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Resumo 

As redes de sensores sem fio (RSSF) tiveram um grande crescimento em 

pesquisa nos últimos anos. São essencialmente redes ad-hoc, capazes de processar, 

sentir e transmitir informações através de uma comunicação sem fio. Estas 

características permitem o uso das RSSF em um amplo espectro de aplicações, tais 

como, aplicações militares e médicas, agricultura, monitoramento animal, 

segurança residencial, dentre outros.  

As RSSF possuem particularidades, que devem ser consideradas pelas 

aplicações, como por exemplo, baixa capacidade de processamento, topologia 

dinâmica da rede, escalabilidade, heterogeneidade de hardware dos sensores, 

limitação na largura de banda e consumo de energia, que é a principal restrição 

desse tipo de rede. Por conta dessas particularidades, os requisitos de hardware e 

software e os mecanismos de operação variam de acordo com a aplicação.  

Tentando resolver esses problemas, esse trabalho propõe o SemanticMidd, 

um middleware semântico para reconfiguração dinâmica de RSSF, com o objetivo 

de economizar energia nos sensores. O uso de middleware faz-se necessário para 

dar suporte ao desenvolvimento de aplicações para sensores, oferecendo uma 

abstração aos mecanismos de comunicação e disponibilizando serviços. 

Pretende-se que este mecanismo favoreça a integração de diferentes 

aplicações pelo compartilhamento de dados relativos ao mesmo contexto, 

sobrepondo assim, as limitações sintáticas relativas à mensagens e padrões de 

comunicação. 

 

Palavras-chave: Redes de Sensores Sem Fio, Middleware, Ontologia, 

Reconfiguração. 
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Abstract 

Wireless Sensor Networks (WSN) was object of study of numerous 

researches in the last few years. They are, essentially, ad-hoc networks capable 

of processing, sensing and transmit information through wireless 

communication. Those features make WSN useful in a range of applications 

such as military, medical, agricultural, animal monitoring, property security, 

among others. 

The WSN have limits that must be dealt by the applications such as low 

processing capacity, topology, network dynamics, sensors hardware differences, 

bandwidth limits, energy consumption, which is the basic restriction to those 

kind of networks. Because of these features, the hardware and software 

requirements and operation vary in accordance with the application. 

In order to solve these problems, this research presents SemanticMidd, a 

semantic middleware for dynamic reconfiguration of WSN, with the purpose of 

energy saving within the sensors. The use of middleware is necessary to support 

developing of sensor applications, hiding communication complexities and 

providing services. 

It is intended that this mechanism promotes the integration of different 

applications by sharing data on the same context and overriding the syntactic 

constraints on messages and patterns of communication.  

 

Keywords: Wireless Sensor Networks, Middleware, Ontology, 

Reconfiguration.  
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Introdução 

 

 

 

Este capítulo tem como objetivo introduzir o presente trabalho no 

contexto da área de middleware e ontologia para rede de sensores sem fio 

(RSSF). Inicialmente será apresentado o contexto e a motivação do trabalho, 

incluindo o emprego de RSSF no contexto atual de aplicações distribuídas, a 

aplicação de middleware no suporte ao desenvolvimento de aplicações para 

RSSF, bem como a utilização de ontologias para a disponibilização de uma 

semântica formal aos dados transportados e capturados pela rede. Em seguida, 

os principais desafios envolvidos no desenvolvimento de sistemas de 

middleware para RSSF são descritos. Na seqüência, serão apresentados os 

trabalhos relacionados e a proposta desse trabalho. Por fim, é apresentada a 

estrutura da dissertação. 

1.1 Contexto e Motivação 

É crescente o número de aplicações distribuídas construídas em 

ambientes de redes sem fio, devido ao seu baixo custo, baixo consumo de 

energia e fácil implantação [42]. Mas estes ambientes são muito dinâmicos,  
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escaláveis e com problemas específicos relacionados a sua natureza, o que 

aumenta consideravelmente a complexidade de desenvolvimento de aplicações. 

Com o avanço das pesquisas nas áreas de tecnologias como computação, 

robótica, microeletrônica, nanotecnologia e comunicação sem fio, tornou-se 

possível o desenvolvimento de equipamentos como sensores multifuncionais 

sem fio, com capacidades maiores de comunicação e processamento, e que 

podem ser utilizados em redes de comunicação sem fio [2]. 

Atualmente, as RSSF possuem vários tipos de sensoriamento, tais como: 

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

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

objeto e concentração de substâncias. Estes sensores podem ser usados para 

sensoriamento contínuo, como por exemplo, os sensores utilizados na 

agricultura para detecção do nível de umidade do solo, ou apenas na detecção 

de um evento, como os sensores utilizados em sistemas de segurança, além da 

possibilidade de acionarem atuadores locais. 

 

Figura 1.1 Aplicação de sensores em conjunto com atuadores. 

 

A  Figura 1.1 apresenta um exemplo da utilização de atuadores em 

conjunto com sensores. Nesse exemplo, dois sensores (umidade e luminosidade) 

são monitorados de forma contínua e seus dados enviados para uma estação 

base, onde esses dados são tratados por um computador. Quando algum dado de 

umidade ou luminosidade atinge um determinado ponto crítico pré-estabelecido, 
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o atuador referente ao sensor que indicou o estado crítico é acionado, 

regularizando o estado de umidade ou luminosidade da planta. 

Todas estas características permitem o uso das RSSFs em um amplo 

espectro de aplicações, por exemplo, monitoramento médico, aplicações 

militares, segurança de escritórios e residências, agricultura de precisão, 

localização, monitoramento animal, dentre outros [17][52][55]. 

As RSSF tiveram um crescimento muito grande em pesquisa nos últimos 

anos. São essencialmente redes ad-hoc, capazes de realizar processamento, 

sensoriamento e transmissão de informações através de enlaces sem fio. Os 

sensores atuam de forma colaborativa, extraindo dados e transmitindo-os 

através da rede até os pontos de saída ou sorvedouros, onde são analisados e 

processados. As RSSF possuem um grande número de sensores distribuídos, 

essencialmente operam sem intervenção humana direta, pois podem ser 

instalados em lugares de difícil acesso, hostis ou remotos, onde a substituição 

ou manutenção do dispositivo pode ser inviável. Por conta disso, devem possuir 

mecanismos para auto-gerenciamento (auto-configuração, auto-manutenção, 

auto-organização, auto-proteção), devido também a pouca capacidade 

individual dos nós e a topologia dinâmica [39][17]. 

Elas têm características que definem e diferenciam das outras redes. A 

principal característica de uma RSSF é que deve gastar o mínimo de energia 

possível. Normalmente, os sensores são distribuídos em locais de difícil acesso, 

tornando a recarga das baterias do sensor quase impossível. Assim, os sensores 

devem gastar pouca energia para funcionar tanto tempo quanto possível. 

Idealmente, os dispositivos devem ser mantidos em modos de funcionamento 

que minimizem o custo da energia, e são aplicados apenas quando necessário. 

Uma RSSF tende a ser dependente da aplicação a que se destina, ou seja, 

os requisitos de hardware e software e os mecanismos de operação variam de 

acordo com a aplicação. Devido a essas características tão específicas e 

diversos tipos de restrições, o uso de middleware faz-se necessário para dar 

suporte ao desenvolvimento de aplicações para sensores. Os sistemas de 

middleware fornecem às aplicações uma abstração dos mecanismos de 

comunicação e possibilitam que estas tenham acesso aos serviços 
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disponibilizados pelo seu ambiente de execução, sem que seja necessário um 

conhecimento dos detalhes de baixo-nível envolvidos, como também resolver 

limitações de heterogeneidade de dados e aplicações [41]. 

Diante desse cenário, as aplicações para sensores devem criar condições 

de realizar suas operações de sensoriamento e processamento o maior tempo 

possível, como também algum tipo de mecanismo que possa ajudar na economia 

de energia, como por exemplo, a utilização de melhores algoritmos de 

roteamento, agregação de dados, sistemas de reconfiguração de sensores em 

tempo de execução, dentre outros, respeitando as limitações de recursos das 

RSSF [17][18][40]. 

1.2 Caracterização do Problema 

Conforme mencionado anteriormente, as RSSF consistem de nós sensores 

operados com pouca memória, pouco poder de processamento e severas 

restrições de energia. Além disso, normalmente as RSSF são instaladas em 

lugares de difícil acesso, onde a substituição ou manutenção dos dispositivos 

pode ser inviável. 

Mesmo os sistemas de middleware sendo interessantes no 

desenvolvimento de aplicações para RSSF, o uso de sistemas de middleware 

tradicionais requerem, em geral, muita memória e capacidade de 

processamento, tornando-os pouco indicados para serem empregados em RSSF. 

Portanto, uma solução de middleware para sensores deve levar em consideração 

suas características e limitações, tais como, baixo poder de processamento, 

restrições de energia, topologia dinâmica da rede, baixa largura de banda, 

agregação de dados e adaptabilidade [13]. 

Devido a esses fatores, muitas pesquisas 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. Além disso, existem outras linhas de pesquisa que se 

destinam a reconfigurar a rede em tempo de execução [40]. O uso de 

protocolos, serviços e aplicações que podem automaticamente se adaptar e 

antecipar as mudanças da rede se tornam uma questão difícil. 
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1.3 Estado da Arte 

Devido ao crescimento da área de RSSF, diversas pesquisas têm sido 

realizadas para entender melhor suas características e possibilitar uma maior 

aplicabilidade desse tipo de tecnologia.  

Ruiz [39] apresenta um levantamento dos principais conceitos das RSSF, 

descrevendo suas funcionalidades básicas, caracterizando os diversos tipos de 

redes e sensores e apresentando a arquitetura de comunicação, com alguns dos 

principais protocolos de enlace, rede e transporte da pilha de protocolos já 

relatados na literatura. Nesse trabalho, ele apresenta diversas implementações 

do protocolos de enlace, já que essa camada é responsável por determinar o 

limite inferior de energia para auto-organização da rede, esquemas de controle 

de erro, modos de operação para economizar energia e cuidados com a 

mobilidade, mostrando uma preocupação com acesso ao meio no que se refere à 

economia de energia. 

Em seu trabalho, Akyildiz [17] explora as potencialidades de uso das 

RSSF e apresenta os fatores que influenciam no projeto de aplicações. Mesmo 

com tanto potencial de aplicabilidade e várias pesquisas sendo realizadas, ficou 

evidenciado novamente que o grande problema de RSSF continua sendo o 

consumo de energia, onde ele faz uma análise de consumo de energia na 

comunicação e processamento de dados. 

Ao contrário do que acontece com sistemas de middleware tradicionais, 

onde existem diversos serviços disponíveis, o projeto de middleware para RSSF 

encontra-se com um número reduzido de serviços, como agregação de dados, 

comunicação, heterogeneidade de topologias e queries.  

Existem alguns estudos que tentam misturar a implementação de 

middleware para sensores com outros tipos de tecnologia. Em [21] é feito um 

estudo sobre sistemas de middleware ciente de contexto, apresentando algumas 

soluções e evidenciando o uso de ontologias num futuro próximo, provendo 

uma plataforma de interoperabilidade e semântica formal. Em [12] é 

apresentado um middleware que fornece uma interface padrão para acesso aos 

serviços baseados em tecnologias Web Services (SOAP e XML). No trabalho de 

Huifang [32] é discutido um modelo de comunicação híbrido baseado em 
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middleware utilizando XML como forma estruturada de disseminação de 

informações. 

Algumas outras soluções não baseadas em middleware foram propostas 

com o intuito de agregar novos serviços à RSSF, em especial Web Services. 

Kim [19] propõe um esquema de alocação de IPs em nós da RSSF para dar 

suporte a Web Services dentro dessa rede. Othman [30] apresenta uma 

plataforma de Web Service embarcada em nós sensores, permitindo interação 

direta entre aplicações e nós individuais. No trabalho de Tilak [44] foi 

desenvolvido um protocolo dinâmico de descoberta de recursos, onde são 

usadas ontologias para descrição dos recursos disponíveis na rede e as 

formulações de queries. 

O uso de ontologias em RSSF é uma área recente. Em Gatani [22] é 

proposta uma arquitetura multi-agente para gerenciamento de RSSF, onde 

ontologias são utilizadas para representar modelos de entidades de hardware e 

software que constituem a infra-estrutura de comunicação, os eventos ocorridos 

e o tráfego da rede. No trabalho de Eid [25] é definido uma ontologia para 

RSSF que descreve conceitos e relacionamentos entre os dados da rede, 

melhorando com isso a precisão de buscas feitas na rede, evitando entre outros 

problemas, falsos positivos e falsos negativos nos resultados das buscas. 

Esses trabalhos mencionados tratam aspectos interessantes em RSSF, 

como o trabalho conjunto de middleware com outras tecnologias web, agentes e 

ontologias. Ainda assim existem muitos desafios para prover um solução de 

middleware para sensores que trate aspectos, como por exemplo, da adoção de 

uma metodologia de adaptação da rede para economia de energia. 

1.4 Objetivos e Contribuições 

O principal objetivo desse trabalho é a construção de uma solução para 

economia de energia em RSSF, composta por um middleware, uma ontologia e 

um módulo de reconfiguração. 

Pretende-se que este mecanismo favoreça a integração de diferentes 

aplicações pelo compartilhamento de dados relativos ao mesmo contexto, 

sobrepondo assim, as limitações sintáticas relativas à mensagens e padrões de 

comunicação. Os benefícios desta abordagem incluem o enriquecimento dos 
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dados pela associação de seu significado e o tratamento automatizado de 

aspectos temporais e espaciais relacionados aos dados. 

A partir dos estudos sobre ontologia para sensores, foi definida uma nova 

ontologia que se adequava melhor aos objetivos propostos, contendo um 

formalismo de representação de conhecimento sobre sensores e energia, 

definindo-se assim a sintaxe e a semântica das mensagens transportadas pela 

rede.  

Essas mensagens devem pertencer a um contexto e vocabulário comuns, 

sobre o qual a troca de mensagens pode ser efetuada dentro de uma semântica 

bem definida, segura e sem ambigüidades. 

Após a definição da ontologia, o módulo de reconfiguração foi 

desenvolvido com o objetivo de servir de comunicação entre o middleware e a 

ontologia, tratando de aspectos como: receber dados da ontologia, instanciar 

esses dados recebidos, processar queries e enviar dados de volta a RSSF. 

Com a ontologia definida, o próximo passo foi a construção dos 

componentes do middleware para sensores. Nessa definição, foram 

desenvolvidos artefatos como a arquitetura e os serviços oferecidos. Toda a 

implementação do middleware foi desenvolvida em NesC [7] para o sistema 

operacional TinyOS [53]. 

O middleware desenvolvido, chamado SemanticMidd, é um middleware 

reconfigurável que utiliza ontologias para processar informações dos sensores, 

a partir de dados coletados sobre o estado atual da rede. Essa ontologia serve de 

base de conhecimento para a realização da reconfiguração dos sensores de 

forma automática e inteligente. 

A escolha por esse modelo se deve ao fato de que o processamento 

referente a reconfiguração da rede não sofre intervenção humana e nem fica a 

cargo da própria rede. O processamento é de responsabilidade do módulo de 

reconfiguração, que faz a comunicação entre os sensores e a ontologia. Dessa 

forma, segue-se um modelo baseado em semântica formal. 

Por fim, a aplicabilidade da solução é demonstrada em um estudo de caso 

com sensores reais de monitoramento de luminosidade do ambiente, onde o 

tempo de vida da rede é monitorado constantemente e seus dados enviados para 
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a ontologia. Utilizamos esse repositório de conhecimento, a partir de outra 

aplicação, o Módulo de Reconfiguração, com o objetivo de se calcular e alterar 

a periodicidade de envio de mensagens da rede. Com o resultado, pretende-se 

demonstrar a usabilidade da solução proposta. 

1.5 Estrutura da Dissertação 

O restante dessa dissertação está dividido em 5 capítulos. 

O capítulo 2 introduz os conceitos básicos necessários para o 

entendimento desse trabalho. Com este intuito, são apresentadas as definições, 

principais elementos e características das RSSF, conceitos relacionados a 

middleware e sua utilização em RSSF, o sistema operacional para sensores 

TinyOS, conceitos relacionados a ontologias e sua aplicabilidade em RSSF. 

No capítulo 3 é apresentada a solução proposta para reconfiguração 

dinâmica dos sensores, detalhando o modelo, sua arquitetura e implementação. 

