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Resumo 

Há uma grande variedade de aplicações para redes de sensores sem-fio 

(RSSFs)  tais como monitoramento médico, aplicações militares, segurança de 

escritórios e residências, agricultura de precisão e assim por diante. Estas 

aplicações têm que lidar com as particularidades das RSSF como consumo de 

energia, baixa capacidade de processamento, dinamicidade na topologia da 

rede, escalabilidade, heterogeneidade de hardware dos sensores e limitada 

largura de banda. 

Devido à natureza inerentemente distribuída das RSSF, ameaças de 

segurança podem afetar a execução das aplicações. Tornar uma RSSF segura é 

uma tarefa complexa devido à natureza distribuída da aplicação e da rede, assim 

como as limitações de recursos do nó sensor (e.g., processamento e bateria). O 

principal objetivo da segurança é garantir a integridade, autenticidade e 

confidencialidade dos dados e afetar minimamente o tempo de vida da rede. 

Diante desse cenário, este trabalho propõe o SM-Sens, um middleware 

que facilita o desenvolvimento de aplicações distribuídas seguras escondendo a 

complexidade das RSSF e os mecanismos de segurança. O middleware utiliza 

criptografia simétrica e de chave pública, autenticação de mensagens, 

distribuição de chaves baseado no papel que o nó sensor desempenha. As 

defesas providas pelo middleware são eficientes contra muitos ataques (e.g., 

encaminhamento seletivo,buraco negro,sybil entre outros), prevenindo-os ou 

minimizando os danos causados. 

Palavras-Chaves: Redes de Sensores Sem-Fio, Middleware, Middleware 

Orientado a Mensagens, Segurança, Criptografia de Chave Pública 
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Abstract 

There is a variety of application scenarios in wireless sensor networks 

such as medical monitoring, military, home and office security, agriculture and 

so on. These applications deal with Wireless Sensor Networks  (WSNs) odd 

particularities such as limited power and computational capacities, hardware 

heterogeneity, low bandwidth, dynamic topology and scalability issues. 

Due to their inherently distributed nature WSN are exposed to numerous 

security threats that can affect the execution of applications. Securing WSNs is 

challenging due to their unique nature as an application and a network, and due 

to their limited capabilities. The main goal securing WSNs is to ensure 

integrity, authenticity and confidentiality of data whilst maximizing network 

lifetime. 

In this scenario we introduce SM-Sens, a secure middleware that helps 

the development of high-level application whilst hiding WSN managing 

complexity and security mechanisms. Our middleware uses symmetric and 

public-key cryptography, message authentication and a role-based key 

distribution mechanism. The middleware defenses are efficient against a 

number of attacks (selctive forwarding, black hole, sybil and so on) either 

preventing from them or minimizing the damage they may cause to the network 

 

Keywords: Wireless Sensor Networks, Middleware, Message Oriented 

Middleware, Security, Public-Key Cryptography. 
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Introdução 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, 

mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão”  

 

Paulo Freire. 

 

 

  objetivo deste capítulo é introduzir o presente trabalho no contexto 

da área middleware seguro para redes de sensores sem fio (RSSFs). 

Inicialmente é apresentada a motivação para o trabalho, incluindo o 

emprego das RSSFs no contexto atual de aplicações distribuídas e a função do 

middleware no suporte ao desenvolvimento de aplicações para RSSF. Em 

seguida, os principais desafios envolvidos no desenvolvimento de sistemas de 

middleware com suporte a segurança para RSSF são descritos. Na seqüência, 

são apresentados trabalhos relacionados e a proposta deste trabalho. Por fim, é 

apresentada a estrutura da dissertação. 

O
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1.1 Motivação/contexto 

O avanço tecnológico ocorrido na área de micro-processadores, novos 

materiais de sensoriamento, micro sistemas eletro- mecânicos (MEMS – Micro 

Electro- Mechanical Systems) e comunicação sem fio têm estimulado o 

desenvolvimento e o uso de sensores em áreas ligadas a processos físicos, 

químicos, biológicos, dentre outros. O objetivo é que tais dispositivos sejam 

produzidos em grande escala e possuam um preço acessível. 

Os MEMS oferecem atributos desejáveis como tamanho pequeno, alta 

velocidade, baixa potência e um alto grau de funcionalidade. Esta nova 

tecnologia tem aplicações nas mais variadas áreas: moduladores de dados, 

atenuadores variáveis, nós ativos remotos (nós sensores), equalizadores, ADMs, 

comutadores ópticos, limitadores de potência, e cross-connects ópticos [4]. 

Aliado ao avanço dos MEMS há também o uso crescente de aplicações 

distribuídas em ambientes de redes de sensores sem fio (RSSFs). Uma RSSF 

consiste em uma coleção de nós sensores distribuídos próximo a um fenômeno 

de interesse para coletar e processar os dados. Os nós sensores se comunicam 

através de um meio sem-fio e realizam tarefas de agregação de dados e 

organização da rede. 

Há um grande número de aplicações para RSSFs com funcionalidades 

distintas, tais como monitoramento médico, aplicações militares, segurança de 

escritórios e residências, agricultura de precisão e assim por diante [3]. No 

entanto, as RSSF possuem diversas particularidades que as diferem das demais 

redes, como restrição no consumo de energia, baixa capacidade de 

processamento, dinamicidade na topologia da rede, escalabilidade, robustez, 

qualidade de serviço, heterogeneidade de hardware dos sensores e largura de 

banda limitada. 

 O consumo de energia é um fator de extrema importância nas RSSF. 

Devido às fontes de energia (e.g., pilhas alcalinas) serem escassas e muitas 

vezes não substituíveis, métodos de economia de energia devem ser utilizados 

para prolongar o tempo de vida da rede.  Atualmente muitas pesquisas têm sido 

realizadas para melhorar os algoritmos responsáveis pela transmissão e 
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encaminhamento de dados na rede além da criação de novos tipos de 

transmissores, mais eficientes quanto à utilização de energia. 

Outros fatores importantes são a tolerância a falhas e a escalabilidade. A 

RSSF deve ser tolerante a falhas, mantendo-se sempre funcional mesmo com a 

perda de vários nós sensores. As RSSF estão freqüentemente sujeitas a falhas, 

tais falhas ocorrem devido à mobilidade dos nós sensores, recursos limitados de 

energia, obstáculos naturais, ataques entre outros. A ordem de grandeza do 

número de nós de uma RSSF pode variar de centenas a milhares. Em algumas 

aplicações específicas podendo até atingir a casa dos milhões [2]. As estratégias 

de escalabilidade devem ser capazes não somente de lidar com este número de 

nós, mas também de utilizá-los em todo o seu potencial. As características das 

RSSF tornam o desenvolvimento de aplicações para as mesmas uma tarefa não 

trivial. 

Neste contexto, é recomendável o uso do middleware para atender os 

requisitos de alto nível das aplicações, realizar o complexo gerenciamento da 

rede, mascarar a heterogeneidade de hardware e facilitar o gerenciamento de 

recursos e o gasto de energia. No entanto, os sistemas de middleware 

tradicionais, tais como Java RMI, EJB e CORBA, se tornam inadequados para 

uso em aplicações para RSSF, principalmente em função da grande necessidade 

de recursos como memória, bateria, largura de banda [35]. 

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

de suporte às particularidades das RSSF. Sistemas de middleware devem 

facilitar o desenvolvimento, manutenção e implantação de aplicações baseadas 

em sensoriamento e atuação. Estes sistemas devem prover mecanismos de 

agregação e fusão de dados assim como um mecanismo para coordenação e 

auto-organização dos nós com a finalidade de dividir as tarefas de roteamento e 

processamento de dados e assim distribuir homogeneamente o gasto de energia 

entre os sensores.  Todos os mecanismos devem respeitar a limitação de 

recursos dos nós sensores da RSSF. 

1.2 Problema 

Em grande parte das aplicações, a segurança se faz fundamental por se 

tratar de informações sigilosas, sendo assim necessária a proteção das mesmas e 
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a preservação dos recursos contra os ataques de nós maliciosos [40]. Com o 

aumento de aplicações em RSSF, aplicações de domínio especifico tiveram a 

necessidade de garantir a confidencialidade e integridade dos dados. Por 

exemplo, uma aplicação militar necessita da confidencialidade, da integridade e 

da autenticação dos dados com a finalidade de impedir o acesso do inimigo aos 

dados sigilosos. No entanto uma aplicação de monitoramento médico necessita 

de confidencialidade para impedir o acesso de terceiros aos dados do paciente. 

Portanto, a segurança em RSSF se apresenta como um grande desafio 

para os pesquisadores. O grande desafio é alcançar um nível de segurança 

desejável para as aplicações sem, no entanto, comprometer a energia do sensor 

e da RSSF para isto.  

1.3 Soluções encontradas no estado da arte 

Existem vários tipos de pesquisas relacionadas à construção de 

aplicações em RSSF envolvendo middleware, no entanto, os sistemas de 

middleware atuais não têm como objetivo prover a segurança dos dados, 

portanto também são analisadas estratégias com suporte a segurança em RSSF.  

Cougar [6] implementa operações de gerenciamento de uma RSSF na 

forma de consultas, usando uma linguagem semelhante à SQL. Esse middleware 

utiliza um mecanismo de banco de dados distribuídos, retirando as informações 

dos nós sensores e colocando-as em uma base fora da rede para processamento.  

Semelhante ao COUGAR, o TinyDB [24] é um middleware de 

processamento de consultas para coleta de dados nós individuais da RSSF. 

Também utiliza uma linguagem semelhante à SQL para gerenciamento da 

RSSF. O diferencial do TinyDB é que estação base executa uma otimização das 

consultas para seleção, ordenação e junção das amostrar. Adicionalmente, os 

nós sensores fazem o processamento das consultas. 

Mate [21] é um middleware que usa uma máquina virtual para as RSSFs 

implementado no TinyOS [22] [38]. A máquina virtual é capaz de interpretar 

byte-codes, além de possuir serviços de atualização de código e instalação de 

programas. 
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MiLAN [15] (Middleware Linking Applications and Networks) é um 

middleware dirigido à aplicações que necessitam de QoS e sua arquitetura 

estende a pilha de protocolos de rede.  MiLAN permite aplicações para RSSF 

especificar seu requisito de QoS e ajustar características da rede para aumentar 

o tempo de vida da aplicação enquanto ainda reúne a qualidade necessária para 

atender à aplicação.  

Mires [35] segue o modelo de comunicação orientado a mensagem para 

aplicações de RSSF. Este middleware é construído sobre o TinyOS e adota um 

modelo de programação baseado em componentes usando mensagens ativas 

para implementar sua infra-estrutura de comunicação baseada em 

publish/subscribe. 

Gura  [12] faz uma analise comparativa dos algoritmos de chave pública 

RSA e criptografia de curvas elípticas (ECC). O estudo demonstra que é 

possível a utilização de algoritmos de chave pública em RSSF. Neste trabalho é 

observado que o ECC precisa só de chaves de 160 bits para a transmissão de 

mensagens de menor tamanho, enquanto que, para este mesmo tamanho de 

mensagem, o RSA necessita de chaves de 1024 bits 

Malan [25] propõe o uso de ECC para a troca de chaves entre dois pontos 

da rede. O trabalho implementa ECC sobre o algoritmo ECDH. Também 

utilizando algoritmo de chave pública, foi proposto o TinyPK [41], conhecido 

como Lightweight Security for Wireless Networks of Embedded Systems. O 

protocolo permite autenticação e troca de chaves entre os nós sensores. 

O SPINS [32] (Security Protocols for Sensor Networks) é composto por 

dois protocolos. O µTESLA, responsável por prover autenticação quando há 

comunicação em broadcast, e o SNEP, responsável pela confidencialidade, 

autenticação da comunicação ponto a ponto e atualização dos dados com baixo 

overhead. SNEP tenta garantir a confiabilidade usando criptografia simétrica. O 

LEAP  [43](Localized encryption and authentication protocol) utiliza quatro 

tipos de chaves simétricas e um algoritmo para troca de chaves.  
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1.4 Objetivo e contribuições 

O principal objetivo deste trabalho é a construção de um middleware 

para RSSF com suporte a segurança que facilitem o desenvolvimento de 

aplicações, escondendo dos desenvolvedores a complexidade da distribuição e 

da segurança envolvida na construção de aplicações distribuídas.  

O desenvolvimento da proposta inclui um modelo de programação 

assíncrono para os desenvolvedores de aplicação e serviços básicos para 

gerenciamento, implantação e manutenção de uma RSSF. Entre esses serviços 

estão os serviços de roteamento hierárquico, agregação de dados e controle de 

topologia. O middleware provê serviços de segurança que autenticam, 

autorizam e criptografam os dados para garantir a confidencialidade e 

integridade dos mesmos. Além disso, políticas de segurança foram incorporadas 

ao roteamento, criando uma ambiente para defender a rede contra diversos 

ataques. Ainda mais, a introdução de redundância nas informações que são 

enviadas à estação base ajuda na detecção de intrusos.  

1.5 Estrutura da dissertação 

O Capítulo 2 introduz os conceitos básicos necessários ao entendimento 

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

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

de segurança para RSSF e o sistema operacional TinyOS. 

O Capítulo 3 apresenta o middleware proposto, detalhando o modelo, a 

arquitetura e a sua implementação.  

O Capítulo 4 utiliza o sistema de middleware mencionado para 

demonstrar a sua aplicabilidade no desenvolvimento de aplicações para RSSFs.  

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

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

relação ao que está sendo proposto. 

Por fim, o Capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho, ressaltando as 

contribuições à área de middleware para RSSFs e os possíveis trabalhos futuros. 
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Conceitos Básicos 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, 

mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão”  

 

Paulo Freire. 

 

 

ste capitulo tem por objetivo introduzir os conceitos básicos 

necessários ao entendimento deste trabalho. Inicialmente é apresentada 

uma definição de RSSF, suas características, seus desafios e 

aplicações. Em seguida, são discutidos os modelos de middleware e os 

requisitos que um middleware para RSSF precisa atender. Depois, são 

discutidos os requisitos de segurança de uma RSSF e as técnicas que podem ser 

empregadas para proteger as informações da rede e evitar o uso desnecessário 

de recursos.   

2.1 Redes de sensores sem fio 

Recentes avanços em sistemas eletrônicos e comunicação sem fio têm 

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

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

pequenas distâncias. Estes dispositivos são constituídos de componentes de 

sensoriamento, processamento de dados e comunicação [2].  

As Redes de Sensores Sem fio (RSSF) são uma tecnologia pervasiva com 

a capacidade de conectar dispositivos em diversos ambientes. Uma RSSF é 

composta por um grande número de nós sensores, os quais são dispostos dentro 

ou próximos do fenômeno a ser observado. A posição desses nós sensores não 

precisa ser projetada ou pré-determinada, o que facilita a sua implantação em 

terrenos inacessíveis ou em operações de alto risco [2]. 

Numa rede de sensores típica, cada nó sensor opera isoladamente e 

possui um microprocessador, além de uma pequena quantidade de memória para 

o processamento de sinais e escalonamento das suas tarefas. Cada nó é também 

equipado com um ou mais dispositivos sensores, como por exemplo, térmicos, 

acústicos, vídeos ou até mesmo câmeras. Os nós sensores realizam medições 

sobre uma determinada variável do ambiente e por vezes utilizam sua unidade 

de processamento para localmente realizarem tarefas simples de processamento 

e assim transmitirem aos nós sensores interessados apenas as informações 

requeridas  [2]. 

 As informações são transmitidas para um ponto central que chamamos 

de estação base ou nó sorvedouro (ou simplesmente sorvedouro). O esforço 

cooperativo que existe entre os nós sensores presentes no processamento e 

transmissão das informações é outra importante e própria característica das 

redes de sensores sem fio. 
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Figura 2-1 Pilha de protocolos. 

A pilha de protocolos usada pela estação base e os demais nós da RSSF é 

ilustrada na Figura 2-1. Essa pilha de protocolos combina um conhecimento da 

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

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

sem fio e promove o esforço cooperativo entre os nós.  

Dependendo da tarefa de sensoriamento, diferentes tipos de softwares de 

aplicação podem ser construídos e utilizados na camada de aplicação. A camada 

de transporte é responsável pela comunicação com seus pares ajudando a 

manter o fluxo de dados das aplicações. A camada de rede é encarregada do 

roteamento dos dados fornecidos pela camada de transporte. Como as 

transmissões sem fio são mais suscetíveis a erros e os nós podem ser móveis, o 

protocolo MAC (Medium Access Control) deve estar ciente da energia 

disponível e deve ser capaz de minimizar o número de colisões.  

A camada física lida com as necessidades de um simples, porém robusto, 

sistema de modulação e com as técnicas de transmissão e recepção. Além disso, 

os planos de gerenciamento de energia, mobilidade e tarefas monitoram a 

energia, movimentação e distribuição de tarefas entre os nós. Esses planos 

auxiliam os nós a coordenar as tarefas de sensoriamento e reduzir o consumo 

total de energia [2]. 
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2.1.1 Aplicações 

A flexibilidade, tolerância a falhas e rápida instalação, aliadas a um 

possível baixo custo do material são características de uma rede de sensores que 

criam oportunidades para o desenvolvimento de diferentes tipos de aplicações 

para sensoriamento remoto [2]. 

• Aplicações Médicas 

Algumas das aplicações médicas possíveis para redes de sensores sem fio 

incluem a criação de interfaces para deficientes físicos, monitoramento 

integrado de pacientes, diagnóstico e administração de drogas para pacientes, 

monitoramento de dados fisiológicos e monitoramento de médicos e pacientes 

em um hospital.  

• 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. 

• Aplicações Militares   

As RSSF podem ser uma parte integral de sistemas militares de comando, 

controle, comunicações, computação, inteligência, vigilância, reconhecimento e 

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

características ideais para essa categoria de aplicação. 

• Outras Aplicações 

Algumas das aplicações comerciais não citadas anteriormente são: o 

monitoramento de fadiga de materiais, a gerência de inventários, o 

monitoramento da qualidade de produtos, brinquedos interativos, estruturas 

inteligentes com sensores embutidos, instrumentação em fábricas, entre outros 

2.1.2 Características das RSSF 

Segundo [2], o desenvolvimento de aplicações para RSSF deve 

considerar uma série de fatores restritivos: tolerância a falhas, escalabilidade, 

custo da implantação, restrições de hardware, topologia, ambientes de operação, 

meios de transmissão e consumo de energia. 
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• Tolerância a falhas 

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 rede de sensores sem-fio 

pode variar das centenas aos milhares. Em algumas aplicações específicas 

podendo até atingir a casa dos milhões [2]. São necessárias novas estratégias de 

transmissão, processamento e roteamento que 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 as 

novas estratégias de transmissão devem ser capazes de lidar com esta variação e 

utilizá-la a seu favor. 

• Custos de implantação 

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 

construção de uma rede de sensores sem-fio. Logo o preço unitário de cada nó 

sensor deve ser baixo. 

• Restrições de Hardware 

Um nó-sensor é composto de quatro componentes básicos como mostra a 

Figura 2-2: 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. Algumas 

dessas unidades podem conter ainda subunidades e geralmente todas essas 

unidades têm volumes próximos a 1 centímetro cúbico.  
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Figura 2-2 Componentes de um nó sensor  

• Topologia de Redes de Sensores Sem-fio 

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

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

manutenção da topologia pode ser dividida em três fases:  

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

ser lançados de um avião, por uma bala de artilharia e assim por 

diante etc., instalados na fábrica em certos aparelhos ou mesmo 

dispostos um a um, seja por uma pessoa ou um robô. 

� Fase de pós-implantação, onde a manutenção na topologia pode 

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

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

funcionamento, detalhes da tarefa a ser desempenhada pela rede. 

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

ser dispostos a qualquer momento para reposição de nós com 

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

destes novos nós tende a alterar a topologia da rede. 

Mesmo quando os nós sensores forem instalados em posições estáticas, 

estes problemas devem ser levados em conta devido a problemas de falta de 

energia ou destruição do nó-sensor.    
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• Ambiente de sensoriamento 

As redes de sensores geralmente trabalham sensoriando locais inóspitos, 

ou seja, muito próximos ou dentro destes lugares, sujeitas a ruído, calor ou frio 

extremo. 

• Meios de transmissão 

Os meios de transmissão numa rede de sensores sem-fio são normalmente 

de três tipos. A primeira opção é a utilização de rádio freqüência (RF). 

Atualmente, com o aparecimento dos links de rádio desregulamentados na ISM 

(Industrial, Scientific and Medical bands) muita pesquisa tem sido feita neste 

sentido. O que se sabe atualmente é que devido aos problemas de energia, 

tamanho e baixo custo dos nós as freqüências utilizadas na comunicação devem 

ser da faixa de freqüência de 433 MHz e 915 MHz na Europa e na América do 

Norte, respectivamente. Isto cria liberdade na implementação, mas ao mesmo 

tempo interfere muito no funcionamento dos nós devido aos possíveis ruídos 

provocados por outros aparelhos que utilizem a mesma faixa de freqüência. 

Atualmente a maior parte das redes de sensores implantadas utilizam estas 

faixas de freqüência com transmissores Bluetooth ou de outros tipos. 

A segunda opção de meio de transmissão é a utilização de infravermelho. 

Também é um meio sem a necessidade de uma licença, mas tem uma vantagem 

clara: é robusto quanto à interferência elétrica provocada por outros 

dispositivos elétricos. O seu problema principal é a necessidade de uma linha de 

visão entre os dois nós que irão se comunicar, ou seja, não pode haver 

obstáculos entre os nós comunicantes. Este fato tem levado à não utilização do 

infravermelho em redes de sensores sem-fio. 

Finalmente, a terceira opção é a utilização de uma comunicação óptica. 

Esta é sugerida no smart dust mote [17]. Dois sistemas de transmissão são 

sugeridos, um por meio de um sistema de espelhos (três) passivo e outro pela 

utilização de um laser com um sistema de mira. Este tipo de rede ainda está em 

estudo e pode no futuro vir a ser algo muito interessante. 

• Consumo de Energia 

O consumo de energia numa rede de sensores sem-fio é o fator 

fundamental do projeto na maioria das vezes. Devido a fontes de energia serem 
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escassas e muitas vezes não substituíveis, métodos de economia de energia 

devem ser utilizados em todos os lugares possíveis. Muitas pesquisas têm sido 

feitas para melhorar os algoritmos responsáveis pela transmissão e 

encaminhamento de dados na rede, criação de novos tipos de transmissores, e 

processadores com menor consumo de energia. 

Segundo [2] pode-se dividir o consumo de energia em três domínios 

numa rede de sensores sem-fio: sensoriamento, comunicação e processamento 

de dados. Dos três domínios, o sensoriamento é o que menos consome energia, 

Em algumas plataformas como o Mica2 [44] o consumo de energia para tarefas 

de sensoriamento é um pouco maior que o consumo para manter o sensor em 

modo sleep.  

Quanto à comunicação, alguns fatores devem ser considerados. Os nós 

sensores gastam a maior parte de sua energia na transmissão e recepção de 

dados. O que pode ser mostrado é que, para comunicações em pequenas 

distâncias, a quantidade de energia que se gasta para transmissão e recepção é 

quase a mesma. Todos os componentes do circuito de transceiver consomem 

energia valiosa do sistema. 

 Já no processamento de dados, mesmo diante do contínuo surgimento de 

novos processadores cada vez mais poderosos, temos o consumo de energia da 

CPU como um fator importante. Alguns argumentam que seria o caso de se 

criar estratégias de organização de uma CPU onde a principal preocupação seria 

a energia gasta. Métodos de economia de energia devem ser empregados sempre 

que possível nas CPUs dos nós sensores. 

2.2 Middleware 

Middleware representa a confluência de duas áreas chave da Tecnologia 

da Informação (TI): Sistemas distribuídos e projeto e programação baseada em 

componentes. Técnicas de desenvolvimento de sistemas distribuídos focam na 

integração de vários dispositivos computacionais para agirem como recurso 

computacional coordenado. De forma similar, técnicas de desenvolvimento de 

sistemas baseado em componentes focam na redução da complexidade do 

software usando padrões de funcionalidade comprovada e criando um 

framework de componentes reusáveis [5]. 
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Middleware é um campo de estudo de TI que lida com sistemas baseados 

em componentes que pode ser efetivamente distribuído sobre muitos 

dispositivos computacionais e redes de comunicação para prover os 

desenvolvedores de aplicações distribuídas com ferramentas para: 

• Formalizar e coordenar como as partes da aplicação são composta 

e como elas inter-operam [5]. 

• Monitorar, habilitar e validar a (re)configuração de recursos para 

garantir QoS fim a fim da aplicação, mesmo diante de ataques ou 

falhas [5]. 

O middleware deve prover primitivas de alto nível que simplifiquem a 

construção de aplicações distribuídas. Um middleware implementa as camadas 

de Sessão e Apresentação do ISO/OSI Reference Model, e assim como a pilha 

de protocolo de redes, ele pode ser decomposto em múltiplas camadas (ver 

Figura 2-3) [34]. 

   

Figura 2-3 Visão geral do middleware  [34].  

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

sistema operacional. Além disso, essa camada abstrai as 

peculiaridades do sistema operacional, facilitando o 

desenvolvimento de aplicações em rede.  

� Distribuição: define modelos de programação de alto nível, cujo 

reuso de API’s e objetos otimizam e estendem os mecanismos 
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nativos do sistema operacional encapsulados pela camada de 

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

desenvolvimento e integração de aplicações remotas de forma 

transparente, abstraindo de sua localização, linguagens de 

programação, sistema operacional, protocolos de comunicação e 

também o hardware utilizado.  

� Serviços comuns: define serviços reusáveis de alto nível 

independentes do domínio da aplicação. Esses serviços permitem 

aos desenvolvedores de aplicações focarem apenas na lógica do 

negócio. Serviços comuns de middleware fornecem, por exemplo, 

serviços de transação, segurança, pooling de conexão com banco 

de dados e threading no reuso de componentes. 

� Serviços específicos: são serviços específicos exigidos por 

determinados domínios de aplicações, tais como 

telecomunicações, comércio eletrônico, cuidados médicos, 

automação de processos ou aeroespacial e computação móvel. 

Visto que os serviços oferecidos por essa camada incorporam 

conhecimento de um domínio, eles possibilitam incrementar a 

qualidade e reduzir o esforço e o ciclo de vida necessários para o 

desenvolvimento de particulares tipos de aplicações. 

2.2.1 Modelos de Middleware 

Os sistemas de middleware podem ser classificados de acordo com a 

primitiva de comunicação provida pelo middleware para a interação entre os 

componentes distribuídos [42]. 

• Middleware Transacional 

O modelo de middleware transacional é principalmente utilizado em 

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

sistemas de middleware suportam transações que envolvem componentes 

executando em diferentes hosts: um componente cliente agrupa várias 

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

os componentes servidores de maneira transparente para ambos os clientes e 

servidores [42].  
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• Middleware Orientado a Mensagem 

Middleware Orientado a Mensagens (MOM) provê suporte para 

comunicação persistente assíncrona. Esses sistemas oferecem capacidade de 

armazenamento temporário para mensagens, não exigindo que o emissor e o 

receptor estejam ativos durante a transmissão da mensagem. Diferentemente de 

sockets, suportam trocas de mensagens que podem levar vários minutos em vez 

de alguns segundos ou milissegundos [37]. Esse modelo de middleware atende 

bem às particularidades de sistemas distribuídos que possuem sua arquitetura 

baseada em notificação de eventos e publish/subscribe [42]. 

• Middleware Procedimental 

Middleware procedimental implementa chamadas de procedimento 

remotas através do processo de marshalling (transformação do objeto em 

dados)dos parâmetros para a mensagem que é enviada para o host onde está 

localizado o componente servidor. O componente servidor faz o unmarshall 

(transformação de dados em objeto) da mensagem, executa o procedimento e 

transmite o resultado de volta para o cliente seguindo o mesmo processo de 

marshalling. Marshalling e unmarshalling são implementados nos stubs (código 

usado para converter os parâmetros passados durante uma Remote Procedure 

Call (RPC) ) cliente e servidor, que são automaticamente criados ao compilar 

um programa que faz a chamada remota de procedimento.  

• Middleware Orientado a Objeto 

Middleware orientado a objeto suporta comunicação entre objetos 

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

um objeto servidor que pode residir em outro host [42]. Essa categoria de 

sistemas de middleware evoluiu a partir do RPC. 

• Middleware Baseado em Espaço de Tuplas 

O modelo de middleware baseado em espaço de tuplas foi originalmente 

projetado para o Linda [11]. Esse modelo adota uma semântica de memória 

compartilhada, onde as estruturas elementares de dados são chamadas de tuplas 

[7]. A comunicação e a coordenação dos processos ocorrem através da leitura e 
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escrita de tuplas  realizados em um ambiente computacional chamado espaço de 

tuplas.  

2.2.2 Middleware para RSSF 

 O principal objetivo de middleware para RSSF é prover suporte ao 

desenvolvimento, manutenção, implantação e execução de aplicações de 

sensoriamento. Para isso, sistemas de middleware devem incluir ainda 

mecanismos para formulação de complexas tarefas de sensoriamento a partir de 

comandos simples, comunicação dessas tarefas para a RSSF, coordenação dos 

nós com a finalidade de dividir uma tarefa e distribuí-la entre os nós [2]. 

Assim, um projetista de middleware para RSSFs deve levar em 

consideração as características específicas das RSSFs. 

• Gerenciamento de Energia e Recursos Limitados 

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

reduzido poder computacional e pouca bateria e, normalmente instalados em 

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

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

eficiente da memória e bateria; 

• Escalabilidade, Mobilidade e Topologia Dinâmica da Rede 

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

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

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

nível aceitável de desempenho como mencionado na Seção 2.1.2. Um 

middleware deve prover ainda tolerância a falhas, auto-organização e auto-

manutenção dos nós [2] 

• Heterogeneidade 

O middleware deve prover um modelo de programação de baixo nível 

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

aplicações escritas em diversas linguagens de programação e que executem em 

diferentes sistemas operacionais [2]; 

• Agregação de Dados 
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Grande parte das aplicações para RSSFs usa dados redundantes de vários 

nós sensores. O serviço de agregação de dados possibilita economia de energia 

e recursos, uma vez que a agregação de dados coletados dos nós também 

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

transmissões para o nó sorvedouro. Esta agregação dos dados poupa uma grande 

quantidade de energia, uma vez  que a comunicação gasta mais energia que o 

processamento [2]; 

• Inteligência na Aplicação  

A inteligência na aplicação permite aos desenvolvedores mapear 

requisitos de comunicação da aplicação para os parâmetros da rede, tornando 

possíveis os ajustes no processo de monitoramento da rede [2]. Portanto, é 

importante integrar requisitos específicos da aplicação com os serviços 

providos pelo middleware. Entretanto, devido à missão de atender uma ampla 

classe de aplicações, desenvolvedores de middleware devem escolher entre o 

grau de suporte a aplicações específicas e a generalidade do middleware [15]; 

• Adaptabilidade 

Middleware para RSSFs devem implementar algoritmos adaptativos 

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

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

banda disponível ou número de sensores ativos; 

• Qualidade de Serviço (QoS) 

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

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

(e.g., tempo de resposta, largura de banda, disponibilidade).  Se os requisitos de 

QoS da aplicação e da rede são incompatíveis, o middleware deve negociar os 

requisitos para atender a rede e as aplicações [2]. 

• Paradigma de Programação 

Os paradigmas de programação tradicionais para construção de 

middleware não atendem às características particulares das RSSFs [13]. O 

paradigma de desenvolvimento de middleware para RSSFs além de prover certo 



20 Conceitos Básicos 

 

 

nível de abstração, expressividade e fácil uso, também é um eficiente recurso 

utilizado para promover reuso do middleware. 

• Segurança 

As RSSFs são amplamente aplicadas em domínios que envolvem 

informações sigilosas, por exemplo, monitoramento de pacientes, inspeção 

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

da rede devem ser autenticados.  

 Assim, devido ao grande número de RSSFs instaladas em 

ambientes de difícil acesso e a natureza sem fio, estas redes estão muito sujeitas 

a invasões e ataques. Dessa forma, esforços devem ser concentrados no 

desenvolvimento de mecanismos de segurança [13] [40]. 

2.3 Segurança em RSSF 

O objetivo dos serviços de segurança em uma RSSF é proteger as 

informações e preservar recursos contra os ataques de nós maliciosos. Para isso, 

alguns pontos devem ser considerados em relação à segurança. 

• Confidencialidade dos dados 

Uma rede de sensores não deve deixar que informações sejam 

transmitidas para redes vizinhas. Em muitas aplicações os nós comunicam os 

dados obtidos com muita freqüência. A estratégia padrão para manter os dados 

secretos é criptografar os dados com uma chave secreta que somente o receptor 

possua, garantindo confidencialidade. 

• Autenticação de dados 

Autenticação de mensagens é importante para muitas aplicações em redes 

de sensores, principalmente para funções administrativas, como por exemplo, 

reprogramação da rede. O receptor precisa assegurar que os dados usados em 

qualquer processo de decisão se originam de fonte correta.  

No caso de comunicação em duas partes, a autenticação dos dados pode 

ser alcançada através de um mecanismo simétrico, onde o emissor e o receptor 

compartilham uma chave secreta para computar um código de autenticação de 

mensagem (MAC-Message Authentication Code) de todo dado comunicado. 
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Quando uma mensagem com um código de autenticação de mensagem correto 

chega ao receptor, ele conhece o emissor que enviou a mensagem.   

• Integridade de dados 

Em comunicação, integridade de dados assegura ao receptor que o dado 

recebido não foi alterado durante seu trânsito. Geralmente a integridade dos 

dados é garantida através da autenticação dos mesmos. 

• Dados recentes 

Garantir que os dados são recentes implica em assegurar que não houve 

interferência de mensagens antigas. Isto pode ser garantido através da 

ordenação parcial das mensagens, mas sem acarretar atraso da informação 

(utilizado para medida de sensores) ou pela ordem total de um par requisição-

resposta que permite estimar o atraso (utilizado para sincronização de tempo 

dentro da rede) 

2.3.1 Sistemas Criptográficos 

A palavra criptografia vem das palavras gregas que significam “escrita 

secreta” [36] O ato de transformar os dados para uma forma ilegível é 

denominado como cifrar, e procura garantir a privacidade, mantendo a 

informação escondida de pessoas não autorizadas, mesmo que estas possam 

visualizar os dados criptografados. Ao cifrarmos ou decifrarmos uma 

mensagem, precisamos de informações confidenciais, denominadas chaves. Os 

algoritmos de criptografia podem ser classificados em dois tipos, de acordo com 

o tipo de chave que usam: de chave simétrica e de chave assimétrica. 

• Algoritmo de chave simétrica 

A chave de cifragem é a mesma utilizada para decifragem ou esta última 

pode facilmente ser obtida a partir do conhecimento da primeira. Ambas 

precisam ser compartilhadas  entre origem e destinatário  antes de se 

estabelecer o canal criptográfico desejado. O compartilhamento deve  utilizar 

um canal seguro e independente do destinado à comunicação sigilosa. Este tipo 

de ciframento emprega a criptografia conhecida como simétrica ou de chave 

secreta. 

• Algoritmo de chave assimétrica 
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Também chamado de algoritmo de chave pública, utiliza chaves 

diferentes para cifrar e decifrar os dados. Em um sistema de chave assimétrica 

cada pessoa tem duas chaves: uma chave pública que pode ser divulgada e outra 

privada que deve ser mantida em segredo. Mensagens cifradas com a chave 

pública só podem ser decifradas com a chave secreta. 

• Sumário de mensagens (Message Digest) 

O sumário de uma mensagem é gerado por uma função de dispersão 

(hash)  que extrai um texto qualquer do texto simples e a partir dele calcula um 

string de tamanho fixo. Esta função de dispersão (��) tem quatro importantes 

propriedades [36]: 

1. Dado um texto P, o cálculo  MD(P) será fácil, sendo MD a função de 

dispersão. 

