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Resumo 
Os avanços tecnológicos nas áreas de micro-eletrônica, informática e telecomunicações 

vêm abrindo novas possibilidades para o monitoramento remoto de sinais vitais de 

pacientes, o que pode reduzir custos hospitalares de internação por períodos prolongados, 

permitir o diagnóstico por especialistas de centros médicos mais avançados, além de 

proporcionar um incremento na qualidade de vida dos pacientes. 

Diversos projetos acadêmicos e comerciais buscam desenvolver dispositivos de 

monitoramento remoto baseados em microcontroladores. Tais dispositivos são 

programados para executar funções relacionadas à aquisição de sinais, tratamento, 

armazenamento e transmissão de dados. No entanto, a crescente necessidade por mais 

funcionalidades, adequação a novos padrões de comunicação, diversidade de plataformas 

de hardware e aumento da produtividade do desenvolvimento permanecem como 

desafios no contexto de escassez de recursos computacionais desse tipo de dispositivo. 

Este trabalho propõe um framework para o desenvolvimento de aplicações de 

monitoramento de sinais vitais, o TinyMonitor, baseado no sistema operacional TinyOS. 

Aproveitando as características de programação modularizada do TinyOS, o TinyMonitor 

define um modelo de componentes que contempla as principais funcionalidades dessa 

classe de aplicações, permitindo que sejam agregadas novos tipos de captura e 

processamento de sinais, dispositivos de armazenamento e suporte a diferentes meios de 

transmissão de dados através da fácil extensão, substituição e reuso de módulos. 

O modelo de componentes proposto foi implementado como parte de um estudo 

de caso para o desenvolvimento de uma aplicação de monitoramento de sinais 

eletrocardiográficos. Posteriormente, essa implementação inicial foi estendida para 

acrescentar o processamento da freqüência cardíaca. A validação desse estudo de caso se 

deu por meio de simulações na ferramenta Tossim. 

Palavras chave: monitoramento remoto de sinais vitais, TinyOS, programação baseada 

em componentes, evolução de software. 
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Abstract 
Recent technological advances in microelectronics, computer science and 

telecommunications open new possibilities for patients’ vital signals remote monitoring, 

which can reduce hospital costs of internment for long periods, allow diagnosis by 

specialists of more advanced medical centers, besides providing an increment in patients’ 

quality of life.   

Several academic and commercial projects have been developing microcontroller-

based remote monitoring devices.  Such devices are programmed to execute functions 

related to the signal acquisition, treatment, storage and data transmission.  However, the 

increasing demand for more functionalities, adequacy to new communication standards, 

diversity of hardware platforms and increase of development productivity remain as 

challenges in the context of computational resources scarcity common in this type of 

device.   

This work presents a framework designed to support the development of vital 

signals monitoring applications, the TinyMonitor, based on the TinyOS operating system.  

In order to take advantage of the TinyOS component-based programming model, 

TinyMonitor defines a component model which contemplates the main functionalities of 

this application class, allowing the addition of new signal capture and processing 

modules and providing the flexibility to support different storage and data-

communication standards thought the easy extension, replacement and reuse of modules.   

The proposed model was implemented as part of a case study for the development 

of an electrocardiographic signal monitoring application.  Later, this initial 

implementation was extended to add the processing of the cardiac frequency. This study 

case was validated through simulation using the Tossim simulation tool for TinyOS. 

  

Keywords: vital signs remote monitoring, TinyOS, component-based programming, 

software evolution. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

O uso de equipamentos portáteis de monitoramento de sinais vitais fora de hospitais e 

consultórios médicos permite um melhor acompanhamento do estado de saúde dos 

pacientes [1], além de possibilitar a redução dos custos de internação e cuidados médicos 

[2]. 

Nos últimos anos, os avanços em áreas relacionadas a sistemas portáteis de 

monitoramento de sinais vitais [6] [7], tais como processadores low power, novas 

tecnologias para prolongar a vida útil de baterias e comunicação wireless, têm dado um 

grande impulso, tanto em termos comerciais quanto de pesquisas acadêmicas, ao 

desenvolvimento de sistemas embarcados na área médica. 

As necessidades relacionadas a esse tipo de aplicação sugerem o uso de 

equipamentos com parâmetros programáveis, vida longa da bateria, capacidade de 

extensão para agregar novas funções e portabilidade para diferentes plataformas [11]. 

Equipamentos de monitoramento de sinais vitais disponíveis comercialmente, tais 

como o Biolog [4], são baseados em tecnologia proprietária, oferecendo poucas 

possibilidades de adaptação ou expansão. Mesmo os sistemas desenvolvidos no meio 

acadêmico como o MonitorSV [11], Gimpa [5] e Wise [6] são voltados para plataformas 

específicas e são implementados diretamente sobre o hardware, sem a adoção de 

sistemas operacionais no dispositivo embarcado. 
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Sistemas portáteis de monitoramento de sinais vitais de pacientes devem possuir 

maior capacidade e facilidade de extensão para lidar com a crescente necessidade por 

mais funcionalidades, novos padrões de transmissão de dados e meios de 

armazenamento. Além disso, o reuso de software torna-se fundamental para o 

atendimento das exigências de custo de desenvolvimento e time-to-market. A diversidade 

de plataformas de hardware implica na necessidade por sistemas portáveis. 

Embora o desenvolvimento de software para sistemas embarcados esteja 

ganhando mais espaço e importância no mercado, consumindo uma parcela cada vez 

maior dos recursos financeiros e humanos dos projetos, a sua realização ainda é feita 

tradicionalmente por meio de linguagens de programação procedurais, tais como C, e sem 

o suporte de um sistema operacional. Essa abordagem tradicional tende a gerar sistemas 

que pecam justamente nas características de extensibilidade, reusabilidade e 

portabilidade. 

No entanto, o regime de escassez de recursos de processamento e armazenamento 

em memória próprio dos sistemas embarcados, impõe o desafio da obtenção dessas 

características de qualidade do software sem que isso acarrete uma perda significativa em 

termos de desempenho e consumo de energia.  

1.1 Objetivos 

Este trabalho propõe um framework, denominado TinyMonitor, destinado a 

oferecer suporte ao desenvolvimento de aplicações na área de monitoramento de sinais 

vitais de pacientes. O conceito de framework vai ao encontro das necessidades por maior 

extensibilidade, reuso e, conseqüentemente, redução no esforço de desenvolvimento de 

sistemas, uma vez que se constitui em uma base comum a uma determinada classe de 

aplicações. 

