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Resumo 
 

A atratividade das Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) para o monitoramento 

das condições do ambiente e para servir de ponte entre o mundo físico e o virtual vem 

aumentando devido aos avanços da micro-eletrônica, que possibilitaram a produção de 

vários tipos de sensores (luz, umidade, temperatura, fumaça, radiação, acústicos, 

sísmicos, etc.) no mesmo chip que processa o sinal e realiza a comunicação. As RSSF 

podem ser consideradas ambientes de computação distribuída com severas restrições de 

velocidade de processamento, tamanho de memória, energia e largura de banda. 

Individualmente os nós das redes de sensores são tipicamente não confiáveis e a 

topologia da rede pode mudar dinamicamente. As redes de sensores também se 

diferenciam por causa da estreita interação com o ambiente físico através de sensores e 

atuadores. Devido à todas estas diferenças, muitas soluções desenvolvidas para 

plataformas de computação genéricas e para redes ad-hoc não podem ser aplicadas às 

RSSF. Todavia, os nós das redes de sensores também exibem características de sistema 

de propósito geral e de sistemas embutidos.  

Os sistemas de middleware para RSSF têm objetivos similares (ex., 

comunicação) aos dos sistemas de middleware tradicionais como CORBA, RMI, JINI, 

DCOM e PVM, porém têm restrições diferentes. Os sistemas de middleware 

tradicionais geralmente consomem demasiadamente recursos como processamento, 

memória e largura de banda, enquanto que nas RSSF estes recursos são escassos 

dificultando a tarefa de desenvolver sistemas de middleware para estas redes. 

O desenvolvimento de middleware para RSSF é o tema central desta dissertação. 

O middleware desenvolvido nesta dissertação deve possui as seguintes características: 

adaptação do comportamento da aplicação devido à disponibilidade de recursos e 

características do ambiente físico; comunicação entre nós da rede permitindo também a 

comunicação assíncrona, pois é mais adequada ao modelo de disseminação de 

informação requerido por aplicações em RSSF; combinação ou fusão de dados 

provenientes de fontes diferentes eliminando redundância, minimizando o número de 

transmissões e assim economizando energia; e gerenciamento de grupos de nós para dar 

suporte à aplicações de rastreamento de objetos, tolerância a falhas, segurança, 

sincronização de relógios e gerenciamento de energia. 

Para realizar as características mencionadas, apresentamos o projeto, a 

implementação e a validação de um middleware para RSSF. Este middleware é visto 

como uma coleção de serviços (de middleware) fornecidos através de uma API 

(Application Programming Interface) e é composto pelos serviços de: comunicação, que 

provê canais de comunicação broadcast e publish-subscribe; reconfiguração, 
responsável pela reconfiguração de componentes da aplicação e serviços do 

middleware; gerenciamento de grupos, que provê um modelo de gerenciamento de 

grupos de nós da rede; e de agregação, que realiza a combinação de dados para diminuir 

o envio de dados pela rede. 

Palavras-Chave: Middleware, Redes de Sensores sem Fio, Publish-Subscribe, 

Rastreamento de Objetos, Gerenciamento de Grupos e Agregação de dados. 



Abstract 

 

The WSN attractivity for environment conditions monitoring and to be the 

bridge between the physical and virtual world has been increasing due to the advances 

in the micro-electronics, which enabled the production of several sensor types like 

illumination, humidity, temperature, smoke, radiation, acoustic, seismic, etc. in a chip 

that processes the signal and perform wireless communication. The WSNs can be 

considered distributed computing environments with severe restrictions of processing, 

memory, power and bandwidth. Individually the sensor nodes are typically unreliable 

and the network topology can change dynamically, The WSNs also differ because the 

interaction with physical environment through sensors and actuators. Due to these 

differences, several solutions developed to traditional computing platforms and to ad-

hoc networks could not be applied to WSN. However, the sensor network nodes also 

exhibit characteristics of general purpose and embedded systems.  

The middleware systems for WSN have similar objectives (ex. communication) 

to traditional middleware systems like CORBA, RMI, JINI, DCOM and PVM, but have 

different restrictions. The traditional middleware systems are normally heavyweight in 

terms of memory and computation requirements, whereas in WSN these resources are 

scarce what makes the development of middleware systems to these networks harder. 

The central study topic of this dissertation is the middleware development for 

WSN. The reconfigurable middleware system developed in this dissertation has the 

following features: application behavior adaptation due to the availability of resources 

and the physical environment characteristics; communication between of network nodes 

using the publish-subscribe model that is more appropriated to the WSN information 

dissemination model; data aggregation or fusion of data generated for different sources 

and redundancy elimination, minimizing the number of data transmissions to save 

power; and management of groups of sensor nodes to support object tracking, fault 

tolerance, security, time synchronization and power management. 

To perform the mentioned characteristics, a reconfigurable middleware for WSN 

is proposed to make easy the application development for sensor networks. This 

middleware is composed of a collection of middleware services provided through an 

API (Application Programming Interface), the following services compose this 

middleware: reconfiguration, group management, communication composed by the 

broadcast and publish-subscribe channels, data aggregation and object tracking. The 

design and implementation of the proposed middleware is presented through UML, 

Design Patterns, nesC and TinyOS. 

Keywords: Middleware, Wireless Sensor Networks, Publish-Subscribe, Object 

Tracking, Group Management and Data Aggregation. 

 



Capítulo 1  

Introdução 

Os sistemas de middleware para RSSF (Redes de Sensores Sem Fio) têm 

objetivos similares aos sistemas de middleware tradicionais, tais como CORBA [33], 

RMI [3], EJB [2] e DCOM. Na prática, eles basicamente facilitam o desenvolvimento 

de aplicações distribuídas e escondem detalhes dos mecanismos de comunicação de 

baixo nível, porém os sistemas de middleware para RSSF têm restrições diferentes.  Os 

sistemas de middleware tradicionais geralmente consomem demasiadamente recursos 

como UCP (Unidade Central de Processamento), memória e largura de banda, devido à 

complexidade e a disponibilidade desses recursos, enquanto que nas RSSF estes 

recursos são escassos. Logo, a tarefa de desenvolver sistemas de middleware para estas 

redes se torna muito mais complexa. 

As próximas seções apresentam o contexto e as motivações desta dissertação. 

Em seguida são introduzidos o problema tratado nesta dissertação, o estado da arte, os 

problemas existentes no estado da arte e uma visão geral da solução proposta. Por fim, a 

organização dos capítulos posteriores é mostrada.  

1.1. Contexto 

As Redes de Sensores Sem Fio estão sendo cada vez mais atrativas para o 

monitoramento das condições do ambiente e para servir de elo entre o mundo físico e o 

virtual. Isto tem sido possível devido aos avanços da micro-eletrônica que 

possibilitaram a produção de vários tipos de sensores (ex., luz, umidade, temperatura, 

fumaça, radiação, acústicos, sísmicos, etc.) no mesmo chip que processa o sinal e realiza 

a comunicação [5]. 

Uma RSSF consiste de um grande número de pequenos nós, dispositivo de 

hardware e software, com capacidade de computação limitada, comunicação sem fio e 

sensoriamento. Correlacionando a leitura dos sensores de vários nós, a RSSF como um 

todo pode provê funcionalidades que um único nó não pode. Por exemplo, geralmente 

com apenas um nó, equipado com sensores, não é possível detectar e localizar um 

objeto num ambiente real devido à existência de obstáculos obstruindo as leituras dos 

sensores e assim impedindo a detecção do objeto. Porém, com vários nós dispostos em 

locais diferentes a chance de detectar e localizar o objeto é maior, uma vez que as 

leituras dos sensores vão ser realizadas em locais diferentes o que aumentará a 

possibilidade de um nó não ter obstáculos obstruindo as leituras dos sensores.  

As áreas de aplicação das RSSF incluem monitoramento geofísico (atividades 

sísmicas), agricultura de precisão, monitoramento de habitat (acompanhamento de 

bandos de animais), transporte (monitoramento de tráfego), sistemas militares, 

processos de negócios (gerenciamento de cadeia de suprimentos) e no futuro 

possivelmente cooperando com os dispositivos usados pelas pessoas no dia a dia. 

As redes de sensores podem ser consideradas ambientes de computação 

distribuída com severas restrições de velocidade de processamento, tamanho de 

memória, energia e largura de banda. Individualmente os nós das redes de sensores são 
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tipicamente não confiáveis e a topologia da rede pode mudar dinamicamente. As redes 

de sensores também se diferenciam por causa da estreita interação com o ambiente 

físico através de sensores e atuadores. Esta interação com o ambiente físico faz com que 

as aplicações em RSSF estejam mais interessadas nos dados coletados pela rede que nos 

nós que coletam os dados. Devido a todas estas diferenças, muitas soluções 

desenvolvidas para plataformas de computação genéricas e para redes ad-hoc não 

podem ser aplicadas às redes de sensores. Todavia, os nós das redes de sensores também 

exibem características de sistema de propósito geral e de sistemas embutidos. Os nós 

das redes de sensores devem consumir pouca energia e serem robustos às condições do 

ambiente e também provêem serviços comuns que facilitam o desenvolvimento de 

aplicações [9]. 

1.2. Motivação 

Sistemas de middleware têm sido amplamente usados em sistemas tradicionais 

atuando como uma ponte entre o sistema operacional (componente de baixo nível) e a 

aplicação, facilitando o desenvolvimento de aplicações distribuídas. Como as redes de 

sensores têm características em comum com os sistemas distribuídos tradicionais é 

natural considerar o uso de um middleware de computação distribuída nas RSSF.  

Um dos sistemas de middleware mais tradicionais, o CORBA (Common Object 

Request Broker Architecture) [33], esconde a localização dos objetos remotos 

simplificando as interações das aplicações com os objetos remotos, fazendo as 

interações parecerem locais. Embora isto possa ser aplicado nas RSSF para provê o 

acesso aos dados dos nós, escondendo a localização do objeto (ex. o nó), o contexto da 

informação (ex. localização) do nó é perdida impedindo o uso da informação pela  

aplicação que precisa saber a localização do nó que gerou a informação. 

Adicionalmente, o acesso individual ao sensor através de objetos faria com que a 

potencial economia de energia gerado pelo uso da agregação (consolidação) de dados, 

realizada entre os nós da rede diminuindo assim o número de envio de dados pela rede 

que consome a maior quantidade de energia numa RSSF, é perdida [6]. 

O protocolo de descoberta de serviços e os mecanismos de aluguel (leasing) de 

Jini [26] permitem que aplicações clientes encontrem serviços e gerenciem conexões 

cliente-servidor como o conjunto de mudanças nos serviços disponíveis. Descoberta de 

serviços é útil para saber que sensores e/ou serviços estão disponíveis, entretanto, o 

acesso aos serviços continua baseado em objetos, similar a CORBA. Nem CORBA  e 

nem Jini consideram as restrições de energia das RSSF e seus protocolos são complexos 

quando comparados a protocolos adaptados as redes de sensores [50]. 

As RSSF provêem um ambiente dinâmico devido às condições do ambiente 

físico onde os nós da rede estão imersos e as restrições de recursos disponíveis nos nós, 

como memória, energia e capacidade de processamento. Assim, as aplicações 

executando nos nós de uma RSSF podem precisar modificar o seu comportamento em 

tempo de execução para usar da melhor maneira os recursos disponíveis em função das 

condições do ambiente físico onde a aplicação está imersa. Um exemplo desta 

necessidade é observado numa aplicação de monitoramento da temperatura de um 

ambiente que pode em tempo de execução aumentar o intervalo de tempo entre as 

medições da temperatura em função da sua baixa variabilidade em um certo intervalo de 

tempo. 
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1.3. O Problema 

O problema geral tratado nesta dissertação refere-se a como construir um 

middleware para RSSF que facilite o desenvolvimento de aplicações. Estas aplicações 

têm as seguintes necessidades: 

• Modificar o seu comportamento em tempo de execução; 

• Enviar e receber dados em broadcast através da RSSF; 

• Enviar mensagens para um conjunto de nós da rede que mostraram 

interesse pela mensagem; 

• Tratar um conjunto de nós da rede como um grupo e gerenciar a entrada 

e/ou saída do grupo de acordo com as suas necessidades; e 

• Minimização do número de mensagens desnecessárias enviadas pelas 

aplicações dos nós através da rede. 

Na próxima Seção serão apresentados os avanços obtidos pela comunidade de 

RSSF em relação ao desenvolvimento de middleware. 

1.4. Estado da Arte 

Vários sistemas de middleware têm sido projetados para RSSF. O Maté [36] é 

uma arquitetura para construção de aplicações específicas em uma máquina virtual que 

executa sobre o sistema operacional TinyOS [37]. O Maté fornece uma interface de 

programação simples para os nós sensores.  Um outro middleware, o Impala [47] 

considera a própria aplicação para explorar técnicas de código móvel para mudar a 

funcionalidade do middleware que está executando em um nó sensor. A chave para a 

eficiência em energia do Impala está no fato de que as aplicações são projetadas de 

forma modular. Diferentemente do Impala e do Maté, o MiLAN (Middleware Link 

Applications and Networks) [50] apresenta uma arquitetura que pretende se ajustar 

sobre múltiplas redes físicas. O MiLAN atua como uma camada que permite um plug-in 

de rede converter os comandos do MiLAN para os protocolos específicos da pilha de 

protocolos de rede. Conseqüentemente, o MiLAN pode continuamente adaptar-se às 

características específicas de qualquer rede. O Cougar [51] adota uma abordagem 

baseada em banco de dados onde as leituras dos sensores são consideradas tabelas 

"virtuais" da base de dados relacional. Uma linguagem de consulta, denominada SQL 

(Structured Query Language)-Like, é usada para emitir as tarefas na RSSF. Finalmente, 

o Mires [15,16] é um middleware para RSSF baseado em serviços e fundamentado no 

serviço de comunicação publish/subscribe que desacopla os produtores de dados dos 

consumidores. O Mires assume uma RSSF como estrutura hierárquica que se comunica 

com os nós de uma rede tradicional, na qual as aplicações cliente residem, através de 

um único nó que é a passagem entre a RSSF e as aplicações.   

As primeiras experiências mostram que mesmo os simples protocolos e 

algoritmos podem exibir a complexidade surpreendente em grandes redes [27]. Apesar 

de tudo, há um uma grande distância a percorrer para o desenvolvimento de middleware 

bem sucedidos em RSSF. 
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1.5. Problemas com o Estado da Arte 

O MiLAN [50] e o Cougar [51] não tratam de questões relacionadas a 

reconfiguração dinâmica de software e também não provêem uma visão clara dos 

serviços (abstrações) disponíveis para facilitar a programação do software dos nós das  

RSSF.  

O serviço de agregação do Mires [15,16] é altamente acoplado ao serviço 

publish-subscribe de comunicação do Mires impedindo que ele seja reusado por outros 

serviços de middleware e pela aplicação. O serviço de agregação do Mires também é o 

responsável por gerenciar os tópicos e mensagens do serviço publish-subscribe de 

comunicação, porém esta responsabilidade deveria ser do serviço publish-subscribe e 

não do de agregação. O Mires também não disponibiliza uma maneira de enviar e 

receber mensagens em broadcast. 

1.6. Solução Proposta 

Neste contexto, esta dissertação apresenta o projeto, a implementação e a 

validação de um middleware para RSSF. Este middleware é visto como uma coleção de 

serviços  fornecidos através de APIs (Application Programming Interface) e é composto 

pelos seguintes serviços: comunicação, que provê canais de comunicação broadcast e 

publish-subscribe; reconfiguração, responsável pela reconfiguração de componentes da 

aplicação e serviços do middleware; gerenciamento de grupos, que provê um modelo de 

gerenciamento de grupos de nós da rede; e de agregação, que realiza a combinação de 

dados para diminuir o envio de dados pela rede. Este middleware também permite o 

desenvolvimento de novos serviços baseados nos serviços existentes. 

O projeto do middleware é apresentado utilizando a linguagem UML (Unified 

Modelling Language) [34] e padrões de projetos para facilitar o entendimento do 

sistema e reutilizar os padrões existentes. A implementação do middleware é 

apresentada na linguagem nesC [11] para o sistema operacional TinyOS [37], que é o 

sistema operacional padrão de fato para RSSF . O TinyOS é escrito na linguagem nesC 

e provê um ambiente operacional dirigido a eventos. A validação do middleware é 

realizada através da implementação de uma aplicação para rastreamento de objetos que 

usa o middleware como infra-estrutura. A aplicação de rastreamento é testada através de 

simulações utilizando o TinyOS SIMulator (TOSSIM) [39] e o TinyViz (TinyOS 

Visualization Tool). 

1.7. Estrutura do Documento 

Este documento está organizado em seis capítulos, incluindo a presente 

introdução. O Capítulo 2 introduz os conceitos básicos relacionados à esta dissertação e 

tem como objetivo apresentar uma visão geral destes conceitos.  

O Capítulo 3 apresenta  os principais trabalhos relacionados a middleware para 

RSSF. A abordagem dá ênfase às características fundamentais de cada uma destes 

trabalhos, incluindo suas potencialidades e limitações. 

O Capítulo 4 apresenta o middleware para RSSF proposto. O capítulo descreve 

em detalhes os serviços que constituem o middleware, apresentando uma visão geral 

dos serviços, a estrutura dos serviços descrevendo as entidades participantes usando 

diagramas UML [34], a dinâmica de funcionamento dos serviços através de diagramas 

de interação de UML, e a implementação do serviço em nesC. 



 

 5 

O Capítulo 5 descreve o desenvolvimento de uma aplicação de rastreamento de 

objetos em RSSF utilizando o middleware proposto, incluindo a descrição dos 

requisitos, do projeto, da implementação e dos testes realizados com a aplicação.  

Finalmente, o Capítulo 6 conclui esta dissertação resumindo as principais 

contribuições deste trabalho para a pesquisa sobre middleware para RSSF e discute 

trabalhos que podem vir ser realizados no futuro. 

 



Capítulo 2  

Conceitos Básicos 

Este capítulo apresenta os conceitos básicos relacionados ao contexto desta 

dissertação. Inicialmente, são introduzidos os conceitos básicos de RSSF e de 

middleware para RSSF. Em seguida, são apresentados detalhes de funcionamento de 

gerenciamento de grupos e reconfiguração em RSSF. Por fim, a linguagem nesC e o 

TinyOS usados na implementação do middleware para RSSF são apresentados. 

2.1. Redes de Sensores Sem Fio 

Uma RSSF consiste de um grande número de pequenos nós, dispositivo de 

hardware e software, com capacidade de computação limitada, comunicação sem fio e 

sensoriamento. Correlacionando a leitura dos sensores de vários nós, a RSSF como um 

todo pode provê funcionalidades que um único nó não pode.  As áreas de aplicação das 

RSSF incluem monitoramento geofísico (atividades sísmicas), agricultura de precisão, 

monitoramento de habitat (acompanhamento de bandos de animais), transporte 

(monitoramento de tráfego), sistemas militares, processos de negócios (gerenciamento 

de cadeia de suprimentos) e no futuro possivelmente cooperando com outros 

dispositivos inteligentes do dia a dia. 

A implantação de uma rede de sensores numa área de interesse pode ser um 

processo contínuo, por exemplo, para substituir os nós com as baterias esgotadas ou os 

nós que tenham sido destruídos devido a influencias ambientais. Em geral, a 

implantação estabelece uma associação dos nós sensores com os objetos, criaturas, ou 

lugares para aumentar a capacidade de processamento de informação. A implantação 

pode ser tão diversa quanto estabelecer um relacionamento um para um entre os nós da 

rede e os itens de monitoramento, cobrir uma área com nós móveis, jogar nós de um 

avião numa área de interesse. Devido a grande quantidade, os nós precisam operar sem 

intervenção do homem depois da implantação.  

Após a implantação dos nós a rede de sensores pode ser usada para realizar a 

tarefa que lhe foi atribuída. Esta tarefa pode ser enviada por uma entidade externa 

conectada à rede de sensores, tal como um PDA (Portable Device Assistant), um avião 

voando, ou algum dispositivo na Internet. Outro cenário possível é a existência de redes 

de sensores isoladas e auto contidas programadas para realizar uma certa tarefa de 

sensoriamento, cujo resultado controla os nós atuadores da rede que também fazem 

parte da rede. Em outras aplicações os resultados de sensoriamento controlam os 

sensores para a realização de um monitoramento mais detalhado de um certo fenômeno, 

cujo resultado é reportado ao solicitante. 