2. Se  MD(P) for fornecido é infactível encontrar P. 

3. Dado P, ninguém pode encontrar P´ tal que MD(P´) = MD(P). 

4. Uma mudança na entrada de até mesmo 1 bit produz uma saída muito 

diferente.  

O SM-Sens utiliza o SHA-1 para gerar o sumário das mensagens. SHA-1 

é uma função de dispersão que processa dados de entrada em blocos de 512 

bits, gerando um sumário de 160 bits.  

2.3.2 Criptografia de Curvas Elípticas  

Um sistema de criptografia assimétrica baseado em um grupo de curvas 

elípticas sobre um campo finito foi primeiramente proposto em [20] [29]. 

A criptografia de curvas elípticas (ECC) é uma técnica de criptografia de 

chave pública baseada na estrutura algébrica das curvas elípticas sobre corpos 

finitos. É importante frisar que curvas elípticas não são elipses. Elas têm esse 

nome, pois são definidas como um objeto matemático (uma curva) descrito por 

uma equação cúbica, as mesmas que usamos para calcular o comprimento de 

arco de uma elipse.  

Essas curvas, que podem assumir diversas formas (dependendo dos 

parâmetros utilizados), possuem propriedades interessantes. Equações cúbicas 

para curvas elípticas têm a seguinte forma geral: 
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 ! +  #$ % + #& = %& +  #!%! + #' % + #'  

Uma das propriedades das curvas elípticas é que podemos definir uma 

“soma” de dois pontos pertencentes a uma curva elíptica. Na Figura 2-4 

podemos ver um exemplo de como calcular geometricamente a soma de pontos 

na curva elíptica  ! = %& − 7% + 5. Consideramos que os pontos da curva são 

números reais. 

 

Figura 2-4 Soma de dois pontos na curva elíptica [31]. 

Para duplicarmos geometricamente um ponto P, tomamos uma tangente 

da curva no ponto P. Tal linha intercepta a curva em um terceiro ponto que 

chamaremos de −R. O resultado de P + P é o ponto simétrico de −R em relação 

ao eixo das abscissas, ou seja, 2P = R. Assim, para multiplicar um ponto em 

uma curva elíptica por um valor inteiro qualquer (maior que 2), basta somar o 

ponto a ele mesmo tantas vezes quanto for o fator de multiplicação.  

O sistema de criptografia com chave pública está baseado no Eliptic 

Curve Discrete Logarithm Problem (ECDLP). As premissas do problema são: 

“Dada uma curva elíptica ,(-.), definida sobre um conjunto finito de valores 

inteiros, denominado “campo finito: -.” (sendo q o número de elementos do 

conjunto) e os pontos /, 0 ∈  ,(-.).  

Com essas premissas tenta-se determinar um inteiro (0 < � < 4 − 1) tal 

que se cumpra a relação / = � ∗ 0. Considera-se matematicamente simples 

definir o ponto / = � ∗ 0, sendo mais difícil determinar o inteiro M, dados 

/, 0 ∈  ,(-.).   
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Gura [12] mostra que o desempenho da ECC é superior ao do RSA. Além 

disso, ECC oferece o mesmo nível de segurança usando uma chave de tamanho 

menor, o que diminui o processamento e o overhead de comunicação [40]. 

 

Figura 2-5 Algoritmo Diffie-Hellman sobre curvas elípticas [8] 

A implementação do algoritmo Diffie-Hellman [8] sobre curvas elípticas 

oferece uma alternativa para a troca de chaves compartilhadas com segurança 

no envio destas, como mostra a Figura 2-5. Essas chaves são difíceis de calcular 

por um terceiro. O nó receptor não consegue obter informação atualizada da 

chave privada do nó emissor durante a transmissão, de tal forma que, a chave 

do emissor continua sendo privada. A utilidade do segredo compartilhado é que 

pode ser utilizado como chave para outra sessão de criptografia. 

A criptografia de uma mensagem ocorre da seguinte maneira, após 

acordados uma curva ,(-.) e um ponto gerador 6 ∈  ,(-.), sendo 6 conhecido 

publicamente, o remetente A escolhe um inteiro 78 (sua chave privada), gera 

sua chave pública 98 =  786, mapeia a mensagem 0: dentro da curva elíptica e 

envia ao destinatário B o par de pontos 0;$ =  786   e   0;! =  0: + 789< 

Após B receber a mensagem, embora ele não saiba 78, ele encontra 789< 

multiplicando 0;$ por 7< 

 0;$7< = (786)7< = 789< 

Com isso, a mensagem agora pode ser decifrada a partir de 0;! 

0;! −  789< = (0: + 789<) −  789< = 0: 
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2.4 TinyOS 

O TinyOS [38] é um sistema operacional que implementa um modelo 

baseado em componentes, com interfaces de duas fases, comunicação baseada 

em eventos e chamadas de procedimentos. A linguagem de programação 

utilizada no TinyOS é o nesC [10]. A linguagem nesC é uma extensão da 

linguagem C e foi projetada para incorporar os conceitos e modelo de execução 

do TinyOs. 

As aplicações são construídas a partir de componentes e interfaces. As 

interfaces são contratos que comunicam dois componentes: o usuário e o 

provedor. O provedor implementa o conjunto de funções denominadas de 

comandos (command) e o usuário deve implementar o conjuntos de funções 

denominadas de eventos (event). 

Os componentes são divididos em módulos e configurações. O módulo 

provê o código da aplicação, ou seja, é a implementação da interface. As 

configurações são usadas para conectar componentes a partir das interfaces 

providas e usadas por eles. A maioria dos módulos e configurações do TinyOS 

são singletons, ou seja, quando dois componentes referenciam uma 

configuração ou módulo, eles estão referenciando o mesmo código e estado. No 

entanto, no TinyOS 2.0 houve a adição de componentes genéricas (generic 

module e generic configuration) que permitem instanciação. 

2.5 Considerações finais 

Neste capitulo foram apresentados os conceitos básicos que 

fundamentam este trabalho. Inicialmente, são apresentados os conceitos das 

RSSF, as características que as diferenciam de outros tipos de redes e suas 

aplicações. Em seguida,  são apresentados os conceito de middleware e modelos 

de programação existentes. O foco da discussão são as características que um 

middleware para RSSF deve possuir. Por fim, é descrito quais os objetivos da 

segurança nas RSSF e introduzido os conceitos básicos sobre  criptografia de 

curvas elípticas. 
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SM-Sens 

" Não é no silêncio que os homens se fazem, 

mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão” 

 

Paulo Freire. 

 

 

ste capítulo apresenta o SM-Sens, um middleware para RSSF que 

provê serviços de segurança. Primeiramente, é apresentada uma visão 

geral do funcionamento do SM-Sens. Em seguida, detalhamos a 

arquitetura do middleware descrevendo o funcionamento de cada um de seus 

componentes. Por fim, são apresentados os detalhes da implementação.  

3.1 Visão Geral 

O SM-Sens é um middleware orientado a mensagens construído sobre o 

TinyOS 2.1 que utiliza um estilo de programação baseado em componentes e o 

modelo de execução dirigido a eventos suportados pelo TinyOS. 

O SM-Sens utiliza o conceito de regiões (ou clusters), ou seja, um grupo 

de nós independentes trabalhando sinergicamente como uma rede. Portanto, ao 

E
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invés de trabalhar com os dados de cada sensor, o SM-Sens utiliza clusters e 

analisa as informações coletadas em cada região. Clusters são utilizadas nas 

RSSF para minimizar o gasto de energia, centralizar a coordenação e distribuir 

o processamento. A utilização de tais técnicas aumentam o grau de 

complexidade do middleware, pois, os nós sensores têm que se auto-organizar 

em grupos e eleger líderes. 

 

Figura 3-1 Rede com mega regiões 

Além de regiões, o SM-Sens utiliza o conceito de mega-regiões (Figura 

3-1). Uma mega-região é a hierarquização das regiões a partir da estação base, 

formando assim uma árvore de regiões, por exemplo, na Figura 3-1 as regiões 

“B” e “C” tem suas mensagens destinadas a estação base roteadas pela região 

“A”. Por outro lado, a estação base pode enviar mensagens criptografadas 

destinadas as regiões “A”“A”, ”B” e “C”. A utilização de mega regiões ajuda na 

distribuição de chaves criptográficas e assim a estação base pode utilizar várias 

chaves, uma para cada mega-região. Mega-regiões aumentam o nível de 

segurança da rede, pois, um intruso na rede que consegue as chaves de uma 

região não consegue decifrar as mensagens de outra mega-região. O middleware 

provê serviços que atendem aos requisitos particulares das RSSF: 

• Gerenciamento de Energia e Recursos Limitados 

O SM-Sens utiliza regiões ou clusters para coleta de dados e cada região 

possui um nó principal que chamamos de clusterhead. Neste nó são agregados 

os dados dos nós sensores e só depois a informação é enviada para a estação 

base. Portanto, há uma redução de transmissões das informações dos nós até a 
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estação base. Com a diminuição das transmissões, há também uma diminuição 

das retransmissões devido a colisões e portanto, uma economia na energia de 

toda a rede. 

• Escalabilidade, Mobilidade e Topologia Dinâmica da Rede 

Como a rede é dividida em regiões, o aumento de nós na rede significa 

apenas o aumento de nós nas regiões, Como estas regiões são coordenadas por 

um clusterhead a adição e remoção de nós pode ser realizada com a 

comunicação do cluster-head para os demais nós sensores.  

• Heterogeneidade 

O SM-Sens é construído sobre o sistema operacional TinyOS [22]. Esse 

sistema dá suporte a uma ampla variedade de plataformas de nós sensores (e.g., 

MicaZ, Mica2, TelosB entre outros) e sua natureza open-source tem permitido o 

desenvolvimento de novos algoritmos e protocolos por diferentes comunidades 

de usuários.  

• Agregação de Dados 

SM-Sens provê um serviço de agregação de dados. Os dados coletados 

pelos nós sensores são enviados para o clusterhead que realiza alguma operação 

de agregação, e.g., soma, média, moda. 

• Segurança 

O SM-Sens provê serviços de criptografia simétrica e assimétrica 

juntamente com serviços de assinatura e integridade de código de mensagens 

(MAC). Assim, conseguimos garantir a confidencialidade, integridade e 

autenticidade das mensagens. Embora a agregação de mensagem possa reduzir 

significantemente o overhead de comunicação, ela dificulta a segurança pois 

introduz um ponto vulnerável na rede (o nó que realiza a agregação). 

 Dado que um nó intermediário comprometido pode modificar, forjar ou 

descartar mensagens, ou simplesmente transmitir valores de agregação falsos, o 

SM-Sens introduz um mecanismo que envia informações redundantes do 

comportamento do cluster para a estação base de maneira que um nó 

comprometido pode ser mais facilmente identificado e descartado.  

• Paradigma de Programação 
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O SM-Sens adota o modelo de programação orientado a componentes do 

TinyOS [22]. O middleware

aplicações assim como a adição de novos serviços.

componentes oferece um melhor gerenciamento de mudanças.

3.2 Arquitetura 

A Figura 3-2 apresenta a ar

Figura 

O SM-Sens provê 

publish/subscriber (Ver Seção 

desenvolvimento de aplicações

camadas: infra-estrutura, distribuição e serviços

nas próximas seções. 

3.2.1 Camada de Infra-estrutura

A camada de infra-estrutura encapsula as primit

baixo nível do sistema operacional.  A camada também oferece à

adota o modelo de programação orientado a componentes do 

middleware provê uma API que facilita a implementação de 

aplicações assim como a adição de novos serviços. Sua arquitetura baseada em 

oferece um melhor gerenciamento de mudanças. 

apresenta a arquitetura do SM-Sens.  

Figura 3-2 Arquitetura do SM-Sens 
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distribuição, uma API com primitivas de envio e recebimento de dados. O 

controle e monitoramento dos recursos de comunicação é realizado pela camada 

de infraestrutura, evitando que o recurso seja requisitado ou utilizado por mais 

de um serviço. 

A infraestrutura usa filas de prioridade para o envio de mensagens. 

Mensagens de controle, comunicações criptografadas, mensagens do 

clusterheads para a estação base têm prioridade no envio em relação aos demais 

tipos de mensagens. 

3.2.2 Camada de Distribuição 

A tarefa principal da camada de distribuição é fazer a entrega de 

mensagens entre os serviços da camada de serviço e entre estes e a camada de 

infra-estrutura [9]. A camada de distribuição provê uma API genérica utilizada 

pelos serviços middleware. Essa API encapsula o serviço de envio de dados e 

também provê uma interface de comunicação entre os serviços. 

 Esta camada assegura que mensagens internas de controle ou 

comunicações possam ser entregues aos serviços. Cada serviço possui uma 

faixa tipificada de informações de interesse, assim, se um serviço deseja se 

comunicar com outro, basta que envie esta informação e os dados adicionais 

para a camada de distribuição que assegura a entrega da mensagem.  A camada 

de distribuição também implementa o buffering, retransmissão, localização da 

estação base e transparência de localização. 

No SM-Sens, serviços e aplicações funcionam de maneira similar. Todos 

usam a camada de distribuição (exceto os componentes de roteamento e 

segurança); os serviços usam uma API da camada de distribuição própria para 

serviços e as aplicações com outra API específica para aplicações.  

A figura 3.3 exemplifica uma comunicação entre um nó comum e um 

cluster-head. A aplicação que reside dentro do nó sensor envia uma dado 

usando a API de comunicação da camada de distribuição (Passo 1). Por sua vez, 

a camada de distribuição entrega os dados para serem criptografados e 

autenticados pelo serviço de segurança. O serviço retorna o dado criptografado 

para a camada de distribuição (Passo 3). Então, a camada de distribuição coloca 

o dado e as informações do destino no buffer. Quando a camada de infra-
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estrutura não está enviando ou recebendo mensagens, esta envia uma 

notificação para a camada de distribuição informando que está livre para enviar 

dados.  

 

Figura 3-3: Camada de Distribuição 

Quando notificada, a camada de distribuição envia os dados do buffer 

que são empacotados junto com as informações de roteamento. As informações 

de roteamento são extraídas do componente de roteamento (Passo 5). A 

mensagem é encaminhada para a camada de infraestrutura, que gerencia a 

comunicação nó a nó. 

A mensagem é enviada pela camada de infraestrutura (Passo 6). Ao 

receber a mensagem (Passo 7), a camada de infra-estrutura do cluster-head 

encaminha o pacote para o componente de roteamento. Este analisa a mensagem 

a fim de descobrir se o nó receptor da mensagem é o destinatário da mesma. 

Sendo o nó o destinatário da mensagem, o conteúdo é encaminhado para a 

camada de distribuição. 
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A camada de distribuição usa o serviço de segurança para descriptografar 

e autenticar a mensagem (Passos 10 e 11). O dado descriptografado é informado 

à camada de serviços (Passo 12).   

3.2.3 Camada de Serviços  

A camada de serviços provê serviços de segurança inter-camadas que 

devem ser ajustados de acordo com as necessidades das aplicações. Além da 

segurança, a camada possui serviços de gerenciamento e agregação de dados em 

cada região (soma, média, moda), gerenciamento de topologia (que necessita de 

um algoritmo de eleição de clusterheads) além do serviço de roteamento.  

Todos os serviços do SM-Sens, com exceção do serviço de segurança e 

roteamento, que é inter-camadas, são implementados sobre a camada de 

distribuição. Portanto, outros serviços podem ser adicionados ao SM-Sens 

utilizando a camada de distribuição. A seguir é apresentado o funcionamento 

detalhado das interfaces e componentes do SM-Sens. 

3.3 Projeto 

Nesta seção detalhamos a implementação do SM-Sens descrevendo cada 

um dos componentes desenvolvidos. As figuras utilizadas nesta seção são uma 

representação gráfica da implementação dos componentes gerado pelo TinyOS 

(ver Seção 2.4). As notações utilizadas são: 

• As elipses representam interfaces 

• Os retângulos com traço simples representam os módulos 

• Os retângulos com traço duplo representam as configurações 

• Os retângulos com traço simples e tracejado representam os 

módulos genéricos 

• Os retângulos com traço duplo e tracejado representam as 

configurações genéricas 

3.3.1 Infra-estrutura 

A camada de infra-estrutura ( Componente TransportM ) implementa 

as operações da interface TransportI (ver Figura 3-4). As operações são 

requisitadas pela camada de distribuição, que primeiramente verifica se a 
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camada de infraestrutura est

Caso esteja disponível, a mensagem é encaminhada para a camada de infra

estrutura e enviada. Uma notificação do

camada de infra-estrutura para a camada de distribuição.

Figura 3-4 – Configuração do componente de infraestrutura

O teste realizado para

disponível é necessário, pois mensagens de outros nós podem estar sendo 

encaminhadas ou recebidas pelo nó em questão. Quando a camada de infra

estrutura está ocupada, a camada de distribuição armazena a mensage

buffer.  

O componente de transporte faz uso dos componentes de comunicação do 

TinyOS: AMSenderC (para envio de 

recebimento de mensagens)

citados) (ver Figura 3-4).  

3.3.2 Gerenciamento de topologia

O serviço de gerenciamento de topologia provê

realocação de clusterheads,

política de roteamento baseada em 

O serviço de gerenciamento de topologia é implementado pelo

componente ClusterControl

implementa as operações da interface

iniciar e parar o processo de eleição de 

camada de infraestrutura está disponível, para transmitir e receber 

a mensagem é encaminhada para a camada de infra

notificação do término do envio é encaminhada da 

estrutura para a camada de distribuição. 

Configuração do componente de infraestrutura

O teste realizado para detectar se a camada de infra-estrutura est

disponível é necessário, pois mensagens de outros nós podem estar sendo 

encaminhadas ou recebidas pelo nó em questão. Quando a camada de infra

estrutura está ocupada, a camada de distribuição armazena a mensage

O componente de transporte faz uso dos componentes de comunicação do 

(para envio de mensagens), AMReceiverC (para 

gens) e ActiveMessageC (que gerencia os componentes 

   

de topologia  

O serviço de gerenciamento de topologia provê serviços de eleição e 

, pois, o componente de roteamento implementa uma 

política de roteamento baseada em clusters ou regiões.  

O serviço de gerenciamento de topologia é implementado pelo

ClusterControl (ver Figura 3-5). Este componente

implementa as operações da interface ClusterElection que permite 

o processo de eleição de clusterheads. O componente repete a 

para transmitir e receber mensagens. 

a mensagem é encaminhada para a camada de infra-

rmino do envio é encaminhada da 

 

Configuração do componente de infraestrutura 

estrutura está 

disponível é necessário, pois mensagens de outros nós podem estar sendo 

encaminhadas ou recebidas pelo nó em questão. Quando a camada de infra-

estrutura está ocupada, a camada de distribuição armazena a mensagem em um 

O componente de transporte faz uso dos componentes de comunicação do 

AMReceiverC (para 

(que gerencia os componentes 

serviços de eleição e 

implementa uma 

O serviço de gerenciamento de topologia é implementado pelo 

). Este componente 

que permite 

O componente repete a 



 

eleição do cluster-head

temporizador para iniciar um novo processo de eleição. 

Note que se 9=

para a eleição dos clusterheads

clusterheads com o resto da rede,

 9> +  9?, diminuindo o n

eleição. 

Figura 3-5 – Configuração do comp

Assim que o SM

começa o processo de eleição do 

de distribuição para enviar mensagens a outros nós da rede e definir os nós 

eleitos.  

Após o termino da eleição

a camada de distribuição que registra o papel do nó definindo assim seu 

funcionamento.  Depois de 

para todos os membros do 

O algoritmo de eleição de 

papéis para os nós sensores:

guardiões. Os nós membros executam a aplicação e enviam os resultados para o 

cluster-head.  

 SM

head frequentemente. Para tanto, o componente utiliza um 

temporizador para iniciar um novo processo de eleição.  

= é o tempo de funcionamento de um cluster

clusterheads e 9? o tempo de comunicação dos novos 

com o resto da rede, temos que obter um 9= 
, diminuindo o número de mensagens enviadas em cada rodada d

Configuração do componente de controle de topologia

SM-Sens é iniciado, o componente ClusterControl

começa o processo de eleição do cluster-head. O componente utiliza a camada 

de distribuição para enviar mensagens a outros nós da rede e definir os nós 

Após o termino da eleição, o componente ClusterControl

a camada de distribuição que registra o papel do nó definindo assim seu 

funcionamento.  Depois de 9= segundos o componente envia uma mensagem 

para todos os membros do cluster e um novo processo de eleição é iniciado.

de eleição de cluster-heads deve prever a eleição de quatro 

papéis para os nós sensores: membros do cluster, cluster-heads

membros executam a aplicação e enviam os resultados para o 
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componente utiliza um 

cluster, 9> o tempo 

o tempo de comunicação dos novos 

 muito maior que 

mero de mensagens enviadas em cada rodada da 

 

nente de controle de topologia 

ClusterControlC 

O componente utiliza a camada 

de distribuição para enviar mensagens a outros nós da rede e definir os nós 

ClusterControlC notifica 

a camada de distribuição que registra o papel do nó definindo assim seu 

segundos o componente envia uma mensagem 

e um novo processo de eleição é iniciado. 

deve prever a eleição de quatro 

heads, gateways e nós 

membros executam a aplicação e enviam os resultados para o 
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O cluster-head ou nó líder coordena o cluster, agrega os dados dos nós 

membros e se comunica com a estação base (diretamente ou através de rotas). 

Os nós gateways são os membros do cluster que estão próximos a outros 

clusters ou um nós sensores que estão ao alcance de dois ou mais clusterheads. 

Eles conectam as regiões que se tornam mega regiões (ver Figura 3-6).  

 

Figura 3-6 Topologia Da Rede Com Papéis Para Nós Sensores 

As mega regiões evitam que quando um nó sensor for capturado todas as 

informações da rede sejam comprometidas. Se um nó sensor é comprometido, 

apenas algumas informações do cluster e da mega região são comprometidas. 

É importante observar que os nós gateways mais próximos a estação base 

roteam mais mensagens que os nós das regiões mais distantes. Ou seja, as 

mensagens das regiões mais distantes da estação base estão sujeitas à 

coordenação dos nós gateways do cluster de uma região intermediária, mais 

próxima à estação. Portanto, há uma hierarquia entre clusters que formam uma 

mega região, como mostra a Figura 3-6. Nesta figura, as mensagens do cluster 

A estão sujeitas à coordenação do cluster B.    

Os nós guardiões são responsáveis por vigiar as atividades do cluster-

head. Para tanto, os nós guardiões se comportam como cluster-heads 

periodicamente, i.e., escutando as informações enviadas pelos outros nós, 

agregando as informações e enviando as mesmas para a estação base. No 

entanto, os nós guardiões devem enviar as informações para a estação base a 

uma taxa que não cause impacto grande no tempo de vida da rede. 



 

O componente de ClusterControlC necessita de um

de nós que determine q

cluster-heads podem ser facilmente encontrados na literatura. A maioria destes 

algoritmos se baseia em heurísticas e tem como objetivo gerar um número 

mínimo de regiões que cubram 

saltos a área entre o cluster

cluster-heads utilizado

recursos da rede, minimizando o 

segurança.  

3.3.3 Roteamento 

No SM-Sens foram considerados 

como o Threshold sensitive Energy Efficient sensor Network protocol 

(TEEN) e Adaptive Threshol

protocol [28] [27] (APTEEN)

tratamento dos requisito

SM-Sens foi definido com base nos requisitos de segurança.

O serviço de roteamento é composto por dois componentes: o

componente de tabela de rotas (

roteamento (RouteControlC

tabela de rotas (TableM

TableM implementa 

rotas, RoutingTable, que especifica o uso de uma fila circular de rotas

Stdcontrol para inicialização e controle do componente.

Figura 3-7 – Configuração do componente de tabela de rotas

A tabela de rotas (ver

próximo nó, a região em que o próximo nó se encontra e o número de saltos até 

 SM

O componente de ClusterControlC necessita de um algoritmo de eleição 

de nós que determine quatro papéis aos nós sensores. Algoritmos de eleição de 

podem ser facilmente encontrados na literatura. A maioria destes 

algoritmos se baseia em heurísticas e tem como objetivo gerar um número 

mínimo de regiões que cubram toda a rede e que possua um número limitado de 

cluster-head e a estação base. O algoritmo de eleição de 

utilizado é o LEACH [14], pois esse algoritmo utiliza poucos 

minimizando o consumo de energia diretamente ligado à 

Sens foram considerados protocolos de roteamento 

Threshold sensitive Energy Efficient sensor Network protocol 

Adaptive Threshold sensitive Energy Efficient sensor Network 

(APTEEN), no entanto não foram utilizados devido ao 

requisitos de segurança. Logo, o algoritmo de roteam

Sens foi definido com base nos requisitos de segurança. 

O serviço de roteamento é composto por dois componentes: o

componente de tabela de rotas (TableM) e o componente que implementa o 

RouteControlC). No SM-Sens, as rotas são 

TableM)como mostrado na  Figura 3-7

implementa três interfaces: Table, utilizada para adição e re

RoutingTable, que especifica o uso de uma fila circular de rotas

Stdcontrol para inicialização e controle do componente. 

 

Configuração do componente de tabela de rotas

de rotas (ver Tabela 3-1) contém informações sobre o destino, o 

próximo nó, a região em que o próximo nó se encontra e o número de saltos até 
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algoritmo de eleição 

Algoritmos de eleição de 

podem ser facilmente encontrados na literatura. A maioria destes 

algoritmos se baseia em heurísticas e tem como objetivo gerar um número 

um número limitado de 

algoritmo de eleição de 

pois esse algoritmo utiliza poucos 

consumo de energia diretamente ligado à 

protocolos de roteamento populares 

Threshold sensitive Energy Efficient sensor Network protocol [26] 

d sensitive Energy Efficient sensor Network 

não foram utilizados devido ao fraco 

Logo, o algoritmo de roteamento do 

O serviço de roteamento é composto por dois componentes: o 

) e o componente que implementa o 

, as rotas são registradas na 

7. O componente  

interfaces: Table, utilizada para adição e remoção de 

RoutingTable, que especifica o uso de uma fila circular de rotas e 

Configuração do componente de tabela de rotas 

) contém informações sobre o destino, o 

próximo nó, a região em que o próximo nó se encontra e o número de saltos até 
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o destino. É importante observar que a tabela pode indicar apenas o próximo nó 

e não uma rota completa. Os registros da tabela podem conter várias rotas para 

o mesmo destino, portanto, o nó que faz o roteamento pode escolher qualquer 

opção de roteamento. 

 Para isso, a interface RoutingTable implementa uma fila circular. O 

uso da fila circular de rotas é importante para o SM-Sens por duas razões, o 

equilíbrio do consumo de energia entre os sensores e a segurança. O equilíbrio 

do gasto de energia acontece, pois nenhuma rota é subutilizada ou super-

utilizada, garantindo assim equilíbrio no número de vezes que cada rota é 

acionada.  

Tabela 3-1 – Tabela de Rotas 

Destino Próximo 

Nó 

Região Contador de 

Saltos 

2 5 2 4 

1 4 1 2 

EB 0 1 1 

EB 10 1 2 

Devido à possibilidade de usos de várias rotas, a segurança da rede é 

aumentada. O elevado número de rotas e o não favorecimento de uma delas 

minimiza consideravelmente os danos causados por ataques como SinkHole, 

wormhole e selective forwarding. Nestes ataques,  o atacante faz com que o nó 

comprometido pareça mais promissor para encaminhamento de mensagens e, 

assim, altera ou deixa de transmitir as mensagens. 
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 Figura 3-8 – Uso de fila circular 

A Figura 3-8 mostra que um cluster-head tem a opção de mandar a 

mensagem para a estação base por seis rotas diferentes. O não favorecimento de 

uma determinada rota em detrimento de outra faz com que a mensagem chegue 

ao destino quatro vezes a cada seis tentativas já que dois dos nós gateways 

estão comprometidos. 

O componente de roteamento RouteControlC (ver Figura 3-9) 

implementa a interface  RoutingMsg, interface usada pela camada de 

distribuição para adicionar dados de roteamento à mensagem. O componente 

também recebe informações sobre a topologia da rede do componente 

ClusterControl (ver Sub-seção 3.3.2). Portanto, o componente de 

roteamento possui informações sobre os papéis dos nós sensores assim como as 

rotas, devido ao uso do componente TableM. O preenchimento dos dados de 

roteamento das mensagens encaminhadas pela camada de distribuição é de 

responsabilidade do roteamento. 
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Figura 3-9– Configuração do componente de roteamento

Após a definição dos papéis dos nós sensores (

uma comunicação entre os nós para a formação de rotas. Esta comunicação é 

realizada pelo componente de roteamento que utiliza a camada de infra

estrutura.   

Os nós sensores que possuem papéi

essa comunicação e ao seu

formada. A formação desta 

envia mensagens em broadcast

mensagem, o nó gateway 

reenvia à mensagem para que outros nós 

registrar a localização da estação base assim como a 

Ao mesmo tempo, os nós registram as ro

do cluster enviam as mensagens diretamente ao seu 

necessitando assim de uma tabela de rotas. Mesmo os nós que estão a mais de 

um salto do cluster-head não necessitam

encaminham às mensagens para o 

Figura 3-10 – Cabeçalho das mensagens de roteamento

O cabeçalho da mensagem 

entre os nós gateway indica a região pela qual o nó é responsável, o destino e a 

distância em saltos até a estação base. Portanto, os nós 

Configuração do componente de roteamento

Após a definição dos papéis dos nós sensores (ver sub-seção 

e os nós para a formação de rotas. Esta comunicação é 

realizada pelo componente de roteamento que utiliza a camada de infra

Os nós sensores que possuem papéis de gateway e cluster-head

seu término, cada nó forma uma tabela

formada. A formação desta tabela dá-se da seguinte maneira. A estação base 

broadcast para indicar sua localização; ao receber a 

 a registra em sua tabela de rotas (Tabela 

mensagem para que outros nós gateways e o cluster-head

o da estação base assim como a rota para mesma. 

, os nós registram as rotas entre eles. Os nós membros 

enviam as mensagens diretamente ao seu cluster

necessitando assim de uma tabela de rotas. Mesmo os nós que estão a mais de 

não necessitam do registro de rotas, pois os 

s mensagens para o cluster-head.  

Cabeçalho das mensagens de roteamento

mensagem de descobrimento de rotas (ver Figura 

indica a região pela qual o nó é responsável, o destino e a 

estação base. Portanto, os nós gateway de uma região 

 

Configuração do componente de roteamento 

seção 3.3.2), há 

e os nós para a formação de rotas. Esta comunicação é 

realizada pelo componente de roteamento que utiliza a camada de infra-

head realizam 

uma tabela de rotas é 

estação base 

o receber a 

Tabela 3-1), e 

head possam 

rota para mesma.  

tas entre eles. Os nós membros 

cluster-head, não 

necessitando assim de uma tabela de rotas. Mesmo os nós que estão a mais de 

pois os gateways 

 

Cabeçalho das mensagens de roteamento 

Figura 3-10) 

indica a região pela qual o nó é responsável, o destino e a 

de uma região 
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formam uma tabela de rotas até a próxima região, incluindo informações sobre 

a região de destino, com o endereço e a região do próximo nó gateway, e o 

número de saltos para o destino. 

Além do roteamento entre regiões, os nós gateways poupam energia do 

cluster-head quando este não tem a necessidade de ser acionado. Por exemplo, 

quando a mensagem de uma região distante da estação base passa por uma 

região mais próxima o cluster-head não faz processamento algum, portanto, não 

precisa ser acionado. Então, os nós gateway encaminham a mensagem para a 

estação apenas entre sem acionar clusterhead desnecessariamente e, portanto, 

poupando seus recursos.  

O ponto forte desse algoritmo de roteamento é a formação de um número 

elevado de rotas, pois isto equilibra o uso de recursos e evita alguns tipos de 

ataque às RSSFs (encaminhamento seletivo, buraco negro, sybil entre outros). 

Além disso, por ser o clusterhead um nó muito requisitado, os nós gateways 

apenas o usam para roteamento quando necessário.  Outra vantagem deste 

algoritmo de roteamento refere-se ao uso de nós guardiões com a finalidade de 

detectar se os clusterheads estão funcionando corretamente. O uso dos nós 

guardiões tem como consequência o aumento do número de mensagens que 

trafegam na rede, contudo, sem comprometer seu desempenho. 

3.3.4 Distribuição 

O componente DistributionC implementa a camada de distribuição 

como mostrado na Figura 3-11. A interface Distribution provê uma API 

para os serviços do middleware e garante um canal de comunicação entre os 

serviços.  
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Figura 3-11 – Visão geral do componente de distribuição

As mensagens enviadas 

específico (e.g., mensagens criptografadas possuem tipo 1 enquanto que 

mensagens com dados agregados tipo 2)

apenas um subconjunto das

são usadas pelo componente de segurança, enquanto que dados 

descriptografados são usad

forma, ao receber uma mensagem, 

(DistributionC) a encaminha para a camada de serviços. Os serviços 

realizam algum tipo de processamento antes de devolver o dado à camada de 

distribuição. Além da distribuição de mensagens entre os serviços, o 

componente  DistributionC 

a camada de infra-estrutura para o envio de mensagens pela rede.

3.3.5 Agregação de dados 

 Processamento de dados em RSSF refere

agregação, fusão e compressão dos dados. 

periódica e cada nó envia os dados 

os dados dos nós filhos e depois 

 

 

Visão geral do componente de distribuição

As mensagens enviadas à camada de distribuição possuem um tipo 

(e.g., mensagens criptografadas possuem tipo 1 enquanto que 

mensagens com dados agregados tipo 2). Cada serviço do SM-

as mensagens. Por exemplo, mensagens criptografadas 

componente de segurança, enquanto que dados 

usados pelo componente de agregação de dados.

uma mensagem, a camada de distribui

a encaminha para a camada de serviços. Os serviços 

realizam algum tipo de processamento antes de devolver o dado à camada de 

distribuição. Além da distribuição de mensagens entre os serviços, o 

DistributionC também é responsável pela comunicação com 

estrutura para o envio de mensagens pela rede. 

 

nto de dados em RSSF refere-se às seguintes ações:

agregação, fusão e compressão dos dados. O SM-Sens realiza a agregação 

os dados para seu clusterhead. O clusterhead

e depois os envia à estação base. 

Visão geral do componente de distribuição 

possuem um tipo 

(e.g., mensagens criptografadas possuem tipo 1 enquanto que 

-Sens utiliza 

mensagens. Por exemplo, mensagens criptografadas 

componente de segurança, enquanto que dados 

componente de agregação de dados. Desta 

de distribuição 

a encaminha para a camada de serviços. Os serviços 

realizam algum tipo de processamento antes de devolver o dado à camada de 

distribuição. Além da distribuição de mensagens entre os serviços, o 

responsável pela comunicação com 

s seguintes ações: 

realiza a agregação 

clusterhead agrega 



 

Figura 3-12

 O componente 

operações da interface 

componente é parametrizado, portanto, o mesmo com

diferentes tipos de agregação de dados.

3.3.6 Detecção de intrusos

A utilização de nós guardiões no SM

monitoramento das ações do 

informações do cluster

cluster-head com os dados dos nós guardiões. Na implementação é utilizado um 

algoritmo de detecção que compara os valores recebidos e calcula a 

que possuir um valor 2

intruso. 

Além de monitorar o 

os demais nós do cluster

cluster-head que utiliza o algoritmo 

3.3.7  Serviço de Segurança

O serviço de segurança 

(RouteControlC) e pelos componentes de criptografia

3-13, o componente de criptografia não é implementado sobre nenhuma camada 

do SM-Sens, são componentes que são requisitados pelo componente 

 SM

 

12 – Visão geral do componente de agregaç

O componente AggregateM  (ver Figura 3-12) 

operações da interface Aggregate. O tipo de processamento realizado pelo 

componente é parametrizado, portanto, o mesmo componente pode prover 

agregação de dados. 