O TinyMonitor tem como objetivo oferecer suporte às funcionalidades 

comumente presentes nos dispositivos de monitoramento remoto de sinais, quais sejam, a 

aquisição, armazenamento e transmissão de sinais vitais, além de permitir o fácil 

acréscimo de novos sinais vitais, reutilização de módulos de comunicação e 

armazenamento, assim como a independência da plataforma de hardware. Tais 



 

3 

 

 

características devem ser obtidas minimizando possíveis perdas em termos do consumo 

de bateria, desempenho e ocupação de memória.  

A partir do emprego de um sistema operacional embarcado e de um modelo de 

programação baseado em componentes de software, o TinyMonitor propõe uma 

arquitetura de componentes e define um conjunto de serviços que conduz a um 

desenvolvimento modular de software com alta coesão e buscando eliminar o 

acoplamento, ou seja, o grau de dependência entre os módulos. 

Além de fornecer um modelo de programação adequado aos propósitos deste 

trabalho, a utilização de um sistema operacional embarcado também é importante por 

fornecer uma biblioteca de componentes e suporte a compilação para várias plataformas 

de hardware. 

A capacidade de extensão do TinyMonitor foi avaliada através do 

desenvolvimento de uma aplicação de monitoramento de sinais eletrocardiográficos que 

foi posteriormente estendida para oferecer suporte ao monitoramento da freqüência 

cardíaca. 

1.2 Justificativa 

De modo geral, os dispositivos de monitoramento remoto de sinais vitais 

destinam-se à aquisição de um ou mais sinais vitais do paciente, ao armazenamento e 

posterior transmissão desses sinais para uma estação base, geralmente um 

microcomputador portátil (pocketPC), onde os sinais são visualizados, processados e 

armazenados em bases de dados. 

Tais dispositivos de monitoramento podem representar um importante ganho 

social e econômico ao serem empregados em cenários como, por exemplo, a atuação de 

agentes de saúde em comunidades carentes ou para o acompanhamento de pacientes em 

locais de difícil acesso na zona rural. A viabilidade desse tipo de cenário depende, entre 

outros aspectos, da capacidade de se desenvolver dispositivos com baixo custo e 

facilmente extensíveis, de modo que, sobre uma infra-estrutura comum, possam ser 

acrescentados novos tipos de sinais vitais, diferentes meios de armazenamento e padrões 

de transmissão de dados, além da compatibilidade com uma variedade de plataformas de 
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hardware. 

No entanto, os dispositivos atualmente disponíveis no mercado, assim como 

aqueles desenvolvidos no meio acadêmico, não oferecem a flexibilidade requerida para 

atender a essas demandas, seja por basearem-se em tecnologia proprietária, não 

oferecendo qualquer possibilidade de extensão de suas funcionalidades, seja por 

implementarem as rotinas de software diretamente sobre o processador, sem a 

preocupação com a independência da plataforma hardware e com a capacidade de 

extensão e reuso de código. 

Diante desse quadro, a proposta do TinyMonitor é oferecer a estrutura básica 

desse tipo de aplicação, através de um modelo de componentes que favorece o acréscimo, 

substituição e reuso dos seus módulos e do suporte de um sistema operacional 

embarcado, de forma a reduzir custos e tornar mais produtivo o seu desenvolvimento. 

1.3 Organização 

O restante do documento está organizado do seguinte modo: o Capítulo 2 

apresenta os principais sistemas de monitoramento de sinais vitais usados como 

referência para o TinyMonitor e discute o uso de sistemas operacionais nesse tipo de 

aplicação; o Capítulo 3 descreve o sistema operacional empregado no desenvolvimento, o 

seu modelo de programação e ambiente de simulação; o Capítulo 4 detalha o 

desenvolvimento do projeto partindo da identificação de um modelo geral de sistemas de 

monitoramento de sinais vitais; o Capítulo 5 apresenta a implementação de duas 

aplicações de monitoramento de sinais vitais como estudos de caso; o Capítulo 6 

apresenta os resultados das simulações dos estudos de caso; e, por fim, o Capítulo 7 

apresenta conclusões e algumas propostas de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Trabalhos Relacionados 

 

Nas seções seguintes são apresentados os sistemas de monitoramento de sinais vitais que 

serviram como referência para este trabalho e discute-se a utilização de sistemas 

operacionais nesse tipo de aplicação. 

2.1 Sistemas de Monitoramento de Sinais Vitais 

Serão apresentados a seguir alguns sistemas para monitoramento de sinais vitais, 

tanto desenvolvidos com fins comerciais quanto fruto de pesquisas acadêmicas. O estudo 

desses sistemas teve como objetivo auxiliar a definição das características gerais de 

sistemas de monitoramento de sinais vitais, através da identificação das principais 

funcionalidades oferecidas, os meios de transmissão de dados, plataforma de hardware e 

disponibilidade de memória. 

2.1.1 Sistema Holter 

O método tradicional de eletrocardiografia em que o paciente se submete ao 

exame no consultório médico por alguns minutos apresenta limitações, principalmente 

em distúrbios transitórios do ritmo cardíaco e de episódios intermitentes de isquemia 

miocárdica (deficiência na circulação sangüínea do músculo cardíaco), pois as chances 

que se dispõe para se detectar tais eventos de caráter fugaz e espaçado são muito 
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pequenas através do ECG (eletrocardiograma) convencional [3]. 

Os monitores Holter (Figura 2.1) são gravadores de fitas de ECG, que registram 

continuamente por 24 horas a atividade elétrica cardíaca do paciente. O registro 

prolongado do ECG, além de ser um exame não evasivo, propicia o estudo durante as 

atividades habituais do paciente constituindo um método de avaliação cardiológica muito 

importante. Os monitores Holter ainda permitem correlacionar as alterações no ECG com 

sintomas como palpitação, tontura, dor no peito além de registrar alterações 

assintomáticas. 

 

 

Figura 2.1 – Holter 

 

Apesar de serem aparelhos portáteis, os sistemas de Holter são destinados ao 

acompanhamento do paciente por períodos prolongados e off-line, não permitindo que os 

sinais coletados sejam visualizados/transmitidos em tempo real. 

2.1.2 Biolog 

O Biolog é um aparelho desenvolvido pela Numed Cardiac Diagnostics [4]. 