As tarefas de sensoriamento são geralmente de alto nível, tais como “reporte o 

tamanho, velocidade e direção dos veículos acima de 40 toneladas através de uma certa 

área” [27]. Por outro lado, tipicamente, os nós sensores provêem funcionalidades muito 

simples, tais como determinar o movimento num certo lugar. Para resolver tarefas de 

sensoriamento de alto nível, os nós sensores precisam coordenar e dividir a tarefa entre 

si, levando em consideração as características individuais dos nós, por exemplo, os 
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sensores disponíveis, localização e energia disponível. As leituras individuais dos 

sensores precisam ser consolidadas para obter um resultado de sensoriamento de alto 

nível. 

2.1.1. Características 

As RSSF têm algumas características únicas que as diferenciam das redes 

tradicionais. Os nós da rede são pequenos dispositivos com volume aproximado de um 

milímetro cúbico [27]. Estes dispositivos pequenos são muito limitados na quantidade 

de energia que podem armazenar ou obter do ambiente. Além disso, os nós estão 

sujeitos à falhas devido à baterias descarregadas ou devido a influências ambientais. Os 

nós também precisam operar sem interação humana, uma vez que pode ser impossível 

prestar serviços a um grande número de nós, possivelmente em locais inacessíveis.  A 

seguir temos algumas características das aplicações para RSSF: 

• Distribuição inerente: Os sensores são distribuídos num espaço físico e 

conectados através de comunicação sem fio; 

• Disponibilidade dinâmica de fontes de dados: A mobilidade, a 

inclusão de novos nós, falha nos nós ou obstruções ambientais dos nós 

causam mudanças constantes no número de nós que compõem a rede. 

Isto inclui mudanças freqüentes da topologia da rede podendo causar a 

desconexão de nós da rede e assim fazendo com que a rede fique 

dividida em redes “isoladas” criando partições da rede. A despeito das 

partições, entretanto, nós móveis podem transportar informações através 

de partições se movendo fisicamente entre as partições para criar um link 

entre elas. Entretanto, os caminhos resultantes do fluxo de informação 

podem sofrer atrasos ilimitados e são potencialmente unidirecionais; 

• Limitação de recursos. Tanto a largura de banda da rede quanto a 

energia do nó são restritos. Isto é especialmente verdade quando 

considerado nós alimentados por baterias e redes sem fio. Tamanho e 

energia limitadas também tipicamente significam recursos restritos 

(UCP,  memória, comunicação sem fio, largura de banda e raio de 

comunicação) [21]; 

• Aplicações cooperativas. As aplicações de RSSF compartilham os 

recursos disponíveis (ex. energia dos nós, largura de banda do canal) e 

cooperam para atingir uma única meta ou pelo menos não competem 

pelos recursos; 

• Heterogeneidade. Uma RSSF pode ser constituída de uma grande 

quantidade de nós diferentes em termos de sensores, capacidade de 

processamento e memória; e 

• Escalabilidade: O grande número de nós da rede gera questões de 

escalabilidade por um lado, mas um alto grau de redundância por outro 

lado. 

2.1.2. Princípios de Projeto 

Para lidar com as características apresentadas na Seção 2.1.1, alguns princípios 

de projeto, descritos como algoritmos, para RSSF foram propostos [13]. Algoritmos 

localizados são algoritmos distribuídos que alcançam uma meta global comunicando 



Capítulo 2 - Conceitos Básicos  

 8 

apenas alguns nós vizinhos. Tais algoritmos são escaláveis com o aumento do tamanho 

da rede e são robustos à partições da rede e falha de nós. Algoritmos adaptáveis fiéis 

(fidelidade) permitem avaliar a qualidade de um resultado em relação ao uso de recursos 

e são assim um elemento chave para eficiência no uso dos recursos. Num caso extremo, 

a aplicação pode escolher dentre uma grande variedade de algoritmos que resolvem o 

mesmo problema com diferentes requisitos de qualidade e de recursos. 

 Comunicação centrada nos dados introduz um novo estilo de endereçamento 

dos nós de uma RSSF focando nos dados produzidos pelos nós. Este estilo é derivado 

do fato das aplicações não solicitarem a medida atual de um sensor da rede, mas ao 

invés pelas localizações onde a temperatura excede um determinado valor.  Isto permite 

uma maior robustez por causa do desacoplamento dos dados do sensor que produziu o 

dado. Finalmente, o conhecimento da aplicação nos nós pode melhorar 

significativamente a eficiência no uso dos recursos e energia, por exemplo, fazendo 

cache e agregando dados nos nós intermediários. 

2.2. Middleware para Redes de Sensores Sem Fio 

O principal propósito do middleware para RSSF é dar suporte ao 

desenvolvimento, manutenção, implantação e execução de aplicações de sensoriamento 

[27]. Isto inclui mecanismos para formulação de tarefas complexas de alto nível, 

comunicação de tarefas às aplicações dos nós da rede, coordenar os nós da rede para 

dividir a tarefa e distribuí-la aos nós, realizar fusão (agregação) de dados para juntar as 

leituras individuais dos sensores em um resultado de alto nível e reportar o resultado a 

quem solicitou. Além disso, mecanismos e abstrações para lidar com a heterogeneidade 

dos nós da rede devem ser providos. Todos os mecanismos providos pelo middleware 

devem respeitar as seguintes características das RSSF: eficiência no uso da energia, 

robustez e escalabilidade. 

O escopo do middleware para RSSF não está restrito apenas à rede de sensores, 

mas também cobre os dispositivos (ex. PC, Telefone Celular) e redes conectadas a 

RSSF. Tipicamente, mecanismos e infra-estruturas usadas nas redes tradicionais não são 

adequadas para interação com RSSF. Uma razão para isto são os recursos limitados de 

uma RSSF, que podem fazê-la executar funcionalidades de uso intensivo de recursos ou 

armazenar grandes quantidades de dados em componentes externos. Isto pode resultar 

na interação de processos executando na RSSF e numa rede tradicional.  

Uma outra característica única de middleware para RSSF é imposta pelo 

princípio de projeto das aplicações: conhecimento da aplicação nos nós [27]. Sistemas 

tradicionais de middleware são projetados para acomodar uma grande variedade de 

aplicações sem necessariamente precisar de conhecimento da aplicação. Entretanto, os 

sistemas de middleware para RSSF precisam prover mecanismos para injetar o 

conhecimento da aplicação na infra-estrutura da RSSF. 

O paradigma de comunicação centrado em dados é mais parecido com sistemas 

de mensagens (baseadas em conteúdo) do que com a comunicação RPC (Remote 

Procedure Call). Além disso, a comunicação baseada em eventos é mais adequada às 

características das RSSF do que os modelos de comunicação baseados em requisições e 

respostas (request-reply). Em geral, comunicação e processamento de dados 

especificados na aplicação estão mais integrados no middleware para RSSF que nos 

sistemas tradicionais. O princípio de projeto algoritmos adaptativos fiéis [27] requer 

que a infra-estrutura disponibilize mecanismos apropriados para seleção de parâmetros 
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ou de algoritmos completos. Estes parâmetros e algoritmos devem resolver um certo 

problema com a melhor qualidade possível e sujeito às restrições de recursos.  

Nos sistemas de middleware tradicionais, cada dispositivo de computação 

pertence à alguém que é responsável por configurar, manter e tratar erros. Por outro 

lado, os nós das RSSF devem operar sem interação com pessoas, o que quer dizer que o 

middleware para RSSF precisa prover novos níveis de suporte para configuração 

automática e tratamento de erros.  

Visto que as RSSF processam dados do mundo real, os conceitos de tempo 

físico e localização têm um papel muito mais importante que nos sistemas tradicionais. 

Tempo e localização dos eventos sentidos do mundo real são elementos chave para 

fusão das leituras dos sensores para obter um resultado de alto nível. Algumas áreas de 

aplicações podem apresentar requisitos de sistemas de tempo real em RSSF. 

Conseqüentemente, o suporte para gerenciamento de tempo e localização deve se 

integrado a infra-estrutura de middleware para RSSF. 

2.3. Gerenciamento de Grupos em Redes de Sensores Sem Fio 

O serviço de gerenciamento de grupos é responsável pela criação e manutenção 

de grupos de nós sensores e/ou atuadores. O gerenciamento de grupos é baseado na 

estrutura do grupo e define como os grupos devem ser gerenciados.   

Os grupos são geralmente estruturados de forma hierárquica ou linear (ou flat). 

A estrutura hierárquica tem sido amplamente usada em [23,24,28,29,45] e é 

caracterizada pela existência de um líder para cada grupo. O líder por sua vez representa 

o grupo na interação (comunicação) com outros grupos e na centralização das 

informações do grupo. Na estrutura de grupo linear [25] cada membro conhece todos os 

outros membros do grupo e a comunicação entre grupos pode ser realizada por qualquer 

membro do grupo.  

O projeto de um serviço de gerenciamento de grupos para RSSF deve seguir 

alguns princípios básicos similares aos aplicados nas redes móveis Ad Hoc [22], tais 

como:  

• Limitação de Recursos: os recursos utilizados pelo gerenciamento de 

grupos devem ser de baixo custo para dispositivos com recursos 

escassos; 

• Distribuição: o gerenciamento de grupos não pode acomodar uma 

solução centralizada onde um único nó é sempre o responsável por gerir 

o grupo. Isto se deve a mobilidade dos nós e a necessidade de 

balanceamento de carga em RSSF; e 

• Dinamismo: o serviço de gerenciamento de grupos deve acomodar a 

dinâmica dos membros dos grupos  da rede.  A dinâmica dos membros 

de grupos é causada pela mudança da topologia da rede, pela mudança 

nos níveis de energia e no comportamento do gerenciamento de grupos.  

Para satisfazer os princípios de projeto mencionados anteriormente, o serviço de 

gerenciamento de grupos deve implementar três funções básicas: descoberta de 

membros, formação de grupos e gerenciamento da dinâmica. A tarefa de descoberta de 

membros é responsável por descobrir os nós que são elegíveis para entrada no grupo, de 

acordo com as regras do gerenciamento de grupos. A tarefa de formação de grupos é 

responsável por identificar a necessidade de um novo grupo. Finalmente, a 
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funcionalidade de gerenciamento da dinâmica do grupo se refere à habilidade de 

atualizar os membros do grupo de acordo com as regras de gerenciamento de grupos e a 

mudanças na topologia da rede. 

O gerenciamento de grupos tem sido utilizado nas redes de sensores para dar 

suporte a serviços como: tolerância a falhas (ex., grupos de replicação), segurança (ex., 

grupo de consenso), sincronização de relógios (ex., grupos de sincronização), 

acompanhamento de objetos e gerenciamento de energia. 

O uso de um gerenciamento de grupos é particularmente importante para 

gerenciamento de energia. Ele é responsável por minimizar o consumo de energia e 

fazer a energia durar por um longo tempo (de meses a anos). Uma abordagem 

promissora para reduzir o consumo de energia em redes de sensores é controlar a 

execução dos nós. Esta abordagem consiste em deixar um subconjunto pequeno de nós 

continuar ativo para manter os serviços de rede rodando enquanto os outros nós dormem 

ou entram  num estado de economia de energia. Este serviço deve ser responsável por 

minimizar o consumo de energia e maximizar o tempo de vida da rede. Este serviço 

pode ser desenvolvido usando um serviço de gerenciamento de grupo que gerencia os 

nós que continuam no grupo e são  responsáveis por manter os serviços da rede. 

2.4. Reconfiguração em Redes de Sensores Sem Fio 

Reconfiguração e auto-adaptação são capacidades vitais para redes de sensores 

que precisam operar em ambientes dinâmicos e que impõem vários requisitos funcionais 

e de desempenho. Adaptação de software dinâmica compreende as tarefas que detectam 

mudanças internas ou externas ao sistema, analisam (reflect) o software em execução na 

ocorrência de eventos, e se adaptam às novas condições. Redes de sensores ad hoc, em 

particular, devem ser projetadas com capacidades de adaptação que permitem tratar a 

grande quantidade de condições de operação existentes nessas redes devido a interação 

com o ambiente físico. A reconfiguração em tais sistemas apresenta desafios 

significativos por causa das restrições severas de energia, computação e recursos de 

comunicação. Tecnologias de tempo de execução (ex. ligação dinâmica de software) 

que permitem a evolução do software a medida que os requisitos de sistema e/ou as 

condições do ambiente mudem são críticos para o desenvolvimento e implantação 

desses softwares. Isto contrasta com o estado da arte onde não é possível a evolução em 

tempo de execução do software embarcado nas redes de sensores. 

2.5. nesC 

nesC [11] é uma linguagem de programação baseada na linguagem C com duas 

características principais: um modelo de componentes onde os componentes interagem 

através de interfaces; e um modelo de concorrência baseado em tarefas que executam 

até a finalização (run-to-completion) e manuseadores de interrupção. O modelo de 

concorrência impede que as interfaces tenham chamadas bloqueantes. Todos os serviços 

de sistema, tais como amostragem (sampling) de sensores ou envio de pacotes, são 

operações decompostas em duas partes: um comando (função) inicia a operação e 

retorna imediatamente; e a execução do evento (função) de callback indica quando a 

operação foi finalizada. Para aumentar a confiabilidade e a capacidade de análise dos 

programas, nesC não suporta alocação dinâmica de memória ou ponteiros para funções 

e requer que todas as interações entre componentes sejam especificadas em tempo de 

compilação. 
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2.5.1. Componentes e Interfaces 

Os programas nesC são montagens de componentes, conectados através das 

interfaces que eles implementam (também chamado de prover) ou usam. Módulos são 

componentes implementados em C e configurações são componentes implementados 

conectando outros componentes.  

A Figura 2-1 descreve graficamente uma aplicação nesC, onde as elipses 

representam os componentes e as arestas representam relações entre componentes. Os 

componentes com a letra “M” no final do nome são módulos enquanto os que terminam 

com “C” são configurações. As arestas contínuas indicam que um módulo está 

conectado a outro componente através da interface que rotula a aresta, enquanto as 

arestas tracejadas indicam que uma configuração conecta o módulo através da interface 

que serve de rótulo para a aresta. 

 

 

Figura 2-1: Exemplo de aplicação em nesC 

Ainda na Figura 2-1 temos a montagem de cinco componentes conectados 

através das interfaces Sense e Inicializacao. Os componentes PrincipalM, 

LuzM, TemperaturaM e AplicacaoM do diagrama nesC são módulos enquanto 

SensoresC é uma configuração. Este descreve as conexões existentes na configuração 

AplicacaoC em nesC. 

Módulos e configurações têm um nome, especificação e implementação. A 

seguir temos um trecho de código do módulo AplicacaoM: 

1. module AplicacaoM { 

2.     provides interface Inicializacao as Init; 

3.     uses { 

4.         interface Sense as Sensor1; 

5.         interface Sense as Sensor2; 

6.     } 

7. } 

8. implementation {…} 

Código 2-1: Módulo em nesC 

O trecho de Código 2-1 declara AplicacaoM (da Figura 2-1), um módulo que 

implementa uma interface chamada Init do tipo Inicializacao e usa duas 

interfaces chamadas de Sensor1 e Sensor2 do tipo Sense. 

Os componentes em nesC têm apenas uma instância, ou seja, qualquer referência 

a um componente compartilha o mesmo componente. Um tipo de interface especifica a 

interação entre o componente provedor e um componente usuário como um conjunto de 

funções. 

1. interface Inicializacao { 

2.     command void init(); 

3. } 
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4. interface Sense { 

5.    command void lerSensor(); 

6.    event void sensorLido(int value); 

7. } 

Código 2-2: Interfaces em nesC 

No Código 2-2 a interação é bidirecional: funções command são invocações do 

usuário para o provedor, enquanto que funções event são do provedor para o usuário. 

A Figura 2-2 mostra este relacionamento para AplicacaoM e TemperaturaM. Para 

tornar as duas direções sintaticamente explícitas, as funções event (chamadas de 

evento) são executadas usando a palavra chave signal enquanto que as funções 

command (chamadas de comando) são executadas usando a palavra chave call. 

 

Figura 2-2: Exemplo de uma operação em duas fases  

A interface de tipo Inicializacao (ver No Código 2-2) representa a 

inicialização de um componente: os provedores devem implementar a função init. A 

interface Sense representa uma aplicação típica do modelo de divisão em duas fases de 

uma operação: provedores devem implementar o comando lerSensor, que representa 

uma requisição para ler o sensor; e os usuários implementam o evento sensorLido 

que o provedor sinaliza quando a leitura do sensor é completada. Seguindo essas regras, 

o componente AplicacaoM deve implementar o comando init da interface 

Inicializacao e os eventos sensorLido das interfaces Sensor1 e Sensor2. 

ApplicacaoM é um módulo, então estas funções são implementadas em num código 

C estendido exemplificado em a seguir: 

  

1. module AplicacaoM { ... } 

2. implementation {  

3. int sum = 0; 

4.     command void Inicializacao.init() { 

5.         call Sensor1.lerSensor(); 

6.     } 

7.     event void Sensor1.sensorLido(int val) { 

8.         sum += val; 

9.         call Sensor2.lerSensor(); 

10.     } 

11.     event void Sensor2.sensorLido(int val) { 

12.         sum += val; 

13.     } 

14. } 

Código 2-3: Implementação do módulo AplicacaoM 
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Como este exemplo mostra, um comando  ou evento f de uma interface I é 

chamado de I.f e é similar a uma função C, exceto pelos elementos de sintaxe extra 

como command, event, call e signal. Cada Módulo encapsula seu estado, ou 

seja, as variáveis que só podem ser acessadas de dentro do módulo. No módulo 

AplicacaoM, a variável sum é usada para somar os valores medidos pelos dois 

sensores conectados às interfaces Sensor1 e Sensor2. 

2.5.2. Configurações 

Uma configuração implementa sua especificação conectando outros 

componentes e conectando as interfaces providas pela configuração aos componentes 

conectados. Dois componentes só podem interagir se alguma configuração conectá-los. 

No Código 2-4, temos a implementação da configuração SensoresC que conecta os 

componentes PrincipalM, TemperaturaM e LuzM num único componente 

provendo uma interface para cada sensor. A interface Temperatura, provida por 

SensoresC, é provida na prática por TemperaturaM (linha 12), e a interface Luz é 

provida por LuzM (linha 11). 

1. configuration SensoresC { 

2.      provides { 

3.          interface Sense as Luz; 

4.          interface Sense as Temperatura; 

5.      } 

6. } 

7. implementation { 

8.   components PrincipalM, TemperaturaM, LuzM; 

9.   LuzM.Inicializacao -> PrincipalM.Inicializacao; 

10.   TemperaturaM.Inicializacao->PrincipalM.Inicializacao; 

11.   Luz = LuzM.Sensor; 

12.   Temperatura = TemperaturaM.Sensor; 

13. } 

Código 2-4: Implementação da configuração SensoresC 

Finalmente a implementação da configuração AplicacaoC é apresentada em 

Código 2-5. AplicacaoC conecta o módulo AplicacaoM (que usa dois sensores) 

a SensoresC (que provê dois sensores). 

1. configuration AplicacaoC {} 

2. implementation { 

3.     components AplicacaoM, SensoresC; 

4.     AplicacaoM.Sensor1 -> SensoresC.Temperatura; 

5.     AplicacaoM.Sensor2 -> SensoresC.Luz; 

6. } 

Código 2-5: Implementação da configuração AplicacaoC 

 

2.6. Considerações Finais 

Este capítulo introduziu os conceitos básicos necessários para um melhor 

entendimento do restante desta dissertação. Foram introduzidos os conceitos básicos de 
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RSSF, middleware para RSSF, gerenciamento de grupos, reconfiguração em RSSF e a 

linguagem nesC.  

No Capítulo 3 serão apresentados os principais trabalhos em middleware para 

RSSF propostos na literatura. 

 



Capítulo 3  

Trabalhos Relacionados 

Este capítulo apresenta os trabalhos relacionados ao middleware reconfigurável 

para RSSF apresentado no Capítulo 4. Em particular, são apresentados os principais 

sistemas de middleware existentes para RSSF, incluindo o Impala, MiLAN, Runes, 

Cougar, Mires e EnviroTrack. 