Detecção de intrusos 

A utilização de nós guardiões no SM-Sens tem por objetivo o 

monitoramento das ações do cluster-head (ver Seção 3.3.2

cluster são enviadas a estação base que as compara os dados do 

head com os dados dos nós guardiões. Na implementação é utilizado um 

o que compara os valores recebidos e calcula a 

20% inferior ou superior a esta moda é considerado um nó 

Além de monitorar o cluster-head os nós guardiões também monitoram 

cluster. Neste caso, os nós guardiões enviam a informação ao 

za o algoritmo mencionado no parágrafo anterior.

Serviço de Segurança 

de segurança é composto pelo componente de roteamento 

) e pelos componentes de criptografia mostrado

de criptografia não é implementado sobre nenhuma camada 

Sens, são componentes que são requisitados pelo componente 
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Visão geral do componente de agregação 

) implementa as 

. O tipo de processamento realizado pelo 

ponente pode prover 

Sens tem por objetivo o 

3.3.2). Para tanto as 

compara os dados do 

head com os dados dos nós guardiões. Na implementação é utilizado um 

o que compara os valores recebidos e calcula a moda. O nó 

considerado um nó 

os nós guardiões também monitoram 

guardiões enviam a informação ao 

fo anterior.  

é composto pelo componente de roteamento 

mostrados na Figura 

de criptografia não é implementado sobre nenhuma camada 

Sens, são componentes que são requisitados pelo componente 
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RouteControlC e que implementa

outros componentes do pacote do TinyECC

componente ECC implementa as operações em curvas elípticas, para 

criptografar e descriptografar os dados. Além da

elípticas, o componente também possui um conjunto pré

elípticas que o componente irá trabalhar. 

O componente NNM é 

manipulação de inteiros acima de 20 bytes. Além disso, o componente 

responsável pela criptografia utiliza o componente 

uma função hash  para 

componentes que implementam a criptografia de curvas elípticas, o serviço de 

segurança também possui o componente 

operações de criptografia simétrica.

Figura 3-13 – 

O fato dos nós sensores operarem sem supervisão

da comunicação, torna a rede

apesar da segurança estar relacionada à criptografia, o 

outras técnicas de segurança (autenticação e 

danos de uma invasão à RSSF

quatro tipos de chaves criptográficas como mostra a 

que implementam o serviço de criptografia 

outros componentes do pacote do TinyECC [23]: ECCC, NNM e SHA1M

implementa as operações em curvas elípticas, para 

criptografar e descriptografar os dados. Além das operações 
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Figura 3-14 Tipos de Chaves  

Chave individual – Todos os nós da rede possuem um conjunto de N 

(20) chaves, que são previamente instaladas no nó. Essas chaves são o resultado 

de uma função pseudo-aleatória com parâmetros do ID do nó e um conjunto de 

chaves mestras �@$ … �@B· , onde �@C é uma chave mestra de índice i. 

Chave do Cluster-head – A chave do cluster-head é usada para 

comunicação secreta entre cluster-heads e a estação base. Usando criptografia 

de curvas elípticas, garante-se que a mensagem só pode ser lida pela estação 

base. A autenticidade e integridade dos dados são garantidas por meio de 

assinatura digital e uma função hash.  

Esse tipo de comunicação é mais custoso para a RSSF, não apenas pelo 

custo de enviar uma mensagem, mas também pelo custo computacional atrelado 

ao processamento do ECC. Portanto, comunicações que usam ECC são 

utilizadas apenas para a troca de chaves e comunicação de extrema importância 

entre os cluster-heads e a estação base. 

Chave da Mega Região – Essa chave é compartilhada por todos os nós 

de uma mega região e é usada para decifrar as solicitações enviadas pela 

estação base. Como é muito custoso descriptografar e criptografar mensagens 

para repassar aos nós, e isto não traria benefícios significativos para a 

segurança, pois um atacante poderia comprometer um nó qualquer na rede e 

modificar as requisições da estação base, é utilizada uma chave para toda a 

mega região. Além disso, mecanismos de troca de chaves são utilizados de 
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tempos em tempos com a finalidade de evitar que nós comprometidos e 

excluídos da rede ainda possam decifrar as mensagens da rede. 

Chaves do cluster– Chave compartilhada por todos os membros do 

cluster que tem a finalidade de prover comunicação segura entre os membros do 

cluster. Por exemplo, o sensor B decide não transmitir o seu dado, pois recebeu 

uma mensagem do sensor A com um dado similar. 

3.4 Estabelecimento de chaves criptográficas 

Para o restante desta dissertação é adotada a seguinte notação: 

• EB, CH, GW, NO, GN são usados para representar a estação base, 

cluster-head, gateway, nó comum e guardião respectivamente 

• G é o ponto gerador da curva elíptica 

• KE é a chave privada do nó “X” e  PKE é sua chave pública 

• K é o segredo compartilhado entre a estação base e um cluster-

head 

• M é a mensagem e C representa a mensagem cifrada 

3.4.1 Comunicação com a Estação Base 

O estabelecimento da chave criptográfica para comunicação com a 

estação base ocorre da seguinte maneira. Utilizando o algoritmo ECDH (ver 

Seção 2.3.2), a estação base escolhe uma chave privada KGH e divulga a sua 

chave pública (PKEB), calculada da seguinte forma: 

• PKGH = KGH* G, onde  

• KGH é sua chave privada (escolhida como definido na Seção 2.3.2), 

e 

• G é um ponto gerador que é de conhecimento público. 

 Uma mensagem com a chave pública da estação base será replicada para 

todos os cluster-heads da rede. Assim, todos eles têm o conhecimento da chave 

pública da estação base, permitindo que os cluster-heads calculem (Equação 3-

1) a chave secreta (K), como mostrado a seguir: 

� =  ��� ∗ ���	 =  ��� ∗ ��	 ∗ 
    (3-1) 
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onde, 

• KIJ é a chave privada  do cluster-head (ver Seção 2.3.2) 

• PKGH é a chave pública da estação base 

Usando esta chave secreta, os cluster-heads conseguem se comunicar 

secretamente com a estação base. Após o recebimento da chave pública da 

estação base, o cluster-head se comunica com a mesma para estabelecer uma 

primeira conexão. Essa mensagem possui a chave pública do clusterhead 0@?K. 

De posse da chave pública do cluster-head a estação base pode calcular a chave 

secreta compartilhada @.  

Com a chave secreta @, o SM-Sens criptografa a mensagem M. 

Utilizamos L para denotar a mensagem � criptografada. Depois de 

criptografada, a mensagem é autenticada pelo algoritmo M�NLOPN1, que usa o 

algoritmo de função de dispersão SHA-1. M�NLOPN1 gera o sumário da 

mensagem cifrada L utilizando como parâmetro uma derivação da chave [18] 

secreta K, Essa derivação é realizada por uma Key Derivation Function (KDF) 

feita no remetente e também no destinatário. As chaves são derivadas a partir 

da seguinte equação: 

�� = ���(�, ����, �����çõ��)     (3-2) 

Onde, 

• KS é a chave derivada. 

• KDF é a função de derivação 

• K é o segredo compartilhado entre a estação base e o cluster-head. 

• Salt bloco de bits que são agregados à chave. 

• Iterações é o número de vezes que o processo se repete 

Portanto, a autenticidade do remetente só pode ser verificada pelo 

destinatário que possui a mesma chave K para derivar. A mensagem de resposta 

dos clusterheads para a estação base tem a seguinte estrutura: 

MI = PKIJ + L + M�NLOPN1(KS, L)    (3-3) 

Onde, 

 0@?K é a chave pública do clusterhead,  
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• C contém os dados cifrados,  

• KS é a chave derivada da chave secreta compartilhada K e 

•  UMACSHA1()  é a função que gera uma mensagem de integridade 

do código.  

Depois de estabelecida a primeira conexão, a estação base poderá gravar 

a chave pública dos clusterheads. Então as mensagens cifradas serão enviadas à 

estação base, com o formato da equação a seguir: 

MI = L + M�NLOPN1(KS, L)    (3-4) 

Com os registros das chaves públicas dos clusterhead na estação base, o 

SM-Sens deixa de enviar 20 bytes por mensagem. Com o conhecimento da base 

sobre as chaves, um atacante só pode forjar mensagens do nó se este possuir a 

chave privada do clusterhead. A cada nova rodada de eleição (ver Seção 3.3.2) 

e troca de papéis na rede as chaves são recalculadas. 

O uso de ECC no SM-Sens tem a finalidade de enviar secretamente os 

dados entre uma região e a estação base. Dado o fato de que algoritmos de 

chave pública são computacionalmente intensos e executam milhares de 

instruções de multiplicação para realizar uma operação de criptografia, o uso 

deste tipo de comunicação deve ser considerado e usado com cautela. Piotrowsk 

argumenta que um nó executando uma operação de assinatura com ECC 

utilizando chaves de 160 bits a cada dez minutos aumenta o gasto de energia em 

apenas 0,5% [33]. 

No entanto, se a freqüência do envio de mensagens for alta, o uso da 

criptografia de curvas elípticas torna este tipo de criptografia indesejável 

devido a dois fatores: intenso processamento e  envio e encaminhamento de 

mensagens grandes. Logo, quando a freqüência de envio de mensagens de uma 

região para a estação base é alta, devemos considerar o uso de criptografia 

simétrica.  

A criptografia de curvas elípticas é atrativa por garantir um alto nível de 

segurança utilizando tamanhos de chaves aceitáveis para RSSF. No entanto, 

possui um custo computacional mais elevado que a criptografia simétrica. 

Portanto, o SM-Sens utiliza criptografia de curvas elípticas nos seguintes casos: 

envio de mensagens de comando da estação base para os clusterheads, 
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distribuição de outros tipos de chaves, e comunicação secreta entre um 

clusterhead e a estação base. Na próxima seção, discuti-se o uso de ECC no 

estabelecimento de chaves de cluster. 

3.4.2 Chaves individuais e de cluster 

Antes da distribuição dos sensores, cada sensor é carregado com um 

conjunto de _ chaves @$ … @B. Cada chave Ki é calculada como segue: 

@C =  `(�@a, id), onde 

• f é uma função pseudo-aleatória, 

• id é o identificador do nó, e 

• MKa é uma chave mestra de índice i.  

• Apenas a estação base possui todas as n chaves mestras.  

Portanto, os nós sensores possuem um conjunto de chaves individuais 

@$ … @B derivado de um conjunto de chaves mestra �@$ … �@B usando um 

função f e o identificador do nó sensor. Para estabelecer uma chave de cluster, a 

estação base criptografa assimetricamente uma chave mestra e a envia para o 

clusterhead. O trecho de código a seguir mostra a criptografia e o envio da 

mensagem.  

1 pMasterKey =  

2 (master_key_msg *)(call Packet.getPayload(&report, 

NULL)); 

3 C_len = call ECIES.encrypt(Ciphered_M, 

MASTER_KEY_SIZE,         master_key, M_len, 

&clusterPublicKey,PrivateKey,&PublicKey); 

4 pMasterKey->length=C_len; 

5 pMasterKey->destination = clusterHeadAddress; 

6 pMasterKey->next_node= 

getRoute(clusterHeadAddress); 

7 pMasterKey->content= Ciphered_M; 

8 if(call AMSend.send(AM_BROADCAST_ADDR, 

&report,sizeof(master_key_msg))== SUCCESS) 

9       locked=TRUE; 

As Linhas 1 e 2 exibem a inicialização da mensagem. Na Linha 3, a 

chave mestra é criptografada e armazenada na variável Ciphered_M. Os dados do 

tamanho da mensagem criptografada, do destino e do próximo nó da rota são 

colocados na mensagem, conforme as Linhas 4,5 e 6. O conteúdo criptografado 



50 SM-Sens 

 

e autenticado é colocado na mensagem conforme a Linha 7. Por fim, as Linhas 

8 e 9 mostram o envio da mensagem. 

Após receber a chave mestra da estação base, o clusterhead pode derivar 

qualquer chave dos nós em sua região a partir dessa chave mestra e do 

identificador dos nós. Com a finalidade de estabelecer uma comunicação segura 

entre os nós, o cluster-head escolhe um número aleatório @; que é a chave do 

cluster. A chave do cluster é criptografada com a chave compartilhada que o 

cluster-head possui com cada nó, ou seja, a chave é derivada a partir da chave 

mestra e o ID do nó. Por exemplo, quando o cluster-head quer se comunicar 

com o nó de ID 10, ele gera a chave @$e =  `(�@a, 10)  e criptografa a chave do 

cluster com a chave @$e que ele compartilha com o nó. Portanto, a chave do 

cluster é criptografada, enviada e depois descriptografada pelo nó sensor de ID 

10.  

É importante observar que a estação base seleciona uma chave mestra, do 

grupo de 20 chaves mestras, que nunca será enviada para os cluster-heads. Esta 

chave é utilizada para comunicação direta entre a estação base e todos os nós. É 

com esta chave que os nós guardiões criptografam as mensagens de 

monitoramento dos cluster-heads 

3.4.3  Chave da Mega-Região 

Para estabelecer uma chave para a mega-região, a estação base escolhe 

aleatoriamente um número inteiro @:f, que será a chave da mega-região, e 

distribui essa chave para todos os cluster-heads de uma determinada mega-

região como mostra a Figura 3-15 . Como estamos tratando de uma informação 

de extrema importância para a rede, a mensagem contendo tal informação é 

cifrada usando ECC. 

Após receber a chave da mega-região, o cluster-head repassa a chave 

para todos os nós guardiões do cluster em um processo igual ao estabelecimento 

de chaves do cluster. O cluster-head deriva as chaves dos nós guardiões e envia 

a chave da mega-região para cada nó guardião. A chave da mega-região é 

utilizada pela estação base para enviar mensagens criptografadas para uma 

determinada mega-região. Por exemplo, a estação base envia uma requisição a 

uma mega-região onde são requisitadas as leituras de temperatura que 
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excederem 35º. Os cluster-heads e nós guardiões entendem essa requisição que 

é passada aos nós comuns pelo cluster-heads. Outro uso da chave da mega 

região é a comunicação entre cluster-heads ou entre nós guardiões de diferentes 

clusters. 

 

Figura 3-15 Estabelecendo a chave da mega-região 

O SM-Sens não possui uma chave para comunicação em broadcast da 

estação base. No entanto, o SM-Sens utiliza mega-regiões que permite a estação 

base enviar mensagens criptografas a uma parte da rede A utilização das mega-

regiões permite um nível a mais de segurança na rede, já que um nó capturado 

de uma porção da rede fornece chaves para o entendimento de mensagens em 

sua mega-região e também e em seu cluster. No entanto, estas chaves não 

podem ser utilizadas para decifrar mensagens de outras partes da rede. 

As mensagens enviadas pela estação base para uma região são 

descriptografadas pelos cluster-heads e nós guardiões. Os cluster-heads então 

repassam a mensagem aos nós filhos. Neste caso, o papel dos nós guardiões é 

verificar se a mensagem que o cluster-head enviou é a mesma que a estação 

base enviou. 

3.5 Funcionamento do SM-Sens 

Nesta seção descrevemos o funcionamento dos componentes do SM-Sens 

com relação ao papel executado pelo nó sensor. 
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3.5.1 Nó Comum 

O comportamento de um nó sem funcionalidades adicionais é ilustrado 

na Figura 3-16. A aplicação (SenseSend) solicita o envio dos dados  

(sendData). A camada de distribuição invoca o método RTS (Request to 

Send) implementado pela componente Transport e coloca os dados no 

componente BufferM (putInBuffer). Após a camada de transporte liberar 

o envio da mensagem (CTS), os dados são retirados do buffer e a camada de 

distribuição invoca o método getRoutingInfo, implementado pelo 

componente de roteamento (RouteControlC). 

 

 Figura 3-16 – Diagrama de seqüência do envio de uma mensagem  

O componente de roteamento possui informações sobre o papel que o nó 

desempenha na rede. Baseado no papel do nó sensor a criptografia é solicitada. 

No caso da figura é solicitada a criptografia RC5 através do método 

encryptRC5 que é implementado pelo componente de 

segurança(SecurityC). No passo 8 o componente de roteamento retorna 

uma mensagem criptografada para a camada de distribuição. Por fim, a camada 

de distribuição invoca o método Send implementado pela camada de infra-

estrutura que envia a mensagem. 
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3.5.2 Gateway 

O funcionamento de um nó gateway é mostrado na Figura 3-17. É 

importante observar que um nó gateway também tem funcionalidades de um nó 

comum, no entanto, essa funcionalidade não é mostrada na figura.  

 

Figura 3-17 – Diagrama de seqüência do roteamento de mensagens 

O componente de Transporte (Transport) dispara um evento 

ReceiveDone para a camada de roteamento (RouteControlC), o evento 

carrega uma mensagem recebida pelo Transporte. O componente de roteamento 

invoca o método sha1 do componente de segurança (SHA1M). O método faz a 

checagem da integridade da mensagem. Caso a mensagem não esteja 

corrompida, o componente de segurança retorna a mensagem para o 

componente de roteamento. Por sua vez, o roteamento verifica se o nó é destino 

da mensagem, caso não seja o nó em questão, a tabela de roteamento (TableM) 

é consultada através da invocação do método getNextNode. O componente 

da tabela de roteamento (TableM) retorna, ao roteamento, as informações do 

próximo nó a ser utilizado. Então, o componente de roteamento preenche as 

informações de roteamento e solicita o encaminhamento da mensagem para a 

camada de transporte (routingDone) 
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3.5.3 Cluster-head 

A Figura 3-18 ilustra o recebimento de mensagens por parte de um 

cluster-head. Os primeiros passos são idênticos ao de um nó gateway, i.e., a 

mensagem tem seu destino e integridades checados. 

 

Figura 3-18- Diagrama de seqüência do recebimento de uma mensagem 

Após verificada a integridade (componente SHA1M), a mensagem é 

descriptografada pelo componente de segurança de criptografia simétrica 

(RC5M). Depois de descriptografados, os dados da mensagem são 

encaminhados à camada de distribuição que distribui os dados para os demais 

serviços. No exemplo da figura o componente de agregação (AggregationC) 

recebeu os dados da camada de transporte para agregá-los.Terminada a 

agregação dos dados, o componente AggregationC solicita o envio da 

mensagem pela camada de distribuição. A partir deste ponto o funcionamento 

do envio é similar ao exemplificado na . No entanto, ao invés da criptografia ser 

realizada pelo componente RC5M, ela é realizada pelo componente ECIESC, já 

que as mensagens do cluster-head para a estação base são criptografadas usando 

o algoritmo ECC. 
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3.6 Considerações Finais 

Neste capítulo apresentamos SM-Sens.  Foi apresentada uma visão geral 

do middleware descrevendo sua funcionalidade de acordo com os requisitos de 

middleware para RSSF apresentados no capítulo anterior. Em seguida foram 

apresentados os componente que compõem a arquitetura do middleware assim 

como uma descrição detalhada de suas implementações.
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4  
 

Análise de Segurança 

" Não é no silêncio que os homens se fazem, 

mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão” 

 

Paulo Freire. 

 

este capitulo é analisada a segurança do SM-Sens, mostrando os pontos 

fortes e fracos da proposta apresentada. São analisadas inicialmente as 

defesas do middleware por tipo de ataque sofrido. Depois é analisado o impacto 

da captura de nós sensores, descrevendo o comportamento da rede em relação 

ao comprometimento de nós com papéis diferentes. Por fim, é analisado o 

consumo de energia do SM-Sens variando parâmetros de segurança e tipo de 

criptografia.  

4.1 Sobrevivência da rede 

Nesta seção analisamos a política de segurança em conjunto com o 

algoritmo de roteamento proposto. A análise se baseia nas premissas a seguir: 

N
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• Comunicações da estação base são sempre seguras e suas 

mensagens são autenticadas. A estação base nunca é 

comprometida. 

• No momento da implantação da rede todos os nós são confiáveis. 

• Após a implantação, qualquer nó da rede pode ser comprometido, 

ou pode sofrer ataques de qualquer natureza. 

• Se um nó é comprometido, automaticamente o atacante tem acesso 

a todas as chaves do nó sensor. 

• Apenas os nós com papel de cluster-head ou gateway podem 

receber mensagens a todo instante. 

• Os nós possuem o mesmo alcance de rádio, portanto possuem 

links bi-direcionais 

Quando a rede tem um ou mais de seus nós comprometidos, a extensão 

do dano depende do papel que o nó desempenha na rede. Nas seções seguintes 

são analisados os comportamentos da rede em relação a intrusos atacando a rede 

como nós legítimos, ou seja, atacando a rede com nós capturados. 

4.1.1 Nó Comum  Capturado 

Se um nó comum é capturado por um atacante, ele pode enviar 

informações erradas para o cluster-head.  O dano causado aos dados do cluster 

depende do número de nós comuns comprometidos. Os dados que o cluster-

head agrega podem apresentar uma discrepância com o valor real. Por exemplo, 

um cluster-head calcula a média dos dados recebidos para agregação, e quanto 

mais nós intrusos enviando dados errado, mais distorcida é a medida em 

comparação ao valor real.  Portanto, um algoritmo de detecção de intrusos (ver 

Seção 3.3.6) é utilizado nos cluster-heads.  

Após detectado o comprometimento do nó comum, o cluster-head exclui 

o nó da rede e gera uma nova chave de cluster. Depois de gerada a chave, o 

cluster-head inicia uma rodada de comunicação com os membros do cluster ou 

região para estabelecer a nova chave. 



58 Análise de Segurança 

 

4.1.2 Nó Guardião Comprometido 

Como a estação base usa um algoritmo de detecção de intrusos 

comparando os dados do cluster-head e dos nós guardiões do cluster, um nó 

guardião comprometido pode enviar informações diferentes das informações do 

cluster-head.  As informações erradas têm como finalidade desacreditar as 

informações do cluster-head e, assim, fazer com que a estação base exclua o 

cluster-head da rede.  

Para tanto, o atacante tem que capturar ghi
! j + 1 nós guardiões, sendo kl 

o número de nós guardiões no cluster, e enviar as informações erradas, antes 

que a intrusão dos nós guardiões seja detectada. De fato, o número de nós 

guardiões comprometidos deve ser maior que a metade do número de nós 

guardiões para que o atacante consiga que a estação base identifique um nó 

legítimo como um intruso.  

É importante observar que, ao enviar informações erradas para a estação 

base, o nó guardião pode fazer com que a estação base exclua o cluster-head, 

caso o intruso possua a maioria dos nós guardiões. No entanto, o nó guardião 

pode ser excluído, caso envie informações diferentes da maioria dos demais nós 

sensores. 

Caso seja detectada a presença de um intruso como nó guardião, a 

estação base deve distribuir novas chaves para a mega-região afetada. Como os 

nós guardiões possuem chaves de cluster e da mega-região, o comprometimento 

dos mesmos faz com que essas chaves tenham que ser trocadas. 

4.1.3 Nó Gateway Capturado 

Nós gateways comprometidos afetam o roteamento das mensagens. 

Portanto, um gateway comprometido pode não encaminhar uma mensagem ou 

ainda enviar uma mensagem diferente ao invés da mensagem que deveria ser 

encaminhada.  

No entanto, o impacto do comprometimento de um nó gateway é 

minimizado devido ao não favorecimento de rotas. Como todas as rotas são 

utilizadas igualmente, o comprometimento de um nó da rota não impede o 

funcionamento da rede. Além disso, os gateways adicionam um código de 

integridade de mensagens que pode ser checado por qualquer nó. Portanto, ao 
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enviar uma mensagem de um nó 6$ para outro 6!, o gateway 6$ que envia a 

mensagem aguarda que o próximo nó encaminhe a mensagem.  

Como os nós possuem links bi-direcionais, o nó que enviou a mensagem 

a receberá a mesma mensagem assim que o próximo nó encaminhá-la 

novamente a mensagem. Assim, o nó pode verificar se a mensagem foi ou não 

alterada. Em caso da mensagem ter sido alterada ou não ter sido encaminhada 

pelo nó 6!, o gateway 6$ encaminhará a mensagem por outro nó. 

4.1.4 Cluster-head comprometido 

No caso do cluster-head estar comprometido, os nós guardiões podem 

detectar este comportamento e posteriormente remover o cluster-head da rede 

com ordens da estação base.  Os nós guardiões periodicamente entram em modo 

promíscuo e trabalham como o cluster-head.  

Para considerar um clusterhead comprometido, os dados enviados por 

nós guardiões devem ser discrepantes dos resultados do clusterhead. Portanto, 

para excluir da rede um clusterhead legítimo, nós guardiões devem estar 

comprometidos como discutido na Seção 4.1.2 

Os dados dos sensores perto do guardião são agregados, cifrados, 

autenticados e a mensagem é enviada a estação base. É importante observar que 

os dados gerados pelos nós guardiões não são em hipótese alguma roteados por 

qualquer cluster-head da rede. Isto ocorre pois a função dos nós guardiões é 

vigiar as ações dos cluster-heads com a finalidade de impedir que um intruso 

tenha informações privilegiadas de uma região. Logo as mensagens dos nós 

guardiões não podem ser roteadas pelo nó monitorado. 

A estação faz uma comparação entre os resultados e avalia se o cluster-

head foi comprometido. Em caso positivo, a estação base elegerá um dos nós 

guardiões como cluster-head e enviará uma nova chave mestra.  

 É importante observar que ao receber a mensagem da estação base, os 

nós sensores irão excluir a chave privada referente à chave mestra 

comprometida. Desta forma, o cluster-head comprometido não poderá se 

comunicar com os outros nós sensores, pois sua chave mestra não será mais 

utilizada no cluster comprometido. 
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4.2 Defesa contra ataques 

Nesta seção é apresentado o comportamento do SM-Sens em relação aos 

ataques sofridos pela rede.  

4.2.1 Inserção, réplica e alteração das mensagens 

Neste tipo de ataque, o intruso injeta, altera ou replica mensagens 

anteriores para a rede, fazendo com que a rede use recursos desnecessariamente. 

Para prevenir estes tipos de ataque o SM-Sens utiliza contadores e um MAC 

(ver Seção 2.3.1) em cada mensagem. 

Cada nó da rede possui um contador individual que é incrementado 

quando uma mensagem nova é enviada. Os nós, que encaminham ou recebem 

estas mensagens, registram o último número de seqüência de cada mensagem 

com origem diferente. A  Figura 4-1 mostra um exemplo onde um nó 

comprometido envia mensagens para a rede. 

Primeiramente, o nó k$ envia uma mensagem com o número de 

seqüência 023 e os nós aceitam a mensagem. Depois, o nó k! envia uma cópia 

da mensagem para a rede. Como a mensagem possui o mesmo número de 

sequência da mensagem anterior, ela é descartada pelos nós sensores.  

 Figura 4-1 - Uso do número de seqüência 

O contador nas mensagens evita que ela possa ser replicada. O SM-Sens 

verifica o contador para identificar se o número daquela mensagem já foi 
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utilizado pelo nó que a enviou. Além de verificar o contador, o SM-Sens 

também verifica o MAC da mensagem.  

A Figura 4-2 mostra o uso do MAC para defesa contra alteração de 

mensagens. 

Figura 4-2- Defesas contra alteração de mensagens 

O MAC da mensagem identifica a mensagem a ser enviada. O algoritmo 

de autenticação SHA-1 (ver Seção 2.3.1) verifica a integridade do o cabeçalho 

da mensagem,  o número de seqüência e o dado criptografado. Portanto, se um 

atacante alterar um dado da mensagem a ser enviada gerará uma inconsistência 

com o MAC da mensagem original. Logo, o nó que recebe a mensagem 

modificada irá descartá-la. 

A Figura 4-2A mostra um nó gateways k& enviando uma mensagem a ser 

roteada pelo no k!. O nó k! é um nó intruso e pode lançar uma variedade de 

ataques na rede. A Figura 4-2B mostra que o nó k! altera o número de 
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seqüência da mensagem e envia a mensagem para a rede. A Figura 4-2C mostra 

o atacante alterando os dados da mensagem e utilizando o MAC original.  Para 

ambos os casos, os nós sensores que recebem a mensagem geram o MAC dos 

dados e comparam com o MAC que veio com a mensagem. Como a mensagem 

foi alterada, ela é descartada. 

No entanto, se o intruso modificar os dados da mensagem e gerar um 

novo MAC da mensagem (Figura 4-2D), o nó que recebe a mensagem não pode 

identificar a fraude na mensagem, pois o MAC confere com os dados. Neste 

caso, a identificação da fraude é realizada pelo nó k& que enviou a mensagem 

ao nó fraudador k!.  

O nó k&, que possui um link bi-direcional com nó k!, detecta que a 

mensagem foi alterada, pois ao receber a mensagem enviada pelo k!, verifica 

que o MAC da mensagem enviada por ele é diferente do MAC da mensagem 

enviada por k& a k!. Neste caso, o nó k& notifica ao cluster-head que o nó k! 

está alterando mensagens.  

Se o cluster-head receber notificações de 6 nós diferentes (três na 

implementação), o nó k& é considerado intruso. Então, o cluster-head envia 

notificações aos nós do cluster e a outros cluster-heads que o nó k! deve ser 

descartado da rede por estar defeituoso. Note que a informação é confirmada 

pelos nós guardiões. Neste caso os nós gateways retiram o nó em questão de sua 

tabela de rotas. 

4.2.2 Ataque de encaminhamento seletivo, buraco negro e sink hole 

No ataque de encaminhamento seletivo, o nó atacante seleciona apenas as 

informações que devem ser encaminhadas pela rede. No ataque do buraco negro 

(black hole) o atacante não encaminha nenhuma mensagem para a rede. Em 

ambos os casos, o funcionamento é similar ao mostrado na  Figura 4-2D, onde o 

nó que encaminhou a mensagem vigia o comportamento do nó intruso. Então, 

ao detectar que o nó intruso está encaminhando apenas algumas mensagens, é 

notificada a presença do nó intruso para o cluster-head. 

Ataques como o Sinkhole, no qual o nó envia mensagens a outros 

notificando rotas atrativas, não alteram o comportamento do SM-Sens, já que 

ele divide o roteamento de mensagens entre os nós gateway. Portanto, ataques 



 

em que os nós atacantes de alguma forma alteram o conteúdo do roteamento são 

possíveis, porém tem seu impacto diminuído diante do grande número de rotas

Além disso, mecanismos de detecção de intrusos

para excluir o nó da rede.

4.2.3  Sybil 

Ataques que um nó malicioso tenta forjar sua identidade ou ainda que 

tenta simular o comportamento de mais de um nó são ineficazes devido à 

autenticação das mensagens. Q

clusterhead contém os dados cifrados com a chave do 

autenticação de mensagens com a chave privada do sensor. Como essa chave 

privada é pré-distribuída e não pode ser derivada pelo 

mensagens do nó malicioso.

4.2.4 Buraco de minhoca

O ataque de buraco de minhoca é de difícil detecção. Isto ocorre pois o 

atacante não altera mensagens da rede. O ataque de buraco de minhoca ocorre 

quando dois atacantes na rede trocam informações legítimas que são replicadas 

no destino do ataque. 

de minhoca. 

Figura 

Na figura, dois a

canal mais rápido que a propagação de mensagem da rede

informações legítimas, que ocorrem na origem do ataque, são propagadas para o 
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cantes de alguma forma alteram o conteúdo do roteamento são 

m tem seu impacto diminuído diante do grande número de rotas

disso, mecanismos de detecção de intrusos (ver Seção3.3.6

para excluir o nó da rede. 

Ataques que um nó malicioso tenta forjar sua identidade ou ainda que 

tenta simular o comportamento de mais de um nó são ineficazes devido à 

autenticação das mensagens. Qualquer mensagem que um nó envia ao seu 

contém os dados cifrados com a chave do cluster

autenticação de mensagens com a chave privada do sensor. Como essa chave 

distribuída e não pode ser derivada pelo nó, a rede re

mensagens do nó malicioso. 

Buraco de minhoca (Wormhole) 

ataque de buraco de minhoca é de difícil detecção. Isto ocorre pois o 

atacante não altera mensagens da rede. O ataque de buraco de minhoca ocorre 

quando dois atacantes na rede trocam informações legítimas que são replicadas 

no destino do ataque. Por exemplo, a Figura 4-3 demonstra o ataque de buraco 

Figura 4-3 – Ataque de buraco de minhoca

dois atacantes trocam informações sobre a rede através de um 

canal mais rápido que a propagação de mensagem da rede

informações legítimas, que ocorrem na origem do ataque, são propagadas para o 
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cantes de alguma forma alteram o conteúdo do roteamento são 

m tem seu impacto diminuído diante do grande número de rotas. 

3.3.6) são utilizados 

Ataques que um nó malicioso tenta forjar sua identidade ou ainda que 

tenta simular o comportamento de mais de um nó são ineficazes devido à 

ualquer mensagem que um nó envia ao seu 

cluster e um código de 

autenticação de mensagens com a chave privada do sensor. Como essa chave 

, a rede rejeita as 

ataque de buraco de minhoca é de difícil detecção. Isto ocorre pois o 

atacante não altera mensagens da rede. O ataque de buraco de minhoca ocorre 

quando dois atacantes na rede trocam informações legítimas que são replicadas 

demonstra o ataque de buraco 

 

Ataque de buraco de minhoca 

tacantes trocam informações sobre a rede através de um 

canal mais rápido que a propagação de mensagem da rede. Portanto, as 

informações legítimas, que ocorrem na origem do ataque, são propagadas para o 
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destino, fazendo com que os nós no destino considerem as informações 

legítimas.  

No SM-Sens, presume-se que no momento da implantação da rede não há 

intrusos ou atacantes. Portanto, os nós sensores têm conhecimento de todos os 

nós vizinhos e não poderiam adicionar posteriormente uma nova rota por um nó 

que não é conhecido como seu vizinho.   

4.3 Experimento 

Com a finalidade de validar foram realizados experimentos em nós 

sensores Mica2 [44]. O middleware foi instalado em 3 nós sensores que foram 

colocados a 10 metros um do outro como mostra a Figura 4-4. 

 

Figura 4-4 – Experimento. 

 Cada nó foi instalado com um papel diferente. Os dados da aplicação 

foram agregados pelo cluster-head, enviados a estação base e decifrados. 

Devido a quantidade disponível de nós sensores foram realizadas simulações 

para analisar o middleware. 



 

4.4 Simulação 

Nesta secção são analisados os resultados da simulação do SM

Primeiramente, discute

realizar avaliação. Em

energia da CPU e Rádio

A rede de sensores simulada é composta de 

em uma área de 1800 

outros nós, 5 destes são nós guardiões.

cluster foi escolhido para que possa ser observado o comportamento dos mesmo 

sem que haja muitas colisões

cluster-heads estão dispostos a cada 15 metros horizo

Figura 4-5 mostra a disposição dos nós sensores no campo de atuação

não existe comunicação direta entre 

nós sensores é realizada através dos nós 

Os nós sensores que participam do 

máximo 10 m (alcance do rádio)

realizadas usando Avrora

e analise de programas desenvolvidos para os sensores Mica2 e 
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Nesta secção são analisados os resultados da simulação do SM

Primeiramente, discutem-se detalhes da aplicação e o passo-a-

Em seguida, são apresentadas as análises

da CPU e Rádio, assim como o tempo de notificação da estação base. 

Figura 4-5- Topologia da rede 

ensores simulada é composta de 269 nós sensores dispostos 

rea de 1800 o! (60 x 30). Cada cluster-head tem em seu 

outros nós, 5 destes são nós guardiões.Os número de nós sensores em cada 

foi escolhido para que possa ser observado o comportamento dos mesmo 

sem que haja muitas colisões A estação base se encontra no ponto (30,15). Os 

estão dispostos a cada 15 metros horizontal e verticalmente. A 

mostra a disposição dos nós sensores no campo de atuação

ão existe comunicação direta entre cluster-heads, a comunicação entre estes 

nós sensores é realizada através dos nós gateways.  