Pesando 275g e de pequenas dimensões (Figura 2.2), o Biolog permite a visualização dos 

sinais cardíacos em tempo real, o armazenamento de até 200 segundos de medição, além 

da transferência dos dados armazenados para um PC via interface serial. 
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Figura 2.2 – Biolog 

 

A utilização do Biolog é bastante simples. Uma vez que os eletrodos conectados 

ao aparelho sejam posicionados no peito do paciente, basta ligar o Biolog para visualizar 

o ECG. As especificações do produto fornecidas pelo fabricante são apresentadas na 

Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 - Especificações do Biolog 

Tamanho e Peso 134x84x26mm, 275g 

Resolução da tela Tela LCD com 2000 pixels/cm2 

Aquisição 500Hz/12bits 

Memória 200 segundos 

 

A principal limitação do Biolog é a falta de flexibilidade para incorporar a 

aquisição de novos tipos de sinal e de comunicação wireless, uma vez que a tecnologia é 

proprietária e o fabricante não disponibiliza meios para ampliar a funcionalidade do 

produto. Outra limitação está relacionada à comunicação com o PC que é realizada 

unicamente através do software distribuído em conjunto com o dispositivo.  

2.1.3 Projeto Gimpa 

O projeto Gimpa [5], desenvolvido pela UFMG, tem por objetivo desenvolver um 

Sistema Inteligente de Gerenciamento de Informações Médicas do Paciente baseado em 
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Sistemas Integrados de Hardware e Software. 

O sistema é composto de um Sistema de Informação Médica onde são mantidos 

os prontuários eletrônicos contendo os dados médicos dos pacientes. A esse módulo 

principal se integram módulos para processamento de informações biomédicas e apoio à 

decisão. 

Os dados referentes aos sinais vitais dos pacientes são fornecidos via Internet ao 

Sistema de Informação Médica por um monitor móvel denominado Sistema Pessoal 

Móvel de Monitoração da Saúde - SPMMS (Figura 2.3). A plataforma disponibilizada à 

execução do SPMMS é composta de um dispositivo de monitoramento ligado a um 

Personal Digital Assistant (PDA) Zaurus SL5500. 

 

 

Figura 2.3 - Monitor móvel 

 

O projeto Gimpa define um modelo de sistema de monitoramento em que um 

dispositivo de monitoramento se conecta a um PDA para a transferência dos dados 

coletados. Através do PDA, esses dados são posteriormente fornecidos a um sistema de 

informações médicas para análise e armazenamento, porém, o projeto não foca no 

dispositivo de monitoramento em si, especificando apenas que pode ser qualquer 

dispositivo baseado em microcontrolador, desde que capaz de se comunicar usando o 

protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit). Os sinais coletados pelo dispositivo são 

colocados em um barramento I2C ao qual está conectado ao PDA através de sua interface 
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serial. 

2.1.4 Wireless Body Area Network of Intelligent Sensors 

A Figura 2.4 apresenta uma rede sem-fio de sensores inteligentes (WISE – 

wireless intelligent sensors) desenvolvida por E. Jovanov et. al [6][7][8][9] em suas 

pesquisas sobre aplicações móveis para monitoramento de saúde.  

No sistema de Jovanov, monitores WISE distribuídos pelo corpo do paciente 

transmitem suas leituras para um servidor pessoal também preso ao paciente através de 

uma cinta. O servidor pessoal, por sua vez, é responsável pela captura, tratamento e 

armazenamento dos dados enviados pelos diferentes sensores. Um PDA (Personal 

Digital Assistant) pode se conectar ao servidor pessoal, permitindo que os dados sejam 

exibidos para o usuário e/ou transmitidos para uma central. Toda a transmissão de dados 

entre os componentes do sistema é realizada através de tecnologia wireless. 

 

 

Figura 2.4 - Sistema de Monitoramento de Sinais Vitais 

 

Os monitores WISE (Figura 2.5) são dispositivos de monitoramento remoto 
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responsáveis pela aquisição de dados e pela execução de tarefas de processamento de 

sinais de mais baixo nível em tempo real. O núcleo dos sensores WISE é constituído por 

um microcontrolador MSP430 [10] da Texas Instruments. A escolha deste processador 

por Jovanov foi baseada nas seguintes características: 

• Ultra-low power – consumo de 1mA no modo ativo e ~1µA em standby; 

• Arquitetura RISC de 16 bits; 

• 60 KB de memória flash on-chip e 2KB de RAM; 

• Conversor A/D 12 bits com oito canais; 

• Duas UARTs; 

• Monitor de nível da bateria. 

 

Figura 2.5 - Sensor WISE 

 

Os diferentes monitores WISE estão organizados em uma rede cliente-servidor 

com múltiplos clientes WISE e um único servidor pessoal. O servidor pessoal atua como 

servidor de comunicação e provê serviços de agregação e processamento de sinais em 

alto nível. Os monitores WISE, o servidor pessoal, juntamente com uma estação de 

trabalho, responsável pelo arquivamento, apresentação e análise dos dados, formam a 

hierarquia de processamento de sinais ilustrada na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 - Hierarquia de Processamento de Sinais 

Numa evolução posterior, o sistema passou a incluir mais um nível hierárquico 

constituído por um PDA, que faz o papel de um gateway móvel. O PDA fica então com a 

tarefa de se conectar com o servidor móvel e fazer a transmissão dos dados coletados. A 

presença do PDA possibilita um menor consumo de potência no servidor pessoal, já que 

as transmissões deste passam a ter um alcance menor. 

Uma aplicação, executada no PDA, implementa o protocolo de comunicação e 

provê armazenamento, checagem de consistência de dados, repetição automática de 

requisições e interface gráfica com o usuário. 

Em relação aos monitores WISE, desenvolvidos por Jovanov, cabe salientar que o 

software de controle do dispositivo foi desenvolvido especificamente para a plataforma 

baseada no microcontrolador MSP430, havendo, portanto, uma dependência em relação a 

esta plataforma. 

2.1.5 MonitorSV 

Em [11], é descrito o MonitorSV, um dispositivo de monitoramento remoto de 

sinais vitais de pacientes baseado no microcontrolador PIC 18C452 com transmissão de 

dados via interface serial. O protótipo do sistema realiza a captura de sinais 

eletrocardiográficos e, a partir desses sinais, extrai a freqüência cardíaca do paciente. 
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O funcionamento desse monitor de sinais vitais desenvolvido na Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul consiste da captura dos sinais vitais por meio de eletrodos, 

para, em seguida, serem convertidos em sinais digitais e processados por um módulo 

principal. O paciente é notificado através de um display de cristal líquido acerca do valor 

de sua freqüência cardíaca. 