3.1. Impala 

O Impala [47] tem sido construído como parte do projeto ZebraNet[40], no qual 

os nós sensores estão colocados em animais no seu habitat natural para realização de 

estudos migratórios por um longo período numa coleção de animais. Ela possui uma 

arquitetura de middleware que provê modularidade, adaptatividade, e a capacidade de 

reparar o mau funcionamento de aplicações em RSSF. A Figura 3-1 mostra a arquitetura 

do Impala. A camada de cima contém todos os protocolos de aplicação, enquanto a 

camada de baixo contém três agentes (i.e. serviço) de middleware: o Adapter 

(Adaptador de aplicações), o Updater (Atualizador de aplicações), e o Event Filter 

(Filtro de Eventos).  

O Impala é essencialmente um sistema de tempo de execução que age como um 

gerente de eventos e dispositivos “leves” para cada nó da RSSF. As aplicações, o 

Adapter, e o Updater são todos programados em um conjunto de tratadores de eventos, 

os quais são chamados pelo Event Filter quando os eventos associados são recebidos. O 

Adapter modifica o protocolo de comunicação de acordo com o contexto de execução. 

Melhorias de desempenho, consumo de energia e robustez são alcançados pela 

adaptação do protocolo de comunicação de acordo com as condições de execução. O 

Updater atualiza o software automaticamente. O Event Filter captura e despacha 

eventos para as unidades de sistema acima (i.e. as aplicações) e inicia o processamento.  

Impala tem cinco tipos de eventos: Timer sinaliza que o intervalo de tempo 

terminou, Packet sinaliza a chegada de um novo pacote, Send Done sinaliza que um 

pacote foi enviado ou que  o envio falhou, Data sinaliza que o sensor está pronto para 

ser lido, Device sinaliza que foi detectada uma falha num dispositivo. O Adapter 

(adaptador de aplicação) trata estes eventos. A adaptação é implementada através do 

modelo de programação baseada em eventos do Impala e ocorre em resposta a uma 

variedade de eventos. Alguns eventos, como os de Timer, sinalizam que um 

determinado intervalo de tempo passou desde a última verificação de status; o adaptador 

pode então decidir consultar o status da aplicação ou do sistema para determinar se 

alguma adaptação deve ser realizada. Outros eventos, como os de Device (dispositivo) 

são gerados por entidades externas ao Impala e sinalizam um evento externo para o 

Impala responder, tais como a falha de um determinado transmissor de rádio. O Adapter 

deve então examinar o impacto da falha e determinar se deve despachar outra aplicação 

para trabalhar.  



Capítulo 3 - Trabalhos Relacionados  

 16 

 

Figura 3-1: Arquitetura do Impala (extraída de [49]) 

3.2. MILAN 

O MiLAN (Middleware Linking Applications and Networks) [50] é um  

middleware para aplicações em RSSF que exigem QoS (Quality of Service) das 

informações de sensores. MiLAN permite que as aplicações especifiquem suas 

necessidades de QoS e ajuste as características da rede para aumentar o tempo de vida 

da aplicação e manter a QoS. A Figura 3-2 mostra um diagrama de alto nível de um 

sistema que usa o MiLAN. 

 

Figura 3-2: Visão geral do MiLAN (extraída de [50]) 
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Diferentemente dos sistemas de middleware tradicionais que ficam entre a 

aplicação e o sistema operacional, MiLAN tem uma arquitetura que se estende até a 

pilha de protocolos de rede, como mostrado na Figura 3-3. 

 

Figura 3-3: Pilha de  Protocolos do MiLAN (extraída de [50]) 

Como o MiLAN se destina a executar sobre múltiplas redes físicas, então uma 

camada de abstração é provida para permitir que plug-ins específicos para uma rede 

possam converter os comandos MiLAN para comandos específicos do protocolo. Em 

função disto, o MiLAN pode continuamente se adaptar às características específicas de 

qualquer rede que esteja sendo usada para comunicação (ex., determinando formações 

de scatternet em redes Bluetooth, etc.) com o objetivo de atender às necessidades das 

aplicações ao longo do tempo. Para determinar como melhor servir a aplicação, o 

MiLAN precisa saber as seguintes informações:  

• as variáveis de interesse da aplicação; 

• a QoS requerida para cada variável; e 

• o nível de QoS que os dados de cada sensor ou conjunto de sensores 

podem provê para cada variável.  

Note que todas estas informações podem mudar baseado no estado atual da 

aplicação. Durante a inicialização da aplicação, estas informações são transportadas da 

aplicação para o MiLAN através de um grafo State based Variable Requirements, que 

especifica as variáveis e a QoS requerido para os possíveis estados da aplicação, e 

grafos de QoS, que contem os sensores e o nível de QoS para cada variável. Estes 

sensores definem o conjunto viável da aplicação chamado Va, onde cada elemento em 

Va é um conjunto de sensores que provê um nível de QoS maior ou igual ao mínimo 

aceitável para cada variável.  
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3.3. Runes 

O projeto RUNES (Reconfigurable Ubiquitous Networked Embedded Systems) 

[38] tem o objetivo de permitir a criação de sistemas embarcados em redes 

heterogêneas, distribuídos, e em larga escala que operem em conjunto e se adaptem aos 

seus ambientes.  Um outro objetivo é provê uma plataforma de middleware adaptativo e 

um conjunto de ferramentas para o desenvolvimento de aplicações. Estes elementos 

fornecem flexibilidade aos programadores a para interagir com o ambiente, permitindo 

um nível de abstração que facilite a construção e o uso de aplicações. A abordagem do 

RUNES para o middleware é construí-lo como um modelo de componentes 

independente de linguagem, bem definido e suportado por uma API de tempo de 

execução mínima. O modelo de componentes é mostrado na Figura 3-4 é local e pode 

ser obtido para vários tipos de dispositivos provendo implementações diferentes da API 

de execução 

Por exemplo, num PDA executando um sistema operacional, os componentes 

podem ser conjuntos de classes Java ou objetos compartilhados (shared objects) do 

Linux. Por outro lado, em um nó sensor (ex., na plataforma MICA), os componentes 

devem ser implementados simplesmente na linguagem nesC. 

 

Figura 3-4: Elementos do modelo de componentes do RUNES (extraído de [38]) 

Este modelo provê suporte à adaptação dinâmica, que é um requisito 

fundamental nos cenários típicos de ciência de contexto de sistemas embarcados em 

rede. Além disso, o middleware RUNES alcança as camadas que tipicamente pertencem 

a rede e ao sistema operacional, então provê uma abordagem unificada para 

configuração, implantação e reconfiguração em múltiplos níveis de abstração. A camada 

de distribuição é construída acima desta camada de fundação. O modelo de 

componentes é complementado por dois outros elementos arquiteturais: frameworks de 

componentes e meta modelos reflexivos. Um meta-modelo pode ser usado para 

gerenciar a reconfiguração do sistema num ambiente distribuído.  

3.4. Cougar 

Cougar [4,35,52] é uma arquitetura que trata uma rede de sensores como um 

banco de dados distribuídos, onde um grande numero de nós sensores são conectados 

através de uma rede sem fio multi-hop e cada nó armazena dados dos sensores. Um 

otimizador de consultas fica no nó do gateway para gerar planos de processamento de 

consultas distribuídas após receber consultas. O plano de consulta é criado de acordo 

com a informação de catálogo e a especificação da consulta. Tal plano de consulta 

especifica tanto o fluxo de dados entre os sensores e um plano de computação exato 

(para cada sensor). O plano de consulta é disseminado para todos os nós sensores 
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relevantes, as estruturas de controle são criadas para sincronizar o comportamento do 

sensor e a consulta é iniciada. Em tempo de execução, os registros de dados fluem de 

volta ao nó do gateway enquanto a computação acontece dentro da rede. Em [35] a 

continuidade espacial e temporal do processamento de consulta nas redes de sensores é 

caracterizada e enfatizada para o desenvolvimento do Cougar, são elas: 

• O monitoramento das consultas é continuo; 

• O resultado desejado de uma consulta é tipicamente uma série de 

notificações de atividades do sistema (periódica ou iniciada por situações 

especiais); 

• As consultas precisam correlacionar os dados produzidos 

simultaneamente por sensores diferentes; 

• As consultas precisam agregar os dados dos sensores através de uma 

janela no tempo; e 

• A maioria da consultas contém alguma condição restringindo o conjunto 

de sensores que devem ser envolvidos (geralmente condições 

geográficas). 

A abordagem usual dos bancos de dados relacionais na operação de uma 

consulta não é suficiente para o processamento de consultas em tempo real, que as redes 

de sensores necessitam. Assim, no Cougar, é proposta a divisão do modelo dos dados 

dos sensores em uma expressão do usuário e uma expressão interna. Primeiro, a 

expressão do usuário é uma consulta e um tipo abstrato de dados é definido para o 

sensor. A linguagem de consulta tem uma sintaxe similar a SQL. Por exemplo, o trecho 

Código 3-1 contém uma consulta para um monitoramento. 

SELECT R.s.getTemp() FROM R  

WHERE R.floor = 3 AND 

$every(60); 

Código 3-1: Exemplo de consulta no RUNES 

Onde R significa o ADT do sensor e a temperatura é descrita por 

R.s.getTemp() que é notificada a partir do sensor, o qual existe no terceiro andar 

R.floor = 3 a cada 60 segundos ($every(60)). O Cougar interpreta tal 

expressão e o mapeamento é feito para uma expressão interna do plano de execução. 

Em seguida a consulta é processada na rede.  

3.5. Mires 

O Mires (MIddleware para Redes de Sensores) [15,16] é um middleware para 

RSSF baseado em serviços e fundamentado no serviço publish/subscribe que desacopla 

os produtores e consumidores de dados. O Mires assume que uma estrutura hierárquica 

de roteamento para a RSSF, que se comunica com os nós de uma rede tradicional, na 

qual as aplicações cliente residem. O Mires também assume a existência de apenas uma 

rede tradicional interessada em interagir com a RSSF e esta interação é realizada através 

de um único nó da RSSF, chamado de nó sink que é o gateway entre a RSSF e as 

aplicações na rede tradicional. Inicialmente, os nós na rede de sensores criam 

mensagens de anuncio dos tópicos disponíveis no nó (ex. temperatura e umidade) que 

são coletados dos sensores locais. Em seguida, as mensagens de anuncio de tópicos são 
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roteadas para o nó sink usando um algoritmo de roteamento multi-hop. Uma aplicação 

do usuário (ex. através de uma interface gráfica) conectada ao nó sink é capaz de 

escolher os tópicos de interesse dentre os anunciados pela rede, assiná-los mostrando o 

interesse no monitoramento desses tópicos e definir a política de agregação de cada 

tópico. As mensagens correspondentes às assinaturas são então enviadas para os nós da 

rede em broadcast. Após o recebimento das assinaturas, os nós passam a publicar os 

dados coletados ao serviço publish/subscribe, que envia os dados a aplicações clientes 

através do nó sink. Serviços adicionais, como o de agregação, podem ser facilmente 

integrados ao serviço publish/subscribe se as interfaces apropriadas forem realizadas. A 

Figura 3-5 mostra uma visão geral da arquitetura do Mires. De baixo para cima temos, o 

primeiro bloco corresponde aos componentes de hardware dos nós sensores, que 

geralmente inclui um micro controlador, um ou mais sensores e um transmissor/receptor 

(transceiver) de rádio. Estes componentes estão diretamente conectados e controlados 

pelo sistema operacional. Os serviços de baixo nível providos pelo SO podem ser 

acessados através das interfaces padrões. O Mires tem uma arquitetura simples, no 

entanto ele implementa os serviços de roteamento e de publish/subscribe que escondem 

a complexidade da rede de sensores.  

 

Figura 3-5: Visão geral da arquitetura do Mires (extraído de [16]) 

A estrutura do serviço publish/subscribe é apresentada na Figura 3-6 através de 

um diagrama de componentes. O componente PublishSubscribe representa o 

serviço e realiza as interfaces Advertise e Publish que são usadas pela aplicação 

do nó. Este componente também realiza as interfaces PublishState e Notifier 

que podem ser usadas por qualquer serviço do Mires (ex. serviço de agregação) e 

também permitem que outros serviços possam ser incluídos no Mires. A interface 

PublishState define as operações usadas pelo componente ServiceX para 

publicar os resultados dos seus processamentos e a interface Notifier define 

operações, eventos de nesC, para as quais os novos serviços precisam implementar para 

então poder receber notificações do componente PublishSubscribe quando dados 

são publicados. 
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O componente PublishSubscribe usa as seguintes interfaces: Send, 

Receive e Intercept do TinyOS que são realizadas pelos componentes de 

comunicação Bcast e MultiHopRouter, que também são do TinyOS. O 

componente MultiHopRouter é responsável por estabelecer uma hierarquia de 

roteamento com raiz no nó sink. Já o componente Bcast é responsável enviar e receber 

informações, por exemplo os tópicos assinados pela aplicação do usuário, enviadas 

através do rádio do nó.  

 

Figura 3-6:  Diagrama de componentes do serviço de comunicação do Mires (extraído de [16]) 

Os seguintes diagramas de seqüência mostram as interações entre o componente 

PublishSubscribe e os outros componentes do Mires. No diagrama da Figura 3-7, 

a aplicação do nó (Node Application) divulga sua capacidade de obter dados do 

ambiente físico relacionado a uma determinada grandeza, ex. temperatura. através do 

componente PublishSubscribe, que encapsula o tópico a ser divulgado na 

estrutura AvertiseMsg e envia através da usando o componente 

MultiHopRouter. 

A interação na parte de baixo do diagrama da Figura 3-7 se refere a ocorrência 

do recebimento de uma mensagem AvertiseMsg no nó. Todas as mensagens são 

endereçadas ao nó sink, mas nos nós intermediários o componente MultiHopRouter 

sinaliza um evento intercept sempre que recebe uma mensagem AvertiseMsg. 

Em seguida o componente PublishSubscribe extrai o tópico divulgado na 

mensagem e atualiza suas estruturas internas de controle e retorna uma indicação de que 

a mensagem deve ser encaminhada para seu destino. 
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Figura 3-7: Diagrama de seqüência para a divulgação de tópico (extraído de [16]). 

O diagrama da  Figura 3-8 ilustra as interações relacionadas a assinatura de 

tópicos  iniciada após a divulgação de tópicos. A aplicação do usuário (Terminal 

Application) invoca o comando send do nó sink para enviar em broadcast a lista de 

tópicos a serem assinados para a rede. O evento receive é sinalizado pelo 

componente BCast ao componente PublishSubscribe para cada nó da rede que 

recebe a mensagem SubscribeMsg, Em seguida o componente 

PublishSubscribe extrai as informações dos tópicos a serem assinados e sinaliza o 

evento topicSetupArrival para notificar os componentes associados a ele 

representado no diagrama pelo componente ServiceX. 

 

Figura 3-8: Assinatura de tópicos 
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A Figura 3-9 mostra como os dados de monitoramento são publicados e 

processados pelos nós da rede. A NodeApplication periodicamente coleta leituras 

dos sensores e invoca o comando publish do componente PublishSubscribe. 

Os outros serviços associados ao componente PublishSubscribe serão notificados 

através do evento topicArrival. 

Na interação seguinte, o ServiceX invoca o comando publishState para 

o PublishSubscribe passando os seus resultados de processamento. Em seguida, o 

PublishSubscribe encapsula o estado local na estrutura de dados PublishMsg e 

envia para o nó sink utilizando o MultiHopRouter. 

Finalmente, a terceira interação ocorre quando um pacote de dados contendo a 

estrutura PublishMsg chega num nó. O MultiHopRouter sinaliza o evento 

intercept contendo a mensagem e o PublishSubscribe extrai o estado remoto 

da mensagem e notifica os outros serviços sinalizando o evento stateArrival. 

Assim, o serviço notificado deve usar estas informações para realizar seus 

processamentos. 

 

Figura 3-9: Publicação de dados (extraído de [16]). 

 

3.6. EnviroTrack 

EviroTrack [45] é o primeiro ambiente para redes de sensores que 

explicitamente suporta o rastreamento de objetos móveis. As suas abstrações e 

mecanismos são bem adaptados para monitoramento de alvos que se movimentam no 

mundo físico. O gerenciamento de grupos dinâmicos é realizado mantendo um líder por 

trocas de mensagens periódicas entre os membros do grupo. EnviroTrack é uma camada 

de middleware que exporta um novo espaço de endereços na rede de sensores, como 
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apresentado na Figura 3-10. Neste espaço, os eventos físicos no ambiente externo são 

entidades endereçáveis. Este tipo de endereçamento é conveniente para aplicações que 

precisam monitorar eventos ambientais. Por exemplo, uma aplicação de vigilância que 

monitora o movimento de veículos pode atribuir rótulos únicos para cada veículo. O 

estado deles pode então ser endereçado por referência a estes rótulos. Além disso, 

computação ou atuação pode ser associada a endereços particulares (entidades). 

 

Figura 3-10: Arquitetura do EnviroTrack (extraído de [45]) 

A computação ou atuação é realizada na vizinhança física da entidade. Por 

exemplo, um microfone pode ser ligado em algum endereço de rede (ex., um nó 

associado a um veículo no ambiente externo) para escutar os sons da vizinhança do 

objeto. À medida que o veículo se movimenta, o middleware irá ligar os microfones 

apropriados de forma que uma stream de áudio, sem interrupções,  seja entregue ao 

receptor, independente da mobilidade do objeto. A comunicação também pode ocorrer 

entre dois pontos móveis. Por exemplo, um soldado andando com um PDA pode 

rastrear a posição de um veículo suspeito detectado em algum lugar da rede. Em 

essência, EnviroTrack suporta: 

• Um espaço de endereçamento lógico no qual objetos ambientais externos 

são identificadas como entidades rotuladas; e 

• A associação de computação, ativação, ou dados arbitrários a endereços 

de rede lógicos. Estes dados, computação e atuação são encapsulados 

numa abstração como objetos rastreados. 

O middleware EnviroTrack implementa um conjunto de protocolos que retira do 

desenvolvedor de aplicações os detalhes da comunicação entre objetos, a mobilidade 
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dos objetos, e também a manutenção dos objetos sendo rastreados e seus estados. O 

EnviroTrack abstrai o fato da computação associada ao objeto poder ser distribuída e 

realizada por todos os nós sensores numa vizinhança da entidade física rastreada. À 

medida que as entidades rastreadas se movem, a identidade e localização dos nós 

sensores em sua vizinhança mudam, mas o objeto representando a entidade rastreada 

não muda. Desta forma, o programador interage com o grupo de nós sensores através de 

uma simples e unicamente endereçável interface de objeto. A Figura 3-11 mostra o 

modelo de programação. 

 

Figura 3-11: Modelo de programação do EnviroTrack (extraído de [45]) 

Os serviços de gerenciamento de grupos (lightweight group management), 

mostrados na parte de baixo da Figura 3-10, mantêm a coerência dos rótulos de 

contexto, onde um grupo de sensores identificando a mesma entidade no ambiente 

produz um único rótulo de contexto. A Figura 3-12 ilustra o rastreamento de um 

cachorro pelo EnviroTrack. 
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Figura 3-12: Dinâmica do rastreamento de objetos no EnviroTrack (extraído de [45]) 

Contextos são criados quando um nó identifica uma certa condição (de 

detecção). O nó imediatamente inicia um processo de eleição do líder no qual 

aleatoriamente escolhe um pequeno intervalo de tempo e inicia a contagem do tempo. 

Um nó, onde o intervalo de tempo termina, envia uma mensagem informando aos 

vizinhos que ele é o líder. Depois de receber esta mensagem, outros nós que identificam 

a mesma condição se tornam membros. O raio de comunicação dos nós precisa ser 

maior que duas vezes o raio de sensoriamento, de tal forma que todos os nós percebendo 

o mesmo alvo estejam dentro do raio de comunicação um dos outros.  

Um líder de grupo eleito envia periodicamente sinais, chamados de batimentos 

cardíacos (heartbeats), os quais são recebidos por todos os membros dos grupos. Os 

heartbeats têm três propósitos. Primeiro, eles informam aos membros atuais que o líder 

está vivo. Se o líder vier a morrer, um novo líder é iniciado após um intervalo de tempo. 