Os nós sensores que participam do cluster estão a uma distâ

(alcance do rádio) do cluster-head. As simulações foram 

realizadas usando Avrora [39], que é um conjunto de ferramentas de simulação 

se de programas desenvolvidos para os sensores Mica2 e 
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Nesta secção são analisados os resultados da simulação do SM-Sens. 

-passo usado para 

análises de consumo de 

assim como o tempo de notificação da estação base.  

 

nós sensores dispostos 

tem em seu cluster 17 

Os número de nós sensores em cada 

foi escolhido para que possa ser observado o comportamento dos mesmo 

base se encontra no ponto (30,15). Os 

ntal e verticalmente. A 

mostra a disposição dos nós sensores no campo de atuação. Note que 

a comunicação entre estes 

estão a uma distância de no 

As simulações foram 

, que é um conjunto de ferramentas de simulação 

se de programas desenvolvidos para os sensores Mica2 e MicaZ.  Os 
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tempos e as aplicações utilizadas em cada simulação dependeram das medidas 

de interesse. As medidas de interesse foram o consumo de energia da CPU 

consumo devido às transmissões, e o tempo de notificação da rede mediante a 

um evento 

4.4.1 CPU (processamento) 

O consumo de energia da CPU é de interesse da avaliação, pois, a 

criptografia de curvas elípticas tem um processamento intenso: para 

criptografar os dados são necessárias milhares de operações de multiplicação. 

Portanto, a análise do consumo da CPU revela o impacto do uso de ECC no 

SM-Sens. 

Para tanto, utilizamos a aplicação 'RadioSense' do TinyOS. Esta 

aplicação usa os sensores para sentir o ambiente a cada 1 minuto. As leituras 

dos sensores são enviadas para o cluster-head. O cluster-head agrega os dados 

dos nós comuns e transmite os dados para a estação base. Os nós guardiões se 

comportam como cluster-head a cada 5 minutos pois como o nó guardião não 

pode vigiar constantemente as ações do cluster-head, por isso escolhemos 

aleatoriamente que os nós guardiões iriam vigiar o cluster-head durante 20% do 

tempo. Cada experimento foi realizado durante 20 minutos (tempo suficiente 

para observar as diferenças). A simulação completa realizou 10 experimentos 

com a finalidade de comparar o consumo de energia da CPU da aplicação 

usando o SM-Sens com o serviço de segurança habilitado e desabilitado. A 

Figura 4-6 mostra o gráfico do consumo de energia da CPU sendo o cluster-

head, nó comum ,gateway e guardião representados por CH,NO,GW e GN 

respectivamente 
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Figura 4-6-Comparação do consumo da CPU 

Como esperado, os nós sensores com o serviço de segurança inativo 

apresentaram um consumo de energia similar. Ao habilitar o serviço de 

segurança o cluster-head (CH) tem um aumento significativo em seu consumo. 

De fato, o cluster-head fica ativo a maioria do tempo 99,87% (ver Figura 4-7) 

devido às ações de criptografar, descriptografar e checar a integridade da 

mensagem. 

 

Figura 4-7 – Uso da CPU 

É importante observar que além das ações desempenhadas pelos nós 

sensores que são referentes ao papel que eles desempenham os nós também 

efetuam as ações dos nós comuns na maior parte do tempo. Quando o serviço de 

criptografia está ativo os nós gateways (GW) têm um processamento 33,49% 

maior que o gasto de um nó comum(NO), devido ao processamento e 

roteamento das mensagens encaminhadas. De forma similar, os nós 

guardiões(GN) têm um processamento 345,82% maior que os nós comuns(NO) 
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quando o serviço de criptografia está ativo. Este fato ocorre porque os nós 

guardiões efetuam ações como descriptografar e validar dados dos nós sensores 

comuns e da estação base e criptografar dados a serem enviados para esta.  

No entanto, a freqüência com que o nó guardião realiza estas ações é 

baixa. Além disto, o uso de criptografia simétrica não aumenta muito a 

demanda por processamento. O consumo de energia dos nós gateways (GW) 

também se assemelha aos nós comuns (NO), pois eles não realizam ações de 

criptografar e descriptografar dados. No entanto, os nós verificam a integridade 

das mensagens utilizando o algoritmo SHA-1 (ver Seção 2.3.1). Portanto, 

quando usam o serviço de segurança, os nós gateways ficaram ativos durante 

3,19% do tempo de simulação. 

Os nós comuns são os que realizam menos processamento, pois eles 

apenas descriptografam algumas mensagens do cluster-head e criptografam 

suas mensagens de dados, permanecendo ativos durante 2,4%.  

O alto processamento do cluster-head assim como o baixo processamento 

dos outros nós são explicados com a análise dos algoritmos de criptografia 

utilizados.  A Tabela 4-1mostra os tempos de processamento das operações dos 

dois algoritmos. 

Tabela 4-1- Tempo das operações de criptografia 

Operações Tempo(ms) 

ECC 

Gerar Chave Publica 1288,5 
Cifrar Mensagem 3907,46 
Decifrar Mensagem 2632,66 
Estabelecer Chaves 2117,43 

  SHA-1 8,18 

RC5 
Cifrar Mensagem 29,39 
Decifrar Mensagem 29,24 

 

Os tempos apresentados na tabela foram medidos através de simulações 

das operações isoladamente. As aplicações foram simuladas durante 40 

minutos.  A Tabela 4-2 mostra que o tempo de ciframento de dados do ECC é 

muito maior que o do RC5, o ECC demora 3907,47 ms  para cifrar a mensagem, 

enquanto que o RC5 utiliza apenas 29,39 ms. Como explicado na Seção Serviço 

de Segurança3.3.7 os nós comuns, gateways e guardiões usam RC5 e apenas os 



 Análise de Segurança 69 

 

cluster-heads usam ECC. Conseqüentemente, temos uma maior utilização do 

componente CPU nos cluster-heads. 

4.4.2 Rádio (Transmissões) 

Nesta seção são comparados o consumo de energia do envio de 

mensagens criptografadas com ECC e RC5. A Tabela 4-2 mostra a energia 

consumida para enviar mensagens criptografadas com algoritmos diferentes. 

Tabela 4-2 – Consumo de energia para envio de uma mensagem 

Mensagem Energia (mJ) 

Cifrada com RC5 0,00496 
Cifrada com ECC 0,01370 

Para obter estes resultados, duas aplicações foram utilizadas: a primeira 

utilizando apenas mensagens criptografadas com ECC e a segunda com RC5. As 

duas aplicações foram simuladas durante 40 minutos. Os resultados obtidos são 

a média da energia consumida pelas mensagens enviadas. O consumo de energia 

de envio da mensagem é proporcional ao seu tamanho em bytes.  

4.4.3 Agregação de mensagens 

O consumo de energia do SM-Sens também é avaliado quanto ao número 

de mensagens agregadas antes do resultado ser enviada para a estação base. 

Para fazer esta análise, foram realizadas simulações no cenário da Figura 4-5 

variando o número de mensagens agregadas e o tipo de criptografia. No 

primeiro cenário foi usado o ECC para criptografar as mensagens enviadas à 

estação base, e no segundo foi usado o RC5. Em ambos os cenários o cluster-

head descriptografa 20, 30, 40, 50 e 60 mensagens usando RC5. O resultado é 

mostrado na Figura 4-8.  

Como esperado, os resultados das simulações mostram que o ECC tem  

um consumo de energia 296,8% superior ao do RC5 quando a agregação ocorre 

com 20 mensagens. O consumo de energia diminui à medida que mais 

mensagens são agregadas, pois são enviadas menos mensagens do cluster-head 

para a estação base. Quando ao envio da mensagem a estação base ocorre 

depois de agregadas 60 mensagens o consumo de energia do ECC é 176,45% 

superior ao RC5. 
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 Figura 4-8 – Consumo de energia do cluster-head em relação ao numero 
de mensagem agregadas e tipo de criptografia utilizada 

 

Embora o processamento de mensagens acarrete em um grande consumo 

de energia, a utilização de ECC é desejável quando o requisito de segurança for 

muito forte, como no caso de aplicações militares. Caso a aplicação exija que a 

confidencialidade dos dados não seja tão forte, podemos usar o algoritmo das 

curvas elípticas apenas para criação e troca de chaves entre os participantes.   

4.5 Considerações finais 

Neste capítulo foram apresentadas as análises da segurança e do consumo 

de energia do SM-Sens. Os serviços do SM-Sens previnem a rede contra vários 

tipos de ataques: inserção, réplica e alteração das mensagens assim como sybil, 

buraco de minhoca, encaminhamento seletivo entre outros. 

A utilização de nós guardiões para monitoramento das atividades dos 

cluster-heads, assim como a dos nós gateways para o monitoramento dos 

mesmos, cria um ambiente propicio à detecção de intrusos e ataques na rede. A 

análise do consumo de energia mostrou que embora custoso o uso de 

criptografia de curvas elípticas é viável. Além disso, o uso da criptografia 

assimétrica aumenta o nível de segurança da rede, já que não há algoritmo que 

resolva o problema do logaritmo discreto em curvas elípticas em tempo sub-

exponencial.  
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Trabalhos Relacionados 
 

" Não é no silêncio que os homens se fazem, 

mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão” 

 

Paulo Freire. 

 

 

ste capítulo apresenta os principais trabalhos relacionados à área de 

middleware para RSSF e segurança em RSSF. Os trabalhos 

relacionados a middleware são classificados e apresentados de acordo 

com o modelo de programação provido pelo middleware para a construção das 

aplicações. Em relação à segurança em RSSF, são analisadas as principais 

estratégias de segurança para as RSSF, comparando-as com o que foi 

implementado no SM-Sens. 

5.1 Apresentação 

O principal objetivo de um middleware para RSSF é facilitar o 

desenvolvimento, a manutenção, a implantação e a execução de aplicações de 

sensoriamento. Para que isto ocorra, é necessário incluir mecanismos para 

solicitar tarefas de sensoriamento, comunicar essas tarefas para RSSFs, 

E
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coordenar os nós sensores, agregar dados e reportar o resultado de volta para o 

solicitante. Além disso, mecanismos e abstrações para tratar com as 

heterogeneidade dos nós sensores devem ser fornecidos. 

Nas seções a seguir são apresentados diversos sistemas de middleware, 

divididos em quatro categorias [13]: Base de dados, orientados a QoS, baseado 

em eventos e Máquina virtual.  

5.2 Middleware Inspirado em Base de Dados 

Nestes tipos de middleware, a RSSF é vista arquiteturalmente como uma 

base de dados, ou seja, o middleware provê uma solução de base de dados 

distribuídas que é apropriado para o ambiente escasso de recursos como a 

RSSF. Estes sistemas de middleware provêem uma interface amigável, parecida 

com SQL, para realização de consultas. Portanto, o usuário do middleware 

precisa entender a linguagem de consultas ao invés de programar as 

funcionalidades necessárias em C ou nesC. Os sistemas de middleware realizam 

a distribuição das consultas e o roteamentos das mensagens. 

5.2.1 Cougar 

No Cougar [6] os dados dos sensores são considerados como uma base de 

dados relacional virtual e as operações de gerenciamento da RSSF são 

implementadas na forma de consultas usando uma linguagem semelhante à 

SQL. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

classificação ou rastreamento de objetos físicos.  
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Cougar adota a abordagem de armazenamento (warehousing) para o 

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

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

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

processamento das consultas acontece em uma base de dados enquanto que 

funções de processamento de sinais são executadas nos nós envolvidos na 

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

interação com os sensores remotos. Em cada nó, um engenho de execução de 

consulta simplificado é responsável pela execução das funções de sinalização 

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

5.2.2 TinyDB 

O TinyDB [24] é um middleware de processamento de consultas 

construído sobre o TinyOS que utiliza o conceito de ACQP (acquisitonal query 

processing). O processamento das consultas acontece dentro da própria RSSF, o 

que reduz o número de mensagens enviadas, promovendo uma redução no 

consumo de energia.  

 Consultas no TinyDB são analisadas na estação base que executa uma 

otimização nas consultas para escolher a ordem de seleção, ordenação e junção 

das amostras com a finalidade de consumir o mínimo de energia. 

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

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

disseminação de consultas e coleta de resultados projetada para permitir que 

cada nó (parent node) determine se algum dos nós filhos (children nodes) irá 

participar em uma dada consulta sobre um determinado atributo (e.g. 

Luminosidade). 

Na prática, uma SRT é um índice sobre um atributo A que pode ser usado 

para localizar nós que possuem dados relevantes para a consulta. Cada nó 

mantém os valores de A de cada um de seus filhos. Por exemplo: 

SELECT nodeid, light, temp 

 FROM sensors 

 SAMPLE PERIOD 1s FOR 10s 

A consulta solicita a leitura de luminosidade (light) e temperatura 

(temp) e é enviada aos nós sensores. Cada nó faz a verificação dos predicados 
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dos filhos e, quando um nó satisfaz os predicados de luminosidade e 

temperatura, o nó encaminha a consulta. Essencialmente, a consulta é enviada 

em broadcast pelo estação base (root node). Assim que cada nó recebe a 

consulta, ele deve decidir através da SRT se a consulta se aplica localmente 

e/ou necessita ser encaminhada para seus filhos. Desta forma, no TinyDB, cada 

nó tem seu próprio processador de consultas que processa e agrega dados do 

sensor e mantém todas as informações de roteamento. O nó mais próximo ao 

root node (denominado parent node) combina com seus nós filhos (os children 

nodes) um intervalo de tempo para receber os dados gerados por eles. Todo o 

processo se repete a cada período definido na consulta ou até que um comando 

para finalizar a execução seja lançado. 

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

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

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

No exemplo apresentado, o resultado da consulta é um fluxo de tuplas 

agrupadas em intervalos de tempo de 1 segundo. Cada tupla possui a marca de 

tempo correspondendo ao tempo em que ela foi produzida. 

Além disso, o TinyDB dá suporte a eventos através das chamadas 

consultas baseadas em eventos. Estas consultas podem ser disparadas ou 

finalizadas por eventos gerados por outras consultas ou por um software 

executado no nó. 

5.2.3 Discussão sobre os trabalhos 

O Cougar transmite uma grande quantidade de dados dos nós sem 

nenhum tratamento. No SM-Sens, o processamento é dividido em clusters, os 

dados são agregados no cluster-head e enviados a estação base. 

O SM-Sens mantém uma base de dados com os dados dos cluster-heads 

de toda a rede, a mega-região que a eles pertencem e suas chaves públicas. O 

Cougar precisa manter na base de dados com informações sobre a rede para a 

realização das consultas, e.g., a localização dos nós da rede. Desta forma a 

quantidade de informações mantidas pelo SM-Sens é relativamente menor que 

as informações mantidas pelo COUGAR 
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O TinyDB apresenta uma nova perspectiva para processamento de 

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

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

agregação dos dados e instalações de eventos. No entanto, no TinyDB uma 

requisição é disseminada por toda a rede através de uma semântica de 

roteamento em árvore. No SM-Sens, requisições da estação base são enviadas a 

uma região ou mega-região específica. Além disto, não ha nestes sistemas de 

middleware analisados nenhuma implementação de mecanismos de segurança.  

5.3 Middleware Orientado a Mensagem 

Os sistemas de middleware que adotam o modelo de comunicação 

orientado a mensagem suportam naturalmente a comunicação assíncrona, 

permitindo o fraco acoplamento entre transmissores e receptores. Esta 

abordagem é adequada em ambientes pervasivos semelhante à RSSF onde a 

maioria das aplicações é baseada em eventos [13]. 

5.3.1 Mires 

Mires [35] é um middleware orientado a mensagens (MOM) construído 

sobre o TinyOS. A arquitetura do Mires inclui um componente central (serviço 

Publish/Subscribe) e alguns serviços adicionais, tais como a agregação de 

dados. O serviço Publish/Subscribe coordena a comunicação entre os serviços 

do middleware. 

Após a implantação dos sensores no local de interesse, há o 

estabelecimento de rotas. O Mires realiza a troca de mensagens entre os nós 

sensores com a finalidade de estabelecer rotas até o nó sorvedouro da rede. O 

roteamento implementado no Mires é responsável por estabelecer a hierarquia 

de roteamento e adicionalmente implementar o algoritmo de roteamento multi-

hop utilizado para a troca e mensagens. 

Depois de estabelecida as rotas, a aplicação informa ao componente 

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

determinado tópico (e.g., temperatura e umidade). Então, o componente 

dissemina a informação pela rede através das rotas definidas anteriormente. Ao 

receber a mensagem, a aplicação cliente do middleware faz a assinatura do 

tópico. A assinatura consiste no envio de uma mensagem contendo os tópicos 
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de interesse e especificando as políticas e função de agregação desejadas ao nó 

sorvedouro, que por sua vez, transmite essas informações para toda a rede.  

Posteriormente, a aplicação inicia a publicação dos dados monitorados. 

Periodicamente, essa aplicação coleta leitura dos sensores e invoca o 

componente Publish/Subscribe que notifica a outros serviços (como o 

serviço de agregação) da chegada dos tópicos de interesse assinados pela 

aplicação cliente. 

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.  

Outro aspecto a ser observado do Mires refere-se ao a forma de 

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

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

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

por alguma razão. 

O Mires implementa a comunicação Publish/Subscribe similar à provida 

pela camada de distribuição do SM-Sens. Ambos possuem uma fila para envio 

de mensagens. O roteamento do Mires é realizado através de um algoritmo de 

múltiplos saltos. No SM-Sens o roteamento é hierárquico e as rotas são 

utilizadas de forma balanceada. Por fim, o Mires também não provê qualquer 

suporte a segurança. 

5.4 Middleware Baseado em Máquina Virtual 

Sistemas de middleware baseados em máquina virtual [1] [13] escondem 

a heterogeneidade do ambiente e dos recursos de hardware.  O uso de máquinas 

virtuais provê um eficiente mecanismo para suportar dinamismo em RSSFs. 

Aplicações são desenvolvidas em pequenos módulos. O sistema injeta e 

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

virtuais, interpretadores e agentes móveis. 

5.4.1 Maté  

Maté [21] é um interpretador bytecode construído sobre o TinyOS. 

Programas do Maté são divididos em cápsulas com capacidade para 24 

instruções. Este limite permite que uma cápsula possa ser transmitida em único 
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pacote do TinyOS 1.1. Dessa forma, programas maiores podem ser compostos 

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

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

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

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

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

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

cápsulas ocultam o modelo assíncrono e o tratamento de concorrência do 

TinyOS. 

Outra funcionalidade importante do Maté é a atualização dos programas 

na rede. Quando o Maté recebe uma versão mais recente de uma cápsula já 

existente, o middleware executa a instalação. Após um nó executar a cápsula, 

ela pode ser transmitida para outros nós vizinhos. De tempos em tempos, o 

novo código é disseminado pela rede de forma similar a um vírus.  

O Maté tem como objetivo principal o desenvolvimento de aplicações 

adaptativas no TinyOS 1.1, ao contrário do SM-Sens (implementado no TinyOS 

2.1), que tem seu foco em serviços de segurança para a rede e não suporta 

adaptação dinâmica. 

5.5 Middleware Dirigido à Aplicação 

Sistemas de middleware dirigidos à aplicação permitem aos 

desenvolvedores negociar com a RSSF os requisitos de qualidade de serviço 

(QoS) exigidos pela aplicação [13]. 

5.5.1 MiLAN 

MiLAN [15] (Middleware Linking Applications and Networks) permite 

que aplicações para RSSFs definam requisitos QoS  e então ajusta as 

características da rede para atender a estes requisitos, e.g.,, número mínimo de 

sensores que fazem cobertura de uma área. Para atender a este requisito, o 

MiLAN recebe informações (i) das aplicações individualmente (e.g., requisitos 

de QoS válidos em um determinado momento e um meio de reunir estes 

requisitos usando diferentes combinações de sensores), (ii) de todo o sistema 

(e.g., incluindo a importância das diferentes aplicações, por exemplo, a 

prioridade de atendimento entre elas) e (iii) da rede de sensores sobre a 



78 Trabalhos Relacionados 

 

disponibilidade dos sensores e recursos, tais como: energia do sensor e largura 

de banda. 

Combinando estas informações, o MiLAN adapta continuamente as 

configurações da rede (por exemplo, especificando quais sensores deveriam 

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

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

enquanto maximiza o tempo de vida da rede. 

Diferentemente de outros sistemas de middleware, , o MiLAN tem uma 

arquitetura que estende a pilha de protocolos de rede, cuja intenção é atender a 

diferentes tipos de redes, tais como: IEEE 802.11 e 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..  

A principal particularidade do MiLAN é permitir que as aplicações para 

RSSF especifiquem requisitos de QoS exigidos em cada tipo de aplicação e 

então realizar ajustes na configuração da rede de modo a atender esses 

requisitos. A proposta do SM-Sens não é controlar os requisitos de QoS para as 

aplicações e sim prover serviço de segurança visando a confiabilidade e 

integridade dos dados assim como a autenticação dos nós sensores. 

5.6 Soluções de Segurança para RSSF 

O SM-Sens tem como foco principal o serviço de segurança e os 

trabalhos apresentados até agora são soluções de middleware que não 

apresentam mecanismos de segurança para as RSSF. Portanto, na seção seguinte 

analisamos soluções de segurança em RSSF. 

5.6.1 SPINS 

SPINS [32] (Security Protocols for Sensor Networks) é um protocolo de 

segurança para RSSF projetado para garantir comunicações seguras nó a nó e 

para garantir a autenticidade das mensagens dos nós que são enviadas para toda 

a rede. O SPINS é construído sobre dois blocos principais: SNEP, pTesla. 

SNEP provê um serviço de criptografia e autenticação de mensagens 

entre os nós vizinhos. Para criptografar mensagens, SNEP utiliza uma chave @q 
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para cifrar os dados da mensagem e outra chave @r para autenticar a mensagem 

criptografada. Além das chaves para criptografia, também é utilizado um 

contador compartilhado entre os nós destinos.  Este contador é utilizado 

juntamente com a chave de criptografia para computar um segredo diferente a 

cada mensagem. Além disso, o contador é adicionado ao MAC da mensagem, 

evitando assim que a mensagem possa ser reintroduzida na rede. 

Outra parte do protocolo é o pTesla, que é utilizado para autenticação de 

mensagens em broadcast. Para o  funcionamento do protocolo, os sensores 

devem ter um temporizador sincronizado. Primeiro, a estação base gera uma 

seqüência de chaves criptográficas (key chain) e escolhe aleatoriamente uma 

chave desse grupo. Usando uma função hash de mão única (SHA-1 , MD5), o 

nó gera outras chaves, ou seja, @Bs& = - g-t-(@B)uj onde F() é uma função 

hash e n é a quantidade de espaços fixos de duração t em que o tempo é 

dividido. 

Nestes intervalos de tempo as comunicações da estação base são 

autenticadas usando a chave @C, sendo  v < _. A chave @C usada na autenticação 

das mensagens é enviada para todos os nós da rede depois de um tempo w do 

fim do i-ésimo espaço de tempo. Assim, um atacante não poderia usar a chave 

para falsificar uma mensagem. A partir de @C é possível derivar todas as chaves 

anteriores @e … @Cs$, mas não é possível conseguir a chave @Cx$. 

5.6.2 TinySEC 

TinySEC [19] é um camada de segurança que provê serviços de 

criptografia e autenticação às aplicações em RSSF. TinySec é o sucessor do 

SNEP e foi incorporado ao TinyOS 1.0.O TinySEC define dois tipos de pacotes, 

TinySec-Auth, para mensagens que são apenas autenticadas, e TinySec-AE, 

para mensagens criptografadas e autenticadas. As mensagens TinySech-AE tem 

8 bytes de cabeçalho, até 29 bytes de conteúdo e 4 bytes de MAC, somando 41 

bytes de mensagem. O algoritmo de autenticação da mensagem é computado 

sobre o conteúdo e o cabeçalho da mensagem. A camada de segurança prevê a 

utilização de algoritmos simétricos, tendo como padrão o algoritmo Skipjack 

[30]. 
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5.6.3 LEAP 

O protocolo LEAP [43] (Localized Encryption and Authentication 

Protocol) foi projetado para garantir comunicações seguras nas RSSFs 

fornecendo confidencialidade e autenticação. LEAP provê um serviço de 

estabelecimento de quatro tipos de chaves criptográficas: chave individual 

(individual key), compartilhada entre cada nó e a estação base, chave ponto-a-

ponto (pairwise key), compartilhada entre um nó e um de seus vizinhos e usada 

para comunicação nó-a-nó; chave de difusão (cluster key), compartilhada entre 

um nó e todos os seus vizinhos e usada para comunicação em difusão local; e 

chave global (global key), compartilhada por todos os nós da rede. As chaves 

individuais são utilizadas para comunicação com a estação base, é única e a 

estação base possui uma cópia de todas as chaves de todos os nós sensores da 

rede.  

Antes da implantação da rede é instalada nos sensores uma chave mestra. 

De posse da chave mestra, um nó n pode se comunicar com os nós vizinhos 

derivando uma nova chave a partir do ID que é transmitido. Portanto, os nós 

vizinhos a n também podem derivar uma chave Kn para se comunicar com o nó 

em questão. De posse das chaves para comunicação ponto-a-ponto, um nó n 

gera uma chave e a envia para os nós sensores vizinhos criptografada com a 

chave ponto-a-ponto. Por fim, uma chave global é gerada pela estação base e 

enviada a todos os nós sensores. 

5.6.4 Security Manager 

Heo [16] propôs um algoritmo para distribuição de chaves para WPAN 

(Wireless Personal Area Network). O algoritmo proposto usa o conceito de 

Gerenciador de segurança que guarda as chaves públicas de todos os nós da 

rede.  

O algoritmo funciona da seguinte maneira: assim que um novo nó entra 

na rede, um nó Gerenciador de Segurança (Security Manager – geralmente o 

SM é a estação base) envia os parâmetros da curva elíptica e do ponto gerador 

par o novo nó sensor. O nó então gera a chave privada, calcula sua chave 

pública e envia a chave para o Gerenciador de Segurança. Quando os nós 

sensores querem se comunicar, entram em contato com o Gerenciador de 

Segurança e o gerenciador envia as chaves publicas para os nós envolvidos na 
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comunicação. Assim, os nós computam o segredo compartilhado e podem se 

comunicar secretamente. 

5.6.5 Discussão sobre os trabalhos 

No SPINS, o protocolo SNEP criptografa e autentica os dados 

adicionando apenas 8 bytes na mensagem a ser enviada. Embora o SM-Sens 

adicione 20 bytes para autenticação de mensagens, ele oferece um serviço de 

criptografia mais forte que o do SPINS. Além disso, possibilita a troca de 

chaves de tempos em tempos. Ainda mais, o contador utilizado pelo SM-Sens 

não é incorporado à chave criptográfica e, portanto, não necessita de uma 

sincronização do mesmo para que as mensagens possam ser decifradas. Outra 

vantagens do SM-Sens em relação ao SPINs é que o SM-Sens não necessita 

estar sincronizado com os outros nós. 

O TinySec é o sucessor do SPINS e tornou-se o padrão do TinyOS 1.1. 

Assim como o SPINS, o TinySec provê serviços de autenticação de mensagens, 

confidencialidade dos dados e proteção contra reenvio de mensagens. O 

TinySec pode utilizar vários algoritmos de criptografia simétrica, possui 

implementação do RC5 e Skipjack, sendo o ultimo adotado por padrão. No 

entanto, o TinySec não provê um serviço de distribuição e atualização de 

chaves como o SM-Sens e como citado suporta apenas o uso de criptografia 

simétrica. 

O LEAP é um protocolo que categoriza o tipo de comunicação e 

diferencia o tipo de chave a ser utilizada. O SM-Sens categoriza o tipo de 

comunicação baseado no papel que o no sensor exerce, diferenciando assim, 

tanto a chave criptográfica quanto o algoritmo de criptografia e autenticação 

utilizados. 

No LEAP, cada nó pode ter que enviar um número de mensagens igual a 

duas vezes o número de vizinhos, sendo uma mensagem para configuração da 

chave ponto a ponto e outra para distribuição da chave difusão. Em redes 

densas, com média acima de 20 vizinhos, o custo pode ser consideravelmente 

alto. No SM-Sens a comunicação é centralizada no cluster-head que se 

comunica uma vez com cada vizinho e as comunicações seguintes do cluster-



82 Trabalhos Relacionados 

 

head são realizadas com a estação base. Os outros nós se comunicam apenas 

com o cluster-head e têm suas comunicações escutadas pelos nós guardiões.  

Por último, o Security Manager utiliza criptografia assimétrica como o 

SM-Sens. No entanto, a solução proposta pelo Security Manager visa proteger a 

rede de um ataque Man in the middle enquanto que o SM-Sens visa proteger as 

RSSFs contra uma variedade de ataques.   

5.7 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou os principais trabalhos relacionados ao SM-

Sens. Trabalhos de middleware, classificados segundo a técnica programação 

adotada, são descritos e as principais características são observadas. Além dos 

sistemas de middleware, o serviço de segurança do SM-Sens é comparado com 

soluções de segurança para RSSF. Por fim, estes trabalhos são comparados com 

o presente trabalho de mestrado ressaltando-se as principais diferenças entre 

eles.  
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Conclusão e Trabalhos 
Futuros 

" Não é no silêncio que os homens se fazem, 

mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão” 

 

Paulo Freire. 

 

 

 

ste capítulo apresenta as principais contribuições do presente trabalho 

e seus aspectos mais relevantes. Também são destacados as limitações 

existentes e os trabalhos futuros.  

6.1 Conclusão 

Este trabalho apresentou o SM-Sens, um middleware orientado a 

mensagens (MOM) especializado em serviços de segurança para redes de 

sensores sem fio. O SM-Sens facilita o desenvolvimento de aplicações e ainda 

provê diversos serviços como agregação de dados, controle de topologia, 

roteamento e segurança. Além disso, o middleware facilita o desenvolvimento 

de novos serviços, já que disponibiliza uma API genérica para todos os 

E
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serviços. O SM-Sens implementa o paradigma publish-subscribe, onde os 

tópicos de interesse são encaminhados para os serviços que assinam os tópicos 

e processam a informação. 

A construção do SM-Sens no TinyOS viabilizou o seu modelo de 

execução dirigido a eventos, o qual permite atender a uma grande variedade de 

aplicações para RSSF. Adicionalmente, o SM-Sens também adota o modelo de 

programação orientado a componentes suportado pelo TinyOS.   

6.2 Contribuições 

A principal contribuição do middleware é o seu mecanismo de segurança. 

Os serviços de segurança providos pelo SM-Sens foram projetados partindo do 

princípio de que nenhum mecanismo de segurança é adequado para todos os 

tipos de comunicação e, portanto, o tipo de criptografia e de autenticação é 

utilizado de acordo com a comunicação realizada como também de acordo com 

o papel que o nó desempenha na rede. Por exemplo, uma mensagem com 

informação de roteamento não precisa ser criptografada, enquanto que dados 

agregados de uma região para a estação base precisam. 

O middleware adota os benefícios do agrupamento de nós em regiões ou 

clusters. Ao invés de trabalhar com os dados de cada nó individualmente, o 

SM-Sens utiliza os clusters e analisa as informações coletadas em cada região, 

portanto, minimizando o consumo de energia e o uso de recursos da rede.  

Adicionalmente, os nós sensores trabalham cooperativamente e elegem 

um líder (cluster-head) e alguns nós que vigiam o comportamento (guardião) 

dos outros nós dentro do cluster. Por sua vez, o cluster-head seleciona os nós 

(gateways) que farão o roteamento das mensagens pela rede. Outra contribuição 

do middleware é a junção de clusters em mega-regiões. As mega-regiões são 

caminhos formados por clusters até a estação base, formando árvores de 

clusters onde a raiz fica próxima a estação base. Por isso, a estação pode enviar 

requisições criptografadas a uma mega-região sem que as outras possam 

decifrar a mensagem.  

Uma grande contribuição do middleware é a junção dos serviços de 

segurança, controle de topologia e roteamento. Além de garantir um ambiente 

resistente a um grande número de ataques, a junção destes serviços também cria 
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um ambiente para detecção de intrusos dentro do cluster e da rede, garantindo 

ainda a confidencialidade e integridade dos dados assim como a autenticação de 

mensagens dos nós sensores. 

6.3 Limitações 

O SM-Sens atende a requisitos fundamentais para aplicações que 

necessitem de segurança em RSSF, mas possui algumas limitações. 

Embora o uso de criptografia assimétrica seja viável e desejável, o uso 

indiscriminado da mesma tem como conseqüência um tempo de vida curto para 

a aplicação e a rede. Portanto, o uso de mensagens criptografadas com ECC 

deve ser mínimo. Outra limitação reconhecida no middleware é o algoritmo de 

eleição de cluster-heads. O SM-Sens utiliza o LEACH, mas este algoritmo não 

é o mais adequado, pois a escolha do cluster-head é feita de forma aleatória, 

logo, um atacante poderia se eleger como cluster-head. 

O middleware é vulnerável ao ataque de buraco de minhoca (wormhole), 

ou seja, um atacante pode copiar mensagens de roteamento de uma região e 

injetar em outra sem ser detectado. Isto ocorre devido ao middleware não 

trabalhar com a localização dos sensores. 

6.4 Trabalhos Futuros 

A investigação realizada ao longo deste trabalho e os resultados obtidos 

mostram a necessidade de aprofundar o tratamento de alguns aspectos 

particulares e apontam novas direções de pesquisa. 

Como trabalho futuro, é necessário que o middleware consiga montar 

uma rede segura admitindo que na hora da implantação dos nós sensores haja 

nós sensores maliciosos presentes. Adicionalmente, é necessário avaliar e 

implementar um mecanismo de defesa contra o ataque do tipo wormhole. 

O controle de topologia necessita de um algoritmo de eleição de nós que 

não seja aleatório. Neste caso, é necessário a implementação de um algorítimo 

de eleição de cluster-heads baseado na confiança dos outros nós sensores da 

rede. 

Outra linha de trabalho é a investigação sobre os benefícios/consumo de 

energia de soluções de estabelecimento de chaves criptográficas dentro do 
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cluster usando técnicas como TGDH (Tree-Based Group Diffie-Hellman ), GDH 

(Group-Based Diffie-Hellman), ETGDH [45] (Elliptic Curve Tree-Based Group 

Diffie-Hellman ) e EGDH [45] (Elliptic Curve Group-Based Diffie-Hellman). 

Por fim, o middleware necessita de um mecanismo para troca de 

mensagens entre os nós guardiões para detecção de intrusos. Juntamente com 

mecanismo de segurança deve ser implementado um algoritmo de detecção de 

intrusos. Assim, o middleware faz a detecção de intrusos na estação base e no 

cluster. 
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A  
 
 

Implementação do SM-Sens 
 

 

 

ste apêndice apresenta os detalhes de implementação dos 

componentes de software do sistema de middleware proposto. 