O MonitorSV disponibiliza ainda um modo de programação que permite ao 

médico, através de um pequeno aplicativo executado em um PC conectado serialmente ao 

dispositivo, definir os sinais a serem coletados, a duração da coleta de dados, além de 

estabelecer limites mínimos e máximos para a freqüência cardíaca do paciente. Uma vez 

extrapolado um desses limites, o aparelho emite um aviso sonoro de alerta.  

Há também um modo de transferência de dados para que a mesma aplicação possa 

exibir o gráfico do ECG na tela do PC em tempo real, não possuindo o aparelho 

capacidade de memória em sua versão inicial. A transferência de dados é realizada por 

meio de um protocolo simples de comunicação serial baseado em caracteres de controle. 

Esses caracteres de controle em código ASCII são utilizados para alternar entre os modos 

de programação e de transferência de dados, assim como para indicar a transferência de 

valores de configuração e dados coletados.  

O software de controle executado no dispositivo de monitoramento é composto de 

um conjunto de rotinas em C, executadas sem um sistema operacional. Além de ser um 

código dependente dos detalhes da plataforma, não está estruturado de forma a permitir o 

fácil acréscimo da aquisição de outros tipos de sinais, bem como o emprego de 

protocolos de comunicação mais elaborados.  
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2.1.6 Comparação entre os Sistemas de Monitoramento 

A Tabela 2.2 apresenta um quadro comparativo entre os dispositivos de 

monitoramento analisados. A partir desse quadro podem ser identificadas como 

funcionalidades comumente presentes: a captura, o armazenamento e a transmissão de 

sinais vitais.  

Sistema Funcionalidades 
Transmissão 

de Dados 

Capacidade de 

Memória 

Plataforma de 

Hardware 

Holter 
Gravação contínua de 

ECG. 
Não há. 

Uso de fita 

magnética. 
Diversas. 

Biolog 

Visualização, 

armazenamento e 

transmissão de ECG. 

Interface 

Serial. 

200 segundos de 

medição a uma 

taxa 500Hz. 

Não divulgado 

pelo fabricante. 

Gimpa 

Captura e transmissão 

de diversos sinais 

vitais. 

I2C/ 

Interface 

Serial. 

Não especificado. 
Qualquer 

microcontrolador. 

Wise 

Coleta, 

armazenamento e 

transmissão de ECG. 

Bluetooth. 60KB. MSP430. 

MonitorSV 

Coleta e transmissão 

de ECG e Freqüência 

Cardíaca. 

Interface 

Serial. 

O protótipo não 

armazena dados 

coletados. 

PIC18C. 

Tabela 2.2 - Quadro comparativo entre os sistemas 

A captura de dados geralmente envolve a coleta de sinais de ECG, podendo 

também incluir a freqüência cardíaca, a pressão arterial e oximetria. Alguns dispositivos 

disponibilizam capacidade de memória interna suficiente para armazenar alguns 

segundos de coleta. A transmissão de dados entre o dispositivo e a Estação Base (PC ou 

PDA) pode ser realizada tanto por meio de cabo serial ou por padrões wireless tais como 

o Bluetooth.  

É importante ressaltar que em nenhuma descrição desses sistemas faz-se menção 
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ao emprego de Sistema Operacional no dispositivo de monitoramento, estando os 

softwares de controle diretamente implementados sobre o hardware. Tal abordagem 

produz um código fortemente dependente da plataforma de hardware adotada, bem como 

não há nos sistema analisados a preocupação em projetar o software de modo a permitir o 

fácil acréscimo de rotinas para a aquisição de novos tipos de sinais e padrões de 

comunicação.   

2.2 Sistemas Operacionais Embarcados 

Diversos sistemas operacionais embarcados, tais como QNX [12], WindowsCE 

[13], PalmOS [14] e VxWorks [15], são utilizados atualmente em PDAs, celulares e 

decodificadores de TV por assinatura (set-top-boxes).  

O QNX é baseado em um núcleo mínimo (microkernel) no qual são 

implementados os serviços fundamentais do sistema, tais como escalonamento, 

temporização e sinalização. Dessa forma, sistemas de arquivos, pilhas de protocolo e 

drivers de dispositivos são incluídos de acordo com a necessidade das aplicações. Este 

sistema operacional possui um esquema de tolerância a falhas que permite que o núcleo 

desative um componente que apresentar falha e recupere os recursos por ele alocados sem 

a necessidade de reinicializar o processador. O QNX é compatível com os processadores 

Inetl ARM, x86 e PowerPC. 

O VxWorks possui uma arquitetura de microkernel com funcionalidades bastante  

semelhante  às do QNX. Como diferenciais, o VxWorks provê um amplo suporte a 

comunicação inter-processos tais como pipes, semáforos e filas de mensagens. O 

desenvolvimento de aplicações nesse sistema operacional é realizado através de 

linguagem ANSI C, aceitando também alguns recursos de C++. O VxWorks é compatível 

com processadores PowerPC, ARM, StrongARM e MIPS. 

No entanto, esses sistemas são inadequados para dispositivos com recursos 

limitados, como os dispositivos de monitoramento enfocados neste trabalho, pois 

apresentam uma demanda maior por recursos do que a capacidade tipicamente disponível 

nos dispositivos de monitoramento remoto de sinais vitais em termos de processamento e 

memória. Por exemplo, o QNX requer 2400 ciclos de um processador i386 33Mhz para 
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efetuar uma mudança de contexto, enquanto o footprint de memória do VxWorks ocupa 

centenas de kilobytes, uma ordem de magnitude além do que é considerado aceitável para 

dispositivos de monitoramento [17]. 

Além da adequação a uma plataforma de hardware com recursos limitados, um 

dos objetivos desse trabalho é o desenvolvimento de um sistema que possa ser facilmente 

estendido e adaptado para suportar novas funcionalidades e plataformas de hardware.   

Nesse contexto, optou-se pela utilização do TinyOS [16][17][18], um sistema 

operacional baseado em componentes para sistemas embarcados. O TinyOS foi 

originalmente concebido para operar em redes de sensores [23][24], onde cada nó da rede 

corresponde a um dispositivo com capacidade bastante limitada de processamento e 

memória, além da necessidade de reduzido consumo de energia. 

Os componentes mínimos para a execução de uma aplicação no TinyOS, que são 

o escalonador, o inicializador do processador e o runtime, totalizam cerca de 432 bytes de 

código e 46 bytes de dados [17], enquanto sistemas operacionais similares como o QNX 

e VxWorks ocupam entre 100 e 300 kbytes de memória.  