Segundo, eles carregam o estado da aplicação que deve persistir através do handoff 

(transferência) da liderança do grupo. Este estado é registrado por todos os membros. 

Este mecanismo permite que novos líderes continuem a computação, iniciada pelo líder 

anterior, a partir do último estado recebido. Uma aplicação pode explicitamente criar 

um estado persistente primitivo e lê-lo. Finalmente, os batimentos cardíacos são ouvidos 

após o perímetro do grupo informando a vizinhança dos nós da existência de rótulo de 

contexto. Nós que não podem perceber a presença do alvo, mas sabem da existência a 

partir dos batimentos cardíacos de um líder, são chamados de group followers 

(seguidores de grupo). Se estes nós mais tarde passarem a detectar o objeto, eles se 

juntam ao grupo presente ao invés de formar um novo rótulo de contexto. Este 

mecanismo evita que múltiplos rótulos de contexto sejam criados para o mesmo alvo. 

Quando o líder não percebe mais o alvo, ele envia uma mensagem de transferência de 

liderança que inicia uma nova eleição de líder. O comportamento resultante é que um 

grupo com um único líder é criado para cada alvo. Os membros do grupo mudam e a 

liderança é transferida automaticamente a medida que o alvo se movimenta.  

3.7. Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados alguns sistemas de middleware para  

RSSF que estão mais fortemente relacionados ao middleware proposto na dissertação. O 
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Impala possui como principal características o mecanismo de adaptação e eventos. Por 

sua vez, o MILAN está mais voltado para tratar a heterogeneidade e questões de QoS 

das RSSF. Já o Cougar apresenta uma abordagem baseada em banco de dados para as 

RSSF e o Mires apresenta um modelo de middleware baseado em serviços similar aos 

modelos de middleware tradicionais. Finalmente, o Envirotrack é um middleware 

projetado especificamente para aplicações de rastreamento de objetos. 



Capítulo 4  

Midlleware para RSSF Reconfigurável 

Este capítulo apresenta um middleware reconfigurável para RSSF. Inicialmente, 

serão apresentados os requisitos do middleware. Definidos os requisitos, em seguida a 

arquitetura do middleware proposto é especificada, a qual modifica e estende as 

funcionalidades providas pelo Mires para torná-lo reconfigurável. Finalmente, os 

serviços deste middleware são apresentados incluindo uma visão geral, sua estrutura, o 

comportamento e a sua implementação. 

4.1. Requisitos 

A construção de qualquer modelo de middleware é fortemente influenciada 

pelos requisitos das aplicações (ex. aplicações multimídia, tempo real) e da infra-

estrutura de comunicação (ex., rede, SO) onde o middleware irá executar. Desta forma, 

o desenvolvimento deste middleware inicia com a especificação dos requisitos das 

aplicações e da infra-estrutura em RSSF:  

• Reconfiguração: Modificação do comportamento da aplicação devido à 

disponibilidade de recursos e características do ambiente físico onde a 

aplicação está imersa. Por exemplo, a diminuição da disponibilidade de 

energia no nó e mudanças como alta densidade de nós na vizinhança 

podem fazer a aplicação mudar o seu comportamento; 

• Comunicação assíncrona: A comunicação assíncrona entre os nós da 

rede é mais adequada ao modelo de disseminação de informação 

requerido por aplicações em RSSF [7];  

• Agregação de dados: Combinação de dados provenientes de fontes 

diferentes eliminando redundância, minimizando o número de 

transmissões e assim economizando energia [8]; e 

• Gerenciamento de grupos: Gerenciamento de grupos de nós para dar 

suporte à aplicações de rastreamento de objetos, tolerância a falhas, 

segurança, sincronização de relógios e gerenciamento de energia. 

Nas próximas seções apresentamos as outras etapas do desenvolvimento do 

middleware para atender aos requisitos descritos nesta Seção. 

4.2. Arquitetura 

Este middleware é visto como uma coleção de serviços (de middleware) 

fornecidos através de APIs  como mostrado na Figura 4-1. Estes serviços são definidos 

através de API e são genéricos a ponto de poderem ser portados para outras plataformas 

(hardware + sistema operacional). 
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Figura 4-1: Arquitetura do Middleware Reconfigurável proposto 

Os serviços descritos na Figura 4-1 incluem: serviço de agregação, que realiza a 

combinação de dados para diminuir o envio de dados pela rede, descrito na Seção 4.3; 

serviço de comunicação, que provê canais de comunicação [20] de broadcast e publish-

subscribe [15,16,18]e é especificado na Seção 4.4; serviço de reconfiguração, 
responsável pela modificação do comportamento de componentes e serviços do 

middleware em tempo de execução, descrito na Seção 4.5; e serviço de gerenciamento 
de grupos que provê um modelo de gerenciamento de grupos de nós da rede, descrito na 

Seção 4.6.  

Este middleware poderia se utilizado por uma aplicação de monitoramento de 

temperatura de ambientes. Neste caso, a aplicação do nó inicialmente interage com o 

serviço de comunicação para divulgar os tópicos relacionados aos dados coletados para 

em seguida iniciar a leitura periódica do sensor e publicar esses dados ao serviço de 

comunicação. Após cada leitura realizada no sensor a aplicação do nó interage com o 

serviço de comunicação para publicar os dados coletados através do canal publish-

subscribe. Além disto a aplicação analisa as condições do ambiente para avaliar a 

necessidade de substituir algum componente da aplicação para melhorar a qualidade dos 

dados coletados pela aplicação e caso seja necessário o serviço de reconfiguração é 

usado para realizar a troca do componente em execução pelo escolhido. Os dados 

publicados através do canal publish-subscribe do serviço de comunicação são agregados 

usando a função de agregação associada ao tópico e enviados pela rede. Esta aplicação 

apresenta um cenário, simples, de utilização dos serviços deste middleware para o 

desenvolvimento de aplicações para redes de sensores. 

As próximas seções descrevem os serviços do middleware apresentando as 

seguintes informações para cada serviço: uma visão geral do serviço, a estrutura do 

serviço descrevendo as entidades participantes usando diagramas UML [34] e interações 

entre serviços, a dinâmica de funcionamento do serviço através de diagramas de 

interação de UML, e a implementação do serviço em nesC. 

4.3. Serviço de Agregação 

Esta Seção apresenta a especificação do serviço de middleware para agregação 

de dados nos nós sensores baseado no serviço de agregação apresentado nos artigos 

[15,16]. 
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4.3.1. Visão Geral 

O serviço de agregação é definido para cada nó sensor, permitindo que o nó 

conduza a redução de dados na rede. Esta técnica é usada para reduzir o número de 

transmissões de mensagens, a latência e o consumo de energia [44,51]. Este serviço 

pode ser usado sempre que for necessário consolidar a informação existente em um 

conjunto de dados em um único dado.  

Na realização da agregação de dados este serviço utiliza funções que recebem 

como entrada um conjunto de dados e transformam em diminui a quantidade de 

elementos do conjunto. A função média aritmética é um exemplo de função que 

transforma dois ou mais números em um único número, tal como, máximo, mínimo, 

média geométrica, entre outras funções que reduzem a quantidade de informação dada 

como entrada da.função. 

4.3.2. Estrutura 

A estrutura do serviço de agregação de dados é descrito através do diagrama de 

classes UML da Figura 4-2.  

 

Figura 4-2: Participantes do serviço de agregação 

O serviço de agregação de dados é composto pelos seguintes elementos: 

IAgregacao, Agregacao, IAgregador, Soma, Média e Contagem. A 

interface IAgregacao contém as operações providas pelo serviço de agregação e é 

realizada pela classe Agregação, que implementa todas as operações e atua como um 

dispatcher analisando as requisições para decidir o responsável por tratá-las. As 

requisições são delegadas para as classes disponíveis que realizam a interface 

IAgregador. A interface IAgregador contém as mesmas operações disponíveis 

na interface IAgregação diferindo apenas nos parâmetros, pois possui o parâmetro 

que identifica a função de agregação. As seguintes funções de agregação, representadas 

por classes no diagrama, estão disponíveis neste serviço: 

• Soma: Esta função agrega um conjunto de números adicionando-os; 

• Média: Esta função agrega um conjunto de números calculando a 

média aritméticas dos números; e 
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• Contagem: Esta função agrega um conjunto de números contando-os. 

A interface IAgregador define as seguintes operações que devem ser 

implementadas por todas as funções de agregação: 

• inicializar: Esta operação inicializa a estrutura de dados para 

armazenar os dados da função de agregação; 

• atualizar: Esta operação recebe um dado a ser agregado com os 

dados existentes para gerar o valor agregado; 

• consolidar: Esta operação recebe dois estados da mesma função de 

agregação e consolida (junta) num único estado. O resultado consolidado 

deve ser armazenado no primeiro parâmetro recebido; 

• finalizar: Esta operação retorna o valor agregado dos dados; 

• temDados: Esta operação verifica se existe algum dado já foi enviado à 

função de agregação; e 

• tamanhoEstado: Esta operação calcula a quantidade de memória 

necessária para armazenar o estado da função de agregação. 

4.3.3. Dinâmica 

O funcionamento do serviço de agregação é descrito na Figura 4-3. Nesta figura 

é mostrada a funcionalidade de atualização do estado da função de agregação através do 

envio de um dado para ser agregado.  

O cliente do serviço de agregação interage com a Agregação solicitando a 

execução de alguma das operações definidas na interface IAgregacao. O 

processamento da solicitação é delegado a função de agregação identificada no primeiro 

parâmetro da operação. 

 

Figura 4-3: Dinâmica do serviço de agregação 

4.3.4. Implementação 

A implementação deste serviço de agregação de dados é descrita nesta Seção 

através de um diagrama que representa o código nesC, apresentada na Seção 2.5, criado 

para implementar o serviço. A Figura 4-4 descreve a implementação dos elementos 

deste serviço presentes na Figura 4-2. A classe Agregação é implementada pelo 

módulo AgregacaoM, que realiza a interface IAgregacao, correspondente a 
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interface IAgregação do diagrama da Figura 4-2, e interage com as funções de 

agregação através da interface IAgregador. As funções de agregação são 

implementadas nos módulos MediaM, ContarM e SomaM. A configuração 

AgregacaoC encapsula todo o serviço de agregação provendo a interface 

IAgregacao e  delegando sua realização ao módulo  AgregacaoM. 

 

Figura 4-4: Implementação do serviço de agregação 

 

4.4. Serviço de Comunicação 

Esta Seção apresenta a especificação do serviço de comunicação em RSSF entre  

aplicações rodando em nós sensores, fundamentada na conceituação das RSSF 

apresentada no Capítulo 2. 

4.4.1. Visão Geral 

Este serviço de comunicação é baseado em canais de comunicação, definido em 

[20], onde o interessado em enviar uma mensagem deve utilizar um dos canais de 

comunicação disponíveis para realizar esta tarefa. A Figura 4-5 ilustra esse modelo de 

comunicação. 

 

Figura 4-5: Canal de comunicação 

Os canais de comunicação disponíveis neste serviço são: broadcast e publish-

subscribe. 

O canal de broadcast é responsável por enviar mensagens através do rádio 

disponível nos nós de um RSSF para todos os nós dentro da região de alcance do rádio 

do nó. 

O canal publish-subscribe é uma implementação do modelo de comunicação 

assíncrona baseado em fornecedores (publishers) e assinantes (subscribers). O 

fornecedor é o responsável por publicar (divulgar) os assuntos produzidos por ele, e, 

sempre que dados relativos aos assuntos publicados são gerados, ele deve enviar os 

dados aos interessados no assunto associado aos dados. Esses dados são enviados aos 

assinantes quando a política de notificação do tópico é satisfeita, esta política pode ser 

baseada num intervalo de tempo ou no numero de publicações realizadas. Os assinantes, 
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clientes da rede de sensores, manifestam o interesse em assuntos previamente 

divulgados por um ou mais fornecedores. Este modelo de comunicação foi estudado 

como um padrão de projetos em [14] e proposto como serviço de se middleware para 

RSSF em  [15,16]. 

4.4.2. Estrutura 

A estrutura do serviço de comunicação é descrita no diagrama da Figura 4-6. 

Nesta figura, temos os canais de comunicação do serviço representados pelas classes 

CanalPublishSubscribe e CanalBroadcast, e um gerenciador de canais de 

comunicação representado pela classe GerenteCanais. Os canais de comunicação e 

o gerente de canais realizam a interface ICanal que define as operações básicas de um 

canal de comunicação, são elas: bloquear, desbloquear e bloqueado. A 

operação bloquear representa uma solicitação de paralisação de toda comunicação, 

i.e. envio e recebimento de mensagens, de um canal, quando a comunicação estiver 

efetivamente paralisada o evento bloqueado é sinalizado indicando que a 

comunicação esta bloqueada e nenhuma mensagem será encaminhada ao destino. Já a 

operação desbloquear representa uma solicitação para liberar a comunicação num canal 

de comunicação e ao final da execução desta operação o canal passa a encaminhar as 

mensagens aos destinatários. 

 

Figura 4-6: Estrutura do serviço de comunicação 

A estrutura do canal de broadcast é apresentada na Figura 4-7. O 

CanalBroadcast é o responsável por enviar dados pela rede de sensores utilizando 

o rádio de comunicação existente nos nós da rede e também por receber e encaminhar 

mensagens ao destino. Além de realizar a interface ICanal, este canal realiza a 

interface ICanalBroadcast que define as operações para envio (operação 

enviar) e recebimento de dados (evento receber). Na realização desta interface 

este canal utiliza e encapsula algumas interfaces do TinyOS, são elas:  

• SendMsg: contem operações para enviar pacotes de dados através da 

rede e é utilizada para enviar pacotes de dados pela infra-estrutura de 

roteamento; e 

• ReceiveMsg: contem uma operação (evento receive) que precisa 

ser implementada para receber dados da rede. Ela é utilizada para receber 

pacotes enviados em broadcast pelo rádio. 
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Figura 4-7: Estrutura do canal de broadcast 

A estrutura do canal publish-subscribe é apresentada na Figura 4-8. A classe 

CanalPublishSubscribe é o único ponto de acesso externo ao canal sendo a 

principal entidade do canal.  O CanalPublishSubscribe é responsável pelo 

gerenciamento do canal e pelo envio e recebimento de mensagens através da rede de 

sensores. Além da interface ICanal, o  CanalPublishSubscribe  realiza as 

interfaces IPublicarTopicos e IPublicarDados. A interface 

IPublicarTopicos contém a operação divulgar para divulgação de tópicos 

(assuntos) que posteriormente serão produzidos e publicados aos clientes. Já a interface 

IPublicarDados é usada pelos produtores de dados (conteúdo) para publicar dados 

gerados aos assinantes, esta interface possui as operações: publicarDado que é 

usada para publicar um dado produzido relativo a um tópico e publicarTopico que 

é utilizada para publicar um tópico e todas as suas informações. 

 

 

Figura 4-8: Estrutura do canal publish-subscribe 

A fim de realizar as interfaces descritas no diagrama, o  

CanalPublishSubscribe usa a interface IGerenciamentoTopicos para 

delegar a manipulação dos tópicos do serviço ao GerenteTopicos, que processa as 

requisições de manipulação de tópicos. Os tópicos são armazenados num array de 

elementos do tipo Topico, que representa um conjunto de dados relacionados que 
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serão publicados por um nó da rede tais como temperatura, umidade e a posição de um 

objeto. A classe Topico possui os atributos: id o identificador do tópico, dados 

armazena os dados publicados do tópico, assinado indica se o tópico foi assinado, 

divulgado indica se o tópico foi divulgado e idFuncaoAgregacao indica que 

função de agregação do serviço de agregação será usada para consolidar os dados do 

tópico. A classe Tópico possui mais um atributo chamado política do tipo 

Politica, que indica como os dados do tópico serão agregados e quando serão 

notificados.  Uma política possui um tipo, que indica a abordagem para notificar aos 

nós da rede os dados de um tópico, neste caso existem duas abordagens: Intervalo de 

tempo, onde os dados são notificados periodicamente; e Número de publicações, onde 

os dados são notificados após um determinado número de publicações foi realizado. O 

atributo parametro complementa a definição da política, pois armazena o critério 

para notificação (o período de tempo ou número de publicações). 

O CanalPublishSubscribe também usa algumas interfaces (primitivas) 

do sistema operacional TinyOS para realizar as suas funcionalidades, são elas:  

• Send: Representa o envio de pacotes de dados através da rede e possui 

a operação send para enviar um pacote de dados pela infra-estrutura de 

roteamento da rede. Esta interface utilizada para enviar pacotes de 

publicação de dados relativos a um tópico (publicacaoSend) e para 

divulgar um tópico (divulgacaoSend); 

• Receive: Representa o recebimento de pacotes de dados enviados 

pela rede através da infra-estrutura de roteamento e define o evento 

receive que deve ser implementado, pelos usuários da interface, para 

receber os dados enviados. Esta interface é usada para receber os tópicos 

assinados pelos clientes da rede; 

• Intercept: Contem operações que precisam ser implementadas para 

interceptar pacotes de dados enviados pela rede que passam pelo nó. Ela 

é utilizada para interceptar pacotes contendo mensagens de divulgação 

de tópicos (divulgacaoInter) e de publicação de dados 

(publicacaoInter) por nós da rede; 

• Timer: Representa um cronômetro regressivo, que quando chega no 0 

sinaliza o usuário da interface através do evento  fired. Esta interface é 

usada neste canal para controlar a publicação dos tópicos cuja política de 

notificação é baseada em notificações periódicas. 

Na sua realização o CanalPublishSubscribe envia mensagens de 

comunicação pela rede de sensores, as mensagens contem dados que são representados 

pelas seguintes classes: 

• MsgPublicacao: Estrutura de dados utilizada para publicação de 

dados de determinado tópico. Esta classe possui como atributos um 

identificador do tópico (idTopico), o identificador da função de 

agregação (idFuncaoAgregacao) e os dados do tópico a ser 

divulgado (dadosTopico); 

• MsgDivulgacao: Estrutura de dados utilizada para divulgação de 

um tópico para a rede de sensores. Esta classe possui como atributos um 
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identificador do tópico (idTopico) e um identificador da função de 

agregação (idFuncaoAgregacao); 

• MsgAssinatura: Estrutura de dados utilizada pelos clientes da rede 

de sensores para assinar os tópicos de interesse. Esta classe contem 

informações de um conjunto de tópicos descritos por: um identificador e 

a política de notificação do tópico. 

Na próxima Seção será descrito o comportamento deste serviço de comunicação. 

4.4.3. Dinâmica 

A dinâmica deste serviço de comunicação é descrita nas próximas subseções 

através de diagramas UML de seqüência para as principais funcionalidades do serviço. 

Os diagramas estão agrupados nos seguintes grupos de funcionalidades: gerenciamento 

de canais, canal publish-subscribe e canal de broadcast. 

4.4.3.1. Gerenciamento de Canais 

O gerenciamento de canais é realizado pelo GerenteCanais e consiste do 

bloqueio (paralisação) e desbloqueio da comunicação dos canais.  O diagrama da Figura 

4-9 descreve o bloqueio de toda a comunicação realizada pelo serviço de comunicação. 

O bloqueio da comunicação consiste em  solicitar aos canais de comunicação do 

serviço, através da interface ICanal, o bloqueio da comunicação e, após a realização 

do bloqueio, notificar ao solicitante (representado na Figura 4-9 pelo objeto Cliente) que 

a comunicação foi bloqueada. Após o bloqueio da comunicação, as requisições de envio 

de mensagens (dados) não serão realizadas pelos canais de comunicação e as mensagens 

recebidas não serão encaminhadas aos destinatários. Portanto todas as mensagens 

recebidas serão destruídas. 

 

Figura 4-9: Bloquear canais de comunicação 

O diagrama da  Figura 4-10 descreve o desbloqueio da comunicação, o qual 

consiste em solicitar a todos os canais, através da interface ICanal, o desbloqueio da 
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comunicação. Após o desbloqueio, as requisições enviadas aos canais de comunicação 

serão realizadas.  