 

A.1 Arquivos de Cabeçalho 
 

A.1.1 SimpleCmdMsg.h 

 /*  

 * File Name: SimpleCmd.h 

 * 

 * Description: 

 */ 

 

enum { 

 AM_HELLO=37, 

 AM_SIMPLECMDMSG =38, 

 AM_LOGMSG=39 

}; 

 

enum{ 

  DISCARD=40, 

E
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  FORWARD=41 

};  

 

 

enum { 

 LIGHT=50, 

 PRESSURE=51, 

 HUMIDITY=52, 

 TEMPERATURE=53, 

 BS_LOCATION=54 

}; 

 

enum { 

 PUBLISH=1, 

 SUBSCRIBE=2, 

 UNSUBSCRIBE=3, 

 COLECT=4, 

 SEND=5, 

 IN=6, 

 READ=7, 

 OUT=8, 

 SENDCOLECT=9, 

 SEND_RES=10, 

 ADVERTISE=11, 

 NODE=12, 

 GATEWAY=14, 

 LOOKING_FOR=13, 

 START_ELECTION=15, 

 CLUSTERHEAD=16, 

 HELLO=17, 

 BS_KEY=18, 

 BS=19, 

 CH_RESPONSE=20, 

 MASTER_KEY=21, 

 RAW_DATA=22, 



 Apêndice A 95 

 

 ENC_DATA=23, 

 AVERAGE=24, 

  

}; 

 

// SimpleCmd message structure 

 

typedef struct SimpleCmdMsg { 

     

    uint8_t action; 

    uint16_t source; 

    uint16_t destination; 

    uint16_t next_node; 

    uint16_t last_node; 

    uint8_t resource; 

    uint16_t data; 

    uint8_t datac[51]; 

    uint8_t hop_count; 

    uint16_t seqnum; 

 

} SimpleCmdMsg; 

 

typedef struct dist_t{ 

    uint8_t action; 

    uint16_t dest; 

    uint8_t resource; 

    uint16_t data; 

    uint8_t datac[51]; 

}dist_t; 

 

/*dist_t dis; 

 dis.action=cmd->action; 

 dis.dest=cmd->source; 

 dis.resource=cmd->resource; 

 dis.data=cmd->data; 
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*/ 

typedef struct info_rt_t { 

    uint16_t address; 

    uint16_t next_node; 

    uint8_t hop_count; 

    uint16_t seqnum;     

} info_rt_t; 

 

typedef struct pkt_id_t { 

    uint16_t address; 

    uint16_t seqnum; 

} pkt_id_t; 

 

 

typedef struct table_entry_t{ 

    info_rt_t info; 

    uint8_t flags; 

    uint8_t resource; 

    uint8_t usage; 

}table_entry_t; 

 

typedef struct subscribe_t{ 

    uint16_t address; 

    uint16_t source; 

    uint8_t resource; 

}subscribe_t; 

typedef enum { //TODO optimize the number of timers 

  ROUTE_AGE_MIN = 0, 

  ROUTE_AGE_MAX= 1, 

  ROUTE_NEW= 2, 

  ROUTE_USED= 3, 

  ROUTE_DELETE=4, 

  NB_ROUTE_TIMERS=5 

} rt_timer_t; 
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uint32_t timer_values[NB_ROUTE_TIMERS] = { 

  1000,                //ROUTE_AGE_MIN 

  60000,  //ROUTE_AGE_MAX 

  10000,   //ROUTE_NEW 

  40000,   //ROUTE_USED 

  50000   //ROUTE_DELETE 

}; 

 

typedef enum { 

  FLAG_BROKEN = 0x01, 

  FLAG_NEW = 0x02, 

  FLAG_USED = 0x04, 

  FLAG_DELETED = 0x08, 

} rt_flag_t; 

 

enum{ 

 RREQ=70, 

 RREP=71, 

 RERR=72, 

 REASON_FULL=73 

}; 

A.1.2 NN.h 

 /** 

 * All new code in this distribution is Copyright 2005 by North Carolina 

 * State University. All rights reserved. Redistribution and use in 

 * source and binary forms are permitted provided that this entire 

 * copyright notice is duplicated in all such copies, and that any 

 * documentation, announcements, and other materials related to such 

 * distribution and use acknowledge that the software was developed at 

 * North Carolina State University, Raleigh, NC. No charge may be made 

 * for copies, derivations, or distributions of this material without the 

 * express written consent of the copyright holder. Neither the name of 

 * the University nor the name of the author may be used to endorse or 

 * promote products derived from this material without specific prior 
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 * written permission. 

 

 * IN NO EVENT SHALL THE NORTH CAROLINA STATE 

UNIVERSITY 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 THE NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY HAS 

BEEN ADVISED OF THE 

 * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. THE SOFTWARE PROVIDED 

HEREUNDER IS ON AN 

 * "AS IS" BASIS, AND THE NORTH CAROLINA STATE 

UNIVERSITY HAS NO 

 * OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, 

UPDATES, ENHANCEMENTS, OR 

 * MODIFICATIONS. " 

 * 

 */ 

 

/** 

 * $Id: NN.h,v 1.9 2007/09/12 18:17:06 aliu3 Exp $ 

 */ 

 

#ifndef _NN_H_ 

#define _NN_H_ 

 

// frequency (in MHz) of the imote2 processor 

#if CORE_FREQ == 13 

#define CORE_BUS 13 

#elif CORE_FREQ == 104 

#define CORE_BUS 104 

#elif CORE_FREQ == 208 

#define CORE_BUS 208 

#elif CORE_FREQ == 416 

#define CORE_BUS 208 

#endif 
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//#define BARRETT_REDUCTION 

//#define HYBRID_MULT  //hybrid multiplication 

//#define HYBRID_SQR //hybrd squaring 

//#define CURVE_OPT  //optimization for SECG curves 

 

 

#define MODINVOPT 

/*** 

 * Retirar a definicao de test vector 

 *  

 */ 

 

//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 /* #ifndef TEST_VECTOR 

#define TEST_VECTOR 

#endif 

// * xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

*/ 

 

#define KEY_BIT_LEN 160   

/** 

 * Retirar definicao acima 

 */ 

#ifdef TEST_VECTOR 

 

#define KEY_BIT_LEN 160 

#define HYBRID_MUL_WIDTH5 

 

#else 

 

#if defined (SECP128R1) || defined (SECP128R2) 

#define KEY_BIT_LEN 128 

#define HYBRID_MUL_WIDTH4 

#else 
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#if defined (SECP160K1) || defined (SECP160R1) || defined 

(SECP160R2) 

#define KEY_BIT_LEN 160 

#define HYBRID_MUL_WIDTH5  //column width=5 for hybrid 

multiplication 

#else 

#if defined (SECP192K1) || defined (SECP192R1) || defined (SS192K2) || 

defined (SS192K2S) 

#define KEY_BIT_LEN 192 

#define HYBRID_MUL_WIDTH4 

#else 

#if defined (SS512K2) || defined (SS512K2S) 

#define BARRETT_REDUCTION 

#define KEY_BIT_LEN 512 

#define HYBRID_MUL_WIDTH5 

#endif // end of 512 

#endif  //end of 192 

#endif  //end of 160 

#endif  //end of 128 

 

#endif  //TEST_VECTOR 

 

 

 

//mica, mica2, micaz 

#ifdef PLATFORM_MICAZ 

#define EIGHT_BIT_PROCESSOR 

//#define INLINE_ASM 

#endif 

 

//telosb 

#ifdef PLATFORM_TELOSB 

#define SIXTEEN_BIT_PROCESSOR 

#define INLINE_ASM 

#endif 
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//imote2 

#ifdef PLATFORM_IMOTE2 

#define THIRTYTWO_BIT_PROCESSOR 

#define INLINE_ASM 

#endif 

/* Type definitions */ 

typedef uint8_t NN_DIGIT; 

typedef uint16_t NN_DOUBLE_DIGIT; 

 

/* Types for length */ 

typedef uint8_t NN_UINT; 

typedef uint16_t NN_UINT2; 

 

/* Length of digit in bits */ 

#define NN_DIGIT_BITS 8 

 

/* Length of digit in bytes */ 

#define NN_DIGIT_LEN (NN_DIGIT_BITS/8) 

 

/* Maximum value of digit */ 

#define MAX_NN_DIGIT 0xff 

 

/* Number of digits in key 

 * used by optimized mod multiplication (ModMultOpt) and optimized 

mod square (ModSqrOpt) 

 * 

 */ 

#define KEYDIGITS (KEY_BIT_LEN/NN_DIGIT_BITS) //20 

 

/* Maximum length in digits */ 

#define MAX_NN_DIGITS (KEYDIGITS+1) 

 

/* buffer size 

 *should be large enough to hold order of base point 

 */ 
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#define NUMWORDS MAX_NN_DIGITS 

 

 

 

 

 

struct Barrett{ 

  NN_DIGIT mu[2*MAX_NN_DIGITS+1]; 

  NN_UINT mu_len; 

  NN_UINT km;  //length of moduli m, m_{k-1} != 0 

}; 

typedef struct Barrett Barrett; 

#endif 

A.1.3 ECC.h 

/** 

 * All new code in this distribution is Copyright 2005 by North Carolina 

 * State University. All rights reserved. Redistribution and use in 

 * source and binary forms are permitted provided that this entire 

 * copyright notice is duplicated in all such copies, and that any 

 * documentation, announcements, and other materials related to such 

 * distribution and use acknowledge that the software was developed at 

 * North Carolina State University, Raleigh, NC. No charge may be made 

 * for copies, derivations, or distributions of this material without the 

 * express written consent of the copyright holder. Neither the name of 

 * the University nor the name of the author may be used to endorse or 

 * promote products derived from this material without specific prior 

 * written permission. 

 * 

 * IN NO EVENT SHALL THE NORTH CAROLINA STATE 

UNIVERSITY 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 THE NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY HAS 

BEEN ADVISED OF THE 
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 * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. THE SOFTWARE PROVIDED 

HEREUNDER IS ON AN 

 * "AS IS" BASIS, AND THE NORTH CAROLINA STATE 

UNIVERSITY HAS NO 

 * OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, 

UPDATES, ENHANCEMENTS, OR 

 * MODIFICATIONS. " 

 * 

 */ 

 

/** 

 * $Id: ECC.h,v 1.13 2007/11/02 22:36:39 aliu3 Exp $ 

 * Ecc.h 

 * define the data structure for ECC operation 

 */ 

 

#ifndef _ECC_H_ 

#define _ECC_H_ 

#include "NN.h" 

#ifndef PROJECTIVE 

#define AFFINE 

#endif 

#ifdef PROJECTIVE 

//enable mixed projective coordinate addition 

#define ADD_MIX 

//enable repeated point doubling 

#define REPEAT_DOUBLE 

#endif 

#ifdef SLIDING_WIN 

//The size of sliding window, must be power of 2 (change this if you 

//want to use other window size, for example: 2 or 4) 

#define W_BITS 4 

//basic mask used to generate mask array (you need to change this if 

//you want to change window size) 

//For example: if W_BITS is 2, BASIC_MASK must be 0x03; 

//             if W_BITS is 4, BASIC_MASK must be 0x0f 
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//      if W_BITS is 8, BASIC_MASK must be 0xff 

#define BASIC_MASK 0xf 

//number of windows in one digit, NUM_MASKS = 

NN_DIGIT_BITS/W_BITS 

#define NUM_MASKS (NN_DIGIT_BITS/W_BITS) 

//number of points for precomputed points, NN_POINTS = 2^W_BITS - 

1 

#define NUM_POINTS ((1 << W_BITS) - 1) 

 

#endif 

 

//the data structure define the elliptic curve 

struct Curve 

{ 

  // curve's coefficients 

  NN_DIGIT a[NUMWORDS]; 

  NN_DIGIT b[NUMWORDS]; 

   

  //whether a is -3 

  bool a_minus3; 

   

  //whether a is zero 

  bool a_zero; 

   

  bool a_one; 

}; 

typedef struct Curve Curve; 

 

struct Point 

{ 

  // point's coordinates 

  NN_DIGIT x[NUMWORDS]; 

  NN_DIGIT y[NUMWORDS]; 

}; 

typedef struct Point Point; 
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struct ZCoordinate 

{ 

  NN_DIGIT z[NUMWORDS]; 

}; 

typedef struct ZCoordinate ZCoordinate; 

 

//all the parameters needed for elliptic curve operation 

struct Params 

{ 

    // prime modulus 

    NN_DIGIT p[NUMWORDS]; 

 

    // Omega, p = 2^m -omega 

    NN_DIGIT omega[NUMWORDS]; 

 

    // curve over which ECC will be performed 

    Curve E; 

 

    // base point, a point on E of order r 

    Point G; 

 

    // a positive, prime integer dividing the number of points on E 

    NN_DIGIT r[NUMWORDS]; 

 

    // a positive prime integer, s.t. k = #E/r 

//    NN_DIGIT k[NUMWORDS]; 

}; 

typedef struct Params Params; 

 

//all the parameters needed for elliptic curve operations of Tate Pairing 

struct TPParams 

{ 

  // prime modulus 

  NN_DIGIT p[NUMWORDS]; 
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  // curve over which ECC will be performed 

  Curve E; 

   

  // group order m 

  NN_DIGIT m[NUMWORDS]; 

   

  // c = ((p^k)-1)/m 

  NN_DIGIT c[NUMWORDS]; 

   

  // point P 

  Point P; 

}; 

typedef struct TPParams TPParams; 

 

//structure for precomputed points and slope 

struct PointSlope { 

  bool dbl;  //TRUE for double, FALSE for add 

  Point P; 

  NN_DIGIT slope[NUMWORDS]; 

  struct PointSlope * next; 

}; 

typedef struct PointSlope PointSlope; 

 

#endif 

A.1.4 Sha1.h 

/* 

 *  sha1.h 

 * 

 *  Description: 

 *      This is the header file for code which implements the Secure 

 *      Hashing Algorithm 1 as defined in FIPS PUB 180-1 published 

 *      April 17, 1995. 

 * 

 *      Many of the variable names in this code, especially the 

 *      single character names, were used because those were the names 
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 *      used in the publication. 

 * 

 *      Please read the file sha1.c for more information. 

 * 

 */ 

 

/* 

 * This SHA-1 implementation is ported by An Liu from the example 

code 

 * in RFC 3174 

 */ 

 

#ifndef _SHA1_H_ 

#define _SHA1_H_ 

 

//#include <stdint.h> 

/* 

 * If you do not have the ISO standard stdint.h header file, then you 

 * must typdef the following: 

 *    name              meaning 

 *  uint32_t         unsigned 32 bit integer 

 *  uint8_t          unsigned 8 bit integer (i.e., unsigned char) 

 *  int_least16_t    integer of >= 16 bits 

 * 

 */ 

 

#ifndef _SHA_enum_ 

#define _SHA_enum_ 

enum 

{ 

    shaSuccess = 0, 

    shaNull,            /* Null pointer parameter */ 

    shaInputTooLong,    /* input data too long */ 

    shaStateError       /* called Input after Result */ 

}; 
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#endif 

#define SHA1HashSize 20 

 

/* 

 *  This structure will hold context information for the SHA-1 

 *  hashing operation 

 */ 

typedef struct SHA1Context 

{ 

    uint32_t Intermediate_Hash[SHA1HashSize/4]; /* Message Digest  */ 

 

    uint32_t Length_Low;            /* Message length in bits      */ 

    uint32_t Length_High;           /* Message length in bits      */ 

 

                               /* Index into message block array   */ 

    uint16_t Message_Block_Index; 

    uint8_t Message_Block[64];      /* 512-bit message blocks      */ 

 

    int Computed;               /* Is the digest computed?         */ 

    int Corrupted;             /* Is the message digest corrupted? */ 

} SHA1Context; 

 

#endif 

 

A.2 Componente de Transporte 

A.2.1 Código fonte nesC do componente de configuração do transporte 
(Transport) 

/** 

* Componente de configuração da camada de transporte 

* 

* @author Luiz freitas 

*/ 

includes SimpleCmdMsg; 

configuration Transport { 

 provides interface TransportI<SimpleCmdMsg>; 
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} 

implementation { 

 components MainC; 

 components ActiveMessageC; 

   components new AMSenderC(AM_SIMPLECMDMSG) ; 

   components new AMReceiverC(AM_SIMPLECMDMSG); 

   components TransportM; 

 components new TimerMilliC() as TimerSend; 

 components new TimerMilliC() as TimerFor; 

 components RouteControlAppC; 

 components LedsC; 

 

 TransportM.Packet -> AMSenderC; 

        TransportM.AMPacket -> AMSenderC; 

        TransportM.AMSend -> AMSenderC; 

        TransportM.AMControl -> ActiveMessageC; 

        TransportM.Receive -> AMReceiverC; 

        TransportM.RoutingMsg-> RouteControlAppC.RoutingMsg; 

        TransportM.TimerSend -> TimerSend; 

        TransportM.TimerFor -> TimerFor; 

 TransportM -> MainC.Boot;  

        TransportI=TransportM.TransportI;     

 

} 

A.2.2 Código fonte nesC interface de transporte (TransportI) 

/** 

* Interface de Tranport 

* 

* @author Luiz freitas 

*/ 

 

interface TransportI<val_t> 

{ 
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 command error_t sendMsg(val_t* msg);  

 

 event void sendMsgDone(val_t* msg); 

 

 command void rts(); 

 

 event void cts(error_t status); 

 

} 

 

A.2.3 Código fonte nesC do módulo de transporte (TransportI) 

/** 

* Implementação dos serviços de Tranport 

* 

* @author Luiz freitas 

*/ 
includes SimpleCmdMsg; 

 

 

module TransportM { 

 provides interface TransportI<SimpleCmdMsg>; 

 uses interface Boot; 

 

 uses interface Packet; 

        uses interface AMPacket; 

        uses interface AMSend; 

        uses interface SplitControl as AMControl; 

        uses interface Receive; 

 

        uses interface RoutingMsg<SimpleCmdMsg>; 

 

  uses interface Timer<TMilli> as TimerSend; 

 uses interface Timer<TMilli> as TimerFor; 

 

} 

 

implementation { 

  

 bool sendBusy; 

 bool cluBusy; 

 message_t buf; 

 message_t buf2; 

 uint16_t last; 

 uint16_t lastpk; 

 

  task void sendMsgTask(){ 

           

 if((!sendBusy)&&(!cluBusy)){ 
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                 if (call 

AMSend.send(AM_BROADCAST_ADDR,&buf,sizeof(SimpleCmdMsg))==SUCCESS){ 

                               sendBusy=TRUE; 

                            } 

                            else{ 

                                call  TimerSend.startOneShot(3000); 

                                } 

                } 

            

        } 

 

   task void forward(){ 

                       

        if((!cluBusy)&&(!sendBusy)){ 

                 dbg("Send","Encaminhando uma mensagem\n"); 

 

                 if (call 

AMSend.send(AM_BROADCAST_ADDR,&buf2,sizeof(SimpleCmdMsg))==SUCCESS){ 

                               cluBusy=TRUE; 

                            } 

                            else{ 

                                call  TimerFor.startOneShot(3000); 

                                } 

                } 

 

        } 

 

 

   command error_t TransportI.sendMsg(SimpleCmdMsg* msg){ 

  struct SimpleCmdMsg * cmd; 

  cmd=(SimpleCmdMsg*)(call Packet.getPayload(&buf, NULL)); 

  *cmd=*msg; 

          if((!sendBusy) && (!cluBusy)){ 

                 dbg("t4","Enviando tipo: %u id: %u\n",cmd-

>action,cmd->seqnum);  

                 if (call 

AMSend.send(AM_BROADCAST_ADDR,&buf,sizeof(SimpleCmdMsg))==SUCCESS){ 

                               sendBusy=TRUE; 

     return SUCCESS; 

                            } 

                            else{ 

                               call  TimerSend.startOneShot(3000); 

    return FAIL; 

                                } 

                }else{ 

   call  TimerSend.startOneShot(3000); 

                                return FAIL; 

   } 

 

        } 

 

 command void TransportI.rts(){ 

  if(!sendBusy) 

   signal TransportI.cts(FAIL); 

 } 

 

   

 event void Boot.booted(){ 

    

  sendBusy=FALSE; 

  last=0; 
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  lastpk=0; 

  call AMControl.start(); 

 } 

  

 event void AMSend.sendDone(message_t* msg, error_t error){ 

  struct SimpleCmdMsg * cmd; 

                   

  if(&buf == msg){ 

    sendBusy = FALSE; 

    cmd=(SimpleCmdMsg*)(call Packet.getPayload(&buf, 

NULL)); 

  }else if(&buf2 == msg){ 

    cluBusy = FALSE; 

   cmd=(SimpleCmdMsg*)(call Packet.getPayload(&buf2, 

NULL)); 

  } 

   

  signal TransportI.cts(SUCCESS); 

         signal TransportI.sendMsgDone(cmd); 

            

 } 

  

 event message_t* Receive.receive(message_t* msg, void* payload, 

uint8_t len) { 

    SimpleCmdMsg* aux; 

 

  if (len == sizeof(SimpleCmdMsg)) { 

       SimpleCmdMsg* pkt = (SimpleCmdMsg*)payload; 

   if(last!=pkt->source|| (lastpk!=pkt->seqnum)){ 

    if(TOS_NODE_ID==1) 

     dbg("Rec", "BS Source: %u seqnum 

%u\n",pkt->source,pkt->seqnum); 

    last=pkt->source; 

    lastpk=pkt->seqnum; 

        call RoutingMsg.execute(pkt); 

   } 

    

    return msg; 

 

  } 

  return NULL; 

}   

  

  

 event void AMControl.startDone(error_t err) { 

     if (err == SUCCESS) { 

  dbg("Boot", "Radio On.\n");  

     }else { 

        dbg("Boot", "Radio Off.\n"); 

  call AMControl.start(); 

     } 

   } 

 

   event void AMControl.stopDone(error_t err) { 

   } 

 

  event void RoutingMsg.done(SimpleCmdMsg* cmd, uint8_t status){ 

 struct SimpleCmdMsg * pkt; 

 if(status==FORWARD){ 

         pkt=(SimpleCmdMsg*)(call Packet.getPayload(&buf2, NULL)); 

  *pkt=*cmd; 
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  dbg("routing", "Encaminhando. %u\n",cmd->action); 

  post forward(); 

 

 }else{ 

//  dbg("routing", "TR: Routing Done\n"); 

 } 

          

  } 

   

  /** Tratamento de mensagens */ 

   

   

  

  event void TimerSend.fired() 

  { 

 dbg("Send","TR: SendBusy, trying again"); 

 post sendMsgTask(); 

  }   

 

   event void TimerFor.fired() 

  { 

        dbg("Send","TR: SendBusy, trying again"); 

        post forward(); 

  } 

 

 

 

} 

 

A.3 Componente de Tabela de Rotas 

A.3.1 Código fonte nesC do componente de configuração da tabela de 
rotas (TableAppC) 

configuration TableAppC { 

  provides { 

    interface RoutingTable; 

    interface Table; 

  } 

 

} 

 

implementation { 

  components new TableM(10);  

  components MainC; 

 

  TableM->MainC.Boot; 

  RoutingTable = TableM.RoutingTable; 

  Table    = TableM.Table; 
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} 

 

A.3.2 Código fonte nesC da interface da tabela de rotas (Table e 
RoutingTable) 

interface Table{ 

 

 command error_t update(info_rt_t * route_info, uint8_t 

msg_type); 

 

 command bool isSuperior(info_rt_t * info, uint8_t t); 

  

 event void test(table_entry_t t); 

 

  

} 

interface RoutingTable{ 

 command uint16_t get_nextNode(uint16_t address); 

} 

 

A.3.3 Código fonte nesC do módulo de tabela de rotas (TableM) 

includes SimpleCmdMsg; 

generic module TableM(uint8_t maxsize) { 

  provides { 

    interface RoutingTable; 

    interface Table; 

  } 

  uses interface Boot; 

} 

 

implementation { 

 

  table_entry_t table[maxsize]; 

  info_rt_t buf_info; 

  uint8_t size;  
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  uint8_t num_entries; 

  uint8_t replace; 

 

  /* declared at the end */ 

  void replace_info(uint8_t entry_id, info_rt_t * route_info); 

  int8_t get_route(uint16_t address); 

  void delete_route(uint8_t entry_id, uint8_t r); 

  bool is_superior(info_rt_t * info1, table_entry_t * entry,  uint8_t 

msg_type); 

 // void set_timer(uint8_t entry_id, rt_timer_t timer_id); 

 // void cancel_timer(uint8_t entry_id, rt_timer_t timer); 

 // void cancel_timers(uint8_t entry_id); 

    

/* event void aux(){ 

 dbg("Send","Rota %u",table[i].info.next_node); 

 }*/ 

 

 

  event void Boot.booted(){ 

    uint8_t i; 

    num_entries = 0; 

    size = 0; 

    replace = 0; 

    for(i=0;i<maxsize;i++){ 

       table[i].info.address =0; 

       table[i].info.next_node=0; 

       table[i].flags=0; 

       

    } 

 

   

  } 

 

  

   command uint16_t RoutingTable.get_nextNode(uint16_t address){ 
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    uint8_t i = 0; 

    for(i=0;i<maxsize;i++){ 

      if(table[i].info.address == address){ 

 dbg("table","Simple msg Dest:%u NN:%u HC:%u 

\n",table[i].info.address,table[i].info.next_node,table[i].info.hop_count); 

        return table[i].info.next_node; 

      } 

    } 

 return 404; 

} 

 

command error_t Table.update(info_rt_t * route_info, uint8_t msg_type) 

{ 

 uint8_t i; 

 bool exists=FALSE; 

 for(i=0;i<maxsize;i++){ 

        if(table[i].info.address ==route_info->address) 

   exists=TRUE;    

 } 

  

 if(exists) 

  return FAIL; 

 else{ 

  for(i=0;i<maxsize;i++){ 

   if(table[i].info.address ==0){ 

    table[i].info.address =route_info->address; 

    table[i].info.next_node=route_info-

>next_node; 

    table[i].info.hop_count=route_info-

>hop_count; 

    return SUCCESS; 

   } 

  

 } 

 

       table[i].info.next_node=0; 
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       table[i].flags=0; 

       

    } 

} 

    int8_t i = get_route(route_info->address); 

 

      if(i == -1){ 

  

 if(num_entries < maxsize){ //We have room to add a new route 

    

   replace_info(num_entries, route_info); 

   num_entries++; 

   size++; 

   dbg("dt", "DT: Updated route for %u in entry %hhu.\n", 

route_info->address, num_entries-1); //TODO debug below too 

   signal Table.test(table[0]); 

   return SUCCESS; 

 

 } else { //We have to find a route to replace 

   //TODO possible optimization : caching the last deleted and 

broken route 

   int8_t j = -1; //will be set to a non-new route if found 

    

   //We look for a deleted route 

 */ /* for(i=0; i<num_entries; i++){ 

     if(table[i].flags & FLAG_DELETED){ 

       replace_info(i, route_info); 

       return SUCCESS; 

     } 

   } 

 

   //the table is full, we try to replace an existing route 

   for(i=0; i<num_entries; i++){ 

     if(table[i].flags & FLAG_BROKEN){ 

       replace_info(i, route_info); 

       return SUCCESS; 



118 Apêndice A 

 

     } else if( !(table[i].flags & FLAG_NEW) ){ 

       j = i; 

     } 

   } 

 

   //no broken route found, we a take a non-new route 

   //TODO rather take a non-used route 

   if(j != -1){ 

     delete_route(j, REASON_FULL); 

     replace_info(j, route_info); 

     return SUCCESS; 

   } 

 

   /* No room found. We delete a random route */ 

  /* delete_route(replace, REASON_FULL); 

   replace_info(replace++, route_info); 

   if (replace == maxsize) 

     replace = 0; 

   return SUCCESS; 

 

 } 

 

}      }else { //if(i == -1) 

 

 if(is_superior(route_info, table + i, msg_type)){ 

   replace_info(i, route_info); 

   return SUCCESS; 

 } else { 

   return EINVAL; 

 } 

 

      } 

 

    } 
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// return EINVAL; 

 // } 

 

  command bool Table.isSuperior(info_rt_t * info,uint8_t t){ 

    int8_t i = get_route(info->address); 

    return ((i == -1) || is_superior(info, table + i, t)); 

  } 

  int8_t get_route(uint16_t address){ 

    uint8_t i = 0; 

    for(i=0;i<num_entries;i++){ 

      if(table[i].info.address == address){ 

 return i; 

      } 

    } 

    return -1; 

  } 

 

 

  /* Remove a route from the table */ 

  void delete_route(uint8_t entry_id, uint8_t r){ 

    table[entry_id].flags = FLAG_DELETED; 

    dbg("dt", "DT: I'm deleting route number %hhu (for node %u).\n", 

entry_id, table[entry_id].info.address); 

  } 

 

 void replace_info(uint8_t pos, info_rt_t * route_info){ 

    table[pos].info = *route_info; 

    table[pos].flags = FLAG_NEW; 

  } 

 

  bool is_superior( info_rt_t * info1, table_entry_t * entry, uint8_t 

msg_type){ 

    //a copy of the superior test in the specifications 

    //with nil values discarded 

    return ((info1->seqnum > entry->info.seqnum) 

     || ((info1->seqnum == entry->info.seqnum) 
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  && ((info1->hop_count < entry->info.hop_count) 

      || ((info1->hop_count == entry->info.hop_count) 

    

   && ((msg_type == RREP) 

       || (entry->flags & FLAG_BROKEN)))))); 

  } 

 

} 

 

A.4 Componente de Roteamento 

A.4.1 Código fonte nesC do componente de configuração do roteamento( 
RouteControlAppC) 

#include "ECC.h" 

#include "sha1.h" 

 

configuration RouteControlAppC{ 

               provides interface RoutingMsg<SimpleCmdMsg>; 

               provides interface Routing<dist_t>; 

} 

implementation{ 

 components RouteControlC; 

 components MainC; 

 components Transport; 

    components TableAppC; 

 //components ClusterControl; 

 components NNM, ECCC, ECIESC;   

  

 

 RouteControlC->MainC.Boot; 

 RouteControlC.TransportI  -> Transport.TransportI; 

   RouteControlC.Table -> TableAppC.Table; 

 RouteControlC.RoutingTable -> TableAppC.RoutingTable; 

 

 

 RouteControlC.NN -> NNM.NN; 

        RouteControlC.ECC -> ECCC.ECC; 

        RouteControlC.ECIES -> ECIESC; 

 

 

 RoutingMsg=RouteControlC.RoutingMsg; 

 Routing=RouteControlC.Routing; 

} 

 

A.4.2 Código fonte nesC do das interfaces do roteamento (Routing e 
RoutingMsg) 

interface Routing<val_t,ret_t> 

{ 

 command void sendMsg(val_t data); 

 



 Apêndice A 121 

 

 command ret_t getInfo(val_t data); 

 

 event void receiveDone(val_t data); 

 

 

} 
interface RoutingMsg<val_t> 

{ 

 

 command void execute(val_t* msg); 

 

 event void done(val_t* msg); 

} 

 

A.4.3 Código fonte nesC do componente de configuração do roteamento 
(RouteControlC) 

#include "ECIES.h" 

#include "NN.h" 

 

#define MAX_M_LEN 10 

#define HMAC_LEN 20 

#define BUFFER_SIZE 10 

module RouteControlC { 

        provides { 

               

                interface RoutingMsg<SimpleCmdMsg>; 

  interface Routing<dist_t,SimpleCmdMsg>; 

        } 

        uses{ 

                interface Boot; 

  interface TransportI<SimpleCmdMsg>; 

  interface Table; 

  interface RoutingTable; 

  interface NN; 

      interface ECC; 

         interface ECIES; 

   

             

        } 

 

} 

implementation { 

  struct SimpleCmdMsg * msg; 

  struct SimpleCmdMsg buff; 

  struct pkt_id_t pkid[5];  

  struct subscribe_t stable[10]; 

 

  uint16_t neigh[10]; 

   

 uint8_t turn;  

 uint8_t next; 

 uint8_t bufercount; 

 bool sending; 

 SimpleCmdMsg rbuffer[BUFFER_SIZE]; 

 

 

  Point PublicKey; 

  Point BS_public; 
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  NN_DIGIT PrivateKey[NUMWORDS]; 

  NN_DIGIT R_key[10];  

  NN_DIGIT M_key[10]; 

  int M_len; 

  uint8_t C[2*KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN + 1 + MAX_M_LEN + HMAC_LEN]; 

  int C_len; 

  uint8_t M[MAX_M_LEN]; 

  uint8_t dM[MAX_M_LEN]; 

 

 // uint8_t num_entries;          

  int8_t pending; 

  uint8_t role; 

  uint8_t bs_count; 

  uint16_t bs_addr; 

  uint16_t bs_next_node; 

  uint16_t seq; 

  uint16_t last_pkt_id; 

  uint16_t aux; 

  uint16_t dest;  

  uint8_t index; 

  uint16_t clusterAddress; 

  error_t up; 

 

  //* table*/ 

 

uint8_t maxsize; 

uint8_t replace; 

table_entry_t table[10]; 

  info_rt_t buf_info; 

  uint8_t size;  

  uint8_t num_entries; 

 

 

uint16_t get_nextNode(uint16_t address){ 

    uint8_t i; 

    uint16_t output; 

    for(i=0;i<maxsize;i++){ 

      dbg("table","Simple msg Address:%u Dest:%u NN:%u HC:%u 

\n",address,table[i].info.address,table[i].info.next_node,table[i].inf

o.hop_count); 

      if(table[i].info.address == address){ 

 dbg("table","ACHOU ROTA NA TABELA\n"); 

        output= table[i].info.next_node; 

 return output; 

      } 

      

 

    } 

     for(i=0;i<maxsize;i++){ 

      

      if(table[i].info.address != 0){ 

 dbg("table","ACHOU ROTA AUXILIAR NA TABELA\n"); 

        output= table[i].info.next_node; 

 return output; 

      } 

      

 

    } 

 return 404; 

} 
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error_t update(info_rt_t * route_info, uint8_t msg_type) 

{ 

 uint8_t i; 

 bool exists=FALSE; 

 for(i=0;i<maxsize;i++){ 

        if(table[i].info.address ==route_info->address) 

   exists=TRUE;    

 } 

  

 if(exists){ 

  dbg("table","Rota NAO adicionada para %u\n ",route_info-

>address);   

  return FAIL; 

} 

 else{ 

  for(i=0;i<maxsize;i++){ 

   if(table[i].info.address ==0){ 

    table[i].info.address =route_info->address; 

    table[i].info.next_node=route_info->next_node; 

    table[i].info.hop_count=route_info->hop_count; 

    dbg("table","Rota adicionada para %u\n 

",route_info->address); 

    return SUCCESS; 

   } 

  

 } 

 

       table[i].info.next_node=0; 

       table[i].flags=0; 

       

    } 

} 

 

 bool putInBuffer(SimpleCmdMsg* msg){ 

 uint8_t i; 

 for(i=0;i<BUFFER_SIZE;i++){ 

  if(rbuffer[i].action==DISCARD){ 

   rbuffer[i]=*msg; 

   if(role==CLUSTERHEAD) dbg("buffer","Colocando no 

buffer indice: %u tipo: %u\n", i ,rbuffer[i].action); 

   return TRUE; 

  } 

 } 

 if(role==CLUSTERHEAD) dbg("buffer","Descartando do buffer tipo: 

%u\n",msg->action); 

 return FALSE; 

  } 

 

 bool isThereNextMsg(){ 

 uint8_t i; 

 for(i=turn;i<BUFFER_SIZE;i++){ 

  if(rbuffer[i].action!=DISCARD){ 

   next=i; 

   if(role==CLUSTERHEAD) dbg("buffer","Proxima msg 

indice: %u tipo: %u \n", i ,rbuffer[i].action); 

   return TRUE; 

  } 

         } 

 for(i=0;i<turn;i++){ 

  if(rbuffer[i].action!=DISCARD){ 

   next=i; 
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   if(role==CLUSTERHEAD) dbg("buffer","Proxima msg 

indice: %u tipo: %u \n", i ,rbuffer[i].action); 

   return TRUE; 

  } 

   

         } 

 next=0; 

 return FALSE; 

 

 }  

 

 

  void init(){ 

 uint8_t i; 

        for(i=0;i<BUFFER_SIZE;i++){ 

           rbuffer[i].action=DISCARD; 

 } 

  } 

 

void incr_seqnum(){ 

    if(seq == 65535) 

      seq = 256; 

    else 

      seq++; 

} 

   

bool updateSeq(uint16_t addr,uint16_t seqn){ 

        bool flag;  

 uint8_t i = 0; 

  

      for(i=0;i<10;i++){ 

         if((pkid[i].address==addr)){ 

  if(((seqn>pkid[i].seqnum)||(seqn==256))){ 

                 pkid[i].seqnum=seqn; 

   return TRUE; 

         }else  

   return FALSE; 

        } 

     } 

     for(i=0;i<10;i++){ 

         if((pkid[i].address==0)){ 

                pkid[i].seqnum=seqn; 

  pkid[i].address=addr; 

                return TRUE; 