O modelo de programação do TinyOS, mesmo oferecendo recursos mais simples 

em comparação com os sistemas anteriormente descritos, permite a abstração dos 

detalhes de hardware, além de favorecer o reuso e a extensibilidade dos componentes de 

software.  

Adicionalmente, há uma preocupação no design do TinyOS com a redução do 

consumo de energia, através da adoção da sinalização por eventos que elimina a 

necessidade polling, ou seja, a verificação periódica por ocorrências como o disparo de 

timers ou a chegada de mensagens da rede, permitindo que o processador ocioso seja 

colocado em modo de hibernação até a sinalização de um evento.  

Tanto o TinyOS como os programas a serem executados sobre ele são escritos na 

linguagem nesC [19]. O nesC é uma extensão da linguagem C projetada para incorporar 

os conceitos estruturais e o modelo de execução do TinyOS. Nele, as aplicações são 

construídas através da conexão de componentes, tal como ocorre em linguagens de 

descrição de hardware como VHDL.  Aplicações desenvolvidas em nesC podem ser 

compiladas para serem executadas em diversos processadores tais como o TI MSP430 
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(processador alvo do projeto), ATMEL ATMEGA e Intel ARM. 

A distribuição do TinyOS disponibiliza um ambiente de simulação denominado 

TOSSIM [20] que permite ao usuário compilar seu código fonte, escrito na linguagem 

nesC, para ser executado na plataforma PC. Cada módulo de hardware de uma plataforma 

de monitoramento real (processador, rádio, sensor, bateria) tem a sua funcionalidade 

emulada pelo TOSSIM. Desta forma, a simulação pode capturar o comportamento do 

sistema com alto grau de fidelidade. 

No Capítulo 3, o sistema operacional TinyOS, a linguagem nesC e o ambiente de 

simulação TOSSIM serão descritos em maiores detalhes. 
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Capítulo 3 

Sistema Operacional TinyOS 

 

O TinyOS (Tiny Microthreading Operating System) é composto por um modelo de 

programação e um conjunto de componentes independentes que são conectados, em 

tempo de compilação, de modo a construir um sistema operacional específico para as 

necessidades de cada aplicação.  

Na plataforma TinyOS, um sistema completo (aplicação + sistema operacional) 

consiste de um grafo de componentes e de um escalonador de tarefas. Componentes são 

entidades computacionais independentes constituídas por: um frame, implementações de 

comandos, rotinas de tratamento de eventos e tarefas. 

Um frame nada mais é do que uma estrutura de variáveis privadas, ou seja, que só 

podem ser referenciadas dentro do componente. Os frames possuem tamanho fixo e são 

alocados estaticamente, permitindo, portanto, o conhecimento dos requisitos de memória 

em tempo de compilação. 

Comandos e eventos são mecanismos que possibilitam a comunicação entre 

componentes. Um comando é uma solicitação para que um componente realize algum 

serviço. Enquanto um evento sinaliza a conclusão do serviço solicitado. Esse modelo de 

comunicação é conhecido como split phase, pois a solicitação por um serviço (comando) 

e a sinalização de sua conclusão (evento) não são acoplados. Os eventos também podem 

ser sinalizados de forma assíncrona para indicar interrupções de hardware. 
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Para facilitar a modularidade, os comandos implementados e os eventos 

sinalizados por um componente são declarados em interfaces. Dessa forma, a conexão de 

componentes é simplificada, bastando fazer a ligação com os comandos e eventos 

providos por um outro componente. 

A execução de rotinas de processamento de duração mais prolongada é feita por 

meio de tarefas. As tarefas são rotinas executadas de acordo com o escalonador do 

TinyOS. Isto permite que comandos e eventos retornem de forma imediata, delegando o 

processamento mais pesado para as tarefas. Não há preempção entre as tarefas, que 

executam até a conclusão, a não ser que haja a sinalização de algum evento. 

O escalonador de tarefas do TinyOS utiliza uma política FIFO (first in first out) 

não-preemptiva. O funcionamento do escalonador está associado a uma estratégia de 

economia de potência (power aware scheduling), de modo que, uma vez esvaziada a fila 

de tarefas, o processador é posto em modo de hibernação enquanto os periféricos 

permanecem ativos, podendo, eventualmente, disparar interrupções (eventos). 

3.1 NesC 

O nesC é uma extensão da linguagem C projetada para incorporar os conceitos 

estruturais e o modelo de execução do TinyOS. Para ilustrar os conceitos, a aplicação 

Blink, fornecida na instalação padrão do TinyOS, em que simplesmente um led é 

ligado/desligado a cada disparo de um timer é usada como exemplo. 

No nesC, as aplicações são construídas através da interconexão de componentes. 

O comportamento de um componente é definido em função do conjunto de interfaces 

oferecidas por ele. As interfaces são bidirecionais: elas especificam dois conjuntos de 

funções que são denominados de comandos (implementados pelos componentes 

fornecedores da interface) e eventos (implementados pelos componentes usuários da 

interface). Isto permite que a interação entre componentes seja representada por uma 

única interface. Por exemplo, o componente que implementa um timer (TimerC) fornece 

a seguinte interface: 
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interface Timer { 

 command result_t start(char type, uint32_t interval); 

command result_t stop(); 

event result_t fired();  

} 

 

 

 

 

  

 

 

 

A interface Timer declara dois comandos (start e stop) e um evento (fired). Desse 

modo, TimerC, que é o componente fornecedor da interface Timer, deve implementar 

esses dois comandos e pode disparar o evento. Um comando é uma função que recebe 

parâmetros de entrada, realiza um processamento e retorna um valor. Já um evento é uma 

sinalização, o qual implica na execução de uma rotina de tratamento no componente 

usuário da interface. 

A aplicação Blink, disponibilizada na distribuição do TinyOS, será utilizada como 

exemplo para demonstrar a relação entre componentes e interfaces. Nela, o componente 

principal, BlinkM, é o usuário da interface Timer e, portanto, pode invocar os comandos 

start e stop, além de ser obrigado a implementar uma rotina de tratamento para o evento 

fired.  Essa relação entre uma interface, o componente fornecedor e o usuário é 

apresentada na Figura 3.2. 

