

  case EQUAL: 

   if(data != criteria->min) { 

    return FALSE; 

   } 

   break; 

   

  case MORE_THAN: 

   if((criteria->min > data) || ((data > criteria->max)  

&& (criteria->max != ANY)) ) { 

    return FALSE; 

   } 

   break; 

   

  case MINOR_THAN: 

   if(data > criteria->max) { 

    return FALSE; 

   } 

   break; 

 } 
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 return TRUE; 

} 

    

/* This function founds an item of the list. */ 

Entry* foundTuple (TupleList *l, Entry *template) 

{  

 TupleList* p; 

  

 for (p=l; p!=NULL; p=p->next) { 

  if(attend_criteria(p->entry->value, &template->criteria) && 

      (p->entry->sensorType == template->sensorType) 

    ) { 

   return p->entry; 

  }    

 } 

  

 if(p==NULL)  

  dbg(DBG_USR1, "List::TupleList:: Data not found.\n"); 

  

 return NULL;   

}  

  

/* This function founds an item of the list. */ 

TupleList* takeTuple (TupleList *l, Entry *template) 

{  

 TupleList* p; 

 

 for (p=l; p!=NULL; p=p->next) { 

  if(attend_criteria(p->entry->value, &template->criteria) && 

      (p->entry->sensorType == template->sensorType) ) { 

   return p; 

  }    

 } 

  

 if(p==NULL)  

  dbg(DBG_USR1, "List::TupleList:: Data not found.\n"); 

  

 return NULL;   

}  

  

/* This function returns 1 if is empty or 0 if isn't empty. */ 

int emptyTupleList (TupleList *l) 

{ 

 return (l == NULL); 

} 

  

/* This function returns the items number of the list. */ 

int sizeTupleList (TupleList* l) 

{ 

 int size = 0; 

 TupleList* p;  

 for (p = l; p != NULL; p = p->next) 

  size++; 

 return size; 

} 
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A.13 Informações Gerais 

A seguir, são apresentadas alguns dados gerais sobre o TS-Mid. Esses 

dados foram extraídos com o uso de uma ferramenta para medição de métricas 

de códigos fontes C, C++ (ou CPP), C# (ou CSharp), Java, VB.NET, VB (para 

VB6), Delphi e HTML, denominada SourceMonitor [37]. 

 

Nome do Projeto TS-Mid 

Número de Arquivos 35 

Número de Linhas 4.870 

Número de Instruções 1.884 

Percentual de Linhas com Comentários 19,4% 

Número de Operações 166 

Tamanho Projeto 208Kb 

Ocupação da Memória ROM 81Kb 

Ocupação da Memória RAM 1.005Kb 

 

/* This function prints the values items of the list. */ 

void printTupleList (TupleList *l) 

{ 

 TupleList* p;  

  

 dbg(DBG_USR1,"List::printTupleList::::::::::::::::::::::\n"); 

 for (p = l; p != NULL; p = p->next) { 

  dbg(DBG_USR1, "List::printTupleList:: value = %i  

sensorType = %i \n", p->entry->value,  

p->entry->sensorType); 

 } 

}  

  

#endif 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lima, Rita de Cássia Acioli   
      Middleware para redes de sensores sem fio 
baseado em espaços de tuplas / Rita de Cássia 

Acioli Lima.  –  Recife: O Autor, 2008. 
       xiii, 193  p. : il., fig. 
 
      Dissertação (mestrado) – Universidade Federal 
de Pernambuco. CIn.  Ciência da Computação, 2008. 

 
       Inclui bibliografia, glossário e apêndice. 
 

1. Sistemas distribuídos.     I. Título. 
 
       004.36                CDD (22.ed.)            MEI2008-095 