                 

         } 

     } 

 

     pkid[index].address=addr; 

     pkid[index].seqnum=seqn; 

     index++; 

     return TRUE; 

 } 

 

 void addNeighbor(uint16_t addr){ 

  uint8_t i = 0; 

      for(i=0;i<10;i++){ 

         if(neigh[i] == 0){ 

                neigh[i]=addr; 

        } 

     } 
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 } 

 

  

 

 bool isNeighbor(uint16_t addr){ 

       uint8_t i = 0; 

      for(i=0;i<10;i++){ 

         if(neigh[i] == addr){ 

     return TRUE; 

 } 

       } 

      return FALSE; 

 } 

 

void addSubscribeEntry(uint16_t addr,uint16_t source,uint8_t res){ 

      uint8_t i = 0; 

      for(i=0;i<10;i++){ 

         if(stable[i].resource == 0){ 

                stable[i].address=addr; 

  stable[i].source=source; 

  stable[i].resource=res; 

  dbg("subscribe","Recurso %u do no %u assinado por 

%u",stable[i].resource,stable[i].source,stable[i].address); 

         } 

 return; 

        } 

 

 

} 

 

bool removeSubscribeEntry(uint16_t addr,uint16_t source,uint8_t res){ 

      uint8_t i = 0; 

      for(i=0;i<10;i++){ 

         if((stable[i].resource == res)&&( 

stable[i].address==addr)&&(stable[i].source==source)){ 

                stable[i].address=0; 

                stable[i].source=0; 

                stable[i].resource=0; 

  return TRUE; 

                } 

        } 

 return FALSE; 

} 

 

bool isSubscribed(uint8_t res){ 

  uint8_t i = 0; 

      for(i=0;i<10;i++){ 

     if(stable[i].resource==res) 

  return TRUE; 

  

 } 

 return FALSE; 

} 

 

dist_t getDistMsg(SimpleCmdMsg* cmd){ 

 dist_t dis; 

  dis.action=cmd->action; 

  dis.dest=cmd->source; 

  dis.resource=cmd->resource; 

  dis.data=cmd->data; 

  //dis.datac=cmd->datac; 
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 return dis; 

} 

  void hello(){ 

 dist_t dis; 

  dis.action=HELLO; 

  dis.dest=TOS_NODE_ID; 

  dis.resource=0; 

  dis.data=0; 

 //if(role==CLUSTERHEAD) 

 call Routing.sendMsg(dis); 

  } 

 

 void checkDestination(SimpleCmdMsg* cmd){ 

 dist_t disMsg;  

 if(((cmd->destination==TOS_NODE_ID)||(cmd->destination=200))){ 

   

  if(cmd->action <11){ 

   dest=cmd->source; 

     if(( cmd->action==PUBLISH) || ( cmd->action==SEND_RES) 

|| ( cmd->action==COLECT)){ 

   disMsg=getDistMsg(cmd); 

   signal Routing.receiveDone(disMsg); 

  }else{ 

   disMsg=getDistMsg(cmd); 

   signal Routing.receiveDone(disMsg); 

  } 

    

  } 

 }  

  } 

 

 

 void proccessMsg(SimpleCmdMsg* cmd, uint8_t status) { 

 struct info_rt_t tuple; 

 dist_t disMsg; 

 

 tuple.address=cmd->source; 

        tuple.next_node=cmd->last_node; 

        tuple.hop_count=cmd->hop_count; 

 

        up= update(&tuple,RREQ); 

 

 if(!(updateSeq(cmd->source,cmd->seqnum))){ 

  dbg("Send2","Descartado \n"); 

  signal RoutingMsg.done(cmd,DISCARD); 

  return; 

        } 

  

 

 

   if(status<11){ 

 if(cmd->destination==TOS_NODE_ID){ 

   

  disMsg=getDistMsg(cmd); 

  signal Routing.receiveDone(disMsg); 

 }else{ 

 

 switch(status){ 

  case PUBLISH: 

   if(cmd->resource==BS_LOCATION){ 
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       if((cmd->seqnum == last_pkt_id )||(cmd-

>seqnum==256)){ 

    if(bs_count>cmd->hop_count){ 

     bs_count=cmd->hop_count; 

     bs_next_node=cmd->last_node; 

     bs_addr=cmd->source; 

     cmd->hop_count++; 

                   cmd->last_node=TOS_NODE_ID; 

     dbg("t4","Igual ou 256 \n"); 

                   //signal RoutingMsg.done(cmd,FORWARD); 

     putInBuffer(cmd);  

    }else  

     signal RoutingMsg.done(cmd,DISCARD); 

                            }else /*if(cmd->seqnum > last_pkt_id)*/{ 

    bs_count=cmd->hop_count; 

    last_pkt_id= cmd->seqnum; 

    bs_addr=cmd->source; 

    bs_next_node=cmd->last_node; 

    cmd->hop_count++; 

                  cmd->last_node=TOS_NODE_ID; 

    //dbg("t4","do Contrario \n"); 

    if((role==CLUSTERHEAD)||(role==GATEWAY)){ 

                   //signal RoutingMsg.done(cmd,FORWARD); 

     dbg("t4","forwarding BS_LOCATION\n"); 

     putInBuffer(cmd); 

    } 

    else{  

     dbg("t4","descartando \n"); 

     signal RoutingMsg.done(cmd,DISCARD); 

     } 

      }  

   }else{ 

     if((role==CLUSTERHEAD)||(role==GATEWAY)){ 

     dbg("t4","PUBLISH RECEIVED Role: 

%u\n",role);  

      cmd->hop_count++; 

                   cmd->last_node=TOS_NODE_ID; 

     dest=cmd->source;   

                                        //signal 

RoutingMsg.done(cmd,FORWARD); 

     putInBuffer(cmd); 

                               } else 

                                        signal 

RoutingMsg.done(cmd,DISCARD); 

     disMsg=getDistMsg(cmd); 

    signal Routing.receiveDone(disMsg); 

   } 

   

  break; 

  

  case SUBSCRIBE:  

    if((((role==CLUSTERHEAD)||(role==GATEWAY)) && (cmd-

>next_node==TOS_NODE_ID))||((role==CLUSTERHEAD)&&(isNeighbor(cmd-

>source))&&(cmd->next_node==404))){ 

                          cmd->hop_count++; 

                  cmd->last_node=TOS_NODE_ID; 

    cmd->next_node= get_nextNode(cmd->destination); 

    addSubscribeEntry(cmd->source,cmd-

>destination,cmd->resource); 

   

          //signal RoutingMsg.done(cmd,FORWARD); 
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    putInBuffer(cmd); 

 

                         }else  

                               signal RoutingMsg.done(cmd,DISCARD); 

 

  break; 

  

   

  case UNSUBSCRIBE:   

    if((((role==CLUSTERHEAD)||(role==GATEWAY)) &&( cmd-

>next_node==TOS_NODE_ID))||((role==CLUSTERHEAD)&&(isNeighbor(cmd-

>source))&&(cmd->next_node==404))){ 

      cmd->hop_count++; 

                   cmd->last_node=TOS_NODE_ID; 

     cmd->next_node= get_nextNode(cmd-

>destination); 

     removeSubscribeEntry(cmd->source,cmd-

>destination,cmd->resource); 

 

                                    //    signal 

RoutingMsg.done(cmd,FORWARD); 

     putInBuffer(cmd); 

                         }else 

                                        signal 

RoutingMsg.done(cmd,DISCARD); 

 

  break; 

 

  case COLECT: 

   if(cmd->destination==TOS_NODE_ID){ 

                                dest=cmd->source; 

      

    disMsg=getDistMsg(cmd); 

    signal Routing.receiveDone(disMsg); 

                 }else if(((role==CLUSTERHEAD)||(role==GATEWAY)) 

&& (cmd->next_node==TOS_NODE_ID)){ 

     cmd->hop_count++; 

                   cmd->last_node=TOS_NODE_ID; 

          cmd->next_node= get_nextNode(dest); 

     //signal RoutingMsg.done(cmd,FORWARD); 

     putInBuffer(cmd); 

                                }else 

                                        signal 

RoutingMsg.done(cmd,DISCARD); 

 

 

  break; 

 

  case SEND_RES: 

 

   if(isSubscribed(cmd->resource)){ 

    dbg("sendR","RC_SEND: Subscribed\n"); 

    if((role==GATEWAY)||(role==CLUSTERHEAD)){ 

    dbg("sendR","RC_SEND: Encaminhar mensagem\n"); 

    cmd->hop_count++; 

                  cmd->last_node=TOS_NODE_ID;         

    cmd->next_node=get_nextNode(dest);   

  

    putInBuffer(cmd); 

         

    }else 
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    dbg("sendR","No simples\n" ); 

 

   } else   

    dbg("sendR","NOT Subscribed\n"); 

   //}else if((role==CLUSTERHEAD)) 

   // call Aggregate.putData(cmd->data[0], 0); 

 

  break; 

  case SEND: 

   dbg("Send2","RC_SEND: Here\n"); 

   if(((role==GATEWAY)||(role==CLUSTERHEAD))&&(cmd-

>next_node==TOS_NODE_ID)){ 

    dbg("Send2","RC_SEND: Encaminhar mensagem\n"); 

  

    cmd->hop_count++; 

                  cmd->last_node=TOS_NODE_ID; 

    cmd->next_node=bs_next_node;       

    putInBuffer(cmd); 

         

   } 

   //}else if((role==CLUSTERHEAD)) 

   // call Aggregate.putData(cmd->data[0], 0); 

 

  break; 

  /*case SEND_RES_AGGR: 

    if((role==CLUSTERHEAD)&&(role==GATEWAY)){ 

     cmd->hop_count++; 

            cmd->last_node=TOS_NODE_ID;  

       

     putInBuffer(cmd); 

     } 

 

  break;*/ 

  

                default: 

   ; 

  break; 

     

 }//swicth 

       

 }//elsei 

 } 

   

   

   

 

    } 

task void nodeTask(){ 

 if(TOS_NODE_ID==1){ 

   dist_t dis; 

   dis.action=BS_KEY; 

   dis.dest=200; 

   dis.data=0;  

   role=BS; 

   dbg("cripto","BS papel configurado\n"); 

   dbg("cripto-time","enviando BSKEY\n"); 

   memcpy(dis.datac,PublicKey.x,21); 

   call Routing.sendMsg(dis); 

 

  }else if((TOS_NODE_ID==2)||(TOS_NODE_ID==4)){ 

   role=CLUSTERHEAD; 
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  }else if(TOS_NODE_ID==3) 

   role=GATEWAY; 

  else 

   role=NODE; 

   

} 

     

  void decrypt(){ 

     int dM_len; 

     int i; 

     dM_len = call ECIES.decrypt(dM, dM_len, C, 

(KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN + 1 + M_len + HMAC_LEN), PrivateKey); 

  dbg("encr","\nDecriptado, tamanho %u \n",dM_len); 

  for (i=0; i<dM_len; i++){ 

   dbg("encr","Mensagem %u\n",dM[i]); 

  } 

   } 

 

    void proccessCluster(SimpleCmdMsg* cmd, uint8_t status) { 

 int i; 

 error_t up; 

 struct info_rt_t tuple; 

 

 tuple.address=cmd->source; 

        tuple.next_node=cmd->last_node; 

        tuple.hop_count=cmd->hop_count; 

 

 up= update(&tuple,RREQ); 

 if(up==SUCCESS){ 

  //dbg("table","Dest:%u NN:%u HC:%u 

\n",tuple.address,tuple.next_node,tuple.hop_count); 

 }else 

  //dbg("table","Rota nao adicionada Dest:%u NN:%u HC:%u 

\n",tuple.address,tuple.next_node,tuple.hop_count); 

  

 if(!(updateSeq(cmd->source,cmd->seqnum))){ 

  dbg("Send2","Descartado \n"); 

  signal RoutingMsg.done(cmd,DISCARD); 

  return; 

        } 

 

   if(status<30){ 

  

 

   switch(status){ 

          case BS_KEY: 

  dbg("cripto","BS_key received %u\n",role);  

  dbg("cripto-debug","Role:  %u, Action: %u Next: 

%u\n",role,cmd->action, cmd->next_node);   

  if((role==CLUSTERHEAD)){  

            dist_t dis; 

  dbg("cripto-time","Chegou\n");   

  dbg("cripto-t2","respondendo\n");   

    cmd->hop_count++; 

                  cmd->last_node=TOS_NODE_ID; 

    putInBuffer(cmd); 

 

         // Copying the public key 

   memcpy(BS_public.x, cmd->datac,KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN); 

 

    dbg("cripto","Cluster Respondendo\n");        
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  C_len = call ECIES.encrypt2(C, KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN + 1 + 

M_len + HMAC_LEN, M, M_len, &BS_public,PrivateKey,&PublicKey); 

   dbg("cripto-debug","Mensagem %u\n",C_len); 

   memcpy(cmd->datac,C,C_len); 

   dis.action=CH_RESPONSE; 

   dis.dest=cmd->source; 

   dis.datac=C; 

    

   call Routing.sendMsg(dis); 

  }else if((role==GATEWAY)){ 

    cmd->hop_count++; 

                  cmd->last_node=TOS_NODE_ID;    

    putInBuffer(cmd);   

  } 

 

  break; 

   case CH_RESPONSE: 

  if(role==BS){ 

    dist_t dis; 

   dis.action=MASTER_KEY; 

   dis.dest=cmd->source; 

   dis.data=0; 

   memcpy(dis.datac,mkey,21); 

   dbg("cripto","Base Station received CH_RESPONSE from 

%u\n",cmd->source); 

           dbg("cripto-t2","resposta chegou"); 

   call Routing.sendMsg(dis); 

   dbg("cripto-debug","MasterKey sent to 

%u\n",dis.dest); 

   

   

  }else if(((role==GATEWAY)||(role==CLUSTERHEAD))){ 

    dbg("forward","Forwarding CHRESPONSE from %u\n",cmd-

>source); 

 

    cmd->hop_count++; 

                  cmd->last_node=TOS_NODE_ID; 

    cmd->next_node= get_nextNode(cmd->destination);    

    putInBuffer(cmd); 

 

  } 

  break; 

   case MASTER_KEY: 

  if(role==CLUSTERHEAD){ 

      dbg("cripto","MasterKey Received To:%u\n",cmd-

>destination);  

  ckey=dis.datac; 

  } 

   if(((role==GATEWAY)||(role==CLUSTERHEAD))){ 

      if(cmd->destination==TOS_NODE_ID){ 

   dbg("cripto-debug","MasterKey received To:%u Role:  

%u, Action: %u Next: %u\n",cmd->destination,role,cmd->action, cmd-

>next_node);                    

   }else{  

     //  if(cmd->next_node==TOS_NODE_ID) { 

   cmd->hop_count++; 

                   cmd->last_node=TOS_NODE_ID; 

     cmd->next_node= get_nextNode(cmd->destination);    

     putInBuffer(cmd); 

      }   
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  } 

                 

                break; 

  case GUARDIAN: 

    }//switch 

   signal RoutingMsg.done(cmd,DISCARD); 

 }//if 

   

} 

 

  command void RoutingMsg.execute(SimpleCmdMsg * pmsg) { 

  

   

  if(pmsg->source==TOS_NODE_ID){ 

   signal RoutingMsg.done(pmsg,DISCARD); 

                  return; 

 

  } 

         if((!isNeighbor(pmsg->last_node))){ 

   addNeighbor(pmsg->last_node); 

  } 

 

  if(pmsg->action<11){ 

   if((role==CLUSTERHEAD)||(role==GATEWAY)){ 

                         proccessMsg(pmsg,pmsg->action); 

                 }else { 

     checkDestination(pmsg); 

                         signal RoutingMsg.done(pmsg,DISCARD); 

   } 

   

   

  }else if(pmsg->action>10){ 

   proccessCluster(pmsg,pmsg->action); 

  } 

 

  if(isThereNextMsg()&& !sending){ 

   sending=TRUE; 

   turn=next; 

   call TransportI.sendMsg(&rbuffer[turn]); 

  } 

                 

             

        } 

 

 

  command void Routing.sendMsg(dist_t msg){ 

 int i; 

 struct SimpleCmdMsg * cmd=&buff; 

       

 

 //Routing information 

 cmd->source=TOS_NODE_ID; 

 cmd->last_node=TOS_NODE_ID; 

 cmd->hop_count=0; 

 cmd->seqnum=seq; 

        incr_seqnum(); 

 

 

  

 //Message Content 

 cmd->destination=msg.dest; 
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 cmd->action=msg.action;       

 cmd->resource=msg.resource; 

 cmd->data=msg.data; 

// cmd->datac=msg.datac; 

 

 if(cmd->destination!=200) 

  cmd->next_node= get_nextNode(dest); 

 

 // Buffering 

 putInBuffer(cmd); 

 if(isThereNextMsg()&& !sending){ 

  sending=TRUE; 

  turn=next; 

  call TransportI.sendMsg(&rbuffer[turn]); 

 } 

} 

 

 command SimpleCmdMessage Routing.sendMsg(dist_t msg){ 

 int i; 

 struct SimpleCmdMsg * cmd=&buff; 

       

 

 //Routing information 

 cmd->source=TOS_NODE_ID; 

 cmd->last_node=TOS_NODE_ID; 

 cmd->hop_count=0; 

 cmd->seqnum=seq; 

        incr_seqnum(); 

 

 

  

 //Message Content 

 cmd->destination=msg.dest; 

 cmd->action=msg.action;       

 cmd->resource=msg.resource; 

 cmd->data=msg.data; 

// cmd->datac=msg.datac; 

 

 if(cmd->destination!=200) 

  cmd->next_node= get_nextNode(dest); 

 

 return cmd; 

} 

 

 

  event void TransportI.sendMsgDone(SimpleCmdMsg* cmd){ 

 sending=FALSE; 

 rbuffer[turn].action=DISCARD; 

 if(isThereNextMsg()&& !sending){ 

  sending=TRUE; 

  turn=next; 

  call TransportI.sendMsg(&rbuffer[turn]); 

 } 

 

 dbg("routing","RT:Mensagem enviada para %u, %u\n ",cmd-

>destination,role); 

 

 

 } 

 

        event void Boot.booted(){ 
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  uint8_t i = 0; 

  seq =0; 

  last_pkt_id=0; 

  dest=0;  

  index=0; 

  role=0;  

  clusterAddress=0; 

   

  turn=0;  

  next=0; 

  //M_len=10; 

  init(); 

  sending=FALSE; 

  memset(PublicKey.y, 0, NUMWORDS*NN_DIGIT_LEN); 

  memset(PublicKey.x, 0, NUMWORDS*NN_DIGIT_LEN); 

  memset(BS_public.y, 0, NUMWORDS*NN_DIGIT_LEN); 

  memset(BS_public.x, 0, NUMWORDS*NN_DIGIT_LEN); 

  memset(R_key, 0,10); 

  memset(M_key, 0,10); 

  memset(C, 0,2*KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN + 1 + MAX_M_LEN + 

HMAC_LEN); 

  memset(M, 1,MAX_M_LEN); 

  memset(dM, 0,MAX_M_LEN); 

  call ECC.init(); 

          call ECIES.init(); 

      call ECC.gen_private_key(PrivateKey); 

           call ECC.gen_public_key(&PublicKey, PrivateKey); 

 

          

   for(i=0;i<10;i++){ 

   stable[i].address=0; 

                 stable[i].source=0; 

                 stable[i].resource=0; 

         

   neigh[i]=0; 

  } 

   

  num_entries = 0; 

      size = 0; 

      replace = 0; 

      maxsize=10; 

      for(i=0;i<maxsize;i++){ 

         table[i].info.address =0; 

         table[i].info.next_node=0; 

         table[i].flags=0; 

         

      } 

  for(i=0;i<10;i++){ 

     pkid[i].address=0; 

     pkid[i].seqnum=0; 

  } 

 

  hello(); 

    

  post nodeTask(); 

  dbg("boot","Booted Role: %u\n",role); 

        } 

 

 

} 
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A.5 Componente de Segurança 

A.5.1 Codigo fonte nesC da curva elíptica(ECCsecp160r1)  

/** 
 * Module for curve secp160r1 

 * 

 * Author: An Liu 

 * Date: 09/15/2005 

 */ 

#include "ECC.h" 

 

module secp160r1 { 

  provides interface CurveParam; 

  uses interface NN; 

} 

 

implementation { 

 

  command void CurveParam.get_param(Params *para) 

  { 

 

#ifdef EIGHT_BIT_PROCESSOR 

    //init parameters 

    //prime 

    para->p[20] = 0x00; 

    para->p[19] = 0xFF; 

    para->p[18] = 0xFF; 

    para->p[17] = 0xFF; 

    para->p[16] = 0xFF; 

    para->p[15] = 0xFF; 

    para->p[14] = 0xFF; 

    para->p[13] = 0xFF; 

    para->p[12] = 0xFF; 

    para->p[11] = 0xFF; 

    para->p[10] = 0xFF; 

    para->p[9] = 0xFF; 

    para->p[8] = 0xFF; 

    para->p[7] = 0xFF; 

    para->p[6] = 0xFF; 

    para->p[5] = 0xFF; 

    para->p[4] = 0xFF; 

    para->p[3] = 0x7F; 

    para->p[2] = 0xFF; 

    para->p[1] = 0xFF; 

    para->p[0] = 0xFF; 

     

    memset(para->omega, 0, NUMWORDS); 

    para->omega[0] = 0x01; 

    para->omega[3] = 0x80; 

     

    //cure that will be used 

    //a 

    para->E.a[20] = 0x00; 

    para->E.a[19] = 0xFF; 

    para->E.a[18] = 0xFF; 

    para->E.a[17] = 0xFF; 

    para->E.a[16] = 0xFF; 

    para->E.a[15] = 0xFF; 

    para->E.a[14] = 0xFF; 
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    para->E.a[13] = 0xFF; 

    para->E.a[12] = 0xFF; 

    para->E.a[11] = 0xFF; 

    para->E.a[10] = 0xFF; 

    para->E.a[9] = 0xFF; 

    para->E.a[8] = 0xFF; 

    para->E.a[7] = 0xFF; 

    para->E.a[6] = 0xFF; 

    para->E.a[5] = 0xFF; 

    para->E.a[4] = 0xFF; 

    para->E.a[3] = 0x7F; 

    para->E.a[2] = 0xFF; 

    para->E.a[1] = 0xFF; 

    para->E.a[0] = 0xFC; 

  

    para->E.a_minus3 = TRUE; 

    para->E.a_zero = FALSE; 

    

    //b 

    para->E.b[20] = 0x00; 

    para->E.b[19] = 0x1C; 

    para->E.b[18] = 0x97; 

    para->E.b[17] = 0xBE; 

    para->E.b[16] = 0xFC; 

    para->E.b[15] = 0x54; 

    para->E.b[14] = 0xBD; 

    para->E.b[13] = 0x7A; 

    para->E.b[12] = 0x8B; 

    para->E.b[11] = 0x65; 

    para->E.b[10] = 0xAC; 

    para->E.b[9] = 0xF8; 

    para->E.b[8] = 0x9F; 

    para->E.b[7] = 0x81; 

    para->E.b[6] = 0xD4; 

    para->E.b[5] = 0xD4; 

    para->E.b[4] = 0xAD; 

    para->E.b[3] = 0xC5; 

    para->E.b[2] = 0x65; 

    para->E.b[1] = 0xFA; 

    para->E.b[0] = 0x45; 

     

    //base point 

    para->G.x[20] = 0x00; 

    para->G.x[19] =  0x4A; 

    para->G.x[18] =  0x96; 

    para->G.x[17] =  0xB5; 

    para->G.x[16] =  0x68; 

    para->G.x[15] =  0x8E; 

    para->G.x[14] =  0xF5; 

    para->G.x[13] =  0x73; 

    para->G.x[12] =  0x28; 

    para->G.x[11] =  0x46; 

    para->G.x[10] =  0x64; 

    para->G.x[9] =  0x69; 

    para->G.x[8] =  0x89; 

    para->G.x[7] =  0x68; 

    para->G.x[6] =  0xC3; 

    para->G.x[5] =  0x8B; 

    para->G.x[4] =  0xB9; 

    para->G.x[3] =  0x13; 

    para->G.x[2] =  0xCB; 
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    para->G.x[1] =  0xFC; 

    para->G.x[0] =  0x82; 

     

    para->G.y[20] = 0x00; 

    para->G.y[19] =  0x23; 

    para->G.y[18] =  0xA6; 

    para->G.y[17] =  0x28; 

    para->G.y[16] =  0x55; 

    para->G.y[15] =  0x31; 

    para->G.y[14] =  0x68; 

    para->G.y[13] =  0x94; 

    para->G.y[12] =  0x7D; 

    para->G.y[11] =  0x59; 

    para->G.y[10] =  0xDC; 

    para->G.y[9] =  0xC9; 

    para->G.y[8] =  0x12; 

    para->G.y[7] =  0x04; 

    para->G.y[6] =  0x23; 

    para->G.y[5] =  0x51; 

    para->G.y[4] =  0x37; 

    para->G.y[3] =  0x7A; 

    para->G.y[2] =  0xC5; 

    para->G.y[1] =  0xFB; 

    para->G.y[0] =  0x32; 

      

    //prime divide the number of points 

    para->r[20] = 0x01; 

    para->r[19] = 0x0; 

    para->r[18] = 0x0; 

    para->r[17] = 0x0; 

    para->r[16] = 0x0; 

    para->r[15] = 0x0; 

    para->r[14] = 0x0; 

    para->r[13] = 0x0; 

    para->r[12] = 0x0; 

    para->r[11] = 0x0; 

    para->r[10] = 0x01; 

    para->r[9] = 0xF4; 

    para->r[8] = 0xC8; 

    para->r[7] = 0xF9; 

    para->r[6] = 0x27; 

    para->r[5] = 0xAE; 

    para->r[4] = 0xD3; 

    para->r[3] = 0xCA; 

    para->r[2] = 0x75; 

    para->r[1] = 0x22; 

    para->r[0] = 0x57; 

      

#endif 

 

#ifdef SIXTEEN_BIT_PROCESSOR 

 

    //init parameters 

    //prime 

    para->p[9] = 0xFFFF; 

    para->p[8] = 0xFFFF; 

    para->p[7] = 0xFFFF; 

    para->p[6] = 0xFFFF; 

    para->p[5] = 0xFFFF; 

    para->p[4] = 0xFFFF; 

    para->p[3] = 0xFFFF; 
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    para->p[2] = 0xFFFF; 

    para->p[1] = 0x7FFF; 

    para->p[0] = 0xFFFF; 

         

    para->omega[0] = 0x0001; 

    para->omega[1] = 0x8000; 

     

    //cure that will be used 

    //a 

    para->E.a[9] = 0xFFFF; 

    para->E.a[8] = 0xFFFF; 

    para->E.a[7] = 0xFFFF; 

    para->E.a[6] = 0xFFFF; 

    para->E.a[5] = 0xFFFF; 

    para->E.a[4] = 0xFFFF; 

    para->E.a[3] = 0xFFFF; 

    para->E.a[2] = 0xFFFF; 

    para->E.a[1] = 0x7FFF; 

    para->E.a[0] = 0xFFFC; 

      

    para->E.a_minus3 = TRUE; 

    para->E.a_zero = FALSE; 

    

    //b 

    para->E.b[9] = 0x1C97; 

    para->E.b[8] = 0xBEFC; 

    para->E.b[7] = 0x54BD; 

    para->E.b[6] = 0x7A8B; 

    para->E.b[5] = 0x65AC; 

    para->E.b[4] = 0xF89F; 

    para->E.b[3] = 0x81D4; 

    para->E.b[2] = 0xD4AD; 

    para->E.b[1] = 0xC565; 

    para->E.b[0] = 0xFA45; 

         

    //base point 

    para->G.x[9] =  0x4A96; 

    para->G.x[8] =  0xB568; 

    para->G.x[7] =  0x8EF5; 

    para->G.x[6] =  0x7328; 

    para->G.x[5] =  0x4664; 

    para->G.x[4] =  0x6989; 

    para->G.x[3] =  0x68C3; 

    para->G.x[2] =  0x8BB9; 

    para->G.x[1] =  0x13CB; 

    para->G.x[0] =  0xFC82; 

 

    para->G.y[9] =  0x23A6; 

    para->G.y[8] =  0x2855; 

    para->G.y[7] =  0x3168; 

    para->G.y[6] =  0x947D; 

    para->G.y[5] =  0x59DC; 

    para->G.y[4] =  0xC912; 

    para->G.y[3] =  0x0423; 

    para->G.y[2] =  0x5137; 

    para->G.y[1] =  0x7AC5; 

    para->G.y[0] =  0xFB32; 

          

    //prime divide the number of points 

    para->r[10] = 0x0001; 

    para->r[9] = 0x0000; 
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    para->r[8] = 0x0000; 

    para->r[7] = 0x0000; 

    para->r[6] = 0x0000; 

    para->r[5] = 0x0001; 

    para->r[4] = 0xF4C8; 

    para->r[3] = 0xF927; 

    para->r[2] = 0xAED3; 

    para->r[1] = 0xCA75; 

    para->r[0] = 0x2257; 

           

#endif 

 

#ifdef THIRTYTWO_BIT_PROCESSOR 

 

    //init parameters 

    //prime 

    para->p[5] = 0x00000000; 

    para->p[4] = 0xFFFFFFFF; 

    para->p[3] = 0xFFFFFFFF; 

    para->p[2] = 0xFFFFFFFF; 

    para->p[1] = 0xFFFFFFFF; 

    para->p[0] = 0x7FFFFFFF; 

    memset(para->omega, 0, NUMWORDS);         

    para->omega[0] = 0x80000001; 

     

    //cure that will be used 

    //a 

    para->E.a[5] = 0x00000000; 

    para->E.a[4] = 0xFFFFFFFF; 

    para->E.a[3] = 0xFFFFFFFF; 

    para->E.a[2] = 0xFFFFFFFF; 

    para->E.a[1] = 0xFFFFFFFF; 

    para->E.a[0] = 0x7FFFFFFC; 

      

    para->E.a_minus3 = TRUE; 

    para->E.a_zero = FALSE; 

    

    //b 

    para->E.b[5] = 0x00000000; 

    para->E.b[4] = 0x1C97BEFC; 

    para->E.b[3] = 0x54BD7A8B; 

    para->E.b[2] = 0x65ACF89F; 

    para->E.b[1] = 0x81D4D4AD; 

    para->E.b[0] = 0xC565FA45; 

         

    //base point 

    para->G.x[5] = 0x00000000; 

    para->G.x[4] = 0x4A96B568; 

    para->G.x[3] = 0x8EF57328; 

    para->G.x[2] = 0x46646989; 

    para->G.x[1] = 0x68C38BB9; 

    para->G.x[0] = 0x13CBFC82; 

 

    para->G.y[5] = 0x00000000; 

    para->G.y[4] = 0x23A62855; 

    para->G.y[3] = 0x3168947D; 

    para->G.y[2] = 0x59DCC912; 

    para->G.y[1] = 0x04235137; 

    para->G.y[0] = 0x7AC5FB32; 

          

    //prime divide the number of points 
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    para->r[5] = 0x00000001; 

    para->r[4] = 0x00000000; 

    para->r[3] = 0x00000000; 

    para->r[2] = 0x0001F4C8; 

    para->r[1] = 0xF927AED3; 

    para->r[0] = 0xCA752257; 

 

#endif 

 

  } 

 

  command NN_UINT CurveParam.omega_mul(NN_DIGIT *a, NN_DIGIT *b, 

NN_DIGIT *omega, NN_UINT digits) __attribute__ ((noinline)) 

  { 

   //memset(a, 0, digits*NN_DIGIT_LEN); 

    call NN.Assign(a, b, digits); 

    a[digits+3] += call NN.AddDigitMult(&a[3], &a[3], omega[3], b, 

digits); 

     

    return (digits+4); 

  } 

 

} 

 

 

A.5.2 Código fonte nesC do componente de configuração de manipulação 
de ECC (ECCC) 
 /** 

 * All new code in this distribution is Copyright 2005 by North Carolina 

 * State University. All rights reserved. Redistribution and use in 

 * source and binary forms are permitted provided that this entire 

 * copyright notice is duplicated in all such copies, and that any 

 * documentation, announcements, and other materials related to such 

 * distribution and use acknowledge that the software was developed at 

 * North Carolina State University, Raleigh, NC. No charge may be made 

 * for copies, derivations, or distributions of this material without the 

 * express written consent of the copyright holder. Neither the name of 

 * the University nor the name of the author may be used to endorse or 

 * promote products derived from this material without specific prior 

 * written permission. 

 * 

 * IN NO EVENT SHALL THE NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 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 THE NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY HAS BEEN ADVISED OF THE 

 * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN 

 * "AS IS" BASIS, AND THE NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY HAS NO 

 * OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR 

 * MODIFICATIONS. " 

 * 

 */ 
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/** 

 * $Id: ECCC.nc,v 1.2 2007/09/12 18:17:06 aliu3 Exp $ 

 * Configuration of Ecc 

 * 

 * Author: An Liu 

 * Date: 09/29/2006 

 * Modified by: Panos Kampanakis 

 * Date: 02/05/2007 

 */ 

 

#include "NN.h" 

#include "ECC.h" 

 

configuration ECCC { 

  provides interface ECC; 

} 

 

implementation { 

  //secp160k1_16 provides the parameters of secp160k1 in 16 bits form, 

  //you can change this to secp160r1 or secp160r1_16. Don't forget to 

  //define the correct MACRO in NN.h to support 8 bit or 16 bit form. 

  components ECCM, NNM, RandomC, 

  secp160r1; 

 

  ECC = ECCM.ECC; 

  ECCM.NN -> NNM.NN; 

  ECCM.Random -> RandomC; 

 

#ifdef TEST_VECTOR 

  ECCM.CurveParam -> secp160r1; 

  NNM.CurveParam -> secp160r1; 

  secp160r1.NN -> NNM; 

 

#else 

 

 

#ifdef SECP160R1 

  ECCM.CurveParam -> secp160r1; 

  NNM.CurveParam -> secp160r1; 

  secp160r1.NN -> NNM; 

#endif 

 

 

 

#endif 
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} 

A.5.3 Código fonte nesC do intrface de ECC (ECC) 
 /** 

 * All new code in this distribution is Copyright 2005 by North 

Carolina 

 * State University. All rights reserved. Redistribution and use in 

 * source and binary forms are permitted provided that this entire 

 * copyright notice is duplicated in all such copies, and that any 

 * documentation, announcements, and other materials related to such 

 * distribution and use acknowledge that the software was developed at 

 * North Carolina State University, Raleigh, NC. No charge may be made 

 * for copies, derivations, or distributions of this material without 

the 

 * express written consent of the copyright holder. Neither the name 

of 

 * the University nor the name of the author may be used to endorse or 

 * promote products derived from this material without specific prior 

 * written permission. 