Figura 3.1 - Interface Timer 
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<<usuário>>

BlinkM

<<fornecedor>>

TimerC

<<Interface>>

Timer

Invoca
Comandos

Trata
Eventos

Implementa
Comandos

Dispara
Eventos

 

Figura 3.2 - Relação entre a interface e os componentes 

A declaração de um componente deve conter uma listagem das interfaces 

fornecidas além das interfaces utilizadas, conforme demonstrado na declaração do 

componente BlinkM (Figura 3.3). 
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module  BlinkM { 

  provides { 

     interface StdControl;  } 

  uses { 

interface Timer; 

interface Leds; } 

  } 

      task void taskName (){ …} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A declaração do componente BlinkM especifica que ele fornece a interface 

StdControl (que deve ser fornecida por todo componente principal de uma aplicação) 

e para realizar seus objetivos utiliza as interfaces Timer e Leds.  

É importante ressaltar que na declaração de componente apenas são especificadas 

as interfaces utilizadas e não os componentes que as fornecem. Dessa forma, o 

componente fornecedor da interface pode ser substituído sem a necessidade de modificar 

o componente usuário. 

O corpo do componente deve conter a implementação dos comandos declarados 

nas interfaces fornecidas pelo componente, bem como as rotinas de tratamento para os 

eventos declarados nas interfaces utilizadas pelo componente. 

O modelo de concorrência do nesC é baseado na a execução de tarefas (task) que 

são usadas para executar longas operações de processamento e podem ser preemptadas 

pela ocorrência de sinalização de eventos de hardware.  

A sintaxe de uma tarefa é: 

 

 

 

 

 

Uma tarefa pode ser invocada dentro de um comando, um evento, ou mesmo de 

Figura 3.4 – Sintaxe de uma task 

Figura 3.3 - Declaração de um componente 
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configuration Blink { 

  components Main, BlinkM, TimerC, LedsC; 

  Main.StdControl -> BlinkM.StdControl; 

  BlinkM.Timer -> TimerC.Timer; 

  BlinkM.Leds -> LedsC.Leds; 

} 

outra tarefa. A operação “post” coloca a tarefa em um buffer interno que é processado em 

ordem FIFO. 

Para concluir a construção de uma aplicação, os componentes são estaticamente 

“conectados” um com os outros através de suas interfaces. Isto aumenta a eficiência em 

tempo de execução através de otimizações do compilador, encoraja projetos robustos e 

permite análise estática dos programas. 

A Figura 11 mostra o arquivo de configuração da aplicação Blink.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente são declarados os componentes utilizados, são eles: o Main 

(componente de inicialização pré-definido), o BlinkM, o TimerC e o LedsC (fornecedor 

da interface leds). Nas linhas seguintes os componentes são conectados por meio das 

interfaces fornecidas e usadas. A conexão é feita na seguinte ordem: 

componente_usuário.interface -> componente_fornecedor.interface 

3.2 Tossim/TinyViz 

O Tossim é a ferramenta de simulação para as aplicações desenvolvidas sobre o 

TinyOS. Para simular uma aplicação TinyOS no Tossim, a aplicação deve ser compilada 

para plataforma de simulação, o que resulta na geração de um arquivo executável no 

próprio PC.  

O simulador Tossim inclui uma biblioteca de componentes de hardware genéricos 

Figura 3.5 - Configuração da aplicação Blink 
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pré-definidos (processador, rádio, sensor, bateria) que são emulados durante a simulação. 

Desta forma, a simulação pode capturar o comportamento do sistema completo com alto 

grau de fidelidade. 

No Tossim, a simulação é acompanhada pelo usuário por meio de saídas de um 

depurador, que são configuráveis em tempo de simulação, o que permite ao usuário 

selecionar o componente da aplicação que deseja examinar sem necessidade de re-

compilar o código. 

Já o TinyViz é uma interface gráfica implementada em Java para o TOSSIM que 

oferece ao usuário mecanismos de interação com a simulação como, por exemplo, o 

envio de mensagens de configuração. Essa interação do usuário com a simulação se dá 

através de componentes gráficos (plugins), os quais podem ser da biblioteca original do 

TinyViz ou desenvolvidos especialmente para uma determinada aplicação. 

A interação entre o Tossim e o TinyViz é apresentada na Figura 3.6. 
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Figura 3.6 - Esquema da interação entre TOSSIM e TinyViz 

 

Os componentes que constituem o TinyViz estão dispostos no interior do 

retângulo mais externo. O módulo de comunicação (Communication) é responsável por 

receber eventos externos por meio da interface serial. Tais eventos podem ser 
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provenientes do simulador Tossim ou de um dispositivo real conectado ao computador. 

Uma vez recebidos, os eventos são colocados no barramento de eventos (Event Bus), de 

onde podem ser processados por plugins ou visualizados diretamente na inteface gráfica 

(GUI). De forma semelhante, ao utilizar os plugins, o usuário pode enviar mensagens à 

simulação, as quais são colocadas no EventBus para, posteriormente, serem transmitidas 

pelo módulo de comunicação. 
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Capítulo 4 

O framework TinyMonitor 

 

O TinyMonitor foi concebido como um framework para o sistema operacional TinyOS 

que serve como base para o desenvolvimento de aplicações na área de monitoramento de 

sinais vitais de pacientes. Para tal, deve fornecer um núcleo básico de controle e 

definições dos serviços a serem implementados por componentes específicos das 

aplicações. Desse modo, facilita a conexão, assim como o reuso, de diferentes módulos 

para coleta, processamento e armazenamento de sinais vitais, como por exemplo, ECG, 

pressão arterial, temperatura corporal e nível de glicose no sangue, além da utilização de 

diversos meios de transmissão de dados. 

O desenvolvimento do framework foi realizado por meio de quatro etapas 

principais: identificação de um modelo geral de sistemas de monitoramento de sinais 

vitais de pacientes, análise e projeto da arquitetura de componentes e do protocolo 

comunicação do TinyMonitor, implementação dos plugins necessários à visualização e 

controle da simulação. 

4.1 Estrutura e Funcionamento de um Sistema de 

Monitoramento de Sinais Vitais 

Sistemas de monitoramento de sinais vitais de pacientes têm, em geral, como alvo 

uma plataforma de execução baseada em micro-controladores. Além do micro-
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controlador, a plataforma de execução deverá conter conversores A/D ligados a circuitos 

sensores (ex: eletrodos para aquisição de sinais cardíacos), como também uma interface 

de comunicação serial (transceiver) para conexão com uma estação base (ex: PDA ou 

laptop).  