 

Figura 4-10: Desbloquear canais de comunicação 

4.4.3.2. Canal de Broadcast 

O canal de broadcast é gerenciado pelo CanalBroadcast e consiste do envio 

e recebimento de mensagens de broadcast pela rede de sensores. O diagrama da Figura 

4-11 descreve como o envio de uma mensagem através do canal de broadcast é 

realizado a partir da solicitação de um cliente do serviço. Após a solicitação do cliente o 

CanalBroadcast empacota a mensagem num pacote de broadcast e solicita a 

interface Send que envie o pacote. Quando o pacote é enviado, a realização da interface 

Send sinaliza ao CanalBroadcast se a mensagem foi enviada com sucesso ou não 

através do evento sendDone. 

 

Figura 4-11: Envio de mensagem pelo canal de broadcast 

O diagrama da Figura 4-12 descreve como o recebimento de uma mensagem 

através do canal de broadcast é realizado após a sinalização da interface ReceiveMsg 

através do evento receive. Este evento contém o pacote de dados recebido. O 

CanalBroadcast retira os dados (mensagem) do pacote e os repassa ao destino.  
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Figura 4-12: Recebimento de mensagem pelo canal de broadcast 

4.4.3.3. Canal Publish-Subscribe 

O canal publish-subscribe é gerenciado pela classe 

CanalPublishSubscribe, que consiste do envio de dados proveniente de 

múltiplas fontes a múltiplos destinos numa rede de sensores. Nesta seção, será descrito 

o comportamento deste canal de comunicação. 

O diagrama da Figura 4-13 descreve a divulgação de um tópico por um cliente 

do canal publish-subscribe. Após o recebimento de uma requisição de divulgação de 

tópico, a (realização da) interface IPublicarTopicos, realizada pelo 

CanalPublishSubscribe, verifica se o tópico já foi divulgado e caso não tenha 

sido requisita a interface  IGerenciamentoTopicos, realizada pelo 

GerenteTopicos, a marcação do tópico como divulgado. 
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Figura 4-13: Divulgação de tópico por  um cliente do serviço 

Após marcar o tópico como divulgado a interface IPublicarTopicos inicia 

a preparação de uma mensagem de divulgação do tópico para a rede. Inicialmente, um 

ponteiro para a região de memória que será utilizada para armazenar os dados da 

mensagem é obtido através da interface Send, em seguida o identificador do tópico e o 

identificador da função de agregação do tópico a ser divulgado são preenchidos na 

mensagem e finalmente a mensagem é enviada pela rede. 

A mensagem de divulgação enviada como descrito no diagrama da Figura 4-13 

será interceptada pelos nós da rede por onde a mensagem for roteada. O recebimento 

desta mensagem de divulgação é descrito no diagrama da Figura 4-14. Após o Sistema 

Operacional interceptar, receber, um pacote de dados enviado através da rede para a 

porta de comunicação 61, a interface Intercept, realizada pelo 

CanalPublishSubscribe, é notificada através do evento intercept. Daí a 

mensagem de divulgação existente no pacote é extraída do pacote de dados para obter o 

identificador do tópico e solicitar a marcação dele a interface  
IGerenciamentoTopicos.  
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Figura 4-14: Interceptação de uma divulgação pela rede 

A publicação de dados relativo a um tópico previamente divulgado por um 

cliente e descrita no diagrama da Figura 4-15. Após o recebimento de uma requisição de 

publicação de dados relativo a um tópico na interface IPublicarDados, realizada 

pelo CanalPublishSubscribe, o processamento da atualização dos dados do 

tópico é delegado a interface  IGerenciamentoTopicos que solicita ao serviço de 

agregação esta atualização do tópico.  

 

 

Figura 4-15: Publicar Dados 
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Em seguida, a interface IPublicarDados verifica se a política de 

notificação dos dados do tópico em questão foi satisfeita e caso tenha sido preenche a 

estrutura de dados MsgDivulgacao com as informações do tópico e enviada através 

da rede através da interface Send. 

Após a notificação dos dados de um tópico por um determinado nó, outros nós 

da rede vão interceptar a notificação e consolidar o estado recebido do tópico com o 

estado local do mesmo tópico. No diagrama da Figura 4-16 é descrito o recebimento de 

uma notificação dos dados relativo a um tópico realizada por outro nó da rede. Após o 

Sistema Operacional interceptar (i.e. obter os dados de um pacote sem modificá-los) um 

tópico publicado através da rede pela porta de comunicação 60, a interface 

Intercept, realizada pelo CanalPublishSubscribe, é notificada através do 

evento intercept. Em seguida, a interface Intercept extrai a mensagem de 

publicação de tópico, instancia um tópico com os dados da mensagem e solicita a 

publicação do tópico a interface IGerenciamentoTopicos, que solicita a 

consolidação dos dados do tópico remoto com os dados locais do mesmo tópico ao 

serviço de agregação. 

 

Figura 4-16: Interceptação de publicação de tópico na rede 

O diagrama da Figura 4-17 descreve o recebimento de uma mensagem de 

assinatura de tópicos enviada para a RSSF pelo cliente da rede. Inicialmente o sistema 

operacional de um nó da rede recebe um pacote de dados na porta de comunicação 62 e 

sinaliza através do evento receive da interface Receive, usada pelo 

CanalPublishSubscribe, que extrai a mensagem de assinatura. Em seguida, para 

cada tópico existente na mensagem o tópico correspondente local é assinado e tem sua  

política de notificação atualizada. 
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Figura 4-17: Recebimento de mensagem de assinatura de tópicos 

O gerenciamento da política de notificação é realizado pelo 

CanalPublishSubscribe. Os tópicos com política de notificação baseado num 

intervalo de tempo são associados a um Timer (cronômetro) que dispara 

periodicamente. O diagrama da Figura 4-18 descreve a notificação dos dados de um 

tópico, com política baseada num intervalo de tempo. Inicialmente o Sistema 

Operacional identifica que o intervalo de tempo terminou e sinaliza isto através do 

evento fired da interface Timer, usada pelo CanalPublishSubscribe. Em 

seguida, os dados do tópico em questão são recuperados, interagindo com a interface 

IGerenciamentoTopicos, para preparar uma mensagem de publicação de tópico 

com os dados do tópico e enviá-la  através da rede. 
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Figura 4-18:  Notificação de tópico 

Na próxima Seção será descrita a implementação deste serviço de comunicação. 

4.4.4. Implementação 

A implementação deste serviço de comunicação é apresentada utilizando 

diagramas que representam o código escrito na linguagem nesC. Além do mapeamento 

das classes e interfaces descritas na Seção 4.4.2 para nesC, serão apresentados os 

componentes do TinyOS que foram utilizados na realização das interfaces do TinyOS 

utilizadas pelo serviço. As classes que compõem o serviço de comunicação descritas na 

Seção 4.4.2 são implementadas como módulos nesC, que têm a letra “M” acrescida ao 

final do nome da classe correspondente.  

Na Figura 4-19, a implementação do canal de broadcast em nesC é apresentada. 

O módulo CanalBroadcastM é a implementação da classe CanalBroadcast 

(ver Figura 4-7) e interage com o componente GenericCommPromiscuous através 

das interfaces SendMsg e ReceiveMsg que são realizadas pelo mesmo. O 

componente Main, do TinyOS, é o primeiro componente a ser executado numa 

aplicação para TinyOS e responsável pelo ciclo de vida básico (inicializar, iniciar e 

parar) dos componentes que realizam a interface StdControl e estão ligados 

(conectado) a ele.  

Ainda na Figura 4-19 temos a configuração CanalBroadcastC, que por sua 

vez é responsável por encapsular as funcionalidades realizadas (interfaces 

ICanalBroadCast e ICanal) pelo módulo CanalBroadcastM e delegando ao 

mesmo em tempo de execução a realização destas funcionalidades. Além disso a 

configuração CanalBroadcastC conecta (associa ou liga) as interfaces usadas pelo 

módulo CanalBroadcastM ao componente GenericCommPromiscuous, que 

realiza estas interfaces. 
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Figura 4-19: Implementação do canal de broadcast 

Na Figura 4-20, a implementação do canal publish-subscribe é apresentada. O 

módulo CanalPublishSubscribeM é a implementação da classe 

CanalPublishSubscribe (ver Figura 4-7) e interage com os componentes 

MultiHopRouter, Bcast, GerenteTopicosM e TimerC através das interfaces 

que rotulam as arestas que conectam estes componentes. O componente 

MultiHopRouter do TinyOS é o responsável pelo roteamento de pacotes que 

passam pelo nó, pelo envio e recebimento de pacotes de dados (representado pelas 

interfaces Send e Receive), e pela interceptação (representado pela interface 

Intercept) de pacotes de dados. O componente Bcast do TinyOS é o responsável 

por realizar a interface Receive. Já o componente TimerC do TinyOS é responsável 

por prover a funcionalidade de cronômetro regressivo, que depois de iniciado dispara ao 

decorrer o intervalo de tempo solicitado. O módulo GerenteTopicosM é a 

implementação da classe GerenteTopicos (ver Figura 4-7) e interage com o 

componente TinyAlloc, responsável pela alocação de memória, e com o componente 

AgregacaoC, responsável por consolidar os dados associados aos tópicos. 

Ainda na Figura 4-20 temos a configuração CanalPublishSubscribeC, 

que por sua vez é responsável por encapsular as funcionalidades realizadas (interfaces 

IPublicarDados, IPublicarTopicos e ICanal) pelo módulo 

CanalPublishSubscribeM e delegando ao mesmo em tempo de execução a 

realização destas funcionalidades. Além disso a configuração 

CanalPublishSubscribeC conecta (associa ou liga) as interfaces usadas pelo 

módulo CanalPublishSubscribeM aos componentes MultiHopRouter, 

Bcast, GerenteTopicosM e TimerC, que realiza estas interfaces. 

 

Figura 4-20: Implementação do canal publish-subscribe 

A implementação do gerente de canais é apresentada na Figura 4-21, onde o 

módulo GerenteCanaisM é a implementação da classe GerenteCanais (ver 

Figura 4-7) e interage com os componentes CanalBroadcastC e 

CanalPublishSubscribeC através das interfaces que rotulam as arestas que 
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conectam estes componentes. A configuração GerenteCanaisC, que por sua vez é 

responsável por encapsular as funcionalidades realizadas (interface ICanal) pelo 

módulo GerenteCanaisM e delegar em tempo de execução a realização destas 

funcionalidades. Além disso a configuração GerenteCanaisC conecta as interfaces 

usadas pelo módulo GerenteCanaisM aos componentes CanalBroadcastC, e 

CanalPublishSubscribeC, que realiza estas interfaces. 

 

Figura 4-21: Implementação do gerenciamento de canais 

4.5. Serviço de Reconfiguração 

Esta Seção apresenta a especificação do serviço de middleware para 

reconfiguração do software de nós sensores, fundamentada nos conceitos de 

reconfiguração descritos no Capítulo 2. Este serviço é baseado no middleware descrito 

em [16]. 

4.5.1. Visão Geral 

Este serviço provê uma infra-estrutura para reconfiguração de componentes da 

aplicação e possivelmente de outros serviços deste middleware, pois um serviço tal 

como a aplicação pode possuir componentes. Esta infra-estrutura permite ao cliente 

deste serviço alterar o comportamento do software em execução quando necessário 

precisando apenas interagir com o serviço. 

Os pedaços de software que podem ser reconfigurados são chamados de 

entidades reconfiguráveis. Uma entidade reconfigurável pode ser substituída por outra 

entidade reconfigurável, em tempo de execução, pelo serviço de reconfiguração. Esta 

capacidade de substituição permite a mudança do comportamento do software em 

tempo de execução para adaptar-se a mudanças de contexto do software. 

A fim de garantir a compatibilidade entre entidades reconfiguráveis durante a 

reconfiguração, este serviço agrupa as entidades reconfiguráveis em grupos de entidades 

compatíveis e disponibiliza um mecanismo de pesquisa por entidades reconfiguráveis; 

alem disso a reconfiguração só pode ser realizada por entidades reconfiguráveis 

compatíveis. Uma ou mais entidades reconfiguráveis são compatíveis quando realizam 

uma interface em comum, esta definição possibilita o agrupamento de entidades 

reconfiguráveis pela interface realizada pelas entidades. Assim a consulta por entidades 

reconfiguráveis permite saber que entidades reconfiguráveis estão disponíveis para 

reconfiguração para uma determinada interface. 

As próximas seções apresentam a estrutura, a dinâmica de funcionamento e a 

implementação do serviço de middleware para reconfiguração dinâmica em RSSF. 

4.5.2. Estrutura 

A estrutura do serviço de reconfiguração é descrita no diagrama da Figura 4-22. 

Neste diagrama, temos os elementos que compõem este serviço representados por 

classes e interfaces de UML, são eles: GerenteConfiguração, 
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IGerenteConfiguração, IConfigurador, 

Configurador_IFuncional, IRepositório, Repositório e  

IConfigurável. Além destes elementos, temos os elementos, em cinza, que 

descrevem a estrutura de utilização do serviço pelos clientes.  

 

Figura 4-22: Diagrama de componentes do serviço de reconfiguração 

A interface IConfigurável define as operações que precisam ser realizadas 

pelos componentes de software que podem ser substituídos (reconfigurados) em tempo 

de execução. Ela consiste das operações: inicializar, finalizar, 

getConfiguracoes, guardaEstado, getEstado e setEstado. A seguir a 

descrição de cada operação é apresentada: 

• getIdentificador: requisita o código identificador da entidade 

reconfigurável; 

• inicializar: requisita ao componente que se prepare para receber 

solicitações;  

• finalizar: solicita ao componente a liberação dos recursos em uso 

por ele; 

• guardaEstado: pergunta ao componente se o mesmo é sensível a 

mudanças no estado; 

• getEstado: solicita ao componente as informações que determinam o  

estado dele; e 

• setEstado: envia ao componente as informações de estado de outro 

componente para sincronização dos estados. 

Os componentes de software que realizam a interface IConfigurável são 

armazenados no Repositório, este realiza a interface IRepositório que 
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define operações de acesso às entidades armazenadas. As seguintes operações são 

definidas na interface IRepositório: 

• getEntidadeReconfiguravel: requisita uma entidade 

reconfigurável existente no repositório; 

• getEntidadesReconfiguraveis: requisita todas as entidades 

reconfiguráveis existentes no repositório. 

Os componentes de software A e B implementam a interface IConfigurável 

e estão armazenadas no repositório. As entidades reconfiguráveis armazenadas no 

Repositório são usadas pelo Configurador_IFuncional durante o processo 

de reconfiguração.  

O Configurador_IFuncional é o responsável por conduzir o processo de 

configuração interagindo com as entidades reconfiguráveis, basicamente ele é o 

responsável trocar uma entidade reconfigurável em execução por outra. O 

Configurador_IFuncional realiza a interface IConfigurador que define as 

operações de reconfiguração disponíveis aos clientes do 

Configurador_IFuncional. As seguintes operações estão disponíveis na 

interface IConfigurador:  

• reconfigurar: responsável por trocar uma entidade reconfigurável 

em execução por outra disponível no repositório; 

• getEntidadesResconfiguraveis: responsável por obter o 

identificador das entidades reconfiguráveis disponíveis no repositório. 

Alem da interface IConfigurador, o Configurador_IFuncional 

também precisa realizar a interface especifica do negócio, a ser reconfigurado, no 

diagrama da Figura 4-22 exemplificado pela interface IFuncional. Assim,  o 

Configurador_IFuncional é o responsável pela reconfiguração da interface 

IFuncional. As funcionalidades da interface IConfigurador realizadas no 

Configurador_IFuncional devem ser replicadas para cada interface 

IFuncional a ser reconfigurada.  

O GerenteConfiguração é o responsável por conhecer os configuradores, 

componentes de software que realizam a interface IConfigurador. No diagrama os 

configuradores são representados pelo Configurador_IFuncional. O 

GerenteConfiguração implementa o padrão de projeto fachada [17] para agregar 

as interfaces funcionais (IFuncional) reconfiguráveis pelo serviço e a interface de 

gerenciamento da configuração (IGerenteConfiguração). Adicionalmente, o 

GerenteConfiguração é responsável por delegar as requisições às interfaces 

funcionais ao componente configurador correspondente que deve tratar a requisição, 

delegando ao componente configurado nele. A interface IGerenteConfiguração  

define as operações reconfiguração realizadas pelo GerenteConfiguração 

contem as seguintes operações:. 

• reconfigurar: responsável por trocar uma entidade reconfigurável 

em execução por outra disponível no repositório para uma determinada 

interface; 
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• getEntidadesReconfiguraveis: responsável por obter o 

identificador das entidades reconfiguráveis disponíveis no repositório 

para uma determinada interface. 

Em termos práticos, os desenvolvedores de componentes reconfiguráveis 

precisam criar um novo configurador para implementar apenas as operações da interface 

de negócio a ser reconfigurada e delegar a realização a entidade reconfigurável em uso. 

A realização das operações da interface  IConfigurável  é mesma para todo 

configurador. 

4.5.3. Dinâmica 

O funcionamento do serviço de reconfiguração é descrito nas próximas 

subseções através de diagramas UML de seqüência para as principais funcionalidades 

do serviço. 

4.5.3.1. Inicialização do serviço 

A inicialização do serviço é realizada durante a inicialização do sistema 

operacional. O diagrama de seqüência da Figura 4-23 descreve as etapas envolvidas na 

inicialização. 

 

Figura 4-23: Realização da inicialização do serviço de reconfiguração 

Após a requisição do SO para inicialização do serviço de reconfiguração, o 

GerenteConfiguração requisita a inicialização dos configuradores disponíveis, 

que devem inicializar os repositórios. 

4.5.3.2. Consulta por Interfaces Reconfiguráveis 

A consulta por interfaces reconfiguráveis consiste da pesquisa pelas interfaces 

para as quais existe um configurador e uma ou mais entidades reconfiguráveis. As 

interações envolvidas na realização desta funcionalidade são descritas no diagrama da 

Figura 4-24. 
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Figura 4-24: Realização da consulta pelas interfaces reconfiguráveis 

4.5.3.3. Consulta por Entidades Reconfiguráveis 

A consulta por entidades reconfiguráveis, representadas pelo identificador, 

consiste da procura realizada por um cliente do serviço de reconfiguração por entidades 

reconfiguráveis para uma determinada interface. As interações envolvidas na realização 

desta funcionalidade são descritas no diagrama da Figura 4-25. 

 

 

Figura 4-25: Realização da Consulta por Entidades Reconfiguráveis 

O Cliente interage com o GerenteConfiguração solicitando as entidades 

reconfiguráveis para uma determinada interface. O GerenteConfiguração repassa 

a solicitação ao Configurador_IFuncional correspondente ao valor da variável 

interface. O Configurador_IFuncional  repassa a requisição ao 

Repositório que retorna as entidades reconfiguráveis; caso não exista um 

Configurador_IFuncional correspondente ao valor da variável interface, 

esta operação deve informar que não foi possível recuperar as entidades pois não existe 

configurador para a interface informada. 

4.5.3.4. Reconfiguração 

A reconfiguração consiste da substituição de uma entidade reconfigurável em 

execução por outra entidade disponível para reconfiguração para uma determinada 

interface. Antes de iniciar a reconfiguração o cliente deve ter realizado uma consulta 
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pela entidade reconfigurável desejada e escolhido uma das entidades para substituir a 

entidade em execução.  

No diagrama da Figura 4-26 o Cliente envia uma requisição de reconfiguração 

ao GerenteConfiguração que repassa a requisição ao configurador responsável 

por tratar a requisição. O Configurador_IFuncional verifica se a entidade 

fornecida como entrada realmente existe no Repositório e, caso exista, ele verifica 

se o mesmo é sensível à mudanças no estado para posteriormente sincronizar os estados 

dos componentes. Uma entidade reconfigurável é sensível a mudanças no estado se o 

comportamento da entidade depende do estado para funcionar perfeitamente. 

 

Figura 4-26: Realização da Reconfiguração 

Em seguida, o Configurador_IFuncional solicita ao serviço de 

comunicação o bloqueio da comunicação de todo o middleware. Após a paralisação da 

comunicação, sinalizada pelo evento assíncrono bloqueado enviado pelo serviço de 

comunicação ao Configurador_IFuncional, o 

Configurador_IFuncional passa o estado da entidade em execução para a 

entidade reconfigurável que irá substituí-la na execução. O estado de uma entidade 

reconfigurável tem uma estrutura arbitrária e especifica para cada entidade, portanto a 

utilização do estado passado por outra entidade só deve ser feita se os estados das 

entidades forem compatíveis.  