 * 

 * IN NO EVENT SHALL THE NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 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 THE NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY HAS BEEN ADVISED OF THE 

 * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON 

AN 

 * "AS IS" BASIS, AND THE NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY HAS NO 

 * OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, 

OR 

 * MODIFICATIONS. " 

 * 

 */ 

 

/** 

 * Interface for ECC operation 

 * $Id: ECC.nc,v 1.6 2007/11/02 22:36:39 aliu3 Exp $ 

 */ 

 

#include "NN.h" 

#include "ECC.h" 

 

interface ECC { 

 

  // init the parameters and base point array for sliding window 

method 

  // the first function to call 

  command void init(); 

 

  command void gen_private_key(NN_DIGIT *PrivateKey); 

 

  command void gen_public_key(Point *PublicKey, NN_DIGIT *PrivateKey); 

 

  //return the length of octets, octet_len >= 2*NUMWORDS 

  command int point2octet(uint8_t *octet, NN_UINT octet_len, Point *P, 

bool compress); 

 

  command int octet2point(Point *P, uint8_t *octet, int octet_len); 
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  command int check_point(Point *P); 

 

  command bool point_is_zero(Point *P); 

 

#ifdef BARRETT_REDUCTION 

  command void BarrettSetBuf(); 

#endif   

 

  // Point addition, P0 = P1 + P2 

  command void add(Point * P0, Point * P1, Point * P2); 

 

#ifndef AFFINE 

  // projective point addition, P0 = P1 + P2 

  command void add_proj(Point * P0, NN_DIGIT *Z0, Point * P1, NN_DIGIT 

* Z1, Point * P2, NN_DIGIT * Z2); 

 

  // projective point doubleing, P0 = 2*P1 

  command void dbl_proj(Point * P0, NN_DIGIT *Z0, Point * P1, NN_DIGIT 

* Z1); 

#endif 

 

  // Scalar point multiplication P0 = n * P1 

  command void mul(Point * P0, Point * P1, NN_DIGIT * n); 

     

#ifdef SLIDING_WIN 

  // precompute the points for sliding window method 

  command void win_precompute(Point * baseP, Point * pointArray); 

     

  // scalr point multiplication using slide window method 

  // P0 = n * Point, this Point may not be the base point of curve 

  // pointArray is constructed by call win_precompute(Point, 

pointArray) 

  command void win_mul(Point * P0, NN_DIGIT * n, Point * pointArray); 

     

  // scalr point multiplication using slide window method, P0 = n * 

basePoint of curve 

  command void win_mul_base(Point * P0, NN_DIGIT * n); 

 

#ifdef PROJECTIVE 

  //precompute points in J coordinates for sliding window method 

  command void win_precompute_Z(Point * baseP, Point * pointArray, 

ZCoordinate *ZList); 

 

  command void win_mul_Z(Point *P0, NN_DIGIT *n, Point *pointArray, 

ZCoordinate *ZList); 

#endif 

 

#endif 

 

  //get parameters 

  command Params * get_param(); 

 

 

} 
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A.5.4 Código fonte nesC do componente de configuração do transporte 
(ECCM) 

a /** 
 * All new code in this distribution is Copyright 2005 by North 

Carolina 

 * State University. All rights reserved. Redistribution and use in 

 * source and binary forms are permitted provided that this entire 

 * copyright notice is duplicated in all such copies, and that any 

 * documentation, announcements, and other materials related to such 

 * distribution and use acknowledge that the software was developed at 

 * North Carolina State University, Raleigh, NC. No charge may be made 

 * for copies, derivations, or distributions of this material without 

the 

 * express written consent of the copyright holder. Neither the name 

of 

 * the University nor the name of the author may be used to endorse or 

 * promote products derived from this material without specific prior 

 * written permission. 

 * 

 * IN NO EVENT SHALL THE NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 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 THE NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY HAS BEEN ADVISED OF THE 

 * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON 

AN 

 * "AS IS" BASIS, AND THE NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY HAS NO 

 * OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, 

OR 

 * MODIFICATIONS. " 

 * 

 */ 

 

/** 

 * $Id: ECCM.nc,v 1.8 2007/11/02 22:36:39 aliu3 Exp $ 

 * ECCM, the module implement ECC.nc 

 */ 

 

#include "NN.h" 

#include "ECC.h" 

#include <string.h> 

 

module ECCM { 

  provides interface ECC; 

  uses interface NN; 

  uses interface CurveParam; 

  uses interface Random; 

} 

 

implementation { 

  //parameters for ECC operations 

  Params param; 

 

#ifdef BARRETT_REDUCTION 

  Barrett Bbuf; 

#endif 

 

 

#ifdef SLIDING_WIN 
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  //precomputed array for base point 

  Point pBaseArray[NUM_POINTS]; 

  //masks for sliding window method 

  NN_DIGIT mask[NUM_MASKS]; 

#endif 

 

 

  void c_add_projective(Point * P0, NN_DIGIT *Z0, Point * P1, NN_DIGIT 

* Z1, Point * P2, NN_DIGIT * Z2); 

  void c_add_mix(Point * P0, NN_DIGIT *Z0, Point * P1, NN_DIGIT * Z1, 

Point * P2); 

  void c_dbl_projective(Point * P0, NN_DIGIT *Z0, Point * P1, NN_DIGIT 

* Z1); 

 

 

  // test whether the ith bit in a is one 

  NN_DIGIT b_testbit(NN_DIGIT * a, int16_t i) 

  { 

    return (*(a + (i / NN_DIGIT_BITS)) & ((NN_DIGIT)1 << (i % 

NN_DIGIT_BITS))); 

  } 

   

  // set P0's x and y to zero 

  void p_clear(Point * P0) 

  { 

    call NN.AssignZero(P0->x, NUMWORDS); 

    call NN.AssignZero(P0->y, NUMWORDS); 

  } 

 

  // P0 = P1 

  void p_copy(Point * P0, Point * P1) 

  { 

    call NN.Assign(P0->x, P1->x, NUMWORDS); 

    call NN.Assign(P0->y, P1->y, NUMWORDS); 

  } 

 

  // test whether x and y of P0 is all zero 

  bool p_iszero(Point * P0) 

  { 

    bool result = FALSE; 

     

    if (call NN.Zero(P0->x, NUMWORDS)) 

      if (call NN.Zero(P0->y, NUMWORDS)) 

        result = TRUE; 

    return result; 

  } 

 

  // test whether points P1 and P2 are equal 

  bool p_equal(Point * P1, Point * P2) 

  { 

    if (call NN.Equal(P1->x, P2->x, NUMWORDS)) 

      if (call NN.Equal(P1->y, P2->y, NUMWORDS)) 

        return TRUE; 

    return FALSE; 

  } 

 

  // test whether Z is one 

  bool Z_is_one(NN_DIGIT *Z) 

  { 

    uint8_t i; 
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    for (i = 1; i < NUMWORDS; i++) 

      if (Z[i]) 

        return FALSE; 

    if (Z[0] == 1) 

      return TRUE; 

     

    return FALSE; 

  } 

 

  // Point addition, P0 = P1 + P2 

  void c_add(Point * P0, Point * P1, Point * P2) 

  { 

    NN_DIGIT Z0[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT Z1[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT Z2[NUMWORDS]; 

     

    p_clear(P0); 

    call NN.AssignZero(Z0, NUMWORDS); 

    call NN.AssignZero(Z1, NUMWORDS); 

    call NN.AssignZero(Z2, NUMWORDS); 

    Z1[0] = 0x01; 

    Z2[0] = 0x01; 

 

#ifdef ADD_MIX 

    c_add_mix(P0, Z0, P1, Z1, P2); 

#else 

    c_add_projective(P0, Z0, P1, Z1, P2, Z2); 

#endif 

 

    if (!Z_is_one(Z0)) 

    { 

      call NN.ModInv(Z1, Z0, param.p, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(Z0, Z1, Z1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(P0->x, P0->x, Z0, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(Z0, Z0, Z1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(P0->y, P0->y, Z0, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

    } 

 

  } 

 

 

  void c_add_mix(Point * P0, NN_DIGIT *Z0, Point * P1, NN_DIGIT * Z1, 

Point * P2) 

  { 

    NN_DIGIT t1[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT t2[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT t3[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT t4[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT Z2[NUMWORDS]; 

 

    //P2 == infinity 

    if (call NN.Zero(P2->x, NUMWORDS)){ 

      if (call NN.Zero(P2->y, NUMWORDS)){ 

 p_copy(P0, P1); 

 call NN.Assign(Z0, Z1, NUMWORDS); 

 return; 

      } 

    } 
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    //P1 == infinity 

    if (call NN.Zero(Z1, NUMWORDS)){ 

      p_copy(P0, P2); 

      call NN.AssignDigit(Z0, 1, NUMWORDS); 

      return; 

    } 

    //T1 = Z1^2 

    call NN.ModSqrOpt(t1, Z1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    //T2 = T1*Z1 

    call NN.ModMultOpt(t2, t1, Z1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    //T1 = T1*P2->x 

    call NN.ModMultOpt(t1, t1, P2->x, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    //T2 = T2*P2->y 

    call NN.ModMultOpt(t2, t2, P2->y, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    //T1 = T1-P1->x 

    call NN.ModSub(t1, t1, P1->x, param.p, NUMWORDS); 

    //T2 = T2-P1->y 

    call NN.ModSub(t2, t2, P1->y, param.p, NUMWORDS); 

 

    if (call NN.Zero(t1, NUMWORDS)){ 

      if (call NN.Zero(t2, NUMWORDS)){ 

 call NN.AssignDigit(Z2, 1, NUMWORDS); 

 c_dbl_projective(P0, Z0, P2, Z2); 

 return; 

      }else{ 

 call NN.AssignDigit(Z0, 0, NUMWORDS); 

 return; 

      } 

    } 

    //Z3 = Z1*T1 

    call NN.ModMultOpt(Z0, Z1, t1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    //T3 = T1^2 

    call NN.ModSqrOpt(t3, t1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    //T4 = T3*T1 

    call NN.ModMultOpt(t4, t3, t1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    //T3 = T3*P1->x 

    call NN.ModMultOpt(t3, t3, P1->x, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    //T1 = 2*T3 

    call NN.LShift(t1, t3, 1, NUMWORDS); 

    call NN.ModSmall(t1, param.p, NUMWORDS); 

    //P0->x = T2^2 

    call NN.ModSqrOpt(P0->x, t2, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    //P0->x = P0->x-T1 

    call NN.ModSub(P0->x, P0->x, t1, param.p, NUMWORDS); 

    //P0->x = P0->x-T4 

    call NN.ModSub(P0->x, P0->x, t4, param.p, NUMWORDS); 

    //T3 = T3-P0->x 

    call NN.ModSub(t3, t3, P0->x, param.p, NUMWORDS); 

    //T3 = T3*T2 

    call NN.ModMultOpt(t3, t3, t2, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    //T4 = T4*P1->y 

    call NN.ModMultOpt(t4, t4, P1->y, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    //P0->y = T3-T4 

    call NN.ModSub(P0->y, t3, t4, param.p, NUMWORDS); 

 

    return; 

  } 

 

 

  // (P0,Z0) = (P1,Z1) + (P2,Z2)  in Jacobian projective coordinate 

  // P0, P1, P2 can be same pointer 
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  void c_add_projective(Point * P0, NN_DIGIT *Z0, Point * P1, NN_DIGIT 

* Z1, Point * P2, NN_DIGIT * Z2) 

  { 

    NN_DIGIT n0[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT n1[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT n2[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT n3[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT n4[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT n5[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT n6[NUMWORDS]; 

 

    if (call NN.Zero(Z1, NUMWORDS)) 

    { 

      p_copy(P0, P2); 

      call NN.Assign(Z0, Z2, NUMWORDS); 

      return; 

    } 

 

    if (call NN.Zero(Z2, NUMWORDS)) 

    { 

      p_copy(P0, P1); 

      call NN.Assign(Z0, Z1, NUMWORDS); 

      return; 

    } 

     

    //double 

    if (p_equal(P1, P2)) 

    { 

      c_dbl_projective(P0, Z0, P1, Z1); 

      return; 

    } 

     

    //add_proj 

    //n1, n2 

    if (Z_is_one(Z2)) 

    { 

      // n1 = P1->x, n2 = P1->y 

      call NN.Assign(n1, P1->x, NUMWORDS); 

      call NN.Assign(n2, P1->y, NUMWORDS); 

    } 

    else 

    { 

      //n1 = P1->x * Z2^2 

      call NN.ModSqrOpt(n0, Z2, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(n1, P1->x, n0, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

      //n2 = P1->y * Z2^3 

      call NN.ModMultOpt(n0, n0, Z2, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(n2, P1->y, n0, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

    } 

     

    // n3, n4 

    if (Z_is_one(Z1)) 

    { 

      // n3 = P2->x, n4 = P2->y 

      call NN.Assign(n3, P2->x, NUMWORDS); 

      call NN.Assign(n4, P2->y, NUMWORDS); 

    } 

    else 

    { 
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      // n3 = P2->x * Z1^2 

      call NN.ModSqrOpt(n0, Z1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(n3, P2->x, n0, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

      // n4 = P2->y * Z1^3 

      call NN.ModMultOpt(n0, n0, Z1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(n4, P2->y, n0, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

    } 

     

    // n5 = n1 - n3, n6 = n2 - n4 

    call NN.ModSub(n5, n1, n3, param.p, NUMWORDS); 

    call NN.ModSub(n6, n2, n4, param.p, NUMWORDS); 

     

    if (call NN.Zero(n5, NUMWORDS)) 

      if (call NN.Zero(n6, NUMWORDS)) 

      { 

        // P1 and P2 are same point 

        c_dbl_projective(P0, Z0, P1, Z1); 

 return; 

      } 

      else 

      { 

        // P1 is the inverse of P2 

        call NN.AssignZero(Z0, NUMWORDS); 

        return; 

      } 

     

    // 'n7' = n1 + n3, 'n8' = n2 + n4 

    call NN.ModAdd(n1, n1, n3, param.p, NUMWORDS); 

    call NN.ModAdd(n2, n2, n4, param.p, NUMWORDS); 

     

    // Z0 = Z1 * Z2 * n5 

    if (Z_is_one(Z1) && Z_is_one(Z2)) 

    { 

      call NN.Assign(Z0, n5, NUMWORDS); 

    } 

    else 

    { 

      if (Z_is_one(Z1)) 

 call NN.Assign(n0, Z2, NUMWORDS); 

      else if (Z_is_one(Z2)) 

 call NN.Assign(n0, Z1, NUMWORDS); 

      else 

 call NN.ModMultOpt(n0, Z1, Z2, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    

      call NN.ModMultOpt(Z0, n0, n5, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    } 

     

    // P0->x = n6^2 - n5^2 * 'n7' 

    call NN.ModSqrOpt(n0, n6, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    call NN.ModSqrOpt(n4, n5, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    call NN.ModMultOpt(n3, n1, n4, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    call NN.ModSub(P0->x, n0, n3, param.p, NUMWORDS); 

  

    // 'n9' = n5^2 * 'n7' - 2 * P0->x 

    call NN.LShift(n0, P0->x, 1, NUMWORDS); 

    call NN.ModSmall(n0, param.p, NUMWORDS); 

    call NN.ModSub(n0, n3, n0, param.p, NUMWORDS); 

  

    // P0->y = (n6 * 'n9' - 'n8' * 'n5^3') / 2 
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    call NN.ModMultOpt(n0, n0, n6, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    call NN.ModMultOpt(n5, n4, n5, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    call NN.ModMultOpt(n1, n2, n5, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    call NN.ModSub(n0, n0, n1, param.p, NUMWORDS); 

  

    if ((n0[0] % 2) == 1) 

      call NN.Add(n0, n0, param.p, NUMWORDS); 

  

    call NN.RShift(P0->y, n0, 1, NUMWORDS); 

    

  } 

 

 

  // (P0,Z0) = 2*(P1,Z1) 

  // P0 and P1 can be same pointer 

  void c_dbl_projective(Point * P0, NN_DIGIT *Z0, Point * P1, NN_DIGIT 

* Z1) 

  { 

    NN_DIGIT n0[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT n1[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT n2[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT n3[NUMWORDS]; 

 

    if (call NN.Zero(Z1, NUMWORDS)) 

    { 

      call NN.AssignZero(Z0, NUMWORDS); 

      return; 

    } 

 

    // n1 

    if (Z_is_one(Z1)) 

    { 

      // n1 = 3 * P1->x^2 + param.E.a 

      call NN.ModSqrOpt(n0, P1->x, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      call NN.LShift(n1, n0, 1, NUMWORDS); 

      call NN.ModSmall(n1, param.p, NUMWORDS); 

      call NN.ModAdd(n0, n0, n1, param.p, NUMWORDS); 

      call NN.ModAdd(n1, n0, param.E.a, param.p, NUMWORDS); 

    } 

    else 

    { 

      if (param.E.a_minus3) 

      { 

        //for a = -3 

 // n1 = 3 * (X1 + Z1^2) * (X1 - Z1^2) = 3 * X1^2 - 3 * Z1^4 

 call NN.ModSqrOpt(n1, Z1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

 call NN.ModAdd(n0, P1->x, n1, param.p, NUMWORDS); 

 call NN.ModSub(n2, P1->x, n1, param.p, NUMWORDS); 

 call NN.ModMultOpt(n1, n0, n2, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

 call NN.LShift(n0, n1, 1, NUMWORDS); 

 call NN.ModSmall(n0, param.p, NUMWORDS); 

 call NN.ModAdd(n1, n0, n1, param.p, NUMWORDS); 

      } 

      else if (param.E.a_zero) 

      { 

 // n1 = 3 * P1->x^2 

 call NN.ModSqrOpt(n0, P1->x, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

 call NN.LShift(n1, n0, 1, NUMWORDS); 

 call NN.ModSmall(n1, param.p, NUMWORDS); 

 call NN.ModAdd(n1, n0, n1, param.p, NUMWORDS); 

      } 
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      else 

      { 

 // n1 = 3 * P1->x^2 + param.E.a * Z1^4 

 call NN.ModSqrOpt(n0, P1->x, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

 call NN.LShift(n1, n0, 1, NUMWORDS); 

 call NN.ModSmall(n1, param.p, NUMWORDS); 

 call NN.ModAdd(n0, n0, n1, param.p, NUMWORDS); 

 call NN.ModSqrOpt(n1, Z1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

 call NN.ModSqrOpt(n1, n1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

 call NN.ModMultOpt(n1, n1, param.E.a, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

 call NN.ModAdd(n1, n1, n0, param.p, NUMWORDS); 

      } 

    } 

 

    // Z0 = 2 * P1->y * Z1 

    if (Z_is_one(Z1)) 

    { 

      call NN.Assign(n0, P1->y, NUMWORDS); 

    } 

    else 

    { 

      call NN.ModMultOpt(n0, P1->y, Z1, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

    } 

    call NN.LShift(Z0, n0, 1, NUMWORDS); 

    call NN.ModSmall(Z0, param.p, NUMWORDS); 

 

    // n2 = 4 * P1->x * P1->y^2 

    call NN.ModSqrOpt(n3, P1->y, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    call NN.ModMultOpt(n2, P1->x, n3, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    call NN.LShift(n2, n2, 2, NUMWORDS); 

    call NN.ModSmall(n2, param.p, NUMWORDS); 

 

    // P0->x = n1^2 - 2 * n2 

    call NN.LShift(n0, n2, 1, NUMWORDS); 

    call NN.ModSmall(n0, param.p, NUMWORDS); 

    call NN.ModSqrOpt(P0->x, n1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    call NN.ModSub(P0->x, P0->x, n0, param.p, NUMWORDS); 

 

    // n3 = 8 * P1->y^4 

    call NN.ModSqrOpt(n0, n3, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    call NN.LShift(n3, n0, 3, NUMWORDS); 

    call NN.ModSmall(n3, param.p, NUMWORDS); 

 

    // P0->y = n1 * (n2 - P0->x) - n3 

    call NN.ModSub(n0, n2, P0->x, param.p, NUMWORDS); 

    call NN.ModMultOpt(n0, n1, n0, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    call NN.ModSub(P0->y, n0, n3, param.p, NUMWORDS); 

 

  } 

 

#ifdef REPEAT_DOUBLE 

  //m repeated point doublings (Algorithm 3.23 in "Guide to ECC") 

  void c_m_dbl_projective(Point * P0, NN_DIGIT *Z0, uint8_t m){ 

    uint8_t i; 

    NN_DIGIT W[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT A[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT B[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT t1[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT y2[NUMWORDS]; 
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    if (call NN.Zero(Z0, NUMWORDS)){ 

      return; 

    } 

 

    //P0->y = 2*P0->y 

    call NN.LShift(P0->y, P0->y, 1, NUMWORDS); 

    call NN.ModSmall(P0->y, param.p, NUMWORDS); 

    //W = Z^4 

    call NN.ModSqrOpt(W, Z0, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    call NN.ModSqrOpt(W, W, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

     

    for (i=0; i<m; i++){ 

      if (param.E.a_minus3){ 

 //A = 3(X^2-W) 

 call NN.ModSqrOpt(A, P0->x, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

 call NN.ModSub(A, A, W, param.p, NUMWORDS); 

 call NN.LShift(t1, A, 1, NUMWORDS); 

 call NN.ModSmall(t1, param.p, NUMWORDS); 

 call NN.ModAdd(A, A, t1, param.p, NUMWORDS); 

      }else if (param.E.a_zero){ 

 //A = 3*X^2 

 call NN.ModSqrOpt(t1, P0->x, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

 call NN.LShift(A, t1, 1, NUMWORDS); 

 call NN.ModSmall(A, param.p, NUMWORDS); 

 call NN.ModAdd(A, A, t1, param.p, NUMWORDS); 

      }else{ 

 //A = 3*X^2 + a*W 

 call NN.ModSqrOpt(t1, P0->x, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

 call NN.LShift(A, t1, 1, NUMWORDS); 

 call NN.ModSmall(A, param.p, NUMWORDS); 

 call NN.ModAdd(A, A, t1, param.p, NUMWORDS); 

 call NN.ModMultOpt(t1, param.E.a, W, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

 call NN.ModAdd(A, A, t1, param.p, NUMWORDS); 

      } 

      //B = X*Y^2 

      call NN.ModSqrOpt(y2, P0->y, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(B, P0->x, y2, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

      //X = A^2 - 2B 

      call NN.ModSqrOpt(P0->x, A, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      call NN.LShift(t1, B, 1, NUMWORDS); 

      call NN.ModSmall(t1, param.p, NUMWORDS); 

      call NN.ModSub(P0->x, P0->x, t1, param.p, NUMWORDS); 

      //Z = Z*Y 

      call NN.ModMultOpt(Z0, Z0, P0->y, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

      call NN.ModSqrOpt(y2, y2, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      if (i < m-1){ 

 //W = W*Y^4 

 call NN.ModMultOpt(W, W, y2, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      } 

      //Y = 2A(B-X)-Y^4 

      call NN.LShift(A, A, 1, NUMWORDS); 

      call NN.ModSmall(A, param.p, NUMWORDS); 

      call NN.ModSub(B, B, P0->x, param.p, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(A, A, B, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      call NN.ModSub(P0->y, A, y2, param.p, NUMWORDS); 

    } 

    if ((P0->y[0] % 2) == 1) 
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      call NN.Add(P0->y, P0->y, param.p, NUMWORDS); 

    call NN.RShift(P0->y, P0->y, 1, NUMWORDS); 

  } 

#endif 

 

#ifdef AFFINE 

  //P0 = 2*P1, P0 and P1 can be same point 

  void c_dbl_affine(Point *P0, Point *P1){ 

    NN_DIGIT t1[NUMWORDS], t2[NUMWORDS], slope[NUMWORDS]; 

     

    if(call NN.Zero(P1->y, NUMWORDS)) 

      return; 

    call NN.ModSqrOpt(t1, P1->x, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

//x1^2 

    call NN.LShift(t2, t1, 1, NUMWORDS); 

    if(call NN.Cmp(t2, param.p, NUMWORDS) >= 0) 

      call NN.Sub(t2, t2, param.p, NUMWORDS); //2*x1^2 

    call NN.ModAdd(t2, t2, t1, param.p, NUMWORDS); //3*x1^2  

    call NN.ModAdd(t1, t2, param.E.a, param.p, NUMWORDS); //t1 = 

3*x1^2+a 

    call NN.LShift(t2, P1->y, 1, NUMWORDS); 

    if(call NN.Cmp(t2, param.p, NUMWORDS) >= 0) 

     call NN.Sub(t2, t2, param.p, NUMWORDS); //t2 = 2*y1 

    call NN.ModDiv(slope, t1, t2, param.p, NUMWORDS); 

//(3x1^2+a)/(2y1)  

    call NN.ModSqrOpt(t1, slope, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

//[(3x1^2+a)/(2y1)]^2 

    call NN.LShift(t2, P1->x, 1, NUMWORDS); 

    if(call NN.Cmp(t2, param.p, NUMWORDS) >= 0) 

      call NN.Sub(t2, t2, param.p, NUMWORDS); //2*x1 

    call NN.ModSub(t1, t1, t2, param.p, NUMWORDS); //t1 = P0.x = 

[(3x1^2+a)/(2y1)]^2 - 2x1 

    call NN.ModSub(t2, P1->x, t1, param.p, NUMWORDS); //x1-P0.x 

    call NN.ModMultOpt(t2, slope, t2, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

//[(3x1^2+a)/(2y1)](x1-P0.x) 

    call NN.ModSub(P0->y, t2, P1->y, param.p, NUMWORDS); 

//[(3x1^2+a)/(2y1)](x1-P0.x)-y1 

    call NN.Assign(P0->x, t1, NUMWORDS); 

  } 

 

  //P0 = P1 + P2, P0 and P1 can be same point 

  void c_add_affine(Point *P0, Point *P1, Point *P2){ 

    NN_DIGIT t1[NUMWORDS], t2[NUMWORDS], slope[NUMWORDS]; 

 

    if (p_equal(P1, P2)){ 

      c_dbl_affine(P0, P1); 

      return; 

    } 

    if (p_iszero(P1)){ 

      p_copy(P0, P2); 

      return; 

    }else if(p_iszero(P2)){ 

      p_copy(P0, P1); 

      return; 

    } 

    call NN.ModSub(t1, P2->y, P1->y, param.p, NUMWORDS); //y2-y1 

    call NN.ModSub(t2, P2->x, P1->x, param.p, NUMWORDS); //x2-x1 

    call NN.ModDiv(slope, t1, t2, param.p, NUMWORDS); //(y2-y1)/(x2-

x1)  

    call NN.ModSqrOpt(t1, slope, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

//[(y2-y1)/(x2-x1)]^2 
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    call NN.ModSub(t2, t1, P1->x, param.p, NUMWORDS);  

    call NN.ModSub(t1, t2, P2->x, param.p, NUMWORDS); //P0.x = [(y2-

y1)/(x2-x1)]^2 - x1 - x2 

    call NN.ModSub(t2, P1->x, t1, param.p, NUMWORDS); //x1-P0.x 

    call NN.ModMultOpt(t2, t2, slope, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

//(x1-P0.x)(y2-y1)/(x2-x1) 

    call NN.ModSub(P0->y, t2, P1->y, param.p, NUMWORDS); //P0.y=(x1-

P0.x)(y2-y1)/(x2-x1)-y1 

    call NN.Assign(P0->x, t1, NUMWORDS); 

  } 

#endif 

 

 

  //initialize parameters for ECC module 

#ifdef CODE_SIZE 

  command void ECC.init()__attribute__ ((noinline)) 

#else 

  command void ECC.init() 

#endif 

  { 

    //call Random.init(); 

    // get parameters 

    call CurveParam.get_param(&param); 

 

#ifdef BARRETT_REDUCTION 

    call NN.ModBarrettInit(param.p, NUMWORDS, &Bbuf); 

#endif 

 

#ifdef SLIDING_WIN 

    //precompute array for base point 

    call ECC.win_precompute(&(param.G), pBaseArray); 

#endif 

 

 

  } 

 

 

#ifdef BARRETT_REDUCTION 

  command void ECC.BarrettSetBuf(){ 

    call NN.BarrettSetBuf(&Bbuf); 

  } 

#endif 

   

  command int ECC.point2octet(uint8_t *octet, NN_UINT octet_len, Point 

*P, bool compress){ 

 

    if (compress){ 

      if(octet_len < KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN+1){ 

 //too small octet 

 return -1; 

      }else{ 

 //compressed point representation 

 if((1 & P->y[0]) == 0){ 

   octet[0] = 0x02; 

 }else{ 

   octet[0] = 0x03; 

 } 

 call NN.Encode(octet+1, KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN, P->x, 

KEYDIGITS); 

 return KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN+1; 

      } 
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    }else{//non compressed 

      if(octet_len < 2*KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN+1){ 

 return -1; 

      }else{ 

 octet[0] = 0x04; 

 call NN.Encode(octet+1, KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN, P->x, 

KEYDIGITS); 

 call NN.Encode(octet+1+KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN, 

KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN, P->y, KEYDIGITS); 

 return 2*KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN+1; 

      } 

    } 

  } 

 

  command int ECC.octet2point(Point *P, uint8_t *octet, int 

octet_len){ 

    NN_DIGIT alpha[NUMWORDS], tmp[NUMWORDS]; 

 dbg("tempo","aqui Octet\n"); 

 

    if (octet[0] == 0){//infinity 

    dbg("tempo","aqui Octet2\n"); 

      call NN.AssignZero(P->x, NUMWORDS); 

      call NN.AssignZero(P->y, NUMWORDS); 

    }else if (octet[0] == 4){//non compressed 

    dbg("tempo","aqui Octet3\n"); 

      call NN.Decode(P->x, NUMWORDS, octet+1, KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN); 

      call NN.Decode(P->y, NUMWORDS, octet+1+KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN, 

KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN); 

      return 2*KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN+1; 

    }else if (octet[0] == 2 || octet[0] == 3){//compressed form 

    dbg("tempo","aqui Octet4\n"); 

      call NN.Decode(P->x, NUMWORDS, octet+1, KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN); 

      //compute y 

       dbg("tempo","aqui x\n"); 

      call NN.ModSqrOpt(alpha, P->x, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      dbg("tempo","aqui 1x\n"); 

      call NN.ModMultOpt(alpha, alpha, P->x, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

      dbg("tempo","aqui 2x\n"); 

      call NN.ModMultOpt(tmp, param.E.a, P->x, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

      dbg("tempo","aqui 3x\n"); 

      call NN.ModAdd(tmp, tmp, alpha, param.p, NUMWORDS); 

      dbg("tempo","aqui 4x\n"); 

      call NN.ModAdd(tmp, tmp, param.E.b, param.p, NUMWORDS); 

      dbg("tempo","aqui 5x\n"); 

      call NN.ModSqrRootOpt(P->y, tmp, param.p, NUMWORDS, 

param.omega); 

      dbg("tempo","aqui Octet5\n"); 

      if(octet[0] == 3){ 

 call NN.ModSub(P->y, param.p, P->y, param.p, NUMWORDS); 

      } 

      dbg("tempo","aqui Octet6\n"); 

      return KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN+1; 

    } 

    return -1; 

  } 

 

  command int ECC.check_point(Point *P){ 

    NN_DIGIT tmp1[NUMWORDS], tmp2[NUMWORDS]; 
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    if (call NN.Zero(P->x, NUMWORDS)) 

      return -1; 

    if (call NN.Cmp(P->x, param.p, NUMWORDS) >= 0) 

      return -1; 

    if (call NN.Zero(P->y, NUMWORDS)) 

      return -1; 

    if (call NN.Cmp(P->y, param.p, NUMWORDS) >= 0) 

      return -1; 

     

    memset(tmp1, 0, NUMWORDS*NN_DIGIT_LEN); 

    memset(tmp2, 0, NUMWORDS*NN_DIGIT_LEN); 

    call NN.ModSqrOpt(tmp2, P->x, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    call NN.ModMultOpt(tmp2, tmp2, P->x, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

    call NN.ModMultOpt(tmp1, P->x, param.E.a, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

    call NN.ModAdd(tmp2, tmp1, tmp2, param.p, NUMWORDS); 

    call NN.ModAdd(tmp2, tmp2, param.E.b, param.p, NUMWORDS); 

    call NN.ModSqrOpt(tmp1, P->y, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

    if(call NN.Cmp(tmp1, tmp2, NUMWORDS) != 0) 

      return -2; 

     

    return 1; 

  } 

 

  command bool ECC.point_is_zero(Point *P){ 

    return p_iszero(P); 

  } 

   

  // curve routines 

  // P0 = P1 + P2 

  command void ECC.add(Point * P0, Point * P1, Point * P2) 

  { 

#ifdef AFFINE 

    c_add_affine(P0, P1, P2); 

#else 

    c_add(P0, P1, P2); 

#endif 

  } 

 

 

  // scalar point multiplication 

  // P0 = n*P1 

  // P0 and P1 can not be same point 

  command void ECC.mul(Point * P0, Point * P1, NN_DIGIT * n) 

  { 

    int16_t i, tmp; 

    NN_DIGIT Z0[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT Z1[NUMWORDS]; 

 

    // clear point 

    p_clear(P0); 

     

    //convert to Jprojective coordinate 

    call NN.AssignZero(Z0, NUMWORDS); 

    call NN.AssignZero(Z1, NUMWORDS); 

    Z1[0] = 0x01; 

 

    tmp = call NN.Bits(n, NUMWORDS); 

 

    for (i = tmp-1; i >= 0; i--) 
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    { 

 

      c_dbl_projective(P0, Z0, P0, Z0); 

 

      if (b_testbit(n, i)) 

      { 

          

#ifdef ADD_MIX 

 c_add_mix(P0, Z0, P0, Z0, P1); 

#else 

 c_add_projective(P0, Z0, P0, Z0, P1, Z1); 

#endif 

      } 

    }    

    //convert back to affine coordinate 

    if (!Z_is_one(Z0)) 

    { 

      call NN.ModInv(Z1, Z0, param.p, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(Z0, Z1, Z1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(P0->x, P0->x, Z0, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(Z0, Z0, Z1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(P0->y, P0->y, Z0, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

    } 

 

  } 

 

#ifdef SLIDING_WIN 

  // precompute the array of base point for sliding window method 

  command void ECC.win_precompute(Point * baseP, Point * pointArray) 

  { 

    uint8_t i; 

     

    call NN.Assign(pointArray[0].x, baseP->x, NUMWORDS); 

    call NN.Assign(pointArray[0].y, baseP->y, NUMWORDS); 

 

    for (i = 1; i < NUM_POINTS; i++){       

#ifdef AFFINE 

      c_add_affine(&(pointArray[i]), &(pointArray[i-1]), baseP); 

#else 

      c_add(&(pointArray[i]), &(pointArray[i-1]), baseP); 

#endif 

    } 

     

    for (i = 0; i < NUM_MASKS; i++) 

      mask[i] = BASIC_MASK << (W_BITS*i); 

  } 

 

 

  // scalar point multiplication 

  // P0 = n*basepoint 

  // pointArray is array of basepoint, pointArray[0] = basepoint, 

pointArray[1] = 2*basepoint ... 

  void win_mul(Point * P0, NN_DIGIT * n, Point * pointArray) 

  { 

#ifdef AFFINE 

 

    int16_t i, tmp; 

    int8_t j, k; 

    NN_DIGIT windex; 
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    p_clear(P0);     

    tmp = call NN.Digits(n, NUMWORDS); 

 

    for (i = tmp - 1; i >= 0; i--){ 

      for (j = NN_DIGIT_BITS/W_BITS - 1; j >= 0; j--){ 

 for (k = 0; k < W_BITS; k++){ 

   c_dbl_affine(P0, P0); 

 } 

        windex = mask[j] & n[i]; 

        if (windex){ 

          windex = windex >> (j*W_BITS); 

   c_add_affine(P0, P0, &(pointArray[windex-1])); 

 } 

      }  

    } 

 

#else //projective     

    int16_t i, tmp; 

    int8_t j; 

    NN_DIGIT windex; 

    NN_DIGIT Z0[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT Z1[NUMWORDS]; 

#ifndef REPEAT_DOUBLE 

    int8_t k; 

#endif 

 

    p_clear(P0); 

     

    //convert to Jprojective coordinate 

    call NN.AssignZero(Z0, NUMWORDS); 

    call NN.AssignZero(Z1, NUMWORDS); 

    Z1[0] = 0x01;  

     

    tmp = call NN.Digits(n, NUMWORDS); 

 

    for (i = tmp - 1; i >= 0; i--){  

      for (j = NN_DIGIT_BITS/W_BITS - 1; j >= 0; j--){ 

 

#ifndef REPEAT_DOUBLE 

 for (k = 0; k < W_BITS; k++){ 

   c_dbl_projective(P0, Z0, P0, Z0); 

 } 

#else 

 c_m_dbl_projective(P0, Z0, W_BITS); 

#endif 

 

        windex = mask[j] & n[i]; 