No capítulo 4 é demonstrada a aplicabilidade da solução proposta com 

um estudo de caso sobre a observação do tempo de vida de cada sensor na rede, 

com o objetivo de maximizar a utilização de cada sensor de forma individual, e 

com isso, maximizar o tempo de vida útil de toda a rede. 

No capítulo 5 é feita uma análise do estado da arte. Os principais 

trabalhos na área de RSSF são apresentados e avaliados com relação ao que está 

sendo proposto. 

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

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

futuros. 
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Conceitos Básicos 

 

 

 

Neste capítulo serão descritos conceitos referentes às RSSF, middleware 

e ontologias, que são os elementos básicos para a realização desse trabalho. A 

princípio serão discutidos conceitos relacionados a sistemas de middleware, 

com seus requisitos e modelos. Em seguida serão apresentados conceitos 

referentes às RSSF, suas aplicações, arquitetura e elementos. Dentre as 

aplicações, será apresentado o uso de middleware para sensores, como também 

o TinyOS, sistema operacional para sensores. Por fim, serão discutidos os 

principais conceitos referentes à ontologia. 

2.1 Middleware 

Os principais fatores que contribuíram para que as organizações 

levassem a ter uma grande variedade de aplicações com heterogeneidade de 

hardware, sistemas operacionais e de linguagens de programação foram o 

desenvolvimento acelerado nas tecnologias de hardware, software, 

telecomunicações e as facilidades encontradas no uso de sistemas corporativos. 

Isso significa que esses sistemas legados adquiridos ao longo dos anos devem 
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trabalhar em conjunto com outros novos sistemas [56]. Como resultado, a 

integração dessas aplicações torna-se uma tarefa não trivial e complexa. 

Visando resolver esses problemas, foram desenvolvidos serviços distribuídos 

tais como comunicação, gerenciamento de informações, dentre outros, que 

possuem protocolos e interfaces de programação padrões. Esses serviços são 

chamados serviços de middleware [4]. 

 

 

Figura 2.1 Visão Geral do Middleware 

 

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 [56][45]. O middleware deve prover primitivas de alto nível que 

simplifiquem a construção de aplicações distribuídas. Ele 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 

[45], como apresentado na Figura 2.1: 
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• Infra-Estrutura 

Essa camada abstrai as peculiaridades do sistema operacional, facilitando 

o desenvolvimento de aplicações em rede. Além disso, encapsula e melhora os 

mecanismos nativos do sistema operacional. 

• Distribuição 

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. Ela define modelos de 

programação de alto nível cujo reuso de APIs e objeto otimizam e estendem os 

mecanismos nativos do sistema operacional encapsulados pela camada de infra-

estrutura. 

• Serviços Comuns 

Definem serviços reusáveis de alto nível e 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 exigidos por determinados domínios de aplicações. Esses 

domínios podem ser, por exemplo, telecomunicações, comércio eletrônico, 

cuidados médicos, automação de processos e computação móvel. Visto que os 

serviços oferecidos por essa camada incorporam conhecimento de um domínio, 

eles possibilitam incrementar a qualidade e reduzir o esforço e o ciclo de vida 

necessários para o desenvolvimento de particulares tipos de aplicações. 

 

Como mencionado anteriormente, o middleware é uma camada de 

software entre a aplicação e o sistema operacional que oferece serviços. Os 

serviços oferecidos pelo middleware devem [4]: atender a uma grande variedade 

de aplicações, ser implementados de forma a possibilitar a execução em 

múltiplas plataformas, possibilitar o acesso remoto a outros serviços ou 
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aplicações, suportar, idealmente, um protocolo padrão, por exemplo, TCP, 

suportar uma API padrão, dentre outros. 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-lo. 

2.1.1 Requisitos de Middleware 

Devido à natureza das aplicações distribuídas, um sistema de middleware 

deve prover aos desenvolvedores de aplicações abstrações para detalhes de 

baixo nível, tais como: comunicação, controle de concorrência, gerenciamento 

de transações, dentre outros. O suporte a estes requisitos varia de um 

middleware para outro de acordo com a sua complexidade e abrangência [11]. 

• Comunicação em Rede 

Diversos componentes de um sistema distribuído podem residir em 

diferentes hosts. Para que um sistema distribuído apresente as vantagens, esses 

componentes devem se 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 

Os sistemas distribuídos têm múltiplos pontos de controle, em virtude 

dos componentes residirem em diferentes hosts. 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 
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envolvido em uma requisição. Isto freqüentemente acontece quando vários 

componentes estão interessados em eventos que ocorrem em algum outro 

componente. 

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, 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 para definir como os componentes devem reagir 

a tais requisições concorrentes. 

• Confiabilidade 

Os protocolos de rede possuem vários níveis de confiabilidade, na 

prática, entretanto, 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, mesmo que isso cause uma 

perda de desempenho. Logo, diferentes níveis de serviços de confiabilidade são 

necessários para permitir uma negociação entre esses requisitos. 

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 pode ser alcançada através de replicação dos 

componentes distribuídos e seu estado atual. 

• Escalabilidade 

O desafio da escalabilidade quando se trata da construção de um sistema 

distribuído é oferecer suporte à alocação de componentes sem alterações na 

arquitetura do sistema ou no projeto e código de algum componente. 
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• 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 Redes de Sensores Sem Fio 

As RSSF têm sido alvo de diversas pesquisas nos últimos anos, 

principalmente devido às inovações tecnológicas introduzidas pelo avanço nos 

sistemas micro-eletro-mecânicos, comunicações sem-fio e a eletrônica digital. 

Este tipo de rede é formado geralmente por centenas ou milhares de 

dispositivos autônomos que tendem a ser projetados com pequenas dimensões 

chamados nós sensores [18][39]. 

Os nós sensores individualmente possuem pouca capacidade 

computacional e de energia, mas um esforço colaborativo entre os mesmos, 

permite a realização de uma grande tarefa [39]. 

2.2.1 Arquitetura 

Nós sensores podem ser lançados sobre áreas remotas e hostis e, sem 

intervenção humana, formar uma rede sem fio ad-hoc que coleta dados sobre os 

fenômenos de interesse, realiza processamento local e dissemina as informações 

para um ponto de acesso em um esquema de comunicação multi saltos (multi-

hop) ou um salto (one-hop), podendo cooperar e permitir a distribuição de 

tarefas e o transporte de dados de uma forma eficiente quanto ao consumo de 

energia. O ponto de acesso é o elemento através do qual a rede se comunica 

com outras redes, com outros pontos de acesso ou outros observadores [18]. 

O ponto de acesso pode ser implementado em um nó sensor, que será 

chamado de nó sorvedouro (sink node), estação base (base station) ou gateway. 
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Figura 2.2 Ambiente monitorado por uma RSSF 

 

Os nós são distribuídos geralmente em um campo de sensoriamento, 

como mostra a Figura 2.2. Nesta figura é possível observar a existência de um 

nó que funciona como gateway entre a RSSF a rede cabeada. 

 

Figura 2.3 Pilha de protocolos de uma RSSF 

 

A pilha de protocolos usada pela RSSF é ilustrada na Figura 2.3. 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 
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eficiente quanto ao consumo de energia por um meio sem fio e promove o 

esforço cooperativo entre os nós. A pilha de protocolos consiste de uma camada 

de aplicação, uma camada de transporte, uma camada de rede, uma camada de 

enlace, uma camada física e planos de gerenciamento de energia, gerenciamento 

de mobilidade e gerenciamento de tarefas. 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 a rede de 

sensores necessite. A camada de rede é encarregada do roteamento dos dados 

fornecidos pela camada de transporte. Como o ambiente é ruidoso e os nós-

sensores podem ser móveis, o protocolo MAC (Medium Access Control) deve 

estar ciente da energia disponível e ser capaz de minimizar o número de 

colisões com as transmissões vizinhas. A camada física lida com as 

necessidades de um simples, mas robusto sistema de modulação e com as 

técnicas de transmissão e recepção. Além disso, os planos de energia, 

mobilidade e tarefas monitoram a energia, movimentação e distribuição de 

tarefas entre os nós-sensores. Esses planos ajudam os nós-sensores a coordenar 

as tarefas de sensoriamento e reduzir o consumo total de energia [18][39]. 

A camada de enlace é responsável pela multiplexação dos fluxos de 

dados, detecção dos quadros, acesso ao meio e controle de erro. Ela garante 

uma comunicação ponto a ponto e ponto a multiponto em uma rede de 

comunicação.  

2.2.2 Aplicações 

Redes de sensores podem possuir vários tipos de sensoriamento, tais 

como: temperatura, pressão, umidade, luminosidade, níveis de ruído, presença e 

ausência de objetos, dentre outros. Tais 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 RSSF em um amplo espectro de aplicações [17][52][55]. 

• Aplicações Militares 

As características presentes em uma RSSF se mostram ideais para tais 

aplicações onde o problema principal é a urgência. A rápida instalação, a auto-
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organização e a tolerância à falha são exatamente o que os militares vêm 

procurando nas redes de sensores sem-fio. Dessa forma, as RSSF podem ser 

uma parte integral de sistemas militares de comando, controle, comunicações, 

computação, inteligência, vigilância, reconhecimento e mira. 

Dentre os exemplos de aplicações temos: 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. 

• Aplicações Ambientais 

Na área ambiental é possível destacar aplicações de detecção de incêndio 

em florestas, detecção de enchentes e agricultura de precisão. 

• Aplicações Médicas 

Algumas das aplicações médicas possíveis para RSSF estão na 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. 

• 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. 

• Outras aplicações 

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

monitoramento de fadiga de materiais, gerência de inventários, monitoramento 

da qualidade de produtos, brinquedos interativos, estruturas inteligentes com 

sensores embutidos, instrumentação em fábricas, monitoramento de tráfego de 

animais, suporte à logística, entre outros. 

2.2.3 Projeto 

Dentre os grandes desafios das RSSF, podemos citar o fato de que elas 

têm que superar as diferenças entre as tecnologias de hardware, as restrições de 
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consumo de energia e, ao mesmo tempo, atender a um amplo domínio de 

aplicações [18]. Outra característica importante das RSSF 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 uma série de fatores a serem 

considerados, dentre eles [18]: 

• Tolerância à falha 

Em uma RSSF falhas são possíveis e aceitáveis e a rede deve saber lidar 

com elas de maneira automática e natural. Sensores podem falhar por diversos 

motivos como falta de energia, falta de visibilidade para outro nó da rede ou até 

mesmo algum dano físico. Como eles são dispostos em grandes quantidades no 

campo a ser sensoriado a falha de alguns poucos não deve atrapalhar o 

funcionamento do resto da rede. 

• Escalabilidade 

A ordem de grandeza do número de nós de uma RSSF pode variar das 

centenas aos milhares. Em algumas aplicações específicas podendo até atingir a 

casa dos milhões. Os novos esquemas devem ser capazes não somente de lidar 

com este número de nós, mas também de utilizá-los em todo o seu potencial. 

Isto também tem a ver com a densidade com que os sensores estão espalhados 

na região a ser sensoriada. Esta densidade pode variar muito e os novos 

esquemas de transmissão devem ser capazes de lidar com esta variação e 

utilizá-la a seu favor. 

• Custo de produção 

Como uma RSSF é feita a partir de um grande número de nós sensores, 

temos então o preço unitário como um fator fundamental para viabilizar a 

produção de uma rede de sensores sem-fio. Obviamente se o custo de uma 

RSSF é maior do que a utilização de sensores tradicionais, não há motivos 

financeiros para a utilização da rede. 
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• Ambiente de operação 

Geralmente os nós são dispostos em lugares inabitáveis, sejam muito 

próximos ou dentro do fenômeno a ser observado. 

• Restrições de hardware 

Um nó-sensor 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, 

dependendo da aplicação, uma unidade de localização, uma unidade de geração 

de energia e uma unidade de movimentação, sendo que algumas dessas unidades 

podem conter ainda subunidades, e geralmente todas essas unidades devem ter 

tamanhos diminutos. 

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 adaptativo ao ambiente. 

• Topologia de rede 

Com um número tão alto de nós que devem funcionar sem intervenção e 

sujeitos a falhas freqüentes, a manutenção da topologia da rede é algo 

fundamental para o seu funcionamento. A manutenção da rede pode ser dividida 

em três fases: a fase de implantação dos nós (maneira como os nós serão 

dispostos em sua área de cobertura), pós implantação (onde manutenção na 

topologia pode acontecer devido à mudança na posição dos nós, alcance, 

energia disponível, mau funcionamento, detalhes da tarefa a ser desempenhada 

pela rede) e a 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, mudando assim a topologia da rede). 

• Meio de transmissão 

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

Isto cria liberdade na implementação ao mesmo tempo em que cria um 

problema no funcionamento dos nós, devido à possíveis interferências 

provocadas por outros aparelhos que utilizem a mesma faixa de freqüência. 
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Outras opções de comunicação em RSSF incluem a utilização de infravermelho 

e a comunicação óptica sugerida no Smart Dust [36]. 

• Consumo de energia 

Economia de energia constitui parte fundamental no projeto de uma 

RSSF, devido à escassez de recursos de bateria, que na maioria dos tipos de 

sensores são insubstituíveis. 

Inúmeras pesquisas [38][51][43] 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. 

2.2.4 Tinyos 

O desenvolvimento de sistemas operacionais para sensores deve ser 

pensado de forma a economizar o máximo de energia possível. Além disso, 

deve ser eficiente em termos de consumo de memória e processamento e ágil o 

suficiente para permitir que várias aplicações usem simultaneamente os 

recursos de comunicação. Dessa forma, será apresentado nessa seção o TinyOS 

[53][24][33], um sistema operacional open-source bastante utilizado e projetado 

para RSSF, e implementado na linguagem de programação NesC [7][33]. 

O NesC foi desenvolvido tendo como desafios prioritários a robustez, 

pouca disponibilidade de recursos, diversas implementações do mesmo serviço, 

evolução do hardware e  adaptabilidade aos requisitos de aplicações. A 

principal característica do NesC é a visão holística do sistema. As aplicações 

dos nós sensores são bastante dependentes do hardware, e cada nó executa 

apenas uma aplicação por vez [7]. 

NesC é uma linguagem orientada a componentes com um modelo de 

execução baseado em eventos. Os componentes NesC possuem uma certa 

familiaridade com os objetos de uma linguagem orientadas a objetos no sentido 

em que ambos encapsulam estado e interagem entre si através de interfaces bem 

definidas. Contudo, há algumas diferenças bastante significativas. NesC não 

possui certas características encontradas tipicamente em linguagens orientadas 

a objetos tais como herança, alocação dinâmica e Dynamic Dispatch. Isto se 

deve basicamente ao fato de que o conjunto de componentes e suas interações 
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são determinados em tempo de compilação ao invés de tempo de execução, 

evitando com isso o desperdício de recursos alocados e não usados ou mesmo 

falhas que porventura venham a ocorrer em tempo de execução. Dessa forma, 

NesC tenta empurrar para tempo de compilação tantas decisões quanto for 

possível. 

Uma grande vantagem desse modelo orientado a componentes é o fato de 

o desenvolvedor poder construir a aplicação utilizando um conjunto de 

componentes existentes e adicionando código extra, quando necessário, à 

execução da aplicação. Assim, ao invés de ser um SO de propósito geral, 

TinyOS comporta-se como um framework que permite a construção de um novo 

TinyOS específico, evitando o uso de componentes que não são necessários 

para a execução da aplicação. 

Outra característica bastante interessante no NesC é o suporte a modelos 

de concorrência do TinyOS, realizando otimização e detecção de concorrência 

de dados em tempo de compilação. Trata-se do modelo simplificado de 

concorrência, o qual permite concorrência com baixa sobrecarga, ao contrário 

do modelo de concorrência baseado em thread, em que a pilha de threads 

requer grande consumo de memória. Entretanto, como qualquer sistema 

concorrente, condições de corrida (race conditions), starvation, deadlock, e 

não-determinismo são fontes possíveis de bugs. Tentando evitar esses 

problemas de concorrência, o TinyOS tenta identificar e assegurar a ausência 

das condições de corrida em tempo de compilação. Além da detecção de 

condição de corrida, o compilador realiza ainda a criação de componentes 

estaticamente e eliminação de código morto. 

Um programa TinyOS é um grafo de componentes, onde cada 

componente é uma entidade computacional independente que encapsula 

serviços definidos por uma ou mais interfaces [33]. Componentes têm três 

abstrações computacionais: comandos, eventos e tarefas. Comandos e eventos 

são mecanismos que permitem a comunicação entre componentes, enquanto 

tarefas são usadas para expressar concorrência em um componente. 