Assim a entidade substituída é finalizada, liberando os recursos alocados,  

ficando disponível para uso futuro e a nova entidade é inicializada. Por fim as 
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comunicações devem ser desbloqueadas pelo serviço de comunicação através da 

operação síncrona desbloquear para que a nova entidade passe a receber e enviar 

mensagens. 

4.5.3.5. Finalização 

A finalização do serviço de reconfiguração consiste da liberação de todos os 

recursos alocados pelo serviço e paralisação da execução das entidades reconfiguráveis. 

O diagrama da Figura 4-27 descreve as interações envolvidas na realização da 

finalização do serviço de reconfiguração pelo sistema operacional.  

 

 

Figura 4-27: Realização da finalização do serviço de reconfiguração 

O Sistema Operacional inicia a finalização solicitando ao 

GerenteConfiguração a finalização da execução do serviço e liberação dos 

recursos. O GerenteConfiguração repassa  a requisição de finalização do Sistema 

Operacional a cada configurador, componente que implementa a interface 

IConfigurador, que solicita a finalização dos componentes que implementam a 

interface IRepositório. Assim o serviço de reconfiguração é finalizado e fica 

indisponível. 

4.5.4. Implementação 

A implementação deste serviço de reconfiguração é apresentada utilizando 

diagramas que representam o código escrito na linguagem nesC. O mapeamento das 

classes e interfaces do serviço, apresentadas na Seção 4.5.2, para nesC será apresentado. 

As classes que compõem o serviço de comunicação descritas na Seção 4.5.2 são 

implementadas como módulos nesC, que têm a letra “M” acrescida ao final do nome da 

classe correspondente.  

O diagrama da Figura 4-28 apresenta a implementação de um 

Configurador_IFuncional para a interface reconfigurável  
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IGerenciadorGrupo, especificada em detalhes na Seção 4.6. Neste caso, um 

configurador chamado Configurador_IGerenciadorGrupo precisa ser 

desenvolvido para ser o responsável pela reconfiguração das entidades reconfiguráveis 

para a interface IGerenciadorGrupo. Este configurador foi implementado no 

módulo Configurador_IGerenciadorGrupoM apresentado no diagrama da 

Figura 4-28 

 

Figura 4-28: Implementação do Configurador em nesC 

O componente Configurador_IGerenciadorGrupoM implementa o 

padrão Dispatcher [12] para coordenar a reconfiguração das entidades reconfiguráveis e 

delegar a execução de comandos da interface funcional (neste caso 

IGerenciadorGrupo) a entidade reconfigurável em uso. O componente 

Configurador_IGerenciadorGrupoM usa na sua realização o componente 

GerenteCanaisC do serviço de comunicação e os componentes 

GerenciadorGrupoC e GerenciadorGrupoSeguidorC, que são entidades 

reconfiguráveis para a interface IGerenciadorGrupo. Estes componentes 

implementam as funcionalidades especificadas nas interfaces IGerenciadorGrupo 

e IConfiguravel. O GerenciadorGrupoC representa o serviço de 

gerenciamento de grupos padrão especificado na Seção 4.6 e o 

GerenciadorGrupoSeguidorC representa o serviço de gerenciamento de grupos 

com seguidor especificado na Seção 5.4. O Repositório apresentado na Seção 4.5.2 

é implementado no  componente Configurador_IGerenciadorGrupoM usando 

o padrão Dispatcher para armazenar as referências as entidades reconfiguráveis em 

arrays unidimensionais disponíveis na linguagem nesC. A configuração 

Configurador_IGerenciadorGrupoC encapsula as funcionalidades do 

configurador para uso em outros serviços e na aplicação. 

O diagrama da Figura 4-29 apresenta a implementação do 

GerenteConfiguracao descrito na Figura 4-22. As responsabilidades do 

GerenteConfiguracao estão implementadas pelo módulo 

GerenteConfiguracaoM e pela configuração GerenteConfiguracaoC.  

 

Figura 4-29: Implementação do Gerente de Configuração em nesC 

O módulo GerenteConfiguracaoM provê a interface 

IGerenteConfiguracao para a realização de toda a lógica do gerenciamento da 

configuração e usa para tal a interface IConfigurador realizada pelos 

configuradores disponíveis, neste caso apenas o 

Configurador_IGerenciadorGrupoC. A configuração 

GerenteConfiguracaoC encapsula o gerenciamento da configuração e exporta as 
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interfaces IGerenteConfiguracao, implementada pelo 

GerenteConfiguracaoM, e IGerenciadorGrupo implementada pelos 

configuradores, neste caso apenas o Configurador_IGerenciadorGrupoC. 

4.6. Serviço de Gerenciamento de Grupos Padrão 

Esta Seção apresenta a especificação do serviço de middleware para 

gerenciamento de grupos de nós sensores, fundamentada nos conceitos de 

gerenciamento de grupos descritos na Seção 2.3. Este serviço também é baseado no 

middleware descrito em [15,31].  

4.6.1. Visão Geral 

Neste serviço de gerenciamento de grupos, o grupo segue a estrutura hierárquica 

descrita no Capítulo 2, i.e., possui um membro chamado de líder que é o responsável 

por centralizar a comunicação e as informações do grupo.  

Um grupo é composto por um ou mais nós de uma RSSF, que poderá ter mais de 

um membro se existir outros nós localizados a uma distância que permita o envio e o 

recebimento de mensagem em broadcast entre os nós.  A inclusão ou não de um nó no 

grupo é determinada pela política de gerenciamento do grupo imposta pelo cliente do 

serviço. Este serviço usa o serviço de comunicação para enviar e receber mensagens 

para o gerenciamento dos grupos. 

Este serviço também é uma entidade reconfigurável de acordo com o modelo de 

reconfiguração proposto na Seção 4.5, assim pode ser substituído por outro serviço de 

gerenciamento de grupos reconfigurável em tempo de execução. Esta entidade 

reconfigurável é identificada no serviço de reconfiguração pelo número 1. 

4.6.2. Estrutura 

A estrutura do serviço de gerenciamento de grupos é descrita no diagrama de 

classes da Figura 4-30.  

O serviço de gerenciamento de grupos é composto pelos seguintes elementos: 

DadosEventoGerenciamentoGrupo, IGerenciadorGrupo e 

GerenciadorGrupo. O DadosEventoGerenciamentoGrupo representa a 

estrutura dos dados de um evento de gerenciamento de grupos e é composto dos 

seguintes atributos: idGrupo, idLider e idEvento que representam o 

identificador do grupo e do líder do nó que enviou o evento, e o identificador do evento, 

respectivamente. 



Capítulo 4 - Midlleware para RSSF Reconfigurável  

 54 

 

Figura 4-30: Estrutura do serviço de gerenciamento de grupos 

A interface IGerenciadorGrupo é a API pública para gerenciamento de 

grupos a ser utilizada pelos clientes do serviço. A seguir temos a descrição do 

comportamento esperado de cada operação da interface: 

• entrar: esta operação requisita a entrada do nó num grupo. Se não 

existir um outro grupo nas proximidades do nó, então um novo grupo 

será criado. A execução desta operação gera um evento no serviço com 

os seguintes dados:  

o dadosEvento.idGrupo=idGrupo; 

o dadosEvento.idLider=idLider; e  

o dadosEvento.idEvento=ENTRAR. 

• sair: esta operação requisita a saída do nó do grupo.  A execução desta 

operação gera um evento no serviço com os seguintes dados: 

o dadosEvento.idGrupo=idGrupo; 

o dadosEvento.idLider=idLider; e 

o dadosEvento .idEvento=SAIR. 

• estadoGrupoMudou: este evento sinaliza ao cliente do serviço, que o 

estado do gerenciamento do grupo mudou e informa o novo estado e o 

identificador do grupo. 

O GerenciadorGrupo usa as interfaces ICanalBroadcast (do serviço 

de comunicação), Timer (do TinyOS) e Random (do TinyOS) para implementar a 
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interface IGerenciadorGrupo. A interface ICanalBroadcast é utilizada para 

enviar e receber mensagens em broadcast durante a eleição do líder, a interface Timer 

é utilizada no controle de intervalos de tempo durante a eleição do líder e a interface 

Random é utilizada para gerar o identificador do grupo. O GerenciadorGrupo 

possui constantes que representam: estados, identificadores de eventos e valores iniciais 

de algumas variáveis, para facilitar a legibilidade da máquina de estados de 

gerenciamento de grupos. O GerenciadorGrupo também implementa a interface 

IConfiguravel para que o serviço seja reconfigurável. 

4.6.3. Dinâmica 

A dinâmica do serviço de gerenciamento de grupos é descrita nesta Seção 

através de uma máquina de estados. A Figura 4-31 apresenta um diagrama de estados de 

UML para o serviço de gerenciamento de grupos. 

 

Figura 4-31:  Máquina de estados do serviço gerenciamento de grupos 

A máquina de estados do serviço de gerenciamento de grupo é composta dos 

estados: NENHUM, MEMBRO e LIDER. A Figura 4-32 destaca o estado NENHUM  e 

contem os estados e transições necessários para a descrição do estado.  

 

Figura 4-32: Estado NENHUM e transições 

Ao entrar neste estado o gerenciador do grupo atribui as variáveis: estado, 

idLider e idGrupo os valores: NENHUM, ID_LIDER_DESCONHECIDO e 

ID_GRUPO_DESCONHECIDO, respectivamente. Deste estado, o grupo só sai quando 

o evento ENTRAR é gerado através da chamada do método entrar da interface 

IGerenciadorGrupo. 
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A Figura 4-33 destaca o estado MEMBRO, o qual indica que o nó pertence a 

algum grupo, contendo os estados e transições necessários para a descrição dele.  

 

Figura 4-33: Estado MEMBRO e transições 

Ao entrar neste estado, o gerenciador do grupo executa a função de entrada no 

estado entrarEstadoMembro, nesse momento ainda não sabe se um novo grupo 

deve ser criado ou se vai entrar num grupo existente. Assim, o gerenciador do grupo 

inicia a busca por um grupo e pelo líder enviando uma mensagem em broadcast 

contendo o evento GerenciamentoGrupo com os seguintes valores 

ID_GRUPO_DESCONHECIDO, ID_LIDER_DESCONHECIDO e 

PROCURANDO_LIDER para os seus campos. Após o envio desta mensagem, o 

gerenciador do grupo aguarda por uma nova mensagem contendo o evento 

LIDER_ENCONTRADO enviada por algum nó vizinho. Caso o evento 

LIDER_ENCONTRADO não seja recebido no intervalo de tempo estabelecido, definido 

empiricamente, o gerenciador do grupo gera o evento LIDER_NAO_ENCONTRADO. 

Quando o evento LIDER_ENCONTRADO é recebido, o gerenciador do grupo 

permanece no mesmo estado e executa a ação liderEncontrado. Quando o evento 

LIDER_NAO_ENCONTRADO é recebido o gerenciador do grupo muda para o estado 

LIDER. Quando o evento ELEICAO_FINALIZADA é recebido, o gerenciador do 

grupo verifica se o novo líder é o próprio nó, se o nó é o novo líder então o nó muda 

para o estado LIDER. Caso o nó não seja o novo líder, então o identificador do novo 

líder recebido no evento ELEICAO_FINALIZADA é a variável idLider. 

Finalmente, o estado LIDER destacado na Figura 4-34 indica que o nó pertence 

a um grupo liderado por ele. Ao entrar no estado LIDER o gerenciador do grupo 

executa a função de entrada no estado entrarEstadoLider. O gerenciador também 

verifica se o identificador do grupo contido nos dados do evento que ocasionou na 

entrada deste estado contém um valor diferente de ID_GRUPO_DESCONHECIDO e 

caso seja diferente ele deve ser atribuído a variável idGrupo. Caso o identificador do 

grupo não seja conhecido, então este nó é o primeiro líder do grupo e deve assim criar 

um identificador para o grupo gerando um número aleatório para identificá-lo. 
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Figura 4-34: Estado LIDER e transições 

Quando o evento PROCURANDO_LIDER é recebido, o gerenciador do grupo 

envia uma mensagem em broadcast contendo o evento GerenciamentoGrupo com 

os seguintes valores idGrupo, idLider e LIDER_ENCONTRADO para os seus 

campos. Quando o evento SAIR é gerado através da chamada do método sair do 

gerenciador do grupo, exposto na  interface IGerenciadorGrupo, então a função 

sairLideranca é executada e inicia a procura por um novo líder para o grupo. A 

procura do novo líder é iniciada através do envio de uma mensagem em broadcast 

contendo o evento GerenciamentoGrupo com os seguintes valores idGrupo, 

idLider e ELEICAO para os seus campos. Após o envio da mensagem, o 

gerenciador do grupo aguarda por uma nova mensagem contendo o evento 

CANDIDATO_LIDER, enviada por algum nó pertencente ao grupo. Caso este não seja 

recebido no intervalo de tempo estabelecido, o gerenciador do grupo gera o evento 

CANDIDATO_LIDER_NAO_ENCONTRADO. Quando o evento CANDIDATO_LIDER 

é recebido, então o gerenciador do grupo envia uma mensagem em broadcast contendo 

o evento GerenciamentoGrupo com os seguintes valores idGrupo, idLider 

e ELEICAO_FINALIZADA para os seus campos, indicando a finalização da eleição. 

Após o envio da mensagem o nó muda para o estado NENHUM. Quando o evento 

CANDIDATO_LIDER_NAO_ENCONTRADO é recebido, então o gerenciador do grupo 

muda para o estado NENHUM. 

4.6.4. Implementação 

O diagrama da Figura 4-35 descreve a implementação dos elementos deste 

serviço presentes na Figura 4-30. A classe GerenciadorGrupo é implementada em 

nesC pelo módulo GerenciadorGrupoM, que além de realizar a interface 

IGerenciadorGrupo também realiza a interface IConfiguravel para que o 

serviço seja reconfigurável. Para realizar estas interfaces o GerenciadorGrupoM 

usa a interface ICanalBroadcast realizada pelo componente 

CanalBroadcastC do serviço de comunicação, a interface Timer realizada pelo 

componente TimerC do TinyOS e a interface Random  realizada pelo componente 

RandomLFSR do TinyOS. 
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Figura 4-35: Implementação do serviço de gerenciamento  de grupos padrão 

O componente GerenciadorGrupoC encapsula o GerenciadorGrupoM 

provendo as interfaces IGerenciadorGrupo e IConfiguravel realizadas por 

ele e delegando a realização  das interfaces ao próprio GerenciadorGrupoM. 

4.7. Considerações Finais 

Neste capítulo, foram descritos os requisitos de um middleware para RSSF 

reconfigurável e especificada uma arquitetura baseada em serviços para o middleware. 

Os serviços de agregação de dados, comunicação, reconfiguração e gerenciamento de 

grupos foram especificados e apresentados as seguintes informações sobre cada serviço: 

uma descrição geral, os participantes do serviço, a dinâmica de funcionamento contendo 

as interações com outros serviços e a implementação.  

O serviço de agregação do Mires [15,16], descrito também na Seção 3.5, é 

altamente acoplado ao serviço publish-subscribe de comunicação do Mires impedindo o 

reuso dele por outros serviços de middleware e pela aplicação. Para diminuir este 

acoplamento, o serviço agregação do Mires foi re-projetado e especificado na Seção 4.3. 

O serviço de agregação implementado no Mires tem as seguintes responsabilidades que 

não deveriam ser implementadas nele, pois não são de responsabilidade deste tipo de 

serviço: gerenciar uma lista de tópicos e gerenciar a política de notificação dos tópicos. 

Estas responsabilidades devem ser única e exclusivamente implementadas pelo canal 

publish-subscribe, como proposto na Seção 4.4. 

O serviço de reconfiguração apresentado na Seção 4.5 provê uma infra-estrutura 

básica para a utilização de reconfiguração de software em redes de sensores sem fio. 

Esta infra-estrutura permite a troca de um componente por outro em tempo de execução 

sem precisar reiniciar o nó. 

O serviço de gerenciamento de grupos apresentado na Seção 4.6 provê um 

mecanismo para gerenciamento de grupos onde os membros dos grupos são nós da rede 

e um nó participa de apenas de um grupo. 

 



Capítulo 5  

Estudo de Caso: Aplicação de Rastreamento de Objetos 

Este capítulo descreve o uso do middleware para RSSF reconfigurável no 

desenvolvimento de uma aplicação de rastreamento de objetos em redes de sensores. O 

desenvolvimento desta aplicação tem o objetivo de  exemplificar o uso do serviço de 

reconfiguração e a extensão do middleware proposto para o desenvolvimento de novos 

serviços para uma aplicação especifica. 

5.1. Rastreamento de Objetos em RSSF 

Rastreamento de objetos é uma área de pesquisa em redes de sensores que vem 

crescendo significativamente. Rastreamento de objetos pode ser definido como o 

conjunto de mecanismos pelos quais a informação de localização de um objeto é 

atualizada em resposta à movimentação de um ponto de comunicação. A movimentação 

de um ponto de comunicação pode ser detectada de várias maneiras, tais como, através 

de sensores ou GPS (Global Positioning System). 

Rastreamento de objetos é geralmente relacionado ou combinado com 

localização e identificação de objetos. A localização de objetos é um mecanismo para 

descoberta de relacionamentos espaciais entre objetos. Em redes de sensores ele 

geralmente se refere ao processo de determinar as coordenadas dos nós sensores ou a 

distância entre eles. Por sua vez, a identificação está relacionada a aplicações de 

rastreamento de objetos uma vez que o objetivo da aplicação não é apenas rastrear o 

objeto mas também identificá-lo, e classificá-lo em um certo grupo de  objetos ou ligá-

los a uma identidade. 

5.1.1. Classificação das Aplicações de Rastreamento de Objetos 

Aplicações de rastreamento de objetos podem ser classificadas em: etiquetada ou 

não etiquetada. No rastreamento etiquetado, o objeto a ser rastreado deve ter um sensor 

especial ou modem (transceiver) anexado ao objeto. No rastreamento não etiquetado, o 

objeto rastreado não precisa ter um hardware anexado. A principal desvantagem do 

rastreamento etiquetado é a necessidade do objeto a ser rastreado ter um hardware 

anexado, pois pode ser impossível ou inconveniente dependendo da aplicação. 

Aplicações de rastreamento de objetos também podem ser classificadas de 

acordo com o ambiente que os objetos devem ser rastreados: dentro de ambientes 

fechados (indoor) e em ambientes abertos (outdoor). 

Rastreamento em ambientes fechados: Uma das principais diferenças entre 

rastreamento em ambientes abertos e fechados é que o sistema de GPS não pode ser 

usado geralmente em ambientes fechados por causa das limitações e natureza das 

construções. No rastreamento em ambientes fechados o ambiente é mais controlado e 

escalabilidade não é um grande problema. Os sistema Active Bat [30] e Cricket [32] são 

exemplos práticos de sistemas de rastreamento em ambientes fechados. Enquanto a 

maioria dos sistemas de rastreamento em ambientes fechados usa rastreamento 

etiquetado por causa da maior precisão deles e facilidade de identificação, alguns 
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sistemas em ambientes fechados, tal como o sistema Smart Floor [43], usa rastreamento 

não etiquetado. 

Rastreamento em ambientes abertos: Fatores ambientais e ruídos são as 

maiores preocupações do rastreamento em ambientes abertos. A maioria das aplicações 

em ambientes abertos cobre uma grande área geográfica e requer uma grande rede de 

sensores. Daí a necessidade de técnicas de processamento de sinais cooperativas. Os 

projetos e resultados de pesquisas em [1,40,41,46,48,53] são todos exemplos de 

sistemas de rastreamento em ambientes abertos.  

5.1.2. Aplicações de Rastreamento de Objetos 

Uma das principais aplicações para rastreamento usando redes de sensores é 

vigilância militar e detecção de intrusos. O projeto “Line in the Sand” [1] consiste do 

projeto de uma rede de sensores usada para vigilância militar para rastrear invasores e 

identificar o invasor como sendo um veículo, soldado ou um civil. O sistema de 

contagem de atiradores (Counter Sniper) [19] apresenta o projeto de uma rede de 

sensores usada para detectar atiradores e a trajetória de projéteis (ex. balas).  