 

        if (windex){ 

          windex = windex >> (j*W_BITS); 

#ifdef ADD_MIX  

   c_add_mix(P0, Z0, P0, Z0, &(pointArray[windex-1])); 

#else 

   c_add_projective(P0, Z0, P0, Z0, &(pointArray[windex-1]), Z1); 

#endif 

 } 

      }  

    } 
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    //convert back to affine coordinate 

    if (!Z_is_one(Z0)) 

    { 

     

      call NN.ModInv(Z1, Z0, param.p, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(Z0, Z1, Z1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(P0->x, P0->x, Z0, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(Z0, Z0, Z1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(P0->y, P0->y, Z0, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

    } 

#endif     

  } 

   

  /** 

   * P0 = n * point, point is pointArray[0] 

   * win_precompute must be called before win_mul 

   */ 

  command void ECC.win_mul(Point * P0, NN_DIGIT * n, Point * 

pointArray) 

  { 

    win_mul(P0, n, pointArray); 

  } 

   

  /** 

   * P0 = n * basepoint of curve 

   * Don't need to call win_precompute before this func, cause init() 

has called win_precompute 

   */ 

  command void ECC.win_mul_base(Point * P0, NN_DIGIT * n) 

  { 

    win_mul(P0, n, pBaseArray); 

  } 

 

#ifdef PROJECTIVE 

 

  command void ECC.win_precompute_Z(Point * baseP, Point * pointArray, 

ZCoordinate *ZList){ 

    uint8_t i; 

     

    call NN.Assign(pointArray[0].x, baseP->x, NUMWORDS); 

    call NN.Assign(pointArray[0].y, baseP->y, NUMWORDS); 

    call NN.AssignZero(ZList[0].z, NUMWORDS); 

    ZList[0].z[0] = 0x01; 

 

    for (i = 1; i < NUM_POINTS; i++){ 

#ifdef ADD_MIX       

      c_add_mix(&(pointArray[i]), ZList[i].z, &(pointArray[i-1]), 

ZList[i-1].z, baseP); 

#else 

      c_add_projective(&(pointArray[i]), ZList[i].z, &(pointArray[i-

1]), ZList[i-1].z, baseP, ZList[0].z); 

#endif 

    } 

 

  } 

 

  command void ECC.win_mul_Z(Point *P0, NN_DIGIT *n, Point 

*pointArray, ZCoordinate *ZList){ 

    int16_t i, tmp; 
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    int8_t j; 

    NN_DIGIT windex; 

    NN_DIGIT Z0[NUMWORDS]; 

    NN_DIGIT Z1[NUMWORDS]; 

#ifndef REPEAT_DOUBLE 

    int8_t k; 

#endif 

 

    p_clear(P0); 

     

    //convert to Jprojective coordinate 

    call NN.AssignZero(Z0, NUMWORDS); 

    call NN.AssignZero(Z1, NUMWORDS); 

 

    tmp = call NN.Digits(n, NUMWORDS); 

 

    for (i = tmp - 1; i >= 0; i--){  

      for (j = NN_DIGIT_BITS/W_BITS - 1; j >= 0; j--){ 

 

#ifndef REPEAT_DOUBLE 

 for (k = 0; k < W_BITS; k++){ 

   c_dbl_projective(P0, Z0, P0, Z0); 

 } 

#else 

 c_m_dbl_projective(P0, Z0, W_BITS); 

#endif 

 

        windex = mask[j] & n[i]; 

 

        if (windex){ 

          windex = windex >> (j*W_BITS); 

   c_add_projective(P0, Z0, P0, Z0, &(pointArray[windex-1]), 

ZList[windex-1].z); 

 } 

      }  

    } 

 

        

    //convert back to affine coordinate 

    if (!Z_is_one(Z0)) 

    { 

     

      call NN.ModInv(Z1, Z0, param.p, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(Z0, Z1, Z1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(P0->x, P0->x, Z0, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(Z0, Z0, Z1, param.p, param.omega, NUMWORDS); 

      call NN.ModMultOpt(P0->y, P0->y, Z0, param.p, param.omega, 

NUMWORDS); 

    }     

  } 

#endif  //PROJECTIVE 

 

#endif  //SLIDING_WIN 

 

  command Params * ECC.get_param(){ 

    return &param; 

  } 

 

#ifndef AFFINE   
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  command void ECC.add_proj(Point * P0, NN_DIGIT *Z0, Point * P1, 

NN_DIGIT * Z1, Point * P2, NN_DIGIT * Z2){ 

    return c_add_projective(P0, Z0, P1, Z1, P2, Z2); 

  } 

 

  command void ECC.dbl_proj(Point * P0, NN_DIGIT *Z0, Point * P1, 

NN_DIGIT * Z1){ 

    return c_dbl_projective(P0, Z0, P1, Z1); 

  } 

#endif 

 

#ifdef CODE_SIZE 

  command void ECC.gen_private_key(NN_DIGIT *PrivateKey)__attribute__ 

((noinline)){ 

#else 

  command void ECC.gen_private_key(NN_DIGIT *PrivateKey){ 

#endif 

 

    NN_UINT order_digit_len, order_bit_len; 

    bool done = FALSE; 

    uint8_t ri; 

    NN_DIGIT digit_mask; 

 

    order_bit_len = call NN.Bits(param.r, NUMWORDS); 

    order_digit_len = call NN.Digits(param.r, NUMWORDS); 

     

    dbg("ECC","Order bit = %u Order Digit = %u 

\n",order_bit_len,order_digit_len); 

 

    while(!done){ 

  dbg("ECC","Not done\n"); 

 

      for (ri=0; ri<order_digit_len; ri++){ 

 

 PrivateKey[ri] = (NN_DIGIT)call Random.rand16(); 

 

      } 

 

      for (ri=order_digit_len; ri<NUMWORDS; ri++){ 

 PrivateKey[ri] = 0; 

      } 

 

      if (order_bit_len % NN_DIGIT_BITS != 0){ 

  digit_mask = MAX_NN_DIGIT >> (NN_DIGIT_BITS - order_bit_len 

% NN_DIGIT_BITS); 

  PrivateKey[order_digit_len - 1] = 

PrivateKey[order_digit_len - 1] & digit_mask; 

      } 

      call NN.ModSmall(PrivateKey, param.r, NUMWORDS); 

 

      if (call NN.Zero(PrivateKey, NUMWORDS) != 1) 

  done = TRUE; 

   else 

    dbg("ECC","Zero"); 

    } 

 

  } 

 

#ifdef CODE_SIZE 

  command void ECC.gen_public_key(Point *PublicKey, NN_DIGIT 

*PrivateKey)__attribute__ ((noinline)){ 
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#else 

  command void ECC.gen_public_key(Point *PublicKey, NN_DIGIT 

*PrivateKey){ 

#endif 

 

#ifdef SLIDING_WIN 

    win_mul(PublicKey, PrivateKey, pBaseArray);     

#else 

    call ECC.mul(PublicKey, &(param.G), PrivateKey); 

#endif 

  } 

 

 

} 

A.5.5 Código fonte nesC do componente de configuração do ECIES 
(ECIESC) 

/** 

 * configuration for ECIES 

 *  

 * Author: An Liu 

 * Date: 05/06/2007 

 */ 

 

configuration ECIESC { 

  provides interface ECIES; 

} 

 

implementation{ 

  components ECCC, NNM, SHA1M, ECIESM; 

 

  ECIES = ECIESM.ECIES; 

  ECIESM.ECC -> ECCC.ECC; 

  ECIESM.NN -> NNM.NN; 

  ECIESM.SHA1 -> SHA1M.SHA1; 

} 

 

A.5.6 Código fonte nesC do interface de ECIES (ECIES) 
/** 

 * Interface for ECIES operation 

 * 

 * Author: An Liu 

 * Date: 05/06/2007 

 * Modified by Luiz Freitas 04/03/2008 
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 */ 

 

includes ECC; 

 

interface ECIES{ 

  //init ECDH module 

  command void init(); 

  //C - ciphertext 

  //M - plaintext to be encrypted 

  //M_len - length of M 

  //PublicKey - be used to encrypt M 

  //return the length of C 

  command int encrypt(uint8_t *C, int C_len, uint8_t *M, int M_len, 

Point *PublicKey); 

 

  command int decrypt(uint8_t *M, int M_len, uint8_t *C, int C_len, 

NN_DIGIT *d); 

   

  command int encrypt2(uint8_t *C, int C_len, uint8_t *M, int M_len, 

Point *PublicKey,NN_DIGIT *key,Point *keyPub); 

   

} 

A.5.7 Código fonte nesC do módulo do ECIESM (ECIESM) 

 
/** 

 * $Id: ECIESM.nc,v 1.5 2007/11/02 22:36:39 aliu3 Exp $ 

 * Module implement ECIES operations 

 */ 

 

#include "ECIES.h" 

#include "NN.h" 

 

#define POINT_COMPRESS 

 

 

module ECIESM { 

  provides interface ECIES; 

  uses { 

    interface NN; 

    interface ECC; 

    interface SHA1; 

  } 

} 

 

implementation { 

 

#ifdef SLIDING_WIN 

  Point baseArray[NUM_POINTS]; 

#ifdef PROJECTIVE 

  ZCoordinate ZList[NUM_POINTS]; 

#endif 

#endif 

 

  //init ECIES 

  //initialize the public key pair 

  command void ECIES.init(){ 

    call ECC.init(); 

  } 
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  //refer to RFC 2104 

  void hmac_sha1(uint8_t *text, int text_len, uint8_t *key, int 

key_len, uint8_t *digest){ 

    SHA1Context context; 

    uint8_t k_ipad[65];    /* inner padding - 

       * key XORd with ipad 

       */ 

    uint8_t k_opad[65];    /* outer padding - 

       * key XORd with opad 

       */ 

    uint8_t tk[20]; 

    int i; 

    /* if key is longer than 64 bytes reset it to key=MD5(key) */ 

    if (key_len > 64) { 

       

      SHA1Context      tctx; 

       

      call SHA1.reset(&tctx); 

      call SHA1.update(&tctx, key, key_len); 

      call SHA1.digest(&tctx, tk); 

       

      key = tk; 

      key_len = 20; 

    } 

     

    /* 

     * the HMAC_SHA1 transform looks like: 

     * 

     * SHA1(K XOR opad, SHA1(K XOR ipad, text)) 

     * 

     * where K is an n byte key 

     * ipad is the byte 0x36 repeated 64 times 

      

     * opad is the byte 0x5c repeated 64 times 

     * and text is the data being protected 

     */ 

     

    /* start out by storing key in pads */ 

    memcpy(k_ipad, key, key_len); 

    memset(k_ipad + key_len, 0, 65 - key_len); 

    memcpy(k_opad, key, key_len); 

    memset(k_opad + key_len, 0, 65 - key_len); 

     

    /* XOR key with ipad and opad values */ 

    for (i=0; i<64; i++) { 

      k_ipad[i] ^= 0x36; 

      k_opad[i] ^= 0x5c; 

    } 

    /* 

     * perform inner SHA1 

     */ 

    call SHA1.reset(&context);                   /* init context for 

1st pass */ 

    call SHA1.update(&context, k_ipad, 64);      /* start with inner 

pad */ 

    call SHA1.update(&context, text, text_len); /* then text of 

datagram */ 

    call SHA1.digest(&context, digest);          /* finish up 1st pass 

*/ 

    /* 

     * perform outer SHA1 
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     */ 

    call SHA1.reset(&context);                   /* init context for 

2nd pass */ 

    call SHA1.update(&context, k_opad, 64);     /* start with outer 

pad */ 

    call SHA1.update(&context, digest, 20); 

    call SHA1.digest(&context, digest);         /* then results of 1st 

hash */ 

 

  }   

 

  void KDF(uint8_t *K, int K_len, uint8_t *Z){ 

    int len, i; 

    uint8_t z[KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN+4]; 

    SHA1Context ctx; 

    uint8_t sha1sum[20]; 

 

    memcpy(z, Z, KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN); 

    memset(z + KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN, 0, 3); 

    //KDF 

    //|z|+|ShareInfo|+4 < 2^64, no need to check 

    //keydatalen < 20*(2^32-1), no need to check 

    len = K_len; 

    i = 1; 

    while(len > 0){ 

      z[KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN + 3] = i; 

      call SHA1.reset(&ctx); 

      call SHA1.update(&ctx, z, KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN+4); 

      call SHA1.digest(&ctx, sha1sum); 

      if(len >= 20){ 

 memcpy(K+(i-1)*20, sha1sum, 20); 

      }else{ 

 memcpy(K+(i-1)*20, sha1sum, len); 

      } 

      i++; 

      len = len - 20; 

    } 

  } 

   

  //C - ciphertext 

  //M - plaintext, M_len - the length of plaintext <= 61 

  //PublicKey - public key of other entity 

#ifdef CODE_SIZE 

  command int ECIES.encrypt(uint8_t *C, int C_len, uint8_t *M, int 

M_len, Point *PublicKey) __attribute__ ((noinline)){ 

#else 

  command int ECIES.encrypt(uint8_t *C, int C_len, uint8_t *M, int 

M_len, Point *PublicKey){ 

#endif 

    NN_DIGIT k[NUMWORDS]; 

    uint8_t z[KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN]; 

    Point R, P; 

    //uint8_t octet_buf[2*KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN]; 

    int octet_len; 

    uint8_t K[MAX_M_LEN + HMAC_LEN]; 

    int i; 

#ifdef POINT_COMPRESS 

    if(C_len < KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN+1+HMAC_LEN) 

      return -1; 

#else 

    if(C_len < 2*KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN+1+HMAC_LEN) 
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      return -1; 

#endif 

 

    //1. select key pair 

#ifdef TEST_VECTOR 

#ifdef EIGHT_BIT_PROCESSOR 

    k[20] = 0x0; 

    k[19] = 0x7b; 

    k[18] = 0x01; 

    k[17] = 0x2d; 

    k[16] = 0xb7; 

    k[15] = 0x68; 

    k[14] = 0x1a; 

    k[13] = 0x3f; 

    k[12] = 0x28; 

    k[11] = 0xb9; 

    k[10] = 0x18; 

    k[9] = 0x5c; 

    k[8] = 0x8b; 

    k[7] = 0x2a; 

    k[6] = 0xc5; 

    k[5] = 0xd5; 

    k[4] = 0x28; 

    k[3] = 0xde; 

    k[2] = 0xcd; 

    k[1] = 0x52; 

    k[0] = 0xda; 

#elif defined(SIXTEEN_BIT_PROCESSOR) 

    k[10] = 0x0; 

    k[9] = 0x7b01; 

    k[8] = 0x2db7; 

    k[7] = 0x681a; 

    k[6] = 0x3f28; 

    k[5] = 0xb918; 

    k[4] = 0x5c8b; 

    k[3] = 0x2ac5; 

    k[2] = 0xd528; 

    k[1] = 0xdecd; 

    k[0] = 0x52da; 

#elif defined(THIRTYTWO_BIT_PROCESSOR) 

    k[5] = 0x0; 

    k[4] = 0x7b012db7; 

    k[3] = 0x681a3f28; 

    k[2] = 0xb9185c8b; 

    k[1] = 0x2ac5d528; 

    k[0] = 0xdecd52da; 

#endif 

#else  //random 

    call ECC.gen_private_key(k); 

#endif 

    call ECC.gen_public_key(&R, k); 

 

    //2. convert R to octet string 

#ifdef POINT_COMPRESS 

    octet_len = call ECC.point2octet(C, C_len, &R, TRUE); 

#else  //no point compression 

    octet_len = call ECC.point2octet(C, C_len, &R, FALSE); 

#endif 

 //dbg("tamanho","O tamnho da chave publica em octeto e %u \n", 

octet_len); 

    //3. derive shared secret z=P.x 
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#ifdef SLIDING_WIN 

#ifdef PROJECTIVE 

    call ECC.win_precompute_Z(PublicKey, baseArray, ZList); 

    call ECC.win_mul_Z(&P, k, baseArray, ZList); 

#else 

    call ECC.win_precompute(PublicKey, baseArray); 

    call ECC.win_mul(&P, k, baseArray); 

#endif //PROJECTIVE 

#else  //SLIDING_WIN 

    call ECC.mul(&P, PublicKey, k); 

#endif  //SLIDING_WIN 

 

    if (call ECC.point_is_zero(&P)) 

      return -1; 

 

    //4. convert z to octet string Z 

    call NN.Encode(z, KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN, P.x, NUMWORDS); 

 

    //5. use KDF to generate K of length enckeylen + mackeylen octets 

from Z 

    //enckeylen = M_len, mackeylen = 20 

    KDF(K, M_len+HMAC_LEN, z); 

    for (i=0; i<octet_len; i++){ 

   dbg("keyK","Chave Publica %u\n",K[i]); 

  } 

 for (i=0; i<octet_len; i++){ 

   dbg("keyK","Chave Z %u\n",z[i]); 

  } 

    //6. the left most enckeylen octets of K is EK, right most 

mackeylen octets is MK 

 

    //7. encrypt EM 

    for (i=0; i<M_len; i++){ 

      C[octet_len+i] = M[i] ^ K[i]; 

    } 

 

    //8. generate mac D 

    hmac_sha1(C + octet_len, M_len, K + M_len, HMAC_LEN, C + octet_len 

+ M_len); 

 

    //9. output C = R||EM||D 

    return (octet_len + M_len + HMAC_LEN);     

 

  } 

 

  command int ECIES.encrypt2(uint8_t *C, int C_len, uint8_t *M, int 

M_len, Point *PublicKey,NN_DIGIT *k,Point *keyPub){ 

 

    uint8_t z[KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN]; 

    Point P; 

     int octet_len; 

    uint8_t K[MAX_M_LEN + HMAC_LEN]; 

    int i; 

/*    for (i=0; i<21; i++){ 

   dbg("teste","Chave Publica %u\n",keyPub->x[i]); 

  } 

 for (i=0; i<21; i++){ 

   dbg("teste","Chave k %u\n",k[i]); 

  } 

 for (i=0; i<21; i++){ 

   dbg("teste","Chave BSPK %u\n",PublicKey->x[i]); 
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  }*/ 

   

  dbg("teste","Chave Publica De fora %u\n",PublicKey->x[0]); 

  dbg("teste","Chave k %u\n",k[0]); 

  dbg("teste","Chave Publica Local %u\n",keyPub->x[0]); 

#ifdef POINT_COMPRESS 

    if(C_len < KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN+1+HMAC_LEN) 

      return -1; 

#else 

    if(C_len < 2*KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN+1+HMAC_LEN) 

      return -1; 

#endif 

 octet_len = call ECC.point2octet(C, C_len, keyPub, TRUE); 

  

 

#ifdef SLIDING_WIN 

#ifdef PROJECTIVE 

    call ECC.win_precompute_Z(PublicKey, baseArray, ZList); 

    call ECC.win_mul_Z(&P, k, baseArray, ZList); 

#else 

    call ECC.win_precompute(PublicKey, baseArray); 

    call ECC.win_mul(&P, k, baseArray); 

#endif //PROJECTIVE 

#else  //SLIDING_WIN 

    call ECC.mul(&P, PublicKey, k); 

#endif  //SLIDING_WIN 

 

    if (call ECC.point_is_zero(&P)) 

      return -1; 

 

    //4. convert z to octet string Z 

    call NN.Encode(z, KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN, P.x, NUMWORDS); 

 

    //5. use KDF to generate K of length enckeylen + mackeylen octets 

from Z 

    //enckeylen = M_len, mackeylen = 20 

    KDF(K, M_len+HMAC_LEN, z); 

    for (i=0; i<octet_len; i++){ 

   dbg("keyK","Chave Publica %u\n",K[i]); 

  } 

 for (i=0; i<octet_len; i++){ 

   dbg("keyK","Chave Z %u\n",z[i]); 

  } 

    //6. the left most enckeylen octets of K is EK, right most 

mackeylen octets is MK 

 

    //7. encrypt EM 

    for (i=0; i<M_len; i++){ 

      C[octet_len+i] = M[i] ^ K[i]; 

    } 

 

    //8. generate mac D 

    hmac_sha1(C + octet_len, M_len, K + M_len, HMAC_LEN, C + octet_len 

+ M_len); 

 

    //9. output C = R||EM||D 

    return (octet_len + M_len + HMAC_LEN);     

 

  } 
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#ifdef CODE_SIZE 

  command int ECIES.decrypt(uint8_t *M, int M_len, uint8_t *C, int 

C_len, NN_DIGIT *d) __attribute__ ((noinline)){ 

#else 

  command int ECIES.decrypt(uint8_t *M, int M_len, uint8_t *C, int 

C_len, NN_DIGIT *d){ 

#endif 

  

    uint8_t z[KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN]; 

    Point R, P; 

    int octet_len; 

    uint8_t K[MAX_M_LEN + HMAC_LEN]; 

    int i;     

    uint8_t hmac_tmp[HMAC_LEN]; 

 

    //1. parse R||EM||D 

        for (i=0;i<C_len;i++){ 

  dbg("msgc", "MSG cifrada %u\n",C[i]); 

 } 

     

    //2. get the point R 

    octet_len = call ECC.octet2point(&R, C, C_len); 

    dbg("tamanho","Tamnaho Octet %d \n",octet_len); 

    dbg("msg", "Publica %u %u %d %u %d 

%u\n",R.x[0],M_len,C_len,HMAC_LEN,octet_len,d[0]); 

   

    //3. make sure R is valid 

     if (call ECC.check_point(&R) != 1) 

      return -1; 

 

    //4. use private key to generate shared secret z 

#ifdef SLIDING_WIN 

#ifdef PROJECTIVE 

 

    call ECC.win_precompute_Z(&R, baseArray, ZList); 

 

    call ECC.win_mul_Z(&P, d, baseArray, ZList); 

 

#else 

 

    call ECC.win_precompute(&R, baseArray); 

 

    call ECC.win_mul(&P, d, baseArray); 

 

#endif //PROJECTIVE 

#else  //SLIDING_WIN 

 

    call ECC.mul(&P, &R, d); 

 

#endif  //SLIDING_WIN 

 

 

    if (call ECC.point_is_zero(&P)) 

      return -3;     

 

    //5. convert z to octet string Z 

    call NN.Encode(z, KEYDIGITS*NN_DIGIT_LEN, P.x, NUMWORDS); 

 

    //6. use KDF to derive EK and MK 

    KDF(K, C_len - octet_len, z); 
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    //7. check D first 

    if (M_len < C_len - HMAC_LEN - octet_len) 

      return -4; 

       

    M_len = C_len - HMAC_LEN - octet_len; 

    hmac_sha1(C + octet_len, M_len, K + M_len, HMAC_LEN, hmac_tmp); 

 dbg("msgc","Tamnaho %u \n",M_len); 

     

    for (i=0; i<octet_len; i++){ 

   dbg("keyK","Chave Publica %u\n",K[i]); 

  } 

 for (i=0; i<octet_len; i++){ 

   dbg("keyK","Chave Z %u\n",z[i]); 

  } 

    for (i=0; i<HMAC_LEN; i++){ 

      if (hmac_tmp[i] != C[octet_len + M_len + i]) 

 return -5; 

    }  

     

    //8. decrypt 

    for(i=0; i<M_len; i++){ 

      M[i] = C[octet_len+i] ^ K[i]; 

    } 

    return M_len; 

  } 

 

} 

 

 

A.6 Componente de Distribuição 

A.6.1 Código fonte nesC do componente de configuração de distribuição 
(DistributionLayer) 

configuration DistributionLayer{ 

                provides interface ptpI<uint16_t>; 

  provides interface SubscribeI<uint16_t>; 

  provides interface Distribution<dist_t>; 

} 

implementation{ 

 components Transport; 

    components TableAppC; 

 components MainC; 

 components RouteControlAppC; 

 components InterC; 

 

 InterC -> MainC.Boot; 

     SubscribeI=InterC.SubscribeI; 

 ptpI=InterC.ptpI;  

 Distribution=InteC.Distribution; 

  

 InterC.Routing->RouteControlAppC.Routing;  

 

 

 InterC.TransportI  -> Transport.TransportI; 

}  
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A.6.2 Código fonte nesC da interface de distribuição(Distribution, 
ptpI e SubscribeI) 

interface Distribution<val_t> 

{ 

 command void sendMsg(val_t data); 

 

 command void communicate(val_t data); 

 

 event void distribibute(val_t data); 

 

} 

interface ptpI<val_t> 

{ 

 command void sendPTP(val_t data); 

 

 event void sendPTPDone(val_t data); 

  

 event void receivePTP(val_t); 

} 

interface SubscribeI<val_t>{ 

 command void publish(val_t data); 

 

        command void subscribe(val_t res); 

 

        command void unsubscribe(val_t res); 

 

        command void sendData(val_t data); 

 

 

} 

 

A.6.3 Código fonte nesC do módulo de distribuiçao(InterC) 
includes SimpleCmdMsg; 

 module InterC { 

 provides interface ptpI<uint16_t>; 

 provides interface SubscribeI<uint16_t>; 

 provides interface Distribution<dist_t>; 

 uses interface Routing<dist_t,SimpleCmdMsg>; 

 uses interface Boot; 

 uses interface TransportI<SimplaCmdMsg>; 

} 

 

implementation { 

 

 uint16_t resource; 

 uint16_t d; 

 uint16_t target; 

 

 

 task void sendColect(){ 

                 call Routing.sendMsg(resource,SENDCOLECT); 

        } 

 

 task void subscribe(){ 

  dist_t dis; 

  dis.action=SUBSCRIBE; 

  dis.dest=target; 

  dis.resource=resource; 

  dis.data=0;    
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  call Routing.sendMsg(dis); 

 } 

 

 

 command void ptpI.sendPTP(uint16_t data){ 

  dist_t dis; 

  dis.action=SEND; 

  dis.dest=0; 

  dis.resource=resource; 

  dis.data=data;   

  call Routing.sendMsg(dis); 

  } 

 

 command void SubscribeI.publish(uint16_t res){ 

  dist_t dis; 

  resource = res;  

  dbg("inter","IO: Publishing: %u\n",res); 

  dis.action=PUBLISH; 

  dis.dest=200; 

  dis.resource=res; 

  dis.data=0;  

                call Routing.sendMsg(dis); 

        } 

 

 command void SubscribeI.subscribe(uint16_t res){ 

                resource=res; 

        } 

 

 command void SubscribeI.unsubscribe(uint16_t res){ 

                dist_t dis; 

  dis.action=UNSUBSCRIBE; 

  dis.dest=0; 

  dis.resource=res; 

  dis.data=0;  

  call Routing.sendMsg(dis); 

        } 

 

 command void SubscribeI.sendData(uint16_t data){ 

  dist_t dis; 

  dbg("inter","IO: Sending data value %u\n",&data);   

  dis.action=SEND_RES; 

  dis.dest=1; 

  dis.resource=resource; 

  dis.data=data;  

 

                call Routing.sendMsg(dis); 

        } 

 

 

 

 event void Routing.receiveDone(dist_t msg){ 

     dbg("inter","IO: Receiving data type: %u\n",msg.action); 

     if(msg.action){ 

  switch(msg.action){ 

  case PUBLISH: 

   if(msg.resource==resource){ 

    dbg("inter","IO: Subscribing\n"); 

    target=msg.dest; 

    post subscribe(); 

   } 
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  break; 

  case COLECT: 

   dbg("inter","IO: Sending data value\n"); 

                        if(data==resource) 

                                post sendColect(); 

  break; 

   

  case SEND_RES: 

                        dbg("inter","IO: Receiving data value 

%u\n",msg.data); 

                        //if(data==resource) 

                        //        post sendColect(); 

                break; 

 

  default: 

   signal Distribution.distribute(msg); 

  

  } 

   

 } 

  

 

 } 

 command void Distribution.sendMsg(val_t data){ 

  call Routing.sendMsg(data); 

 } 

 

 command void Distribution.communicate(val_t data){ 

  signal Distribution.distribute(data); 

 } 

 

   event void TransportI.sendMsgDone(SimpleCmdMsg* cmd){ 

  

 } 

 

 event void TransportI.cts(error_t status){ 

 

 } 

 

 event void Boot.booted(){ 

  if(TOS_NODE_ID==1) 

   call SubscribeI.publish(BS_LOCATION); 

 

 } 

} 

 

A.7 Componente de Agregação 

A.7.1 Código fonte nesC do componente de configuração do agregação 
(AggregateC) 

 configuration AggregateC { 

        provides interface Aggregate<uint8_t>; 

 

} 

implementation { 

 

 components DistributionLayer; 

 components AggregateM; 

 components MainC;  
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 AggregateM -> MainC.Boot; 

     Aggregate = AggregateM.Aggregate; 

 AggregateM.Distribution->DistributionLayer.Distribution; 

 

} 

 

A.7.2 Código fonte nesC da interface de agregação (Aggregate) 
interface Aggregate<val_t>  

{ 

 

 command void putData( val_t val, uint8_t type); 

  

 event void aggregationDone(val_t val); 

 

} 

A.7.3 Código fonte nesC do módulo da agregação (AggregateM) 
#define DATA_BUFFER_SIZE 10 

module AggregateM{ 

 provides interface Aggregate<uint8_t>; 

  

 uses interface Distribution<dis_t>;  

 uses interface Boot; 

 

} 

implementation{ 

 uint8_t data[DATA_BUFFER_SIZE]; 

 uint8_t count; 

 uint8_t aggregate; 

 

 command void Aggregate.putData(uint8_t val, uint8_t type){ 

  dist_t dis; 

   

  data[count]=val; 

 

  count++; 

  if(count==DATA_BUFFER_SIZE){ 

    uint8_t i = 0; 

               for(i=0;i<10;i++){ 

      aggregate=data[i]/DATA_BUFFER_SIZE;   

     

   } 

  dis.action=SEND; 

  dis.dest=BS; 

  dis.resource=res; 

  dis.data=aggregate; 

    call  Distribution.sendMsg(dis) 

  count=0; 

  } 

   

 } 

 

 event void Distribution.distribute(dist_t msg){ 

  if(msg.action==AVERAGE){ 

   call Aggregate.putData 

 

  } 

 

 } 
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 event void Boot.booted(){ 

  count=0; 

  aggregate=0; 

 } 

 default event void Aggregate.aggregationDone(uint8_t val){ 

  

 } 

 

} 

A.8 Componente de Controle de Topologia 

A.8.1 Código fonte nesC do componente de configuração do topologia 
(ClusterControl) 

configuration ClusterControl{ 

               provides interface ClusterElection; 

              

} 

implementation{ 

 components MainC; 

 components new TimerMilliC() as TimerCH; 

        components DistributionLayer; 

 components ClusterControlC; 

 

 ClusterControlC.TimerCH -> TimerCH; 

 ClusterControlC.Distribution->DistributionLayer.Distribution; 

 ClusterControlC-> MainC.Boot; 

 

 ClusterElection= ClusterControlC.ClusterElection; 

 

 

} 

 

A.8.2 Código fonte nesC da interface de eleição  (ClusterElection) 
 interface ClusterElection{ 

 

 command void startElection(); 

 

 event void results(bool isCluster); 

} 

A.8.3 Código fonte nesC do módulo de controle de topologia 
(ClusterControl) 

includes SimpleCmdMsg; 

 

module ClusterControlC{ 

 provides{ 

   interface ClusterElection; 

    

 } 

 uses{ 

 

   interface Distribution<dist_t>; 

   interface Timer<TMilli> as TimerCH; 

   interface Boot; 

 } 
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} 

implementation{ 

 

 uint16_t nodes[10]; 

 uint16_t gate[10]; 

 uint8_t myRole; 

 

 bool isThere(uint16_t *p,uint16_t addr){ 

          uint8_t i; 

          for(i=0;i<10;i++){ 

              if(*(p+i)==addr){ 

                  return TRUE; 

                } 

 

          } 

          return FALSE; 

        } 

 

  

 bool add(uint16_t *p,uint16_t addr){ 

   uint8_t i; 

 if(!(isThere(p,addr))){ 

   for(i=0;i<10;i++){ 

       if(*(p+i)==0){ 

    *(p+i)=addr; 

    return TRUE; 

  }  

 

   } 

          return FALSE; 

  } 

 } 

 

           

         

 

 bool remove(uint16_t addr){ 

          uint8_t i; 

   bool flag; 

   flag=FALSE; 

          for(i=0;i<10;i++){ 

              if(gate[i]==addr){ 

                  gate[i]=0; 

    flag=TRUE; 

                }  

       if(nodes[i]==addr){ 

                  nodes[i]=0; 

                  flag=TRUE; 

                }  

          } 

          return flag; 

        } 

 

 void advertise(uint8_t role){ 

  dist_t dis; 

  dis.action=ADVERTISE; 

  dis.dest=TOS_NODE_ID; 

  dis.resource=role; 

                call Distribution.sendMsg(dis); 
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        } 

 

 

 command void ClusterElection.startElection(){ 

  if(TOS_NODE_ID==2||TOS_NODE_ID==4){ 

                        myRole=CLUSTERHEAD;  

 

   advertise(CLUSTERHEAD); 

 

  } 

 } 

 

 

 

 event void Distribution.distribute(dist_t data){ 

  uint8_t i; 

  uint8_t type = data.type; 

 

  dbg("cluster","CC: Receiving data type: %u\n",type); 

 if((type>10)&&(type<20)){  

   switch(type){ 

      case CLUSTERHEAD: 

  // Esperar por outros ClusterHeads 

  dbg("cluster","CC: Recebido ClusterHead: %u\n",data); 

  if(myRole==0){ 

     add(nodes, data); 

     call TimerCH.startOneShot(10000); 

  } 

         break; 

 

      case GATEWAY: 

  if(add(gate,data)){ 

     dbg("cluster","CC: Adicionando gateway %u\n",data); 

  } 

  break; 

      case NODE: 

                if(add(nodes,data)){ 

                   dbg("cluster","CC: Adicionando Sensor %u\n",data); 

                } 

                break; 

 

      case LOOKING_FOR: 

  if(myRole==CLUSTERHEAD) 

     advertise(CLUSTERHEAD); 

  break; 

 

      case START_ELECTION: 

   

  myRole=0; 

  for(i=0;i<10;i++){ 

      gate[i]=0; 

      nodes[i]=0; 

  } 

  break; 

 

   } 

 } 

        } 

 

 event void TimerCH.fired(){ 

  uint8_t count; 
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  uint8_t i; 

       if(myRole==0){ 

  count=0; 

                for(i=0;i<10;i++){ 

                    if(nodes[i]!=0) 

   count++; 

                } 

    if(count==0){ 

   dist_t dis; 

   dis.action=ADVERTISE; 

   dis.dest=TOS_NODE_ID; 

   dis.resource=CLUSTERHEAD; 

   myRole=CLUSTERHEAD; 

   call Distribution.comunicate(dis); 

   dbg("cluster","CC: Nao ha clusterHeads, Eleicao 

propria\n "); 

  }else if(count==1){ 

   dist_t dis; 

   dis.action=ADVERTISE; 

   dis.dest=TOS_NODE_ID; 

   dis.resource=NODE; 

   call Distribution.comunicate(dis); 

   myRole=NODE; 

   dbg("cluster","CC: Sensor\n"); 

   registerCluster(nodes[0],NODE);  

  }else{ 

   dist_t dis; 

   registerCluster(nodes[0],GATEWAY); 

   dbg("cluster","CC: Gateway\n"); 

   dis.action=ADVERTISE; 

   dis.dest=TOS_NODE_ID; 

   dis.resource=GATEWAY; 

   call Distribution.comunicate(dis); 

   myRole=GATEWAY; 

   signal ClusterElection.results(GATEWAY); 

  } 

 

  for(i=0;i<10;i++){ 

                    nodes[i]=0; 

   

                } 

       } 

 

 } 

 

 event void Boot.booted(){ 

  uint8_t i; 

  for(i=0;i<10;i++){ 

                    nodes[i]=0; 

      gate[i]=0; 

                } 

  myRole=0; 

 } 

  

 

} 

 

 

 