Um comando é tipicamente um pedido para um componente executar 

algum serviço, tal como a inicialização de leitura de um sensor, enquanto que 
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eventos sinalizam o término do serviço. Eventos podem também ser sinalizados 

assincronamente, por exemplo, devido à interrupções de hardware ou pela 

chegada de mensagens. 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. 

O modelo de programação do TinyOS, provido pelo NesC, centraliza a 

noção de componentes que encapsulam um conjunto específico de serviços, 

especificado por interfaces. Uma aplicação é construída conectando 

componentes independente da implementação dos mesmos. Essa especificação 

de conexão de componentes define o conjunto completo de componentes que a 

aplicação usa. 

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.g, 

envio de mensagem) 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. 

Interfaces são bidirecionais e contém comandos e eventos. Elas definem 

um conjunto de funções a serem 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. 

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 

componentes, conectando interfaces usadas pelos componentes com interfaces 
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providas por outros. Cada aplicação é descrita por uma configuração num nível 

mais abstrato que une todos os componentes usados. 

A versão mais recente do TinyOS provê um grande número de 

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

roteamento ad-hoc, gerenciamento de energia, temporizadores. serviços 

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

2.2.5 Middleware para Rede 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 RSSF [13][48]. Portanto, uma solução de middleware para RSSF deve 

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 RSSF tem como desafios [41]: 

• Gerenciamento de energia e recursos limitados 

Uma RSSF consiste de um conjunto de nós com pouca memória, 

reduzido poder computacional e severas restrições de energia, normalmente 

instalados em lugares de difícil acesso, o que inviabiliza a substituição ou 

manutenção dos dispositivos. 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 [41][42]. 

• 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 sistemas 

operacionais [42]. 

• Escalabilidade, topologia dinâmica da rede e mobilidade 

A topologia das RSSF é sujeita à freqüentes mudanças devido a diversos 

fatores, tais como mau funcionamento, falhas, mobilidade devido a mudanças 

físicas dos sensores ou de algoritmos de distribuição.  Além disso, a rede deve 

ser flexível o suficiente para permitir a adição de novos nós garantindo um 
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nível aceitável de desempenho. Um middleware deve prover ainda tolerância a 

falhas e auto-gerenciamento dos nós [17][29][39][41][42]. 

• Agregação de dados 

O serviço de agregação de dados possibilita economia de energia e 

recursos, pois os dados capturados e agregados, provenientes de diferentes 

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

a eliminação de redundância de dados e minimiza o número de transmissões 

para o nó sorvedouro [42]. 

2.3 Ontologia 

Apesar de a palavra ontologia denotar uma teoria sobre a natureza do ser 

ou existência, em Ciência da Computação ela pode ser interpretada como o 

conjunto de entidades com suas relações, restrições, axiomas e vocabulário. 

Uma ontologia define um domínio, ou, mais formalmente, especifica uma 

conceitualização a cerca dele [15]. Outra definição poderia ser a 

conceitualização explícita, formal e compartilhada de uma área de 

conhecimento [15][54]. De acordo com Mika [28], esta é a definição mais 

citada na literatura de Web Semântica [3][46]. 

Essa conceitualização refere-se a um modelo abstrato de algum 

fenômeno do mundo, por terem sido identificados os conceitos relevantes para 

aquele fenômeno [49]. Explícito significa que o conjunto de conceitos 

utilizados e as restrições aplicadas são previamente e explicitamente definidos. 

Formal refere-se ao fato de que se espera que uma ontologia seja processável 

por um computador, o que exclui definições em linguagem natural, por 

exemplo. Finalmente, uma ontologia é compartilhada porque descreve um 

conhecimento consensual, que é utilizado por mais de um indivíduo e aceito por 

um grupo. 

As ontologias são importantes pelas seguintes razões [31]: 

• Compartilhar entendimento comum da estrutura de informação entre 

pessoas e agentes de software; 

• Permitir reuso de conhecimento de domínio; 

• Obter compreensão explícita de domínio; 
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• Separar conhecimento de domínio e conhecimento operacional; 

• Analisar conhecimento de domínio; 

O compartilhamento do entendimento comum da estrutura da informação 

entre pessoas e agentes de software é um dos mais comuns objetivos para o 

desenvolvimento de ontologias [15]. 

A partir da definição de reutilização de conhecimento de domínio, é 

possível que outras aplicações possam reutilizá-la. Além disso, pode-se 

construir uma ontologia maior a partir da integração de um conjunto de outras 

ontologias. 

É também de fundamental importância tornar a compreensão de um 

domínio explícito, assim, torna-se possível uma explicação e uma melhor 

manutenção dos termos que compõem esse domínio. Outra característica 

relevante está ligada à possibilidade de realização de inferências sobre as 

informações representadas no domínio, através da forma como os conceitos, 

relacionamentos e as demais características do domínio foram definidas e 

também implementadas. 

A separação do conhecimento de domínio do conhecimento operacional 

implica dizer que a ontologia, que representa o conhecimento de domínio, está 

representada separadamente da aplicação que utiliza essa ontologia. Dessa 

forma, aplicações distintas podem utilizar uma mesma ontologia e assim 

obterem uma mesma compreensão sobre esta ontologia. 

Por fim, deve ser possível a realização de uma análise do conhecimento 

do domínio. Essa análise é importante para verificar se a ontologia atende às 

necessidades identificadas para a representação do conhecimento sobre um 

referido domínio. Além disso, é importante para constatar se podem ser 

efetuadas alterações na sua estrutura e, com isso, aumentar a possibilidade de 

reutilização de ontologias já existentes. 

Existem várias categorias diferentes de tipos de ontologias definidas por 

diferentes autores. Gómes-Pérez [14] utiliza um sistema de classificação que 

usa a conceitualização como principal critério. Os tipos são os seguintes: 
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• Ontologias de Representação 

Definem as primitivas de representação, como frames, axiomas, atributos 

e outros, de forma declarativa. 

• Ontologias Gerais (ou de Topo) 

Trazem definições abstratas necessárias para a compreensão de aspectos 

do mundo, como tempo, processos, papéis, espaço, seres, coisas, dentre outros. 

• Ontologias Centrais (core ontologies ou genéricas de domínio) 

Definem os ramos de estudo de uma área e/ou conceitos mais genéricos e 

abstratos dessa área. 

• Ontologias de Domínio 

Tratam de um domínio mais específico de uma área genérica de 

conhecimento. 

• Ontologias de aplicação 

Procuram solucionar um problema específico de um domínio, a partir de 

uma ontologia de domínio. 

O conhecimento de um domínio é formalizado de uma ontologia a partir 

da utilização de quatro tipos de componentes [54]: 

• Classes – representam um conjunto ou tipo de objetos, conceitos ou 

categoria de conceitos, normalmente organizadas em taxonomias; 

• Instâncias – materialização dos objetos do domínio; 

• Propriedades – representam as características das classes e instâncias, 

estabelecendo relacionamento entre as classes; 

• Restrições – Restringem os relacionamentos, que são interligações entre 

os conceitos de um domínio; 

As ontologias são comumente ilustradas como grafos, em que os vértices 

representam as classes e instâncias, e as arestas representam os relacionamentos 

entre esses vértices. As ontologias podem ser representadas de forma textual, a 

partir do uso de linguagens como: RDFS (RDF Schema) [5] e OWL (Web 

Ontology Language) [27]. Essas linguagens textuais para especificação de 



 Conceitos Básicos 27 

 

ontologias são expressas em XML (Extensible Markup Language). Este trabalho 

utiliza recursos da linguagem OWL. 

2.3.1 Web Ontology Language 

A OWL (Web Ontology Language) é uma linguagem textual para 

instanciar e definir ontologias. Ela visa represenar explicitamente os 

significados dos termos de um vocabulário, bem como o relacionamento desses 

termos. Essa capacidade de representação de expressões e suas relações é o que 

a definem como uma linguagem ontológica. Das linguagens ontológicas 

disponíveis na literatura, é a mais expressiva e provavelmente a linguagem que 

será mais adotada para o desenvolvimento da Web Semântica [27].  

A Web Semântica, projeto proposto por Berners-Lee [3], busca adicionar 

significado aos dados publicados na web, para que, a partir disso, os 

computadores possam efeturar processamento sobre esses dados, extraindo 

assim resultados semânticos deles. O objetivo principal da Web Semântica não 

é treinar as máquinas para que se comportem como pessoas, mas sim 

desenvolver tecnologias e linguagens que tornem a informação legível para as 

máquinas. 

 

Figura 2.4 Estrutura da Rede Semântica 

 

A finalidade da Web Semântica passa pelo desenvolvimento de um 

modelo tecnológico que permita o compartilhamento global de conhecimento 

assistido por máquinas. A integração das linguagens ou tecnologias XML, RDF 

(Resource Description Framework), arquiteturas de metadados, ontologias, 

agentes computacionais, entre outras, favorecerá o aparecimento de serviços 
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Web que garantam a interoperabilidade e cooperação, como apresentado pela 

Figura 2.4, onde é apresentada uma pilha de linguagens que fazem parte da 

Web Semântica, onde cada camada se utiliza das anteriores. 

A OWL é baseada na sintaxe de RDF, um modelo de representação de 

dados recomendado pelo W3C (World Wide Web Consortion) que utiliza 

metadados para possibilitar a descrição de recursos (imagens, informações 

pessoais, redes sociais, entre outros) e, com isso, proporcionar uma semântica 

aos recursos descritos. Além de RDF, OWL também é baseado na linguagem 

DAML + OIL. 

2.3.2 Estrutura de uma Ontologia OWL 

Um documento OWL consiste em declarações de namespaces, um 

cabeçalho opcional que se refere à ontologia e definições de classes, 

propriedades e indivíduos. 

Namespace é importante para fazer referência aos termos definidos em 

diferentes ontologias, além de ser um meio de acesso aos elementos da 

ontologia que estiver sendo definida. O uso de namespace evita colisões de 

nomes comuns em vocabulários distintos. 

 

 

 

Listagem 2.1 Exemplo de Namespace 

 

A Listagem 2.1 é um exemplo de namespace de uma ontologia que define 

uma pizza. A linha 2 identifica o namespace associado à ontologia que está 

sendo definida. Na linha 3 é atribuída à variável rdf a namespace 

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#", que contém a 

definição de uma ontologia já existente, e dessa forma, os elementos definidos 

dessa ontologia padrão ser referenciados no desenvolvimento de uma nova 

ontologias, a partir do uso da variável rdf. O mesmo com as variáveis rdfs e 

owl, definidas respectivamente nas linhas 4 e 5. 

1. <rdf:RDF 

2.    xmlns="http://www.co-ode.org/ontologies/pizza/2005/10/18/pizza.owl#" 

3.    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

4.    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
5.    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
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Em um documento OWL, classes é um conceito base para a definição de 

uma ontologia. Considerando a ontologia uma representação taxinomômica, as 

classes representam a raiz da taxonomia. Por padrão, todas as definições em 

uma ontologia são membros da classe owl:Thing. Sendo assim, cada classe 

definida em uma ontologia é subclasse da classe owl:Thing. A Figura 2.5 

apresenta um exemplo de representação de classes que herdam da classe 

owl:Thing. 

 

Figura 2.5 Exemplo de classe owl:Thing 

 

As classes de uma ontologia são declaradas através de uma simples 

nomeação às mesmas. A Listagem 2.2 mostra um exemplo de como podem ser 

feitas essas declarações. 

 

 

Listagem 2.2 Exemplo de declaração de classes 

 

Conforme representado na Listagem 2.2, as classes em um documento 

OWL podem ser definidas a partir do elemento owl:Class (linha 1 e 2) e seus 

nomes são identificados pelo atributo rdf:ID. Assim, essas classes NamedPizza 

e CheesyPizza, uma vez definidas, podem ser utilizadas no documento OWL 

que as define ou em qualquer outro documento externo, desde que haja 

referência ao namespace onde as classes estão definidas. 

 

1. <owl:Class rdf:ID="CheesyPizza"/> 

2. <owl:Class rdf:ID="NamedPizza"> 
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Segundo McGuinness [27], as propriedades são utilizadas para definir 

relacionamentos e características entre classes. O domínio e seu tipo são 

definidos respectivamente pelos elementos rdfs:domain e rdfs:range, como 

apresentado pela Listagem 2.3. 

 

 

 

Listagem 2.3 Exemplo de declaração de Propriedade 

 

O uso do elemento owl:ObjectProperty na linha 1 da Listagem 2.3, 

define a propriedade isToppingOf, do tipo Pizza, e a relaciona com a classe 

PizzaTopping. A definição do tipo é realizada a partir do elemento rdfs:range 

(linha 3), enquanto que o relacionamento da propriedade isToppingOf com a 

classe PizzaTopping é realizada a partir do elemento rdfs:domain (linha 2). 

Os indivíduos são também conhecidos como instâncias. Os indivíduos 

podem ser referenciados como instâncias de classes. Eles representam objetos 

no domínio de interesse. Isto significa que nomes diferentes podem remeter ao 

mesmo indivíduo. Por exemplo, Queen Elizabeth, The Queen e Elizabeth 

Windsor podem ser referências ao mesmo indivíduo. Em OWL, deve-se declarar 

explicitamente que os indivíduos são os mesmos, ou diferentes uns dos outros. 

2.3.3 SPARQL Query Language for RDF 

SPARQL é uma linguagem de consulta que proporciona acesso aos dados 

representados em documentos baseados em RDF. Essa linguagem é baseada em 

triplas RDF (recurso, propriedade, valor). A Listagem 2.4 mostra um exemplo 

de  consulta simples em SPARQL. 

 

 

 

Listagem 2.4 Consulta simples em SPARQL 

 

A consulta da Listagem 2.4 retorna os títulos dos livros de uma 

determinada base de dados. A consulta está dividida em duas partes: a cláusula 

1. SELECT ?title 

2. WHERE 

3. { 

4. <http://example.org/book/book1> <http://purl.org/dc/elements/1.1/title> ?title . 

5. } 

 

1. <owl:ObjectProperty rdf:ID="isToppingOf"> 

2.   <rdfs:domain rdf:resource="#PizzaTopping"/> 

3.   <rdfs:range rdf:resource="#Pizza"/> 
4. </owl:ObjectProperty> 
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SELECT, que identifica as variáveis que aparecerão no resultado da consulta, e 

a cláusula WHERE, onde são realizadas as restrições para a execução da 

consulta. 

 SPARQL permite a realização de consultas mais complexas, a partir do 

uso de operadores lógicos, relacionais e expressões regulares, por exemplo. 

2.4 Considerações Finais 

Este capítulo fez um resumo dos conceitos que fundamentam o presente 

trabalho. Neste sentido, foi apresentada a definição de middleware e sua 

importância, descrevendo os requisitos básicos a serem considerados no 

desenvolvimento dessa classe de sistema. Em seguida, foi apresentado o 

conceito de RSSF, descrevendo sua arquitetura geral, os principais fatores que 

devem ser considerados durante o projeto de uma RSSF. Foram apresentadas 

também algumas aplicações que contextualizam o uso de RSSF e apresentado o 

sistema operacional TinyOS, como também características de middleware 

essenciais para o desenvolvimento de aplicações de RSSF. Para concluir esse 

capítulo, foram apresentados os principais conceitos relativo ao uso de 

ontologias. Em seguida, foi apresentado a linguagem textual para definir e 

instanciar ontologias, a OWL. Em seguida foi a presentado a estrutura de uma 

ontologia OWL. Por fim, foi apresentado a linguagem de consulta que 

proporciona acesso aos dados representados em documentos baseados em RDF, 

o SPARQL. 
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Middleware Semântico para 
Rede de Sensores sem Fio 

 

 

 

Neste capítulo será apresentado o middleware semântico para RSSF, uma 

solução integrada para economizar energia em RSSF, composta por três 

elementos: um middleware, uma ontologia e um módulo de reconfiguração. 

Inicialmente, o capítulo apresenta uma visão geral do modelo utilizado, 

apresentando a comunicação entre os elementos. Logo em seguida, é 

apresentada a arquitetura do SemanticMidd, um middleware semântico para 

reconfiguração dinâmica de RSSF, bem como os seus componentes. Em 

seguida, será apresentado os detalhes de implementação do Módulo de 

Reconfiguração. Por fim, será apresentada a ontologia proposta para a 

realização desse trabalho. 

3.1 Visão Geral 

A principal característica de uma RSSF é que deve gastar o mínimo de 

energia possível. Normalmente, os nós sensores são distribuídos em locais de 
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difícil acesso, tornando a recarga das baterias do nó sensor quase impossível. 