A partir da análise das funcionalidades comumente presentes em sistemas de 

monitoramento de sinais (ver Seção 2.1), foi possível chegar a um modelo básico desse 

tipo de sistema, o qual é apresentado na  Figura 4.1. 
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Figura 4.1 - Modelo de um sistema de monitoramento de sinais vitais 

 

Na  Figura 4.1, uma estação base é utilizada para que o usuário possa configurar o 

Monitor de Sinais e visualizar os dados coletados. O Monitor de Sinais é composto por 

um ou mais conversores A/D, uma interface de comunicação (Transceiver) e de alguns 

módulos de software sendo executados em um micro-controlador. O funcionamento do 

sistema pode se dar nos modos de configuração e de captura, conforme os passos 

descritos abaixo: 
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• Modo de Configuração 

o A Estação Base envia uma mensagem de configuração que chega ao 

Monitor através do Transciever. A mensagem é processada pelo 

módulo de Comunicação e repassada ao módulo de Controle; 

o O módulo de Controle aciona o módulo de Aquisição para realizar a 

coleta de dados de acordo com as configurações definidas pela Estação 

Base. 

• Modo de Captura 

o Os dados coletados pelo módulo de Aquisição são passados ao 

Controlador que aciona o módulo de Armazenamento para que os 

dados sejam gravados em memória; 

o Uma vez concluída a coleta de dados, o Controlador determina que o 

módulo de Comunicação envie uma mensagem à Estação Base 

indicando que os dados estão disponíveis; 

o A Estação Base envia uma mensagem indicando o desejo de receber os 

dados coletados. Dá-se início assim a um processo de leitura dos dados 

armazenados pelo módulo de Armazenamento e transmissão desses 

dados empacotados em mensagens pelo módulo de Comunicação. Esse 

processo de transmissão é coordenado pelo módulo de Controle. 

  

Partindo-se desse modelo básico, as funcionalidades a serem implementadas por 

uma aplicação de monitoramento de sinais podem ser resumidas nos seguintes itens: 

• Modo de Configuração de forma a permitir que o médico ou mesmo o paciente 

defina o tipo de sinal a ser coletado e o intervalo de medição dos dados; 

• Coleta de sinais vitais provenientes de eletrodos presos ao corpo do paciente; 

• Processamento dos sinais capturados; 

• Armazenamento em memória dos dados coletados; 

• Comunicação entre o Monitor de Sinais e a Estação Base; 

• Transmissão dos dados para a Estação Base. 
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4.2 Análise e Projeto do TinyMonitor 

A análise e projeto do TinyMonitor consistiu do mapeamento das funcionalidades 

identificadas na Seção anterior em componentes TinyOS, construindo-se, assim, uma 

arquitetura de componentes. Essa arquitetura foi projetada de modo a ser coesa, 

concentrando as funcionalidades correlacionadas em um mesmo componente, e de baixo 

acoplamento, minimizando as dependências entre os componentes. Tais características 

tendem a produzir um sistema de fácil manutenção, reuso e extensibilidade. 

Ainda dentro dessa etapa, foi concebido o protocolo de comunicação entre o 

dispositivo sensor e a estação base. O protocolo permite que a estação base configure a 

ação do dispositivo, além de controlar a transmissão dos resultados obtidos.  

4.2.1 Diagrama de Classes do Modelo 

A arquitetura do sistema está representada no diagrama de classes da Figura 4.2. 

O diagrama de classes UML (Unified Modeling Language) tem por objetivo representar a 

estrutura de classes de um sistema orientado a objetos, bem como, os relacionamentos 

existentes entre elas. 

Vale salientar que para a utilização de um diagrama UML, originalmente 

destinado à modelagem baseada no paradigma orientado a objetos, foi necessário lançar 

mão dos recursos de estereótipos que permitiram a extensão de sua sintaxe básica de 

modo a representar os elementos do modelo de programação baseado em componentes do 

TinyOS. Na adaptação para o modelo baseado em componentes, os retângulos 

representam componentes e interfaces, enquanto a setas indicam a relação de utilização 

de uma interface por um componente.   
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Figura 4.2 – Diagrama de Classes do TinyMonitor 

A Figura 4.2 apresenta a estrutura básica do TinyMonitor. Nela, as três 

funcionalidades principais do sistema, a leitura de sinais, o armazenamento de dados e a 

comunicação são representadas por meio das interfaces LeitorSinais, 

GerenciadorArmazenamento e GerenciadorComunicacao. Para a criação de aplicações de 

monitoramento de sinais, como um monitor de sinais cardíacos, basta que sejam 

implementados componentes fornecedores dessas interfaces. 

Essas interfaces definem para cada funcionalidade um conjunto padrão de 

comandos e eventos, permitindo que componentes contendo diferentes implementações 

sejam integrados ao sistema de acordo com a necessidade das aplicações, bastando que as 

interfaces sejam respeitadas.  

O componente Controlador usa as três interfaces com a finalidade de coordenar os 

demais componentes do sistema para a execução das tarefas solicitadas pela Estação 

Base. Como o Controlador só tem conhecimento das interfaces, seu funcionamento 
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independe da implementação específica dos componentes que as fornecem em uma dada 

aplicação. Os elementos presentes na Figura 4.2 estão descritos nas subseções seguintes. 

4.2.1.1 Componente Controlador 

É a raiz da hierarquia de componentes do TinyMonitor. Esse componente é 

responsável por tratar os eventos gerados pelos demais componentes do sistema. O 

tratamento de eventos implica no acionamento (invocação de comandos) de outros 

componentes de modo que uma determinada funcionalidade seja realizada. 

Para desempenhar o seu papel, o componente controlador é usuário das três 

interfaces definidas para o TinyMonitor. Portanto é o componente mais sensível a 

modificações, necessitando de ajustes caso uma dessas interfaces seja alterada. 

No Controlador são implementadas e seguintes funcionalidades: 

• Interpretação da mensagem de configuração enviada pela Estação Base de modo a 

identificar o tipo de sinal e o intervalo de coleta; 

• Acionamento do componente coletor de sinais responsável pela coleta do tipo 

específico de sinal e configuração do intervalo de coleta; 

• Para cada amostra coletada determina a sua gravação no componente de 

armazenamento; 

• Ao término do intervalo de coleta solicita ao componente de comunicação o envio 

de uma mensagem indicativa à Estação Base; 

• Ao receber uma mensagem de solicitação de envio de dados para a Base, solicita 

o acesso aos dados gravados em memória e determina o envio dos dados pelo 

componente de comunicação. 

4.2.1.2 Interface LeitorSinais 

É a interface que especifica os comandos e eventos associados à captura de sinais. 