Uma outra aplicação interessante para rastreamento de objetos usando redes de 

sensores é o rastreamento e monitoramento de animais. Uma rede de sensores está 

sendo utilizada para observar e rastrear o comportamento de zebras dentro de um habitat 

no centro de pesquisas Mpala no Quênia [40]. O interesse da aplicação é o 

comportamento dos animais individualmente. O período de observação foi planejado 

para ser de um ano ou mais e a área de observação tem centenas a milhares de 

quilômetros quadrados. 

Butler et al. [53] apresentou o projeto de uma rede de sensores para rastrear um 

rebanho de vacas e provê uma cerca virtual para as vacas através de colares contendo 

sensores anexados ao pescoço das vacas. Neste caso, a rede não somente tinha que 

rastrear as vacas mas também tomar ações para guiar as vacas para uma certa 

localização usando microfones acústicos. 

5.1.3. Sensores 

Os sensores usados para rastreamento de objetos variam de acordo com os 

requisitos da aplicação e das condições do ambiente. O projeto Smart Floor [43] usa 

sensores de força por que eles criam um perfil para cada pessoa baseado na medida da 

força de reação da terra à passagem de uma pessoa. O projeto “Line in the Sand” [1] usa 

sensores magnéticos por que os objetos a serem rastreados e identificados (ex. soldados, 

civis e veículos) têm perfis diferentes de influência magnética. Os sistemas Cricket [32] 

e Active Bat [30] usam sensores ultra-sônicos e de rádio freqüência para medir a 

diferença no tempo de chegada entre dois sinais e determinar a localização do alvo. O 

sistema contagem de atiradores (Counter Sniper) [19] usa sensores acústicos para 

detectar as ondas de choque a partir de uma explosão. Sensores acústicos têm sido 

usados também para detectar veículos [41]. 

5.2. Visão Geral da Aplicação de Rastreamento de Objetos 

Esta aplicação de rastreamento de objetos é um sistema composto por hardware 

e software. O hardware da aplicação são dispositivos da plataforma Mica2 [10] que 

contêm sensores e possuem TinyOS instalado. A Figura 5-1 ilustra uma possível 
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configuração dos nós da rede de sensores para esta aplicação de rastreamento de 

objetos. 

 

 

Figura 5-1: Disposição dos nós de uma RSSF para rastreamento de objetos 

Os nós da rede ficam dispostos numa região de interesse onde os objetos que 

precisam ser detectados e rastreados geralmente transitam. Os nós da rede utilizam as 

leituras dos sensores para detectar a presença de objetos e iniciar o rastreamento deles.  

Esta aplicação de rastreamento de objetos tem as seguintes características: 

• Não etiquetada; 

• Ambiente aberto; e 

• A aplicação deve ser capaz de otimizar a sua própria execução de acordo 

com as características do ambiente e da disponibilidade de recursos dos 

nós sensores. 

Na próxima Seção será apresentada a arquitetura de software desta aplicação de 

rastreamento de objetos. 

5.3. Arquitetura da Aplicação 

Esta aplicação de rastreamento tem como principal elemento arquitetural o 

middleware para RSSF proposto no Capítulo 4. Este middleware impõe uma arquitetura 

baseada em serviços que dão suporte ao desenvolvimento das aplicações e que são 

amplamente utilizados no desenvolvimento desta aplicação de rastreamento de objetos. 

Na Figura 5-2 temos a arquitetura de software dos nós da RSSF. 

Esta arquitetura apresenta alguns serviços, que não fazem parte do middleware 

do Capítulo 4, mas que foram desenvolvidos especificamente para esta aplicação, são 

eles: Serviço de Rastreamento de Objetos, responsável detectar objetos e acompanhar a 

movimentação do objeto no ambiente monitorado pela rede de sensores; e o Serviço de 

Gerenciamento de Grupos com Seguidor, neste serviço além do conceito de nós 

membro de um grupo temos o conceito de nós seguidores, que sabem da existência do 

grupo mas não pertencem ao mesmo. 
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Figura 5-2: Arquitetura de software do nó da rede 

A Aplicação de Rastreamento é responsável por interagir com os sensores do nó 

para realizar as medições do ambiente e assim verificar a presença de objetos. Quando a 

aplicação de rastreamento detecta a presença de um objeto, ela deve calcular uma 

estimativa de distância do nó ao objeto a partir da medição realizada pelo sensor. As 

informações coletadas do objeto detectado são encaminhadas ao serviço de middleware 

para rastreamento de objetos, que é um serviço de middleware de domínio especifico de 

acordo com [42].  

Quando o serviço de rastreamento de objetos é notificado da detecção de um 

objeto ele verifica se o nó já pertence a um grupo de nós que está rastreando o objeto. 

Caso o nó não pertença a um grupo, o serviço de rastreamento de objetos solicita ao 

serviço de gerenciamento de grupos, a entrada num grupo para rastrear o objeto. O 

serviço de gerenciamento de grupos é responsável por criar, atualizar e destruir grupos 

de nós da rede de sensores. Estas ações são baseadas nas requisições dos clientes do 

serviço que determinam a política de entrada, saída, criação e destruição de um grupo 

gerenciado pelo serviço.  

O serviço de rastreamento de objetos interage com o serviço de reconfiguração 

para solicitar a mudança do serviço de gerenciamento de grupos atual por um dos outros 

disponíveis no serviço de reconfiguração para ser utilizado pela aplicação. O serviço de 

gerenciamento de grupos selecionado se torna o responsável por gerenciar o grupo de 

nós que rastreia os objetos detectados. O serviço de rastreamento de objetos usa o 

serviço de comunicação para interagir com outros nós sensores para enviar e receber a 

localização estimada do objeto sendo rastreado. 

A especificação desses elementos é apresentada nas próximas seções com as 

seguintes informações: visão geral, estrutura, dinâmica e implementação. 
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5.4. Gerenciamento de Grupos com Seguidores 

Esta Seção apresenta a especificação do serviço de middleware para 

gerenciamento de grupos de nós sensores similar ao descrito na Seção 4.6. Este serviço 

toma como base o conceito de seguidores de um grupo proposto em [45] 

5.4.1. Visão Geral 

Este serviço de gerenciamento de grupos com seguidores é uma extensão do 

serviço de gerenciamento de grupos padrão descrito na Seção 4.6, que apresenta os 

conceitos de membro e líder de um grupo, onde um nó é membro de um grupo se ele 

esta detectando um objeto e dos membros do grupo é chamado de líder do grupo e 

representa o grupo na interação com outros grupos. A extensão deste serviço consiste da 

definição de um novo conceito chamado “seguidor”. Seguidor é o nome dado aos nós da 

rede de sensores que não detectaram um objeto, mas que sabem da existência de um por 

intermédio dos membros do grupo. A Figura 5-3 ilustra os nós de uma RSSF e o papel 

atribuído a eles. 

 

Figura 5-3: Visão geral do serviço de gerenciamento de grupos com seguidores 

O líder do grupo é o responsável por coletar informações obtidas do ambiente 

físico pelos nós pertencentes ao grupo, que têm o papel Membro atribuído a eles. O 

líder do grupo também é responsável por repassar à rede uma mensagem informando as 

informações coletadas. O cliente deste serviço é o responsável por requisitar o envio 

desta mensagem, que é enviada em broadcast a todos os nós da rede alcançáveis. Na 

Figura 5-3 os nós dentro da circunferência de raio 2R são alcançáveis pelo sinal de rádio 

do líder, logo sabem que um objeto esta sendo rastreado. Esta mensagem será recebida 

tanto por membros do grupo quanto por não-membros, os nós não-membros vão receber 

o papel Seguidor e vão ficar cientes da existência do grupo. 
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Este serviço também é uma entidade reconfigurável de acordo com o modelo de 

reconfiguração proposto na Seção 4.5, assim pode ser substituído por outro serviço de 

gerenciamento de grupos reconfigurável em tempo de execução. Esta entidade 

reconfigurável é identificada no serviço de reconfiguração pelo número 2. 

5.4.2. Estrutura 

A estrutura deste serviço é muito similar a estrutura do serviço de gerenciamento 

de grupos padrão e é descrita no diagrama de classes de UML da Figura 5-4.  

 

Figura 5-4: Estrutura do serviço gerenciamento de grupos Seguidor 

Este serviço de gerenciamento de grupos é composto pelos seguintes elementos: 

DadosEventoGerenciamentoGrupo e IGerenciadorGrupo reusados  do 

serviço gerenciamento de grupos padrão (descrito na Seção 4.6) e 

GerenciadorGrupoSeguidor. O GerenciadorGrupoSeguidor tem os 

mesmos relacionamentos do  GerenciadorGrupo do serviço gerenciamento de 

grupos padrão. 

5.4.3. Dinâmica 

A dinâmica deste serviço de gerenciamento de grupos é similar a do serviço de 

gerenciamento de grupos padrão e é descrita nesta Seção através de uma máquina de 

estados. A Figura 5-5 apresenta um diagrama de estados de UML para o serviço de 

gerenciamento de grupos. 
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Figura 5-5:  Diagrama de estados do serviço de gerenciamento de grupos Seguidor 

A máquina de estados do serviço de gerenciamento de grupo é composta dos 

estados: NENHUM, SEGUIDOR, MEMBRO e LIDER. A Figura 5-6 destaca o estado 

NENHUM  e contem os estados e transições necessários para a descrição dele.  

 

Figura 5-6: Estado NENHUM e transições 

Ao entrar neste estado o gerenciador do grupo atribui as variáveis: estado, 

idLider e idGrupo os valores: NENHUM, ID_LIDER_DESCONHECIDO e 

ID_GRUPO_DESCONHECIDO, respectivamente. Deste estado, o nó só sai quando o 

evento ENTRAR é gerado através da chamada do método entrar da interface 

IGerenciadorGrupo ou quando o evento GRUPO_ENCONTRADO é recebido, que 

contem as informações do grupo existente nas proximidades do nó. 

A Figura 5-7 destaca o estado SEGUIDOR, o qual indica que o nó sabe da 

existência de um grupo, e contem os estados e transições necessários para a descrição 

dele. 

 

Figura 5-7: Estado SEGUIDOR e transições 

Ao entrar neste estado o gerenciador do grupo atribui à variável estado, o 

valor SEGUIDOR e atribui às variáveis idLider e idGrupo os respectivos valores 

incluídos no evento que acarretou na mudança de estado. Deste estado, o nó só sai 

quando o evento ENTRAR é gerado através da chamada do método entrar da interface 
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IGerenciadorGrupo ou quando o intervalo de tempo iniciado ao entrar no estado 

tenha finalizado sem que um novo evento GRUPO_ENCONTRADO tenha sido recebido.  

A Figura 5-8 destaca o estado MEMBRO. Ao entrar neste estado o gerenciador 

do grupo executa a função de entrada no estado entrarEstadoMembro. Neste 

momento, ainda não sabe se um novo grupo deve ser criado ou se vai entrar num grupo 

existente. Assim o gerenciador do grupo inicia a busca por um grupo e pelo líder 

enviando uma mensagem em broadcast contendo o evento GerenciamentoGrupo 

com os seguintes valores ID_GRUPO_DESCONHECIDO, 

ID_LIDER_DESCONHECIDO e PROCURANDO_LIDER para os seus campos. Após 

o envio desta mensagem o gerenciador do grupo aguarda por uma nova mensagem 

contendo o evento LIDER_ENCONTRADO enviada por algum nó vizinho. Caso o 

evento LIDER_ENCONTRADO não seja recebido no intervalo de tempo estabelecido o 

gerenciador do grupo gera o evento LIDER_NAO_ENCONTRADO.  

 

 

Figura 5-8: Estado MEMBRO e transições 

Quando o evento LIDER_ENCONTRADO é recebido, o gerenciador do grupo 

do nó permanece o mesmo e executa a ação liderEncontrado. Quando o evento 

LIDER_NAO_ENCONTRADO é recebido o gerenciador do grupo muda o estado do nó 

para LIDER. Quando o evento ELEICAO_FINALIZADA é recebido, o gerenciador 

do grupo verifica se o novo líder é o próprio nó, se o nó é o novo líder então o nó muda 

para o estado LIDER. Caso o nó não seja o novo líder, então o identificador do novo 

líder recebido no evento ELEICAO_FINALIZADA e o valor da variável idLider 

é atualizado.  

Finalmente, o estado LIDER destacado na Figura 5-9, indica que o nó pertence a 

um grupo liderado por ele. Ao entrar no estado LIDER o gerenciador do grupo executa 

a função de entrada no estado entrarEstadoLider. O gerenciador também verifica 

se o identificador do grupo recebido no evento que ocasionou na transição do estado 

contém um valor diferente de ID_GRUPO_DESCONHECIDO e caso seja diferente ele 

deve ser atribuído a variável idGrupo. Caso o identificador do grupo não seja 

conhecido, então este nó é o primeiro líder do grupo e deve assim criar um identificador 

para o grupo gerando um número aleatório para identificá-lo. 
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Figura 5-9: Estado LIDER e transições 

Quando o evento PROCURANDO_LIDER é recebido, o gerenciador do grupo 

envia uma mensagem em broadcast contendo o evento GerenciamentoGrupo com 

os seguintes valores idGrupo, idLider e LIDER_ENCONTRADO para os seus 

campos. Quando o evento SAIR é gerado através da chamada do método sair do 

gerenciador do grupo, exposto na interface IGerenciadorGrupo, então a função 

sairLideranca é executada e inicia a procura por um novo líder para o grupo. A 

procura do novo líder é iniciada através do envio de uma mensagem em broadcast 

contendo o evento GerenciamentoGrupo com os seguintes valores idGrupo, 

idLider e ELEICAO para os seus campos. Após o envio da mensagem, o 

gerenciador do grupo aguarda por uma nova mensagem contendo o evento 

CANDIDATO_LIDER, enviada por algum nó pertencente ao grupo. Caso este não seja 

recebido no intervalo de tempo estabelecido, o gerenciador do grupo gera o evento 

CANDIDATO_LIDER_NAO_ENCONTRADO. Quando o evento CANDIDATO_LIDER 

é recebido, então o gerenciador do grupo envia uma mensagem em broadcast contendo 

o evento GerenciamentoGrupo com os seguintes valores idGrupo, idLider 

e ELEICAO_FINALIZADA para os seus campos, indicando a finalização da eleição. 

Após o envio da mensagem o nó muda para o estado NENHUM. Quando o evento 

CANDIDATO_LIDER_NAO_ENCONTRADO é recebido, então o gerenciador do grupo 

muda para o estado NENHUM. 

5.4.4. Implementação 

O diagrama da Figura 5-10 descreve a implementação dos elementos deste 

serviço presentes na Figura 5-4. A classe GerenciadorGrupoSeguidor é 

implementada em nesC pelo módulo GerenciadorGrupoSeguidorM, que além de 

realizar a interface IGerenciadorGrupo também realiza a interface 

IConfiguravel para que o serviço seja reconfigurável. Para realizar estas interfaces 

o GerenciadorGrupoSeguidorM usa a interface ICanalBroadcast 

realizada pelo componente CanalBroadcastC do serviço de comunicação, a 

interface Timer realizada pelo componente TimerC do TinyOS e a interface Random  

realizada pelo componente RandomLFSR do TinyOS. 

 

Figura 5-10: Implementação do serviço gerenciamento de grupos Seguidor 
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O componente GerenciadorGrupoSeguidorC encapsula o 

GerenciadorGrupoSeguidorM provendo as interfaces IGerenciadorGrupo e 

IConfiguravel realizadas por ele e delegando a realização  das interfaces ao 

próprio GerenciadorGrupoSeguidorM. 

5.5. Rastreamento de Objetos 

Esta Seção apresenta a especificação de um serviço de middleware para 

rastreamento de objetos em RSSF, que estende o middleware apresentado no Capítulo 4 

e encapsula toda a lógica de rastreamento de objetos. 

5.5.1. Visão Geral 

As informações  coletadas do objeto detectado são encaminhadas a este serviço 

de middleware, que é um serviço de middleware de domínio especifico de acordo com 

[42]. 

Quando o serviço de rastreamento de objetos é notificado da detecção de um 

objeto ele verifica se o nó já pertence a um grupo de nós que está rastreando o objeto. 

Caso o nó não pertença a um grupo, o serviço de rastreamento de objetos solicita ao 

serviço de gerenciamento de grupos, descrito no Capítulo 4, a entrada num grupo para 

rastrear o objeto. 

Este serviço é também responsável por utilizar o serviço de reconfiguração para 

substituir o serviço de gerenciamento de grupos em uso por outro de acordo com as 

características do objeto sendo rastreado para aumentar ou diminuir a qualidade do 

rastreamento e aumentar ou diminuir o consumo de energia da rede como um todo. 

5.5.2. Estrutura 

A estrutura do serviço de rastreamento de objetos é descrita no diagrama de 

classes de UML da Figura 5-11.  

 

Figura 5-11: Estrutura do serviço para rastreamento de objetos 
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O serviço de rastreamento é composto da classe RastreadorObjetos e  

das interfaces IDetetorObjetos e IRastreadorObjetos. O 

RastreadorObjetos provê (realiza) as interfaces IDetetorObjetos e 

IRastreadorObjetos e usa um conjunto de interfaces para realizá-las, são elas: 

IConfigurador do serviço de reconfiguração, IGerenciadorGrupo dos 

serviços de gerenciamento de grupos e Timer do TinyOS. 

A interface IDetetorObjetos expõe operações que devem ser executadas 

após a realização da detecção de objetos pelo cliente da interface. Caso um objeto tenha 

sido detectado pelo cliente a operação objetoDetectado deve ser executada 

informando as características identificadas do objeto, tais como, estimativa de distância 

ao nó. Caso contrário, a operação objetoNaoDetectado deve ser executada pelo 

cliente informando que na ultima tentativa de detecção um objeto não foi detectado. A 

detecção de objetos deve ser realizada periodicamente pelo cliente do serviço para que o 

serviço de rastreamento de objetos funcione efetivamente. O intervalo de período entre 

detecções deve ser determinado pelo cliente em função da velocidade do objeto e do 

alcance (distância máxima de detecção) do sensor em utilização.  

A interface IRastreadorObjetos expõe as operações relacionadas ao 

ciclo de vida de um rastreamento e operações para obter informações do objeto sendo 

rastreado. Através dessa interface um cliente do serviço de rastreamento de objetos pode 

iniciar e parar o rastreamento de objetos, saber se algum objeto está sendo rastreado e 

quais as características do objeto sendo rastreado. Neste último caso as características 

do objeto são passadas por referencia na operação getObjeto, ou seja, o cliente deve 

passar um espaço de memória para que o IRastreadorObjetos escreva nesse 

espaço de memória as características do objeto. 

5.5.3. Dinâmica 

O funcionamento do serviço de rastreamento de objetos é descrito nas próximas 

subseções através de diagramas UML de seqüência para as principais funcionalidades 

do serviço.  

5.5.3.1. Iniciar Rastreamento de Objetos 

Esta funcionalidade tem o objetivo de iniciar o rastreamento de objetos pelo nó e 

pode ser executada sempre que necessário, independente de já ter sido iniciado ou não o 

rastreamento. O diagrama de seqüência da Figura 5-12 apresenta as interações 

envolvidas na realização desta funcionalidade. 

A aplicação de rastreamento, como cliente do serviço de rastreamento de 

objetos, interage com o RastreadorObjetos solicitando o inicio do rastreamento. 

Então o RastreadorObjetos realiza algumas interações com o IConfigurador 

se o rastreamento não tiver sido previamente iniciado. Assim o 

RastreadorObjetos solicita as entidades reconfiguráveis (o identificador de cada 

uma) para a interface IGerenciadorGrupo, que são analisadas para escolher a 

entidade desejada, neste caso a entidade de código 1 (serviço de Gerenciamento de 

Grupos Padrão). Uma vez escolhida a entidade desejada a reconfiguração é solicitada. 

Finalmente, a entidade configurada é iniciada, independente do rastreamento já ter sido 

iniciado ou não previamente. 
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Figura 5-12: Realização do inicio do rastreamento 

5.5.3.2. Parar Rastreamento de Objetos 

Esta funcionalidade tem o objetivo de parar o rastreamento de objetos no nó e 

pode ser executada sempre que necessário, independente de já ter sido iniciado ou não o 

rastreamento. O diagrama de seqüência da Figura 5-13 apresenta as interações 

envolvidas na realização desta funcionalidade. 