Assim, os nós sensores devem gastar pouca energia para funcionar tanto tempo 

quanto possível. Idealmente, os dispositivos devem ser mantidos em modos de 

funcionamento que minimizem o gasto da energia, e são aplicados apenas 

quando necessário. 

Com o objetivo de minimizar esse problema de energia, será apresentado 

nesse capítulo uma solução integrada para economia de energia em RSSF, 

baseado em reconfiguração automática de nós sensores. Como mencionado 

anteriormente, essa abordagem é composta por três elementos: um middleware, 

para cuidar da heterogeneidade de dados e aplicações, uma ontologia, com o 

objetivo de proporcionar uma semântica formal aos dados, e um módulo de 

reconfiguração, que tem como objetivo se comunicar com o middleware e a 

ontologia, proporcionando acesso aos dados, como também processar as queries 

com os dados provenientes da ontologia. 

 

Figura 3.1 Visão Geral da Proposta 

 

A Figura 3.1 apresenta uma visão geral da abordagem. Como mostram os 

passos sugeridos na figura, a reconfiguração da RSSF ocorre da seguinte 

maneira:  
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• (1) Monitoramento 

Todos os dados do sensoriamento são enviados via broadcast para o nó 

sorvedouro. Esses dados capturados são então enviados para um computador 

que permanece fora da RSSF, mas conectado à estação base. Além dos dados do 

sensoriamento, outros dados que fazem parte do estado da rede também são 

enviados, como por exemplo, o ID do sensor, quantidade de bateria restante, 

tipo de sensoriamento, energia gasta para enviar uma mensagem, dentre outros. 

O tempo de freqüência do monitoramento depende da aplicação que se utilizará 

do middleware. 

• (2) Armazenamento 

O computador fora da RSSF é o local onde se encontra o Módulo de 

Reconfiguração. Esse módulo é responsável por receber os dados referentes ao 

sensoriamento, bem como os dados referentes ao estado da rede. Com esses 

dados, ele os instancia na ontologia, que é armazenada para futuras consultas, 

gerando assim uma base de conhecimento sobre a rede. 

• (3) Configuração da Rede 

O módulo de reconfiguração executa consultas na ontologia, tentando 

descobrir sensores fora de padrões pré estabelecidos, como por exemplo, a 

média de consumo de energia por envio de mensagem. Caso algum sensor esteja 

fora do padrão, uma mensagem é enviada exclusivamente para este nó sensor, 

via módulo de reconfiguração, com o objetivo de o sensor se readequar aos 

padrões da rede. Por exemplo, caso algum nó sensor esteja consumindo mais 

energia que o restante da rede, podemos diminuir sua taxa de amostragem para 

que este nó sensor volte a ter um consumo parecido com os demais. 

 

Como podemos observar a partir da Figura 3.1, todos os nós sensores da 

rede executam o middleware desenvolvido, o SemanticMidd, que será 

apresentado com maiores detalhes na Seção 3.2. Seguindo uma visão tradicional 

do uso de sistemas de middleware, ele se situa entre o sistema operacional 

(TinyOS) e a aplicação. 

O modelo de reconfiguração pode ser feito de três maneiras diferentes: 
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• Reconfiguração em nível de Aplicação 

Com esse modelo de reconfiguração, a alteração de parâmetro é feita de 

tal forma que altere a execução da aplicação que executa em cima do 

middleware, como por exemplo, a alteração da taxa de amostragem do sensor. 

• Reconfiguração em nível de Middleware 

Modificação de serviços oferecidos ou até mesmo algoritmos internos do 

middleware é o objetivo desse modelo de reconfiguração. Como exemplo, 

podemos citar a alteração taxa de agregação de dados dos nós sensores. 

• Reconfiguração em nível de Rede 

Para esse tipo de modelo de reconfiguração, são executadas alterações na 

própria topologia de rede, como por exemplo, desligando e ligando nós 

sensores, tendo a preocupação de não deixar nenhum nó sensor isolado na rede, 

mas deixando a rede operando com uma quantidade mínima de nós sensores. 

3.2 SemanticMidd 

SemanticMidd é um middleware semântico que oferece suporte à 

reconfiguração dinâmica de RSSF, baseado em ontologia. O uso de ontologias 

promove a integração de diferentes aplicações pelo compartilhamento de dados 

em um mesmo contexto, e dessa forma, sobrepondo às limitações sintáticas de 

troca de mensagens e comunicação dessas aplicações. 

Dentro dessas limitações, podemos citar o fraco desempenho das RSSF 

em pesquisas de dados da rede, ocorrendo com isso casos de falso positivo e 

falso negativo [10]. 

A representação semântica dos dados de uma RSSF permite uma visão 

estruturada e sem ambigüidades. A Figura 3.2 apresenta um exemplo do uso 

dessa representação [10]. Nesse exemplo, existem vários sensores com nomes 

iguais (X, Y e Z), mas com diferentes tipos de sensoriamento. Com o objetivo 

de evitar ambigüidades nas consultas, os dados provenientes da rede são 

mapeados na ontologia, e as consultas são realizadas a partir desses dados, 

evitando assim o retorno de um nó sensor não esperado. 
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Figura 3.2 Exemplo de uso de ontologia em RSSF 

 

SemanticMidd adota um modelo de organização não hierárquico, ou seja, 

todos os sensores da rede possuem a mesma importância na rede e não estão 

organizados em grupos ou regiões lógicas. Foi adotado esse tipo de organização 

apenas por uma facilidade de implementação. O tipo de coleta do sensoriamento 

é periódico, ou seja, os nós sensores coletam dados sobre o fenômeno 

monitorado em intervalos regulares. 

O SemanticMidd foi construído sobre o TinyOS (apresentado na Seção 

2.2.4), adotando o estilo de programação baseado em componentes e o modelo 

de execução dirigido a eventos suportados por esse sistema operacional. 

O SemanticMidd tem como objetivo atender alguns requisitos inerentes à 

classe de aplicações para RSSF: 

• Gerenciamento de energia e recursos limitados 

O uso de mecanismos de reconfiguração e agregação de dados constitui 

importantes mecanismos para gerenciamento de energia nos nós sensores, e com 

isso, um acréscimo no tempo de vida da rede. 
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• Heterogeneidade 

O SemanticMidd foi construído sobre o sistema operacional TinyOS. 

Esse sistema operacional dá suporte a uma ampla variedade de plataformas de 

nós sensores, e sua natureza open-source tem permitido o desenvolvimento de 

novos algoritmos e protocolos por diferentes comunidades de usuários. 

• Escalabilidade, topologia dinâmica da rede e mobilidade 

Devido a um modelo de distribuição de dados via broadcast e ao modelo 

de agregação de dados, os sensores não precisam estar todos ativos ao mesmo 

tempo para que seus dados possam atingir a estação base. 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. 

• Agregação de dados 

SemanticMidd provê um serviço de agregação de dados por dado 

recebido em cada sensor. A função agregadora utilizada no momento é uma 

função de média, que é encaminhada para a estação base a cada 10 leituras. 

3.2.1 Arquitetura 

Como apresentado pela Figura 3.3, o SemanticMidd é dividido em duas 

camadas, Transporte e Distribuição, onde cada camada é responsável por 

serviços específicos. 

 

Figura 3.3 Arquitetura do SemanticMidd 

 

A Camada de Transporte é responsável pelas políticas de roteamento e 

comunicação entre componentes remotos. Essa camada é responsável pela 
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comunicação entre a aplicação cliente e o middleware (através de porta serial) e 

entre os nós da rede (via rádio freqüência). A disseminação de informações 

provenientes da rede para a estação base seguem um esquema de comunicação 

multi-saltos (multi-hop). 

A Camada de Distribuição é uma camada que garante uma API genérica 

utilizada por todos os serviços, como por exemplo, o Gerenciamento de Dados. 

Além disso, ela oferece suporte a um serviço de comunicação interno, 

garantindo a entrega de mensagens definidas pelos desenvolvedores a outros 

serviços prestados. Ela é uma camada que interage com a Camada de Transporte 

e a Abstração de Programação, utilizada pelas aplicações. Outra atribuição 

dessa camada é que ela é responsável por fornecer dados para os serviços que 

fazem parte dessa camada, e depois que esses serviços processam esses dados, 

eles devolvem os dados processados.  

Para uma melhor compreensão da utilização das camadas, vamos analisar 

o seguinte exemplo: uma aplicação periodicamente faz leituras de luminosidade 

e envia esses dados para a Camada de Distribuição, que em seguida encaminha 

esses dados para o serviço de Gerenciamento de Dados. Após 10 amostragens 

de luminosidade, o serviço de Gerenciamento de Dados finaliza sua tarefa de 

processamento desses dados e envia o resultado de volta para a Camada de 

Distribuição. Finalmente, os dados já processados são enviados para a Camada 

de Transporte, que em seguida são distribuídos para a rede. 

O serviço de Gerenciamento de Dados é o serviço de agregação de dados 

do SemanticMidd. Serviços de middleware em RSSF geralmente usam três tipos 

de ações relacionadas com sensoriamento de dados: aquisição, processamento e 

armazenamento dos dados. SemanticMidd especifica essas três abordagens 

definidas em seus serviços. Essas abordagens também podem ser vistas em 

diversos sistemas de middleware citados na literatura, como por exemplo, o 

Mires [48] e o TinyDB [26]. 

Aquisição de dados refere-se a uma capacidade do middleware de 

responder a um pedido de leitura do ambiente, como por exemplo, uma estação 

base querer todos os valores de uma região quando se atinge um determinado 

limiar. Processamento de dados fornece suporte a agregação, fusão e 
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compressão de dados em rede e especifica estratégias temporais identificadas 

em [47]: 

• Periodic Simple Aggregation 

Cada nó sensor espera por um período de tempo pré-determinado, 

agregando todos os dados recebidos durante esse período, e em seguida envia 

esses dados pela rede. 

• Periodic Per-Hop Aggregation 

Esse tipo de agregação ocorre quando os nós recebem os dados de todos 

os seus filhos, sendo que cada nó faz parte de uma árvore de distribuição. Nesse 

caso, um pacote de agregação é produzido e enviado para o próximo nó da rede. 

• Periodic Per-hop Adjusted Aggregation 

Tipo de agregação parecido com a anterior, com a diferença de que o 

ajuste do tempo de um nó depende da posição de sua posição na árvore ou área 

de cluster. 

 

Finalmente, armazenamento de dados tem a finalidade de armazenar 

dados na estação base ou em todos os nós sensores, o que reduz custos de 

comunicação e aumenta os custos de consulta.  

3.2.2 Detalhamento dos Componentes 

Todos os aspectos do projeto do SemanticMidd foram desenvolvidos 

visando a sua customização e extensão de forma simples. Portanto, para prover 

essas facilidades o SemanticMidd é baseado no modelo de componentes do 

TinyOS. A seguir, são apresentados os componentes de software que constituem 

o middleware: 

• Transport 

No desenvolvimento do SemanticMidd, o componente Transport tem por 

finalidade principal prover a comunicação entre os componentes remotos da 

rede, recebendo e enviando pacotes por ela. Como podemos observar pela 

Figura 3.4, o componente TransportC provê os serviços da interface Transport. 
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Na interface Transport, duas operações são definidas: send e 

receiveDone. O comando send tem a finalidade de montar o payload que será 

transmitido aos componentes remotos. Por fim, é feito uma chamada ao módulo 

AMSend para que os dados sejam enviados pela rede. O evento receiveDone tem 

por finalidade sinalizar o recebimento de dados da estação base, bem como 

receber esses dados. Para realizar tal tarefa, é utilizado o módulo AMReceiver. 

Comandos são invocações que o usuário pode fazer para o componente 

provedor do serviço e eventos são do provedor ao usuário. No NesC, eventos 

são sinalizados (signaled) enquanto os comandos são chamados (called). 

Além dos serviços providos pela interface Transport, os serviço de 

outros componentes também são utilizados. O componente EnergyC é utilizado 

para recuperar a quantidade de energia gasta no envio de uma mensagem. Essa 

informação faz parte do payload. Para verificar e alterar informações de 

parâmetros do middleware, como por exemplo, o tempo de amostragem 

(Periodic Sampling), são utilizados comandos do componente CaptureC. Essa 

informação capturada também faz parte do payload. Os outros componentes 

(ActiveMessageC e MainC) fazem parte da biblioteca de componentes fornecida 

pelo TinyOS. 

 

Figura 3.4 Componente Transport 
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• Middleware 

Na implementação do SemanticMidd, o middleware não é um módulo, 

como os outros que serão descritos ou como o módulo Transport, descrito 

anteriormente, mas sim configuração. A diferença entre ambos está na forma de 

utilização. Enquanto módulos são códigos executáveis, uma configuração é 

implementada em termos de outros componentes.  

Como podemos observar pela Figura 3.5, três módulos são providos pela 

configuração Middleware: Capture, Transport e Aggregation. O módulo 

Capture é o componente responsável por realizar o serviço de verificação e 

alteração de parâmetros internos do middleware, enquanto que o Aggregation é 

o módulo responsável pelo serviço de agregação de dados. O módulo Transport 

é responsável por prover comunicação entre os componentes remotos. 

 

Figura 3.5 Componente Middleware 

 

• Energy 

O componente Energy tem uma função muito importante dentro da 

construção do SemanticMidd. Ele é o componente responsável pela 

manipulação do consumo de energia dos nós sensores. Como podemos observar 

a partir da interação dos componentes, apresentada pela Figura 3.6, o 

componente EnergyP provê os serviços oferecidos pela interface Energy. Todos 

os resultados retornados são calculados em nano joule. 

A interface Energy define várias operações. As mais importantes são as 

seguintes: getPartialEnergy, que retorna a energia gasta desde o último pacote 

transmitido pelo sensor; getTotalEnergy, que retorna o total de energia gasta 
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desde a inicialização do nó, incluindo as atividades de transmissão do rádio, 

utilização dos leds e da MCU; getRadioEnergy, que retorna a energia gasta pela 

atividade de transmissão do rádio; getMcuEnergy, que retorna a energia gasta 

pela MCU; getLedEnergy, que retorna a energia gasta pela utilização dos leds 

do sensor.  

Além dos serviços providos pela interface Energy, o componente 

EnergyP usa os serviços de outros componentes. O componente LedsC provê a 

abstração dos leds do TinyOS, inicializando seus contadores. O componente 

TimerMilliC também faz parte da biblioteca de componentes fornecida pelo 

TinyOS, e é usada para controle de tempo de execução de operações nos leds e 

para manter um rastro de tempo entre duas chamadas da operação 

getPartialEnergy. Já o uso do componente CounterC tem como objetivo 

temporizar o ciclo de vida de um sensor, bem como temporizar o tempo gasto 

durante uma transmissão. 

 

Figura 3.6 Componente Energy 

 

• Aggregation 

O componente Aggregation é o componente responsável por realizar o 

serviço de agregação do middleware. Como podemos observar a partir da 

interação dos componentes, apresentada pela Figura 3.7, o componente 

AggregationC provê os serviços oferecidos pela interface Aggregation. Esta 
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interface define as operações para a execução do serviço de agregação de dados, 

a partir de critérios estabelecidos pela aplicação que se utiliza desse serviço. 

 

Figura 3.7 Componente Aggregation 

 

• Capture 

O componente Capture é o componente responsável por realizar o 

serviço de verificação e alteração de parâmetros internos do middleware, 

serviço esse que serve de base para a reconfiguração. O componente CaptureC 

provê os serviços oferecidos pela interface Capture. Esta interface define as 

operações gets e sets, como também as variáveis que podem ser alteradas em 

tempo de execução. A Figura 3.8 apresenta a interação desses componentes. 

 

Figura 3.8 Componente Capture 

 

3.3 Ontologia proposta 

A utilização de ontologia em conjunto com RSSF permite o 

enriquecimento dos dados pela associação de seu significado, bem como o 

tratamento automatizado de aspectos temporais e espaciais relacionados aos 
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dados. A ontologia utilizada propõe um modelo de conhecimento para 

elementos dos nós sensores, aquisição de dados e energia, que constituem 

conceitos que são considerados importantes para representar uma RSSF. 

Os conceitos que foram considerados relevantes para este trabalho foram 

mapeados em classes, com propriedades atribuídas a essas classes. A ontologia 

proposta contém uma hierarquia que define uma RSSF, descreve suas 

características e capacidades. Como apresentado pela Figura 3.9, a ontologia 

possui cinco classes que a define: Mote, Energy, Sensor, Aggregation e 

Lifetime. 

 

Figura 3.9 Ontologia Proposta 

 

3.3.1 Descrição das Classes e Propriedades 

A classe Mote representa um nó na RSSF e inclui algumas informações 

básicas a respeitos desses nós, como por exemplo, MoteId, isReachable e 

isNeighbor. MoteId é responsável por capturar o identificador numérico de cada 

nó sensor, que deve ser único na rede. isNeighbor é responsável por capturar os 

nós sensores vizinhos de cada nó sensor, ou seja, os nós sensores que fazem 

parte da área de cobertura para envio e recebimento de mensagens de outros 

sensores. A partir dessa informação, podemos calcular por inferência se existe 

um caminho na tabela de roteamento entre dois nós sensores distintos. Por 

exemplo: Se um sensor A é vizinho de um outro sensor B, e esse sensor B é 

vizinho de C, podemos inferir que existe um caminho na tabela de roteamento 
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entre A e C. Essa informação é capturada pela propriedade isReachable. A regra 

utilizada para descrever esse comportamento é apresentada pela Listagem 3.1. 

 

 

Listagem 3.1 Regra para definir existência de rota entre dois sensores 

 

Como podemos observar pela Figura 3.9, existe um relacionamento entre 

as classes Mote e Sensor, sendo que a classe Sensor é a classe que mapeia o 

conhecimento dos tipos de sensores. Nesse relacionamento (a partir da 

propriedade Capture), é capturado o tipo de sensoriamento que determinado 

sensor está informando no momento, como por exemplo, luminosidade, 

temperatura, umidade, além de outros.  

Outro relacionamento existente com a classe Mote é com a classe 

Energy. A classe Energy contém informação de quantidade de energia 

consumida. Com esse relacionamento (consumesEnergy), podemos associar o 

consumo de energia, em Joules, de um determinado sensor. Essa energia 

consumida é a quantidade de energia necessária para envio de uma mensagem 

na rede. 

Finalmente, outras duas classes são relacionadas com a classe Energy: 

Aggregation e LifeTime. Aggregation é a classe que mapeia o conhecimento 

sobre os algoritmos de roteamento, enquanto que a classe LifeTime mapeia o 

tempo de bateria restante. O relacionamento dessas duas classes com a classe 

Energy identifica que a energia de um sensor é interferida pelo algoritmo de 

roteamento utilizado, enquanto que quanto mais energia consumida por um 

sensor para enviar uma mensagem, menor será o tempo de vida restante desse 

sensor.  

3.3.2 Ferramentas utilizadas 

Para realizar essa etapa do trabalho, algumas ferramentas foram 

utilizadas, dentre elas o Protégé [37] e o Pellet [34]. 

O Protégé é um editor de ontologias open source desenvolvido em Java e 

suportado pelos principais ambientes computacionais. Constituído por uma 

 

isNeighbor(?A, ?B)  ∧  isNeighbor(?B, ?C) → isReachable(?A, ?C) 
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interface amigável, o Protégé possibilita que o desenvolvedor possa abstrair os 

detalhes de implementação para a construção de ontologias em OWL, RDF ou 

XML Schema. Além das características mencionadas, o Protégé é capaz de 

fornecer novas funcionalidades através da instalação de plugins. As alterações 

de suporte e evolução do Protégé são realizadas por uma comunidade forte de 

usuários que garantem as constantes atualizações da ferramenta. 

Já o Pellet, um sistema de código aberto escrito em Java para automatizar 

o raciocínio sobre os dados descritos na linguagem OWL DL. Ele oferece 

funcionalidades para analisar a coerência das ontologias, classificar a 

taxonomia e checar a consistência dos relacionamentos e axiomas. Neste 

trabalho foi utilizado o raciocinador Pellet por ser de código aberto e escrito em 

Java, o que permite uma fácil integração com o Módulo de Reconfiguração 

(descrito na seção 3.4), bem como com o Protégé. 

3.3.3 Chegagem de Inconsistência 

Após a construção da ontologia, o próximo passo foi a verificação de 

inconsistências. Basicamente, dois testes foram realizados: o teste de 

classificação e a checagem de consistência.  

O primeiro envolve teste de hierarquia de classe e se uma classe é uma 

subclasse de outra classe ou não. O segundo teste é o teste lógico de checagem 

de consistência. Baseado na descrição (condições) de uma classe, o 

raciocinador pode verificar se é ou não possível para uma classe ter qualquer 

instância. Uma classe é considerada inconsistente se ela não pode ter qualquer 

instância. Por exemplo, se duas classes são definidas como disjuntas e uma 

terceira classe é considerada ser subclasse de ambos, então é impossível ter um 

exemplo dessa subclasse, assim, resultando em erro de consistência lógica. 

Em ambos os testes realizados na ontologia, verificou-se que ela é livre 

de inconsistências. 

3.4 Módulo de Reconfiguração 

O Módulo de Reconfiguração é o módulo responsável por servir de 

comunicação entre a RSSF e a ontologia. Totalmente construído em Java, a 

aplicação é executada fora da RSSF, em uma máquina conectada com a estação 
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base. Para poder prover essa comunicação com a RSSF, é utilizada uma API de 

comunicação e manipulação de dados do TinyOS, a TinyOS API. 

Além da TinyOS API, outra ferramenta utilizada para construção do 

Módulo de Reconfiguração, mais precisamente para manipulação das 

ontologias, foi o Jena [20]. O Jena é um projeto de código aberto (open source) 

que se originou dentro do núcleo de pesquisa em Web Semântica da HP. Seu 

objetivo é proporcionar um framework na linguagem Java que dê suporte à 

utilização da Web Semântica por qualquer aplicativo capaz de utilizá-lo. Este 

suporte inclui recursos para manipulação de RDF, RDFS, OWL e DAML+OIL. 

O módulo de Reconfiguração possui quatro funções básicas, que são as 

seguintes:  

• Receber dos dados da RSSF 

Utilizando a TinyOS API, o Módulo de Reconfiguração recebe da RSSF, 

por meio da estação base, o payload de cada sensor, como também informações 

referentes ao estado da rede. 

• Instanciar Dados na Ontologia 

Com esses dados, o Módulo de Reconfiguração instancia os dados do 

payload e do estado da rede na ontologia. Todos os dados instanciados vão 

servir para a formação da base de conhecimento da rede proposta. 

• Processar Queries  

Com a base de conhecimento formada, queries sobre a rede não mais 

precisam ser feitas diretamente sobre a RSSF. Todas as queries processadas têm 

como dados de origem a base de conhecimento formada, evitando com isso 

ambigüidades, falsos positivos e falsos negativos. 

• Enviar dados para a RSSF 

A partir das queries, podemos checar se algum sensor atingiu algum 

limiar pré-estabelecido, como por exemplo, consumo médio de energia de cada 

nó sensor. Caso tenha alcançado, alguma ação será tomada, e uma mensagem 

será enviada para esse sensor exclusivamente, com o objetivo de normalizar 

esse sensor em relação aos outros. 
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3.4.1 Detalhamento das Classes 

Todos os aspectos do projeto do Módulo de Reconfiguração foram 

desenvolvidos visando um baixo acoplamento e alta coesão, com possíveis 

extensões de forma simples. A seguir, são apresentadas as principais classes 

que fazem parte desse módulo. 

A Figura 3.10 apresenta o diagrama de classe das classes Interceptor e 

MoteIF. A classe MoteIF, que faz parte da TinyOS API, fornece uma interface 

de alto nível para envio e recepção de mensagens, através de porta serial, 

conexão TCP ou algum outro meio de conectividade. O uso padrão dessa classe 

é criar uma instância dela, e em seguida, registrar um ou mais objetos 

MessageListener que serão acionados sempre que uma nova mensagem chegar. 

A classe que instancia o objeto MoteIF, registra os objetos MessageListener e 

cuida do envio e recepção de mensagens para a rede é a classe Interceptor. 

 

Figura 3.10 Diagrama de Classe da Classe Interceptor e MoteIF 

 

Outras classes que merecem ser melhor descritas são as classes 

apresentadas pelo diagrama de classes da Figura 3.11. A classe Message, que é 

mais uma classe da TinyOS API, é responsável por codificar e decodificar as 

mensagens enviadas e recebidas. Como ela possui métodos de escrita e leitura 

para manipulação de bits, a classe ApplicationMsg a estende e se utiliza de seus 

métodos para manipular os bits do payload da rede. A classe ApplicationMsg 

também possui métodos gets e sets de todos os campos do payload. 

 

Figura 3.11 Diagrama de Classe da Classe ApplicationMsg e Message 
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Todas as classes acima citadas fazem parte da implementação que cuida 

basicamente dos dados provenientes do middleware, tratando da parte de 

manipulação de mensagens. A partir de agora, serão apresentadas as classes que 

tratam da ontologia. 

Como podemos observar pela Figura 3.12, a maioria das interfaces 

estende a interface OWLIndividual, que é uma interface que representa um 

indivíduo ou instância de uma classe OWL. As interfaces que contém o mesmo 

nome das classes da ontologia (LifeTime, Energy, Aggregation, Mote e Sensor), 

correspondem as interfaces que as representam na ontologia, com métodos para 

cada uma das propriedades que fazem parte das classes da ontologia. As outras 

interfaces (Granularity, Proposition, ExtendedProposition, ValidTime, 

ValidInstance e ValidPeriod) representam a parte de inferência, introduzidas 

pelo Pellet no projeto. Essas interfaces e classes foram geradas 

automaticamente pelo Protégé, com algumas alterações e introdução de novos 

métodos. 

 

Figura 3.12 Diagrama de Classe do Pacote Ontology 

 

Outras duas classes importantes são as classes OWLModel e 

MyOntologyFactory. A OWLModel é a classe que permite acesso a todos os 

elementos da ontologia em OWL. Dessa forma, a classe MyOntologyFactory 



 Middleware Semântico para Rede de Sensores sem Fio 51 

 

utiliza a classe OWLModel para criar métodos que dão suporte a criação de 

modelos OWL, queries, apagar recursos de vários tipos e utilizar os objetos 

retornados pelo OWLModel para operações específicas da ontologia em OWL. 

A interação entre essas duas classes é apresentada pela Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Diagrama de Classe da Classe MyOntologyFactory e 
OWLModel 

 

Por fim, temos o diagrama de classe do pacote ontology.impl. Enquanto o 

pacote ontology define as interfaces, esse pacote cuida da implementação dessas 

interfaces. Como podemos observar pela Figura 3.14, todas as classes que 

inplementam as interfaces do pacote ontology, são uma extensão da classe 

DefaultRDFIndividual. A DefaultRDFIndividual é a classe que permite acesso a 

todos os elementos da ontologia em um formato RDF. Dessa forma, a ontologia 

e suas instâncias são acessados como um XML, facilitando assim a sintaxe para 

manipulação dos dados.  

 

 

Figura 3.14 Diagrama de Classe do Pacote Ontology.Impl 
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3.5 Considerações Finais  

Este capítulo apresentou uma solução integrada para economizar energia 

em RSSF, composta por três elementos: um middleware, uma ontologia e um 

módulo de reconfiguração. 

A princípio foi apresentada uma visão geral do funcionamento da 

proposta, bem como o objetivo de cada umas das três partes envolvidas. Em 

seguida foi apresentado o SemanticMidd, dando assim uma visão geral do 

middleware em questão, explicando os requisitos para RSSF aos quais ele 

atende, bem como os elementos que compõem a sua arquitetura. Em seguida foi 

apresentada uma visão geral das características da ontologia, com a 

descrevendo suas propriedades e ferramentas utilizadas. Por fim, foi 

apresentado o Módulo de Reconfiguração, sendo apresentadas suas principais 

características e um detalhamento das classes utilizadas. 
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Estudo de Caso 

 

 

 

Este capítulo apresenta o estudo de caso usado para mostrar a 

aplicabilidade da proposta. Inicialmente será apresentada uma visão geral do 

estudo de caso, sendo discutida a sua aplicabiliade. Em seguida, a metodologia 

que foi aplicada para a realização do estudo de caso será descrita. Na seqüência, 

será discutida a implementação tanto para os nós sensores, quanto para o 

Módulo de Reconfiguração. Por fim, serão apresentados os resultados obtidos 

para esse estudo de caso. 

4.1 Visão Geral 

Como mencionado anteriormente, as RSSF têm sérias restrições de 

consumo de energia. Devido à quantidade limitada de energia, o software que 

for executado no nó sensor deve implementar vários mecanismos que tentam 

minimizar essas restrições, a fim de diminuir a energia consumida pelo nó 

sensor e aumentar o tempo de vida útil da rede. 

Dessa forma, o foco de nosso estudo de caso para validar a proposta 

sugerida é na observação do consumo de energia e no tempo de vida dos 
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sensores, decrementando o número de mensagens enviadas sempre que 

necessário. 

Para diminuir a quantidade de mensagens enviadas, e conseqüentemente 

a quantidade de energia de cada sensor, é feita uma alteração na taxa de 

amostragem de cada sensor, que possui esse valor em milisegundos. Para 

decidir que sensor deve ou não deve ter sua taxa de amostragem alterada, é feita 

uma consulta na ontologia para verificar quais sensores estão com a quantidade 

de energia consumida acima da média. Assim que um sensor é encontrado com 

valores acima da média, seu valor da taxa de amostragem é alterado. Dessa 

forma, o tempo de vida do sensor, como também o da rede, é maximizado. 

Toda a avaliação foi feita utilizando motes Crossbow micaz [6]. A 

princípio, uma opção seria a utilização do simulador usado para RSSF no 

TinyOS, o TOSSIM [35], mas devido a uma incompatibilidade com a 

ferramenta de captura e envio de mensagens, que é utilizado em conjunto com o 

Módulo de Reconfiguração, optamos por fazer os testes diretamente nos 

sensores. Para a avaliação, foram utilizados três nós sensores , que executavam 

o middleware SemanticMidd, uma estação base, e um computador, onde foram 

executados o Módulo de Reconfiguração e onde estava armazenada a ontologia. 

4.2 Metodologia 

Com o objetivo de provar que a abordagem proposta atinge os objetivos 

esperados para economia de energia em RSSF, foi feita uma avaliação de 

desempenho com os sensores de duas formas diferentes: em ambas, todos os 

sensores executaram o middleware desenvolvido, o SemanticMidd. A diferença 

entre os dois casos foi que no primeiro não foi adotado nenhum tipo de 

reconfiguração nos sensores, enquanto que no segundo caso foi utilizada a 

abordagem completa da proposta, com o Módulo de Reconfiguração fazendo 

acesso a ontologia e reconfigurando a rede. 

 O tipo de sensoriamento escolhido foi o de luminosidade do ambiente, e 

o experimento foi realizando em ambos os casos durante um período de dez 

minutos, avaliando durante esse período a quantidade de energia consumida por 

cada sensor, bem como a média de energia consumida pelos mesmos. Dessa 
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forma, podemos observar o consumo de energia individual, bem como o 

consumo de energia da rede. 

O tempo de espera utilizado para checagem do consumo de energia dos 

sensores pelo Módulo de Reconfiguração foi em um minuto. 

A taxa de amostragem utilizada em ambos os casos teve um início com o 

valor de 250 milisegundos por padrão. No uso da abordagem completa, a 

variação para cada taxa de amostragem era de 50 milisegundos por vez, 

podendo chegar a no máximo 600 milisegundos. 

Em todos os casos foram utilizados os mesmos sensores e a mesma 

topologia de rede, já que a topologia da rede influencia no consumo de energia 

dos nós sensores. Dessa forma, deixamos o ambiente de execução igual para os 

dois casos. 

Toda a energia consumida pelos nós sensores era enviada pela rede com 

o valor em nano joules, mas devidamente convertida em joules pelo Módulo de 

Reconfiguração. Foi adotada a conversão no Módulo de Reconfiguração devido 

a problemas de conversão no TinyOS. 

4.3 Aplicação para o SemanticMidd 

Como mencionado anteriormente no Capítulo 2.1, o middleware é uma 

camada de software distribuída, localizada entre o sistema operacional e a 

aplicação, que permite comunicação entre aplicações distribuídas, abstraindo a 

complexidade e heterogeneidade dos ambientes [45][56]. Para o 

desenvolvimento do estudo de caso desse trabalho, era necessário a construção 

de uma aplicação que se utilizasse dos recursos desse middleware. 

A aplicação utilizada foi construída com o objetivo de capturar a 

luminosidade do ambiente, tendo como parâmetro de reconfiguração a taxa de 

amostragem dessa captura. Os serviços do middleware de agregação de dados e 

roteamento foram utilizados pela aplicação. 