 

Figura 5-13: Realização da parada do rastreamento 

 

A aplicação de rastreamento, como cliente do serviço de rastreamento de 

objetos, interage com o RastreadorObjetos solicitando que o rastreamento de 

objetos seja parado. Então o RastreadorObjetos solicita ao IConfigurador 

que paralise a execução da entidade configurada.  
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5.5.3.3. Objeto Detectado 

Esta funcionalidade tem o objetivo de enviar as informações obtidas de um 

objeto detectado pelo cliente ao serviço de rastreamento de objetos. O diagrama de 

seqüência da Figura 5-14 apresenta as interações envolvidas na realização desta 

funcionalidade. 

 

Figura 5-14: Realização da notificação da detecção de um objeto 

A aplicação de rastreamento, como cliente do serviço de rastreamento de 

objetos, interage com o RastreadorObjetos notificando  que um objeto foi 

detectado e informando as informações obtidas do objeto. De posse das informações do 

objeto a velocidade do mesmo é utilizada para selecionar o serviço de gerenciamento de 

grupos a ser usado no rastreamento do objeto. Se a velocidade for maior ou igual a 10, 

o serviço de gerenciamento de grupos com seguidor, cujo identificador é 1, deve ser 

utilizado. Caso a velocidade seja menor que 10 o serviço de gerenciamento de grupos 

padrão, cujo identificador é 2, deve ser usado. 

Após a escolha do serviço de gerenciamento de grupos, o 

RastreadorObjetos solicita ao IGerenciadorGrupo a entrada do nó num 

grupo e armazena os dados recebidos do objeto. Após alguns instantes o 

IGerenciadorGrupo informa assincronamente ao RastreadorObjetos a 

mudança do estado do grupo que é acompanhada do novo estado do grupo e do 

identificador do grupo. De posse dessas informações o RastreadorObjetos 
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atualiza os dados do objeto, incluindo o identificador do mesmo, e atualiza o status do 

rastreamento de objetos. 

5.5.3.4. Objeto Não Detectado 

Esta funcionalidade tem o objetivo de notificar que nenhum objeto foi detectado 

pelo cliente do serviço de rastreamento de objetos. O diagrama de seqüência da  Figura 

5-15 apresenta as interações envolvidas na realização desta funcionalidade. 

 

Figura 5-15: Realização da notificação da não detecção de um objeto 

A aplicação de rastreamento, como cliente do serviço de rastreamento de 

objetos, interage com o RastreadorObjetos notificando  que nenhum objeto foi 

detectado. Então o RastreadorObjetos envia ao IGerenciadorGrupo a 

mensagem sair, que é processada de acordo com o serviço de gerenciamento de 

grupos em execução. Após alguns instantes o IGerenciadorGrupo informa 

assincronamente ao RastreadorObjetos a mudança do estado do grupo que é 

acompanhada do novo estado do grupo e do identificador do grupo. De posse dessas 

informações o RastreadorObjetos atualiza os dados do objeto, incluindo o 

identificador do mesmo, e atualiza o status do rastreamento de objetos. 

5.5.3.5. Obter Objeto Rastreado 

Esta funcionalidade tem o objetivo de informar ao cliente se um objeto está 

sendo rastreado ou não e, em caso afirmativo, retornar as informações relativas ao 

objeto. O diagrama de seqüência da Figura 5-16 apresenta as interações envolvidas na 

realização desta funcionalidade. 

A aplicação de rastreamento, como cliente do serviço de rastreamento de 

objetos, interage com o RastreadorObjetos solicitando as informações do objeto 

rastreado. Assim o RastreadorObjetos verifica o estado do gerenciamento de 

grupos e se o mesmo for MEMBRO ou LIDER o estado do objeto é copiado para a área 

de memória enviada pelo cliente e esta requisição retorna verdadeiro (true), indicando 

que esta rastreando um objeto cujos dados estão na região de memória indicada. Caso o 
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estado não seja MEMBRO ou LIDER então os dados do objeto não são copiados e a 

requisição retorna falso (false), indicando que não há objetos sendo rastreados. 

 

 

Figura 5-16: Realização da obtenção do objeto rastreado 

5.5.4. Implementação 

O diagrama da Figura 5-17 descreve a implementação dos elementos deste 

serviço presentes na Figura 5-11. A classe RastreadorObjetos é implementada em 

nesC pelo módulo RastreadorObjetosM, que além de realizar a interface 

IRastreadorObjeto também realiza a interface IDetetorObjetos para 

receber eventos de detecção e não detecção de objetos. Para realizar estas interfaces o 

RastreadorObjetosM usa as interfaces IGerenciadorGrupo e 

IConfigurador realizadas pelo componente 

Configurador_IGerenteConfiguracaoC, que é o configurador para a 

interface IGerenciadorGrupo, e a interface Timer realizada pelo componente 

TimerC do TinyOS. 

 

Figura 5-17: Diagrama nesC da implementação do serviço para rastreamento de objetos 
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O componente RastreadorObjetosC, é uma configuração da linguagem 

nesC, encapsula o RastreadorObjetosM provendo as interfaces 

IGerenciadorGrupo e IConfigurador realizadas por ele e delegando a 

realização  das interfaces ao próprio RastreadorObjetosM. 

5.6. Aplicação de Rastreamento 

Esta Seção apresenta a especificação da aplicação de rastreamento dos nós 

sensores da RSSF para rastreamento de objetos. Esta aplicação faz parte de um sistema 

maior de hardware e software apresentado nas seções 5.2 e 5.3.  

5.6.1. Visão Geral 

A aplicação de rastreamento é responsável por interagir com os sensores para 

solicitar a realização de medições do ambiente físico e analisar o resultado das medições 

para tomar ações. 

5.6.2. Estrutura 

A estrutura da aplicação de rastreamento de objetos é descrita no diagrama de 

classes de UML da Figura 5-18.  

 

Figura 5-18: Estrutura da Aplicação de Rastreamento 

A aplicação de rastreamento é composta das classes 

AplicacaoRastreamento e LeitorSensor, e da interface Sensing. A 

AplicacaoRastreamento provê (realiza) as interfaces Timer (do TinyOS) e 

StdControl, e usa a interface IRastreadorObjetos do serviço de rastreamento 

de objetos. Já o LeitorSensor provê (realiza) a interface Sensing e usa as 

interfaces ADC (do TinyOS) e IDetetorObjetos do serviço de rastreamento de 

objetos. 

A interface Sensing possui operações que devem ser executadas quando o 

cliente desejar obter (ler) um novo valor do sensor. A operação lerSensor indica 

uma requisição por uma nova leitura do sensor e o evento sensorLido informa o 

valor lido do sensor. 

A interface ADC possui operações para acessar dados a partir de conversor 

analógico digital, que é a interface para interação com um sensor físico. Já a interface 
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StdControl inclui operações usadas para controlar (inicializar, iniciar e parar) a 

execução de componentes no TinyOS.  

5.6.3. Dinâmica 

O funcionamento da aplicação de rastreamento de objetos é descrito nas 

próximas subseções através de diagramas UML de seqüência para as principais 

funcionalidades da aplicação.  

5.6.3.1. Iniciar 

Esta funcionalidade tem o objetivo de iniciar a execução da aplicação de 

rastreamento do nó sensor e é executada quando o nó sensor entra em funcionamento. O 

diagrama de seqüência da Figura 5-19 apresenta as interações envolvidas na realização 

desta funcionalidade. 

 

Figura 5-19: Realização do inicio da execução da aplicação 

O sistema operacional é o responsável por iniciar a execução da aplicação do nó 

sensor e para tal interage com AplicacaoRastreamento solicitando o inicio da 

execução. Então a AplicacaoRastreamento solicita o inicio da execução do 

Timer informando que ele deve ser periódico (TIMER_REPEAT) e o periódo 

(taxa_sensoriamento). Em seguida, a AplicacaoRastreamento solicita o 

inicio do rastreamento por parte do serviço de rastreamento, representado pela interface 

IRastreadorObjetos. Após executar essas operações, um processo periódico é 

iniciado que é controlado pelos parametros enviados ao Timer.Assim, sempre que o  

Timer disparar (indicado pela operação fired) uma solicitação de leitura do sensor é 

iniciada através da execução da operação lerSensor do LeitorSensor, que pede 

os dados da leitura ao sensor através da operação getData.  O sensor informa os 

dados da leitura executando a operação dataReady, que é repassada a aplicação 

através da operação sensorLido e os dados da leitura são analisados para verificar a 
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detecção de um objeto. Se um objeto for detectado a operação objetoDetectado é 

executada e caso nenhum objeto seja detectado a operação objetoNaoDetectado é 

executada. 

5.6.3.2. Parar 

Esta funcionalidade tem o objetivo de parar a execução da aplicação de  

rastreamento de objetos do nó e pode ser executada sempre que necessário, 

independente de já ter sido iniciado ou não o rastreamento. O diagrama de seqüência da 

Figura 5-20 apresenta as interações envolvidas na realização desta funcionalidade. 

 

Figura 5-20: Realização da paralisação da aplicação 

O sistema operacional é o responsável por parar a execução da aplicação de 

rastreamento, sempre que for necessário. Geralmente isto é feito antes de desligar o nó 

sensor. Assim, a AplicacaoRastreamento interage com o Timer para solicitar a 

parada do contador parando as leituras do sensor e interage com a interface 

IRastreadorObjetos para solicitar a parada do rastreamento. 

5.6.4. Implementação 

A implementação desta aplicação de rastreamento é descrita nesta Seção através 

de diagramas que representam o código nesC criado para implementar a aplicação. A 

Figura 5-21 descreve a implementação dos elementos desta aplicação presentes na 

Figura 5-18, que são implementados nos módulos AplicacaoRastreamentoM e 

ObjectSensingM. Esta aplicação é descrita pela configuração 

AplicacaoRastreamentoC, que está ilustrada na Figura 5-21 e conecta os 

componentes AplicacaoRastreamentoM, ObjectSensingM, TimerC, 

Photo, Main (do TinyOS) e MiddlewareRSSFC através das interfaces:   

StdControl, Timer, Sensing, ADC, IDetetorObjetos, 

IRastreadorObjetos e IPublicarTopicos. 
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Figura 5-21: Diagrama nesC da implementação da aplicação de rastreamento de objetos 

5.7. Execução 

Esta Seção apresenta os resultados obtidos da execução da aplicação de 

rastreamento especificada neste Capítulo. O ambiente de desenvolvimento de aplicações 

para o TinyOS disponibiliza uma ferramenta de simulação chamada TOSSIM (TinyOS 

SIMulator). Para utilizar este simulador o código da aplicação precisa ser compilado 

especificamente para o simulador, uma vez que alguns componentes do TinyOS 

precisam ser substituídos (ex. componentes de comunicação) para que suas 

funcionalidades sejam simuladas (ex. mudar a comunicação para usar sockets TCP). 

Após a compilação, o código compilado pode ser executado no PC em vários processos 

simultaneamente, simulando os vários nós da rede, usando o TOSSIM. Uma outra 

ferramenta, disponível no ambiente de desenvolvimento de aplicações para o TinyOS, 

importante para a execução da aplicação de rastreamento é o TinyViz (Tinyos 

Vizualization), que permite a visualização e controle da simulação enquanto ela é 

realizada.  

O TinyViz também permite a criação de plug-ins gráficos, em Java, para 

visualizar as características especificas da simulação realizada usando o TOSSIM. Estes 

plug-ins têm acesso direto aos motes podendo modificar a posição deles e modificar o 

valor lido pelo sensor, entre outras operações. Assim foi desenvolvido um plug-in para 

visualizar a execução da aplicação de rastreamento. Numa simulação, o TOSSIM dispõe 

os motes aleatoriamente na região de simulação como na Figura 5-22, porém esta 

disposição dos motes dificulta o acompanhamento da execução, sendo assim o plug-in 

de visualização inicialmente modifica a posição dos motes para que fiquem dispostos 

numa grade retangular como mostrado na Figura 5-23. Em seguida, é iniciada a 

simulação do movimento do objeto na “diagonal” da grade montada, que consiste em 

modificar a leitura do sensor dos motes da seguinte maneira: 

 

Esta modificação da leitura tem o objetivo de simular o raio de ação de um 

sensor físico.  

 

1000, se estiver a uma distância menor ou igual a R do objeto; e 

0, se estiver a uma distância maior que R do objeto. 
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Figura 5-22: Motes dispostos aleatoriamente 

 

Figura 5-23: Motes dispostos numa grade e 
o objeto a ser rastreado 

A Figura 5-24 mostra a execução da aplicação de rastreamento de objetos 

executando no TOSSIM e visualizada no TinyViz utilizando o plug-in desenvolvido. 

Nesta visualização temos os nós da rede identificados por um número e possuindo 

algumas informações: “Sensor”, leitura do sensor obtida do sensor; “Plugin”, leitura 

injetada pelo plug-in; e as seguintes informações do rastreamento e gerenciamento de 

grupos “<estado do grupo>, <id do objeto>, <id do líder>, <serviço de gerenciamento 

de grupos>”, onde o estado do grupo pode ser: NN para Nenhum, MB para Membro, 

SG para seguidor e LD para Líder. 

 

Figura 5-24: Visualização da aplicação de rastreamento de objetos gerada pelo plug-in 
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Ainda na Figura 5-24 temos que existe um grupo rastreando o objeto com os 

seguintes nós como membros: 11 e 6; o nó 1 como líder; e o objeto identificado por 

49405. 

5.8. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou o desenvolvimento de uma aplicação de rastreamento 

de objetos usando uma rede de sensores implantada num ambiente aberto. Além disso, 

os objetos a serem rastreados pela aplicação não etiquetados tornando a detecção de 

objeto uma tarefa difícil. 

No desenvolvimento desta aplicação de rastreamento foi utilizado o middleware 

reconfigurável para RSSF proposto no Capítulo 4. Além dos serviços descritos no 

Capítulo 4, foram desenvolvidos outros serviços de middleware para diminuir a 

complexidade da aplicação do nó. Um dos serviços desenvolvidos foi uma variação do 

serviço de gerenciamento de grupos proposto no Capítulo 4, chamada de Gerenciamento 

de Grupos com Seguidor, que realiza o gerenciamento de grupos mais eficiente pois 

evita a destruição do grupo a medida que a velocidade do objeto aumenta. Outro serviço 

desenvolvido foi o de Rastreamento de Objetos, que é responsável por rastrear objetos, 

um por vez, detectados pela aplicação de rastreamento. O rastreamento de objetos é 

realizado criando um grupo através de um serviço de gerenciamento de grupos quando 

um objeto é detectado e destruindo o objeto quando ele não é mais detectado pelo nó. O 

serviço de rastreamento de objetos é também responsável por interagir com o serviço de 

reconfiguração para escolher o serviço de gerenciamento de grupos a ser utilizando 

durante o rastreamento. O desenvolvimento destes serviços exemplificou diretamente o 

uso dos seguintes serviços do middleware proposto: reconfiguração e gerenciamento de 

grupos padrão e indiretamente o canal de broadcast do serviço de comunicação.  

A aplicação do nó desenvolvida foi a aplicação de rastreamento que é 

responsável sentir o ambiente, detectar e calcular informações do objeto detectado. Esta 

aplicação delega toda a lógica de rastreamento de objetos ao serviço de middleware para 

rastreamento de objetos. Desta maneira a complexidade da aplicação de rastreamento do 

nó ficou reduzida, pois as tarefas mais complexas ficaram sob responsabilidade do 

middleware. 

No desenvolvimento desta aplicação de rastreamento de objetos foi utilizado o 

ambiente de desenvolvimento de aplicações para o TinyOS e toda a sua infra-estrutura. 

Um plug-in para o TinyViz foi desenvolvido para visualizar a execução da aplicação de 

rastreamento e simular o objeto em movimento. 

 



Capítulo 6  

Conclusões e Trabalhos Futuros 

Nesta dissertação foi desenvolvido um middleware reconfigurável para redes de 

sensores sem fio. Uma característica importante do middleware reconfigurável proposto 

é a sua arquitetura, baseada em uma coleção de serviços, que permite extensão do 

middleware através da inclusão de novos serviços, os quais podem utilizar os serviços 

existentes para prover as suas funcionalidades. Os serviços de reconfiguração, 

gerenciamento de grupos, comunicação (broadcast e publish/subscribe), agregação de 

dados e rastreamento de objetos compõem as abstrações disponíveis para facilitar o 

desenvolvimento de aplicações para redes de sensores sem fio. 

Uma aplicação de rastreamento de objetos em redes de sensores sem fio foi 

desenvolvida para analisar o uso do middleware proposto para desenvolvimento de 

aplicações. O desenvolvimento desta aplicação mostrou que a tarefa de desenvolver 

uma aplicação de rastreamento de objetos em RSSF usando o middleware proposto foi 

facilitada, pois as tarefas mais complexas foram incorporadas ao middleware e resultou 

num código simples para a aplicação. Este desenvolvimento também exemplificou a 

extensão do middleware criando um serviço de rastreamento de objetos para se 

responsabilizar pelo rastreamento de objetos e poder ser reusado em outras aplicações. 

Finalmente, esta aplicação também mostrou o uso do serviço de reconfiguração. 

6.1. Contribuições 

As principais contribuições deste trabalho foram: 

• Melhoria na estrutura do serviço de comunicação, inicialmente proposto 

no Mires [15,16], incluindo o conceito de canais de comunicação e 

criando o canal de comunicação para envio de mensagens em broadcast; 

• Melhoria na estrutura do serviço de agregação de dados, inicialmente 

proposto no Mires [15,16], desacoplando-o do serviço de comunicação e 

tornando-o mais genérico; 

• Um modelo para reconfiguração de aplicações em RSSF, projetado como 

um serviço de middleware, que permite a mudança do comportamento da 

aplicação em tempo de execução; 

• Dois serviços de gerenciamento de grupos de nós de uma RSSF; 

• Um serviço de rastreamento de objetos; 

• Desenvolvimento de uma aplicação de rastreamento de objetos para 

RSSF. 
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6.2. Trabalhos Futuros 

O middleware proposto nesta dissertação pode ser refinado para no futuro 

suportar as seguintes características: 

• Atualização do software do nó para permitir a inclusão de novos 

componentes nos nós da rede para correção de problemas e inclusão de 

novas funcionalidades após a implantação da rede. Esta funcionalidade 

deve levar em consideração a necessidade de atualização de outros nós 

da rede em decorrência da atualização de um nó; 

• Estender o conceito de tópico para evento (locais e remotos), no canal 

publish-subscribe, para permitir que componentes do nó possam se 

registrar para receber notificações de eventos locais ou remotos; 

• Incluir no canal publish-subscribe a identificação de cada nó interessado 

em receber notificações, para que as informações possam ser enviadas 

diretamente para os nós interessados; 

• O bloqueio da comunicação (Seção 4.4.3.1), no serviço de comunicação, 

faz com que as mensagens recebidas após o bloqueio sejam perdidas. 

Algumas aplicações podem precisar analisar as mensagens recebidas 

durante o bloqueio. Sendo assim, poderia ser implementado um 

mecanismo para armazenar as mensagens durante o bloqueio e permitir 

que os clientes possam recuperar as mensagens; 

• Incluir no serviço de reconfiguração a noção de contexto e o 

gerenciamento de contexto, associando a troca de contextos à 

reconfiguração de entidades; 

• Realização de testes mais completos envolvendo vários cenários de uso 

do middleware para identificar problemas, gargalos e melhorias; 

• Realizar simulações para identificar os valores adequados para os 

intervalos de tempo usados nos serviços de gerenciamento de grupos e na 

aplicação de rastreamento do nó. A idéia é que os intervalos de tempo 

não sejam fixos, mas que variem de acordo com as características do 

ambiente físico. Por exemplo, se o objeto sendo rastreado se move a uma 

velocidade alta, o intervalo de tempo precisa ser menor, enquanto que se 

a velocidade do objeto for baixa o intervalo de tempo pode ser maior; e 

• Portar o código do middleware para o sistema operacional SOS (Sensor 

network Operating System) [9] para avaliação das diferenças entre as 

implementações e atualização do middleware para aumentar a 

independência do sistema operacional. 
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