Como podemos observar pela Figura 4.1, o componente 

ApplicationAppC usa vários serviços de outros componentes. O componente 

MiddlewareC é o componente mais importante que a aplicação usa. Nesse 

componente é onde são definidos as camadas de transporte, os algoritmos de 
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agregação de dados e os algoritmos de verificação e alteração de parâmetros 

internos do middleware. Do componente LedsC, são utilizados os serviços de 

abstração dos leds dos nós sensores, que também são utilizados pelo 

componente Energy para capturar a quantidade de energia gasta por esses leds. 

Os outros componentes em questão, DemoSensorC e TimerMilliC fazem parte 

da biblioteca de componentes fornecida pelo TinyOS. 

 

Figura 4.1 Visão Geral do Componente ApplicationAppC 

 

4.4 Aplicação para o Módulo de Reconfiguração 

A aplicação que se utiliza do Módulo de Reconfiguração é uma aplicação 

que tem por objetivo criar as instâncias e executar as queries necessárias para a 

execução do estudo de caso. Podemos observar a estrutura e relação das classes 

pela Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Diagrama de Classes da Aplicação de Avaliação no Módulo de 
Reconfiguração 
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A classe Main contém métodos para criação de instâncias da ontologia. 

Para isso, ela recebe da classe Interceptor os parâmetros necessários para 

realização da tarefa. Outra atribuição da classe Main é a execução das queries 

corretas para o estudo de caso. Para realizar essa tarefa, são utilizados os 

métodos estáticos da classe Queries. Como não existe uma forma direta de se 

obter uma função média, três métodos foram criados na classe Queries. Um 

para retornar os totais de consumo de um determinado sensor, 

TotalAmostrasPorSensor, outro para retornar a quantidade de amostras desse 

sensor, QuantidadeAmostrasPorSensor, e por fim, com o uso desses dados, o 

método Média calcula a média de consumo por sensor.  

Com esses métodos, podemos verificar se os nós sensores estão ou não 

dentro de um limite acima da média de consumo de energia. Caso algum esteja, 

é enviada uma mensagem para esse sensor, com a utilização do método 

sendNewPeriodicSampling da classe Interceptor, com o objetivo desse sensor se 

reconfigurar e passar mais tempo ativo na rede.  

4.5 Avaliação 

Para fazer a estimativa de tempo de vida de cada sensor na rede, são 

utilizados três parâmetros: valor da taxa de amostragem, tempo de vida restante 

da bateria e a média de consumo de energia de cada sensor. Todas essas 

informações são feitas com consultas realizadas na ontologia, pelo Módulo de 

Reconfiguração. 

Dois pontos importantes devem ser observados para esta avaliação: a 

quantidade de energia necessária para uma transmissão de dados entre dois 

sensores é diretamente relacionada a distância entre eles. O segundo ponto a ser 

observado é que para a rede permanecer ativa por mais tempo, alguns nós 

sensores precisam diminuir a quantidade de mensagens enviadas. 

Os primeiros resultados obtidos foram sumarizados na Tabela 4.1. Todos 

esses dados correspondem aos valores obtidos de cada sensor com o total de 

energia consumida em joules. Esses valores correspondem ao consumo de 

energia dos sensores sem a utilização do SemanticMidd, ou seja, durante dez 

minutos os sensores apenas captavam a luminosidade do ambiente e seus 
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valores de consumo de energia eram monitorados pelo Módulo de 

Reconfiguração, sem nenhum tipo de mecanismo de reconfiguração ativo. 

Como podemos observar, os três nós sensores utilizados tem quase a 

mesma quantidade de energia consumida, e a média de consumo também muito 

parecida. Essa média corresponde ao total de energia consumida pelo total de 

mensagens enviadas pelos nós sensores. 

 

 Sensor 1(J) Sensor 2(J) Sensor 3(J) Total(J) 

Energia Consumida 141.379,84 140.748,68 140.117,52 422.246,04 

Média de Consumo 0,0006220713 0,0006192942 0,0006165171 0,0018578826 

Tabela 4.1 Energia Consumida Pelos Sensores sem a utilização da 
Proposta 

 

Os resultados obtidos com a utilização do SemanticMidd foram 

sumarizados na Tabela 4.2. Assim como na Tabela 4.1, os dados de consumo de 

energia são calculados em joules, com a realização do experimento utilizando a 

abordagem completa, ou seja, o Módulo de Reconfiguração realizando a 

reconfiguração dos sensores a partir dos dados instanciados e coletados na 

ontologia. 

Como podemos observar pelos dados coletados, houve uma significativa 

economia de energia em todos os nós sensores, principalmente no nó sensor 2, 

com uma economia em mais de 80%. Todos os nós sensores em conjunto 

tiveram uma economia de energia em mais de 40%. Como a mudança de valores 

da taxa de amostragem ocorrem em tempos diferentes, os valores obtidos na 

economia de energia também são diferentes. 

Como a taxa de amostragem dos sensores pode diminuir com o passar do 

tempo, é natural que a quantidade de amostras também diminua. Mas como 

podemos observar pela Tabela 4.2, ainda assim a média de consumo de energia 

dos sensores com a utilização do SemanticMidd ficou menor do que sem a 

utilização do mesmo. Um dos motivos para isso ocorrer é devido ao fato de que 

quanto maior a taxa de amostragem, mais tempo ele fica ocioso, sem a 

necessidade de utilizar os leds e a MCU, economizando assim mais energia. 
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 Sensor 1(J) Sensor 2(J) Sensor 3(J) Total(J) 

Energia Consumida 107.611,16 24.992,68 109.707,84 242.311,68 

Média de Consumo 0,0005945368 0,0002426474 0,0005994964 0,0014366806 

Economia de Energia 23,89% 81,66% 21,70% 42,61% 

Tabela 4.2 Energia Consumida Pelos Sensores com a utilização da 
Proposta 

 

A utilização de um modelo automático de reconfiguração de nós sensores 

com a utilização de uma semântica formal por meio de uso de ontologia, em 

conjunto com o SemanticMidd e um Módulo de Reconfiguração se tornou 

bastante viável, devido a quantidade de energia economizada, apresentada de 

forma sumarizada pelos experimentos. 

4.6 Considerações Finais  

Neste capítulo, o modelo proposto no capítulo anterior foi utilizado a fim 

de demonstrar sua aplicabilidade para economia de energia. No início do 

capítulo foi dada uma visão geral do estudo de caso, apresentando os objetivos 

do mesmo. Em seguida, foi demonstrada a metodologia para a realização dos 

experimentos. Para isso, foram explicadas de forma mais detalhada as 

aplicações exemplo desenvolvidas tanto para o SemanticMidd quanto para o 

Módulo de Reconfiguração. Por fim, foi apresentado o experimento com seus 

resultados. 
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Este capítulo apresenta os principais trabalhos relacionados à área de 

middleware, ontologia e sistemas de reconfiguração para RSSF. Estes trabalhos 

são classificados e apresentados de acordo com a classificação dos tipos de 

middleware, dos trabalhos relacionados com ontologia em RSSF e dos sistemas 

de reconfiguração encontrados na literatura. 

5.1 Sistemas de Middleware para RSSF 

Atualmente existem diversos trabalhos de pesquisa desenvolvidos na área 

de suporte à programação de aplicações para RSSF com utilização de 

middleware [2]. A principal proposta dos sistemas de 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 tipos de middleware para RSSF encontrados na literatura. 
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5.1.1 Middleware Orientado a Mensagens 

O modelo de comunicação adotado pelos sistemas de middleware 

orientado a mensagem tem suporte naturalmente assíncrono, 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 [42]. 

Dentre os sistemas de middleware orientados a mensagem abordados na 

literatura, temos o Mires [48], que foi construído sobre o TinyOS e usa o 

mecanismo de Mensagens Ativas [14], 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, 

que coordena a comunicação entre os serviços do middleware, e alguns serviços 

adicionais, tais como a agregação de dados. 

A comunicação no Mires acontece em quatro fases: estabelecimento, 

anúncio, assinatura e publicação da RSSF. Mensagens de configuração são 

trocadas com o objetivo de estabelecer rotas para o nó sorvedouro da rede. Essa 

etapa ocorre logo após a distribuição dos nós na 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 anuncia ao 

componente Publish/Subscribe sua capacidade de monitorar os dados 

relacionados a um determinado tópico (e.g., tipo de sensoriamento). Logo em 

seguida, o componente Publish/Subscribe dissemina essa informação aos outros 

nós conforme a hierarquia de roteamento definida na primeira fase. 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 dados 

provenientes da 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. 
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Dessa forma, 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. 

5.1.2 Middleware Baseado em espaço de Tuplas 

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. 

Dentre esse tipo de middleware, podemos citar o TS-Mid  [8], um 

middleware para RSSFs baseado no modelo de comunicação de 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 um grupo de nós da RSSF colaboram 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 RSSF. Essencialmente, uma 

aplicação (em geral, executada em um computador 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. 

O TS-Mid adota a especificação JavaSpaces, que 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. 

Com relação a topologia de rede, o TS-Mid define quais nós pertencem à 

cada região lógica, e em seguida 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 
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transmitindo o resultado de volta para o sorvedouro. A transmissão de dados é 

sempre alcançada através de tuplas em um algoritmo de roteamento one-hop. 

5.1.3 Middleware Dirigido à Aplicação 

Os sistemas de middleware dirigido à aplicação têm a característica de 

permitir aos desenvolvedores negociar com a RSSF os requisitos de qualidade 

de serviço (QoS) exigidos pela aplicação [42]. 

Dentre esse tipo de middleware, podemos citar o MiLAN (Middleware 

Linking Applications and Networks) [16]. O MiLAN foca em detalhes de alto 

nível, através de uma interface a qual as aplicações para RSSF definem o 

mínimo de QoS necessário, 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 das 

aplicações individualmente, a respeito de seus requisitos de QoS válidos em um 

determinado momento e um meio de reunir estes requisitos usando diferentes 

combinações de sensores. Recebe informações também de todo o sistema sobre 

a importância das diferentes aplicações, por exemplo, a prioridade de 

atendimento entre elas. Por fim, recebe informações da RSSF sobre a 

disponibilidade dos sensores e recursos, tais como energia e largura de banda. 

Combinando estas informações, MiLAN adapta continuamente as 

configurações da rede, como por exemplo, especificando quais sensores 

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

uma topologia de roteamento multi-hop. Dessa forma, o MiLAN reune as 

necessidades das aplicações enquanto maximiniza o tempo de vida da aplicação. 

De forma diferente dos sistemas de middleware tradicionais, os quais se 

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

que estende a pilha de protocolos da rede, cuja finalidade é atender vários tipos 

de redes, semelhantes à 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. 
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5.1.4 Discussão sobre os Trabalhos 

Assim como o Mires, o SemanticMidd trabalha com serviços de 

agregação de dados e tratam do problema de consumo de energia, so que 

seguindo abordagens diferentes. enquanto o SemanticMidd trata de forma 

semântica os dados, fazendo uma reconfiguração automática dos sensores, o 

Mires trabalha com um modelo orientado a mensagens, com a diminuição do 

número de transmissões. 

Ao contrário do que acontece com o TS-Mid, o SemanticMidd não utiliza 

um modelo de comunicação baseado em espaços de tuplas, como também 

centraliza seus dados em uma estação base. Mas de forma similar ao TS-Mid, a 

obtenção de informações pode ser feito por aplicação em um computador 

externo à rede, favorecendo assim o monitoramento. Outro ponto em comum é 

que a obtenção de informações no TS-Mid é seletiva, ou seja, sobre uma região 

em particular e não sobre a rede toda, da mesma forma que o modelo de 

reconfiguração utilizado pelo SemanticMidd. 

De forma similar ao MiLAN, o SemanticMidd adapta continuamente as 

configurações da rede, sempre que necessário. A diferença entre os dois 

sistemas de middleware está na forma como eles trabalham para alcançar tal 

resultado, pois enquanto no MiLAN o processamento é feito dentro da rede, no 

SemanticMidd é feito pelo Módulo de Reconfiguração. 

5.2 Aplicação de Ontologias em RSSF 

Diversas pesquisas tem sido realizadas na área de ontologia e Web 

Semântica, mas pouca atenção tem sido dada para representação semântica dos 

dados provinientes de RSSF. A idéia de se utilizar um sistema orientado a 

ontologia em RSSF surgiu com o trabalho de Avancha et. al. [1]. Em seu 

trabalho, os autores aparesentaram uma forma de compreender as mais 

importantes características de nós sensores. 

As próximas seções apresentam alguns trabalhos desenvolvidos a partir 

do uso de ontologias em RSSF. 

5.2.1 SWASN 

SWASN (Semantic Web Architecture for Sensor Networks) [55] propõe o 

enriquecimento semântico das informações provenientes de uma RSSF, a fim de 
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que aplicações e serviços possam ser desenvolvidos de forma independente de 

uma RSSF em particular. Essa arquitetura, orientada a informação, permite que 

os dados sejam entendidos e processados da melhor forma possível  por uma 

variedade de aplicações com diferentes propósitos. 

A arquitetura SWASN é dividida em quatro camadas: (1) Camada de 

dados da RSSF – Essa primeira camada corresponde aos dados provenientes de 

redes de sensores heterogêneas, com sensores e formatos de mensagens 

diferentes umas das outras. (2) Camada da Ontologia – A segunda camada 

corresponde a ontologia para sensores. Por essa arquitetura, cada RSSF tem sua 

própria ontologia, usando termos que definem as classes da RSSF de forma 

global. Essa abordagem permite uma maior flexibilidade e extensibilidade para 

outras redes se conectarem a essa arquitetura, sem a necessidade de 

modificação nas ontologias locais ou no vocabulário compartilhado. (3) Camada 

de processamento Web Semântico – A terceira camada interage diretamente 

com a camada de ontologia, a partir da API do Jena. Com a utilização dessa 

API, os dados mapeados são colocados em memória ou persistidos em uma base 

de dados, onde são construídos grafos RDF da ontologia, para criação de 

modelos OWL e  manipulação de queries a partir desses dados. (4) Camada de 

Aplicação – A quarta e última camada dessa arquitetura consiste de diferentes 

aplicações que se utilizadam dos dados da rede. Esses dados processados podem 

estar disponíveis através de um Web Service, onde a interação da aplicação é 

via HTTP. 

Essa arquitetura é centrada na descrição de informação para nós 

sensores, e para dar suporte ao projeto, várias tecnologias de Web Semântica 

são utilizadas. 

5.2.2 A Universal Ontology for Sensor Network Data 

No trabalho proposto por Eid et. al. [25], é apresentado o 

desenvolvimento e avaliação de uma ontologia para buscas distribuídas e 

heterogêneas em dados de RSSF. 

Eles propuseram um protótipo de ontologia em duas camadas, que utiliza 

o SUMO (IEEE Suggested Upper Merged Ontology) [50] como base de 

definição de conceitos gerais e associações, e outras duas sub ontologias. O 
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objetivo é adotar uma ontologia de nível mais alto, no caso o SUMO, que irá 

prover a interoperabilidade, busca e recuperação de informação, inferência 

automática e extensibilidade. Diferentes domínios de RSSF podem definir suas 

próprias ontologias e associá-las a ontologia SUMO. 

A ontologia proposta nesse trabalho é composta por quatro elementos: A 

ontologia SUMO, a SHO (Sensor Hierarchy Ontology), a SDO (Sensor Data 

Ontology) e a EPO (Extension Plug-ins Ontologies). As ontologias SHO e SDO 

referenciam e estendem a ontologia SUMO com o objetivo de facilitar fusão 

automática de dados e inferência em ambientes de sensoriamento distribuídos e 

heterogêneos. 

A ontologia SUMO foi criada pela fusão publicamente disponível de 

conteúdo ontológico em uma estrutura única, coesa e geral. A utilização de uma 

ontologia padrão comum implica em menos ciclos de desenvolvimento e uma 

integração mais fácil e rápida com outros conteúdos. A SHO inclui modelos de 

conhecimento para elementos dos nós sensores, aquisição, processamento e 

transmissão de dados. A SDO é uma ontologia que tem por objetivo descrever 

as propriedades dinâmicas e observacionais dos dados dos nós sensores. Esse 

modelo descreve o contexto de um nó sensor, com consideração a observações 

temporais e espaciais. O último elemento é o EPO, um plugin que permite a 

integração de ontologias de domínio com ontologias universais. Toda essa 

abordagem permite uma melhor precisão nas buscas realizadas na RSSF, 

evitando com isso, falsos positivos e falsos negativos. 

5.2.3 Monitoring Wireless Sensor Networks Through Logical Deductive 
Processes 

Uma arquitetura multi-agente para gerenciamento de RSSF foi proposto 

por Gatani et. al. [22], onde ontologias são utilizadas para representar modelos 

de entidade de software e hardware, que formam a infra estrutura de 

comunicação, eventos e tráfego de rede. Essa arquitetura tem o objetivo de 

explorar as características intrínsecas das linguagens de programação lógica e 

metodologias de inteligência artificial. 

Com o objetivo de produzir um modelo de rede capaz de captar as 

relações de causa e efeito e eventos dinâmicos, ontologias são utilizadas para 

incorporar conhecimento detalhado sobre o domínio específico considerado. A 
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fim de capturar o comportamento dinâmico de rede, programas monitoram os 

nós sensores, a fim de determinar o estado da rede. Além disso, os nós sensores 

da rede irão guardar esses valores, que serão acessados por demanda pelo 

raciocinador lógico, a fim de se obter um panorama global da rede de resposta a 

estímulos externos.  

Com a utilização de ontologia e lógica de raciocínio, o sistema proposto 

é capaz de realizar tarefas de gestão de alto nível e lidar com situações 

incomuns de rede melhor do que sistemas tradicionais de gestão.  

5.2.4 Discussão sobre os Trabalhos 

Assim como a abordagem proposta, o SWASN trabalha com o 

enriquecimento semântico dos dados provenientes da RSSF, mapeando esses 

dados em uma ontologia com classes que as definem. A diferença entre eles está 

na forma como esses dados são trabalhados. No SemanticMidd, os dados 

servem como base para uma reconfiguração automatizada da própria rede, 

enquanto que no SWASN os dados são trabalhados em um nível mais alto, onde 

aplicações cliente se utilizam desses dados para obter informações da rede. 

Eid et. al. também trabalha com o enriquecimento semântico dos dados, 

de forma similar ao SemanticMidd, trabalhando com redes diferentes e dados 

oriundos de fontes distribuídas. A diferença entre as duas abordagens é que Eid 

trabalha com duas ontologias de domínio, que estendem uma ontologia 

universal, enquanto que na abordagem proposta apenas uma é utilizada. Outra 

diferença é que o projeto de Eid trata os dados em um nível mais alto, com o 

objetivo de dar uma maior precisão nas buscas, enquanto que a abordagem 

proposta trata os dados com o intuito de reconfigurar a rede. 

Por fim, Gatani et. al. trata os dados da RSSF em uma ontologia com o 

objetivo de realizar tarefas de gestão, relações de causa e efeito e eventos 

dinâmicos na rede, mas sem o intuito de utilizar esses dados como base para 

uma possível economia de energia da rede. 

5.3 Reconfiguração de Nós Sensores 

Uma característica interessante para RSSF é obter uma capacidade de 

reconfiguração em tempo de execução. Essa reconfiguração pode ser simples, 

com a mudança de alguns parâmetros, ou complexa, com a mudança de toda a 
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aplicação. Muitos estudos tem sido feito com esse intuíto, como a elaboração de 

novos protocolos para habilitar a reconfiguração [40]. 

5.3.1 Maté 

Maté [23], um interpretador bytecode construído sobre o TinyOS, propõe 

um esquema de reprogramabilidade de aplicações a partir de ajustes de 

parâmetros para obter atualizações de programas completos. Ele é um 

componente do TinyOS que é colocado no topo de vários componentes do 

sistema, dentre eles os sensores e a camada de rede.  

Os programas desenvolvidos para o Maté são divididos em cápsulas com 

capacidade para 24 instruções. Este limite permite que uma cápsula possa ser 

transmitida em único pacote do TinyOS, e 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: para o envio de 

mensagens, para recepção de mensagens, de tempo e 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 característica importante do Maté é sua capacidade de atualização 

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

uma cápsula de um tipo específico do que a existente, ele 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, via 

broadcast. 

5.3.2 Discussão sobre os Trabalhos 

Assim como o Maté, o SemanticMidd suporta adaptação dinâmica a 

partir de ajustes de parâmetros e tem uma preocupação com a economia de 

energia. Mas, diferentemente do Maté, a adaptação no SemanticMidd é feita de 

forma individual nos nós da rede, e não da rede como um todo. 
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5.4 Considerações Finais  

Este capítulo apresentou os principais trabalhos relacionados à 

abordagem proposta. Diversos trabalhos são descritos e as principais 

características são observadas. Por fim, estes trabalhos são comparados com o 

presente trabalho, 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 

RSSF. 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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Conclusão e Trabalhos 
Futuros 

 

 

 

Este capítulo apresenta as principais contribuições deste trabalho, como 

também seus aspectos mais relevantes. Ademais, são destacadas as limitações 

existentes e os trabalhos futuros a serem realizados em cima dessa linha de 

pesquisa. 

6.1 Conclusões 

O desenvolvimento de aplicações para RSSF precisa considerar diversos 

tipos de restrições, como por exemplo, a limitação de recursos, baixa 

capacidade de processamento, dinamicidade na topologia da rede, robustez, 

escalabilidade, heterogeneidade de hardware, limitada largura de banda e 

consumo de energia. Com tantas restrições a considerar, faz-se necessário um 

modelo de reconfiguração que trabalhe de forma automática e sem intervenção 

humana direta, já que os nós sensores podem ser colocados em locais de difícil 

acesso, com o objetivo de melhor adaptar a rede às suas condições. 
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Dessa forma, foi desenvolvida uma proposta de reconfiguração dinâmica 

para RSSF, que trabalha de forma automática e inteligente.  

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. O middleware desenvolvido, 

chamado SemanticMidd, é um middleware reconfigurável para RSSF, que 

utiliza ontologias como base de conhecimento para esse tipo de rede. O 

processamento é de responsabilidade do Módulo de Reconfiguração, que faz a 

comunicação entre os nós sensores e a ontologia, permitindo com isso, receber 

os dados oriundos da RSSF, instanciar esses dados na ontologia, processar 

queries e enviar dados de volta para RSSF. 

A construção do middleware a partir do sistema operacional TinyOS 

viabilizou o seu modelo de execução dirigido à eventos, o que permite atender a 

uma ampla variedade de aplicações para RSSF. Adicionalmente, o 

SemanticMidd 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 tornou 

possível o reuso de diversos componentes do middleware que auxiliam no 

desenvolvimento de aplicações para diversos domínios. 

A aplicabilidade da solução foi demonstrada a partir de um estudo de 

caso com nós sensores reais de monitoramento de luminosidade do ambiente, 

onde o tempo de vida da rede é monitorado constantemente e seus dados 

enviados para a ontologia, a partir do Módulo de Reconfiguração, com o 

objetivo de calcular e alterar a periodicidade de envio de mensagens da rede, e 

dessa forma, diminuir a quantidade de energia consumida pela rede. 

6.2 Contribuições 

O principal objetivo desde trabalho é a construção de uma solução para 

economia de energia em RSSF, composta por um middleware semântico, uma 

ontologia e um módulo de reconfiguração. Essa solução propõe um modelo de 

reconfiguração dinâmico para as RSSF. 

Esse tipo de mecanismo favorece a integração de diferentes aplicações 

pelo compartilhamento de dados relativos ao mesmo contexto, sobrepondo 
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assim, as limitações sintáticas relativas à mensagens e padrões de comunicação. 

Os benefícios desta abordagem incluem o enriquecimento dos dados pela 

associação de seu significado e o tratamento automatizado de aspectos 

temporais e espaciais relacionados aos dados. Com esse mecanismo, as 

consultas realizadas nos nós sensores são efetuadas dentro de uma semântica 

bem definida, segura e sem ambigüidades. 

Para conseguir tal objetivo, uma nova ontologia foi desenvolvida, pois 

esta se adequava melhor aos objetivos propostos, contendo um formalismo de 

representação de conhecimento sobre RSSF e consumo de energia. 

Para a utilização dessa ontologia, foi desenvolvido um middleware 

reconfigurável, chamado de SemanticMidd. Esse middleware utiliza ontologias 

para processar informações dos nós sensores a partir de dados coletados sobre o 

estado da rede, servindo assim de base para uma reconfiguração automática e 

inteligente. Para a comunicação entre a ontologia e o middleware foi 

desenvolvido um módulo de reconfiguração, tratando de aspectos como: receber 

dados da ontologia, instanciar esses dados recebidos, processar queries e enviar 

dados de volta a RSSF. 

A escolha por esse modelo se deve ao fato de que o processamento 

referente à reconfiguração da rede não sofre intervenção humana e nem fica a 

cargo da própria rede. Dessa forma, segue-se um modelo baseado em semântica 

formal. 

6.3 Limitações 

Embora a proposta apresentada por esse trabalho atenda a importantes 

requisitos no que se refere a um modelo de reconfiguração semântico e 

economia de energia para RSSF, faz-se necessário destacar algumas limitações 

existentes. 

Atualmente existem poucos serviços disponíveis para o SemanticMidd, 

como o serviço de agregação de dados e o de coleta de informações da rede, que 

é mais um serviço interno do middleware. Fora isso, a ontologia proposta ainda 

não representa muitas entidades de software a hardware, no que refere a 

características dos nós sensores. 
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6.4 Trabalhos Futuros 

O estudo realizado para o desenvolvimento deste trabalho e os resultados 

obtidos mostram a necessidade de um maior aprofundamento de alguns aspectos 

particulares e apontam novas direções de pesquisa. 

Uma linha de trabalho futuro é aumentar a quantidade de serviços 

oferecidos pelo middleware, como por exemplo, um serviço de segurança de 

dados ou serviço de roteamento baseado na ontologia, por exemplo. 

Ademais, outro trabalho futuro se diz respeito à extensão da ontologia 

utilizada, visando com isso, uma maior gama de conceitos no que se refere às 

características das RSSF.  

Por fim, faz-se necessária uma avaliação de desempenho da proposta 

com uma gama maior de nós sensores, ou ainda uma avaliação por meio de 

simulação. Uma avaliação mais robusta servirá para analisar com uma melhor 

precisão o consumo de energia da rede, bem como o modelo proposto de 

reconfiguração. Ainda com relação a avaliação, seria interessante também 

analisar a reconfiguração não apenas da aplicação, como foi feito no estudo de 

caso, mas do middleware e da topologia da rede. 
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A  
 
 

Implementação do 
SemanticMidd 

 

 

Este apêndice apresenta os detalhes de implementação dos componentes 

de software do SemanticMidd brevemente descritos na Seção 3.2. 

A.1 Código fonte nesC do componente AggregationC 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 Código fonte nesC do componente Aggregation 

 

 

 

 

module AggregationC { 

  provides interface Aggregation; 

} 

 

implementation { 

  command uint16_t Aggregation.avg (uint16_t* n, uint8_t 

sampleSize) { 

    uint8_t idx; 

    uint16_t s=0; 

    for(idx=0; idx < sampleSize; idx++) { 

   s += n[idx]; 

    } 

    return s/sampleSize; 

  } 

} 

interface Aggregation{ 

  command uint16_t avg(uint16_t*, 

uint8_t); 

} 
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A.3 Código fonte nesC do componente AggregationAppC 

 

 

 

 

 

A.4 Código fonte nesC do componente CaptureC 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.5 Código fonte nesC do componente Capture 

 

 

 

 

A.6 Código fonte nesC do componente CaptureAppC 

 

 

 

 

 

configuration AggregationAppC { 

  provides interface Aggregation; 

} 

 

implementation { 

  components AggregationC; 

 

  Aggregation = AggregationC; 
} 

module CaptureC { 

  provides interface Capture; 

} 

 

implementation { 

  uint16_t sampling = 250; 

   

  command uint16_t Capture.getPeriodicSampling() { 

    return sampling; 

  } 

 

  command void Capture.setPeriodicSampling(uint16_t 

pSampling) { 

    sampling = pSampling; 

  } 

} 

interface Capture { 

  command uint16_t getPeriodicSampling(); 

  command void setPeriodicSampling(uint16_t); 
} 

configuration CaptureAppC { 

  provides interface Capture; 

} 

 

implementation { 

  components CaptureC; 

 

  Capture = CaptureC; 
} 
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A.7 Código fonte nesC do componente EnergyC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// $Id: OctopusC.nc,v 2.0.0 2008/30/07 $ 

 

/*         tab:4 

 * Copyright (c) 2007 University College Dublin. 

 * All rights reserved. 

 * 

 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 

 * documentation for any purpose, without fee, and without written agreement is 

 * hereby granted, provided that the above copyright notice and the following 

 * two paragraphs appear in all copies of this software. 

 * 

 * IN NO EVENT SHALL UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN BE LIABLE TO ANY 

 * PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 

 * ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF  

 * UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

 * SUCH DAMAGE. 

 * 

 * UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, 

 * INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 

 * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS 

 * ON AN "AS IS" BASIS, AND UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN HAS NO 

 * OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR 

 * MODIFICATIONS. 

 * 

 * Authors: Antonio Ruzzelli, Alessio Barbirato, and Raja Jurdak 

 * Date created: 2008/30/08 

 * Alterado por: Kalil Bispo, Luiz Henrique 

 * Data Alteração: 28/03/2009 

 */ 

 

configuration EnergyC { 

   provides interface Energy; 

} 

implementation { 

 components EnergyP, LedsC, new TimerMilliC(), CounterC; 

        //Msp430CounterMicroC; //Telosb 

 

 Energy = EnergyP; 

  

 EnergyP.Leds -> LedsC; 

 EnergyP.General -> TimerMilliC; 

 EnergyP.TimerLed -> TimerMilliC; 

 

 //EnergyP.Timer -> Msp430CounterMicroC; //Telosb 

 //EnergyP.Msp430CounterMicro -> Msp430CounterMicroC; //Telosb 

 

        EnergyP.Timer -> CounterC.Counter;  

 EnergyP.Msp430CounterMicro -> CounterC.Counter; 

} 
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A.8 Código fonte nesC do componente EnergyP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// $Id: OctopusC.nc,v 2.0.0 2008/30/07 $ 

 

/*          

 * Copyright (c) 2007 University College Dublin. 

 * All rights reserved. 

 * 

 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 

 * documentation for any purpose, without fee, and without written agreement is 

 * hereby granted, provided that the above copyright notice and the following 

 * two paragraphs appear in all copies of this software. 

 * 

 * IN NO EVENT SHALL UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN BE LIABLE TO ANY 

 * PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 

 * ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF  

 * UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

 * SUCH DAMAGE. 

 * 

 * UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, 

 * INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 

 * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS 

 * ON AN "AS IS" BASIS, AND UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN HAS NO 

 * OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR 

 * MODIFICATIONS. 

 * 

 * Authors: Alessio Barbirato, Antonio Ruzzelli, and Raja Jurdak 

 * Date created: 2008/30/08 

 * Alterado por: Kalil Bispo e Luiz Henrique 

 * Data Alteração: 28/03/2009 

*/ 

 

/****************************************************************\ 

|POWER_RADIO_OFF is defined in micro Watt --> 1278 * 10^-6 Watt  | 

|POWER_RADIO_RX is defined in 10^-4 power--> 564 * 10^-4 Watt    | 

|POWER_RADIO_TX is defined in 10^-4 power--> 522 * 10^-4 Watt    | 

\****************************************************************/ 

 

#include "Energy.h" 

 

module EnergyP { 

 provides { 

  interface Energy; 

 } 

 uses{ 

  interface Leds; 

  interface Timer<TMilli> as General; //It keeps track of the time 

between two getPartialEnergy calls. 

  interface Timer<TMilli> as TimerLed;  

  interface Counter<TMicro, uint16_t> as Timer; //Timer for the awake 

time 

  interface Counter<TMicro, uint16_t> as Msp430CounterMicro; //Timer 

for the time spent during the transmission 

 } 

} 

 

implementation { 

 

 bool timerIsOff = TRUE; 

 bool awakeSent = TRUE; 

 bool sendSent = TRUE; 

 bool toggle0 = TRUE; 

 bool toggle1 = TRUE; 
 bool toggle2 = TRUE; 
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/*******************************************************************************************\ 

 * The scale variable indicates the accuracy of the energy values stored in the energy 

variable *  

 *                                                                                              

* 

 * scale = 1   -> The energy value is returned in nano Joules 10^-9 Joules                      

* 

 * scale = 10  -> The energy value is returned in 10^-8 Joules                                  

* 

 * scale = 100 -> The energy value is returned in 10^-7 Joules                                  

* 

 * . . .                                                                                        

* 

 *                                                                                              

* 

 \*************************************************************************************/ 

 

uint16_t scaleRadio = 1; 

 uint16_t scaleMcu = 1; 

 uint16_t scaleLed = 1; 

 uint16_t scaleTotal = 1; 

 

 uint32_t tmpRadio = 0; 

 uint32_t tmpMcu = 0;  

 uint32_t tmpLed = 0; 

 uint32_t offset = 65535UL;   //Offset for an unsigned 16-bit variable 

 uint32_t offset2 = 2147483648UL;  //Offset for a 32-bit variable 

 uint32_t energy = 0; 

 uint32_t totalEnergy = 0; 

 uint32_t totalMcuEnergy = 0; 

 uint32_t totalLedEnergy = 0; 

 uint32_t radioEnergy = 0; 

 uint32_t energyMcu = 0; 

 uint32_t rxTime = 0; 

 uint32_t sleep = 0; 

 uint32_t relSendTime = 0; 

 uint32_t sendTime = 0; 

 uint32_t startSend = 0;  

 uint32_t stopSend = 0; 

 uint32_t relAwakeTime = 0; 

 uint32_t awakeTime = 0;  

 uint32_t startTimer = 0;  

 uint32_t stopTimer = 0; 

 uint32_t newCall = 0; 

 uint32_t oldCall = 0; 

  

 uint32_t ledEnergy = 0; 

 uint32_t startLed0 = 0; 

 uint32_t startLed1 = 0; 

 uint32_t startLed2 = 0; 

 uint32_t stopLed0 = 0; 

 uint32_t stopLed1 = 0; 

 uint32_t stopLed2 = 0; 

 uint32_t timeLed0 = 0; 

 uint32_t timeLed1 = 0; 

 uint32_t timeLed2 = 0; 

 

/******************************************************************************************\ 

 * This function allows to get the energy consumed between two different calls                  

*  

 *                                                                                              

* 

 * The PartialEnergy value is returned in Joule * 10^-9                                         

* 

 * It sums the energy consumed during the transmission, receiving and sleeping mode             

* 

 *                                         

          * 
 \*************************************************************************************/ 
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command uint32_t Energy.getPartialEnergy(uint16_t awakeDutyCycle){ 

  atomic { 

   oldCall = newCall; 

   if (call General.isRunning()){ 

    newCall = call General.getNow(); 

    call General.stop(); 

   }  

   else{ 

    relAwakeTime = 0; 

    totalEnergy = 0; 

    call TimerLed.startOneShot(100000000); 

   } 

   call General.startOneShot(1000000); 

 

   if (awakeDutyCycle == 10000){ 

    awakeTime = newCall - oldCall; 

    sendTime = relSendTime; 

    sleep = 0; 

   } 

   else { 

    awakeTime = relAwakeTime; 

    sendTime = relSendTime; 

    sleep = ((newCall - oldCall)*1000 - awakeTime)/1000; 

    awakeSent = TRUE; 

    sendSent = TRUE; 

   } 

    

   rxTime = awakeTime - sendTime; 

   energy = (sendTime * POWER_RADIO_TX / 100 + rxTime * POWER_RADIO_RX / 

100 + (sleep * POWER_RADIO_OFF)*10)/10; 

   energyMcu = (sendTime * POWER_MCU_TX / 100 + rxTime * POWER_MCU_RX / 

100 + (sleep * POWER_MCU_OFF)*10)/10; 

    

   return energy; 

  } 

 } 

 

/***************************************************************************************\ 

 * This function allows to get the energy consumed from the last reset instant                  

*  

 \*********************************************************************************/ 

  

 command uint32_t Energy.getTotalEnergy(uint16_t duty_cycle){ 

  

  tmpRadio = call Energy.getRadioEnergy(duty_cycle); 

  tmpMcu = call Energy.getMcuEnergy(duty_cycle); 

  tmpLed = call Energy.getLedEnergy(); 

   

  if(offset2 -((tmpRadio/scaleTotal)*scaleRadio + (tmpMcu/scaleTotal)*scaleMcu 

+ (tmpLed/scaleTotal)*scaleLed) > offset2 +((tmpRadio/scaleTotal)*scaleRadio + 

(tmpMcu/scaleTotal)*scaleMcu + (tmpLed/scaleTotal)*scaleLed)){ 

   scaleTotal = 10 * scaleTotal; 

  } 

  signal Energy.scaleVariation(scaleRadio, scaleMcu, scaleLed, scaleTotal); 

  totalEnergy = (tmpRadio/scaleTotal)*scaleRadio + 

(tmpMcu/scaleTotal)*scaleMcu + (tmpLed/scaleTotal)*scaleLed; 

  return totalEnergy; 

 } 

  

 command uint32_t Energy.getRadioEnergy(uint16_t duty_cycle){ 

  call Energy.getPartialEnergy(duty_cycle); 

  if((offset2 - energy/scaleRadio) < radioEnergy){ 

   scaleRadio = scaleRadio * 10; 

   radioEnergy = radioEnergy/10 + energy/scaleRadio; 

   signal Energy.scaleVariation(scaleRadio, scaleMcu, scaleLed, 

scaleTotal); 

  } 

  else{ 

   radioEnergy = radioEnergy + energy/scaleRadio; 

  } 

  return radioEnergy; 
 } 
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command uint32_t Energy.getMcuEnergy(uint16_t duty_cycle){ 

  call Energy.getPartialEnergy(duty_cycle); 

  if((offset2 - energyMcu/scaleMcu) < totalMcuEnergy){ 

   scaleMcu = scaleMcu * 10; 

   totalMcuEnergy = totalMcuEnergy/10 + energyMcu/scaleMcu; 

   signal Energy.scaleVariation(scaleRadio, scaleMcu, scaleLed, 

scaleTotal); 

  } 

  else{ 

   totalMcuEnergy = totalMcuEnergy + energyMcu/scaleMcu; 

  } 

  return totalMcuEnergy; 

 } 

  

 command uint32_t Energy.getLedEnergy(){   

  ledEnergy = timeLed0 * POWER_LED0 + timeLed1 * POWER_LED1 + timeLed2 * 

POWER_LED2; 

  if((offset2 - ledEnergy/scaleLed) < totalLedEnergy){ 

   scaleLed = scaleLed * 10; 

   totalLedEnergy = totalLedEnergy/10 + ledEnergy/scaleLed; 

   signal Energy.scaleVariation(scaleRadio, scaleMcu, scaleLed, 

scaleTotal); 

  } 

  else{ 

   totalLedEnergy = totalLedEnergy + ledEnergy/scaleLed; 

  } 

 

  return totalLedEnergy; 

 } 

  

 //----------Functions to measure the send period-----------// 

  

 async command void Energy.startSend(){ 

  atomic { 

   startSend = (uint32_t)(call Msp430CounterMicro.get()); 

  } 

 }  

  

 async command void Energy.stopSend(){ 

  atomic { 

   stopSend = (uint32_t)(call Msp430CounterMicro.get()); 

   if(sendSent){ 

    relSendTime = 0; 

    sendSent = FALSE; 

   } 

   if (stopSend > startSend){ 

    relSendTime = (stopSend - startSend) + relSendTime; 

   } 

   else{ 

    relSendTime = (stopSend - startSend + offset) + relSendTime; 

   } 

  } 

 } 

 

//----------Functions to measure the awake period----------// 

  

 command void Energy.startTimer(){ 

  atomic { 

   if (timerIsOff){ 

    startTimer = (uint32_t)(call Timer.get()); 

    timerIsOff = FALSE; 

   } 

  } 

 } 
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command void Energy.stopTimer(){ 

  atomic { 

   if (!timerIsOff){ 

    if(awakeSent){ 

     relAwakeTime = 0; 

     awakeSent = FALSE; 

    } 

    stopTimer = (uint32_t)(call Timer.get()); 

    if (stopTimer > startTimer){ 

     relAwakeTime = (stopTimer - startTimer) + relAwakeTime; 

    } 

    else{ 

     relAwakeTime = (stopTimer - startTimer + offset) + 

relAwakeTime; 

    } 

    timerIsOff = TRUE; 

   } 

  } 

 } 

 

//------------------------events---------------------------// 

  

 command void Energy.startLed(uint8_t led){ 

  atomic{ 

   if(led == 0){ 

    startLed0 = call TimerLed.getNow(); 

    toggle0 = FALSE; 

   } 

   else if(led == 1){ 

    startLed1 = call TimerLed.getNow(); 

    toggle1 = FALSE; 

   } 

   else if(led == 2){ 

    startLed2 = call TimerLed.getNow(); 

    toggle2 = FALSE; 

   } 

  } 

 } 

 

 command void Energy.stopLed(uint8_t led){ 

  atomic{ 

   if(led == 0){ 

    stopLed0 = call TimerLed.getNow(); 

    if(startLed0 == 0){ 

     startLed0 = stopLed0; 

    } 

    toggle0 = TRUE; 

    if (stopLed0 >= startLed0){ 

     timeLed0 = timeLed0 + stopLed0 - startLed0; 

    } 

    else{ 

     timeLed0 = timeLed0 + stopLed0 - startLed0 + offset2; 

    } 

   } 

   else if(led == 1){ 

    stopLed1 = call TimerLed.getNow(); 

    if(startLed1 == 0){ 

     startLed1 = stopLed1; 

    } 

    toggle1 = TRUE; 

    if (stopLed1 >= startLed1){ 

     timeLed1 = timeLed1 + stopLed1 - startLed1; 

    } 

    else{ 

     timeLed1 = timeLed1 + stopLed1 - startLed1 + offset2; 

    } 

   } 

   else if(led == 2){ 

    stopLed2 = call TimerLed.getNow(); 

    if(startLed2 == 0){ 

     startLed2 = stopLed2; 

    } 

    toggle2 = TRUE; 

    if (stopLed2 >= startLed2){ 

     timeLed2 = timeLed2 + stopLed2 - startLed2; 

    } 

    else{ 

     timeLed2 = timeLed2 + stopLed2 - startLed2 + offset2; 

    } 

   } 

  }  

 } 
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 command void Energy.toggleLed(uint8_t led){ 

  atomic{ 

   if(led == 0){ 

    if(!toggle0){ 

     stopLed0 = call TimerLed.getNow(); 

     if(startLed0 == 0){ 

      startLed0 = stopLed0; 

     } 

     toggle0 = TRUE; 

     if (stopLed0 >= startLed0){ 

      timeLed0 = timeLed0 + stopLed0 - startLed0; 

     } 

     else{ 

      timeLed0 = timeLed0 + stopLed0 - startLed0 + offset2; 

     } 

    } 

    else{ 

     startLed0 = call TimerLed.getNow(); 

     toggle0 = FALSE; 

    } 

   } 

   else if(led == 1){ 

    if(!toggle1){ 

     stopLed1 = call TimerLed.getNow(); 

     if(startLed1 == 0){ 

      startLed1 = stopLed1; 

     } 

     toggle1 = TRUE; 

     if (stopLed1 >= startLed1){ 

      timeLed1 = timeLed1 + stopLed1 - startLed1; 

     } 

     else{ 

      timeLed1 = timeLed1 + stopLed1 - startLed1 + offset2; 

     } 

    } 

    else{ 

     startLed1 = call TimerLed.getNow(); 

     toggle1 = FALSE; 

    } 

   } 

   else if(led == 2){ 

    if(!toggle2){ 

     stopLed2 = call TimerLed.getNow(); 

     if(startLed2 == 0){ 

      startLed2 = stopLed2; 

     } 

     toggle2 = TRUE; 

     if (stopLed2 >= startLed2){ 

      timeLed2 = timeLed2 + stopLed2 - startLed2; 

     } 

     else{ 

      timeLed2 = timeLed2 + stopLed2 - startLed2 + offset2; 

     } 

    } 

    else{ 

     startLed2 = call TimerLed.getNow(); 

     toggle2 = FALSE; 

    } 

   } 

  }  

 } 

 

 default event void Energy.scaleVariation(uint16_t val, uint16_t valMcu, uint16_t 

valLed, uint16_t valTotal) {} 

  

 async event void Timer.overflow() {} 

  

 event void General.fired() {}  

  

 event void TimerLed.fired() {} 

  

 async event void Msp430CounterMicro.overflow() {} 

 
 } 
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A.9 Código fonte nesC do componente MiddlewareC 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.10 Código fonte nesC do componente Transport 

 

 

 

 

A.11 Código fonte nesC do componente TransportAppC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

configuration MiddlewareC { 

  provides { 

    interface Transport; 

    interface Aggregation; 

    interface Capture; 

  } 

}  

 

implementation { 

  components TransportAppC, AggregationAppC, CaptureAppC; 

 

  Transport   = TransportAppC; 

  Aggregation = AggregationAppC; 

  Capture     = CaptureAppC; 
} 

interface Transport { 

  command void send(uint16_t); 

  event void receiveDone(void*); 
} 

configuration TransportAppC { 

  provides interface Transport; 

} 

 

implementation { 

  components MainC, TransportC; 

  components ActiveMessageC; 

  components new AMSenderC(AM_RADIO_SENSE_MSG); 

  components new AMReceiverC(AM_RADIO_SENSE_MSG); 

  components EnergyC; 

  components CaptureC; 

 

  TransportC.Boot -> MainC.Boot; 

  TransportC.Receive -> AMReceiverC; 

  TransportC.AMSend -> AMSenderC; 

  TransportC.RadioControl -> ActiveMessageC; 

  TransportC.Packet -> AMSenderC; 

  TransportC.Energy -> EnergyC; 

  TransportC.Capture -> CaptureC; 

 

  Transport = TransportC.Transport; 
} 
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A.12 Código fonte nesC do componente TransportC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#include "Middleware.h" 

#include "message.h" 

#define DEFAULT_AWAKE_DUTY_CYCLE  9000 // 90% 

 

module TransportC { 

  provides { 

    interface Transport; 

  } 

 

  uses { 

    interface Boot; 

    interface Receive; 

    interface AMSend; 

    interface Packet; 

    interface SplitControl as RadioControl; 

    interface Energy; 

    interface Capture;  

  } 

} 

 

implementation { 

  message_t packet; 

  bool locked = FALSE; 

  transportMsg_t local; 

 

  uint16_t awakeDutyCycle; 

  //Constant for Joule 

  uint32_t CONSTANT_JOULE = 1000000000; 

  uint32_t energy; 

 

  event void Boot.booted() { 

    call RadioControl.start(); 

 

    local.counter = 0; 

    awakeDutyCycle = DEFAULT_AWAKE_DUTY_CYCLE; 

  } 

 

  event void RadioControl.startDone(error_t err) { 

    if (err == SUCCESS) { 

      return; 

    } 

    else { 

      call RadioControl.start(); 

    } 

  } 

 

  event void RadioControl.stopDone(error_t err) {} 

 

 

  // -------------- AMSend Interface -------------- 

 

  event void AMSend.sendDone(message_t* bufPtr, error_t error) { 

    if (&packet == bufPtr) { 

      locked = FALSE; 

      } 

  } 

 

  // -------------- Receive Interface ------------- 

 

 event message_t* Receive.receive(message_t* bufPtr, void* payload, uint8_t len) { 

 

   transportMsg_t *omsg = payload; 

   local.counter = omsg->counter; 

   local.sampling = omsg->sampling; 

 

   signal Transport.receiveDone((transportMsg_t*)payload); 

 

   return bufPtr; 

 } 
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  command void Transport.send (uint16_t data) 

  { 

    transportMsg_t* rsm; 

     

    if (locked) 

      { 

 return; 

      } 

    else  

      { 

 if (call Packet.maxPayloadLength() < sizeof(transportMsg_t))  

   { 

   return; 

   } 

 

        energy = call Energy.getPartialEnergy(awakeDutyCycle); 

        dbg("ApplicationAppC", "Energia: %lf \n", energy); 

 

 rsm = (transportMsg_t*)call Packet.getPayload(&packet, NULL); 

 rsm->nodeid = TOS_NODE_ID; 

 rsm->data = data; 

 rsm->counter = local.counter; 

        rsm->energy = energy; 

        rsm->sampling = call Capture.getPeriodicSampling(); 

         

        dbg("ApplicationAppC", "Periodic Sampling: %u\n", rsm->sampling); 

        if (rsm->sampling != local.sampling) { 

          rsm->sampling = local.sampling; 

          call Capture.setPeriodicSampling(local.sampling); 

        } 

 

         

 // call LPL.setRxSleepInterval(&msg, LPL_INTERVAL); 

 if (call AMSend.send(AM_BROADCAST_ADDR, &packet, 

sizeof(transportMsg_t))==SUCCESS)  

   { 

     locked = TRUE; 

   } 

      } 

    return; 

  } 

 

  event void Energy.scaleVariation(uint16_t val, uint16_t valMcu, uint16_t valLed, 

uint16_t valTotal) {} 

} 