É utilizada pelo componente Controlador e implementada por componentes destinados à 

leitura e tratamento de sinais. A interface LeitorSinais encontra-se detalhada na Tabela 

4.1. 
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Tabela 4.1 - Interface LeitorSinais 

Item Descrição 

readInterval(numAmostras, taxa) 

Comando que inicia a coleta de dados. 

Especifica o número de amostras a serem 

coletadas e a taxa de amostragem. 

dataAvailable(dado) 
Evento disparado sempre que um valor 

encontra-se disponível. 

 

A interface LeitorSinais foi declarada no componente Controlador como uma 

interface parametrizada por um ID de oito bits. Esse recurso da linguagem nesC permite 

que até 256 componentes provedores da interface possam ser acoplados simultaneamente 

ao Controlador. 

4.2.1.3 Interface GerenciadorArmazenamento 

É a interface que especifica os comandos e eventos associados ao armazenamento 

de dados em memória. É utilizada pelo componente Controlador e implementada por 

componentes responsáveis pela alocação, escrita e acesso a dados. A interface 

GerenciadorArmazenamento é detalhada na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 - Interface GerenciadorArmazenamento 

Item Descrição 

alloc(tamanho) 

Comando que especifica o tamanho em 

bytes que deve ser reservado ao 

armazenamento de dados. 

allocComplete() 

Evento que sinaliza a disponibilidade da 

área em memória solicitada pelo comando 

alloc. 

store(dado) 
Comando que armazena em memória o 

valor passado como parâmetro. 

getPtr() 
Comando que retorna um ponteiro para a 

região de memória alocada. 

 

4.2.1.4 Interface GerenciadorComunicacao 

É a interface que especifica os comandos e eventos associados à recepção e 

transmissão de mensagens. É utilizada pelo componente Controlador e implementada por 

componentes que interagem com o subsistema de comunicação do TinyOS. A definição 

dessa interface foi baseada no protocolo (ver Seção 4.2.3) definido para a comunicação 

entre o dispositivo sensor e a estação base. A interface GerenciadorComunicacao é 

detalhada na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 - Interface GerenciadorComunicacao 

Item Descrição 

setupArrived(modo, tipoSinal, intervalo) 

Evento que sinaliza o recebimento de uma 

mensagem de setup contendo o indicativo 

do modo de captura de dados, o tipo do 

sinal a ser coletado e o intervalo de coleta. 

Esses parâmetros serão explicados com 

maior detalhe na Seção 4.2.3.  

sendSetupAck(okFalha) 

Comando que envia uma mensagem de 

confirmação. Esta mensagem indica a 

ocorrência de alguma falha durante o 

processo de coleta ou o sucesso na coleta 

dos dados (parâmetro okFalha). 

queryArrived(modo, tipoSinal) 

Evento que sinaliza o recebimento de uma 

mensagem de consulta (query). Uma 

mensagem de consulta deve conter um 

indicativo do modo de consulta e o tipo de 

sinal a ser recuperado. 

sendData(ptr, numAmostras) 

Comando que inicia o processo de 

transmissão dos dados armazenados em 

memória para a estação base. Recebe como 

argumentos um ponteiro para a região de 

memória onde se encontram os dados e o 

número de amostras a serem transmitidas. 
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4.2.2 Interação entre os Componentes 

A interação entre os componentes do TinyMonitor pode ser resumida em dois 

fluxos principais: o fluxo de aquisição de dados e o fluxo de transmissão de dados. Os 

fluxos são exemplificados através do uso de um componente leitor de sinais cardíacos   

(LeitorECG), mas as interações apresentadas se aplicam ao monitoramento de qualquer 

tipo de sinal, uma vez que os comandos e eventos são definidos nas interfaces.  

O fluxo de aquisição de dados é descrito no diagrama de seqüência apresentado na 

Figura 4.3. O diagrama de seqüência é utilizado na modelagem orientada a objetos para 

representar a seqüência de interação entre os objetos do sistema em tempo de execução. 

Aqui, o diagrama representa a interação entre componentes (retângulos) através da 

chamada de comandos e do disparo de eventos (setas).  

 

 

Figura 4.3 - Fluxo de aquisição de dados 

 

Na Figura 4.3, o componente GerenciadorComunicacaoM fornece a interface 

GerenciadorComunicacao, o componente GerenciadorArmazenamentoM fornece a 

interface GerenciadorArmazenamento e o LeitorECG fornece a interface LeitorSinais. A 
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implementação desses componentes encontra-se descrita na Seção 5.1.  

A interação começa com a chegada de uma mensagem de setup no componente 

GerenciadorComunicacaoM. Este, por sua vez, dispara um evento setupArrived para o 

Controlador. O Controlador valida os dados da mensagem e, de acordo com o tipo de 

sinal a ser coletado, solicita ao GerenciadorArmazenamentoM a alocação de um espaço 

em memória suficiente para armazenar os dados coletados no intervalo especificado. 

Uma vez concluída a alocação, o GerenciadorArmazenamentoM dispara o evento 

allocComplete. 

Recebendo a informação de que a memória já se encontra preparada para receber 

os dados a serem coletados, o Controlador invoca o comando readInterval do 

componente Leitor apropriado, no caso da Figura 4.3 foi chamado o LeitorECG. Para 

cada leitura realizada, o componente LeitorECG dispara o evento dataReady, passando o 

dado para o Controlador. Em seguida, o Controlador aciona o 

GerenciadorArmazenamentoM para armazenar o dado coletado. 

O fluxo de transmissão (ver Figura 4.4) inicia-se com a chegada de uma 

mensagem de consulta (query) no componente GerenciadorComunicacaoM. Este 

componente dispara então um evento queryArrived, sinalizando a chegada da consulta ao 

Controlador, que realiza a validação dos parâmetros passados. 
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Figura 4.4 - Fluxo de Transmissão 

 

Para completar o fluxo, o Controlador solicita ao GerencadorArmazenamentoM, 

por meio do comando getPtr, uma referência à área de memória onde se encontram os 

dados requisitados. Ao receber o ponteiro para os dados, o Controlador aciona o processo 

de envio dos dados coletados invocando o comando sendData do componente 

GerenciadorComunicacaoM, o qual realiza a transmissão das mensagens seguindo o 

protocolo especificado na Seção 4.2.3. 

4.2.3 Protocolo 

Para realizar a comunicação entre o monitor de sinais vitais e a estação base, foi 

definido um protocolo simples contendo os campos necessários para que as 

funcionalidades previstas para o sistema pudessem ser atendidas. Esse protocolo foi 

implementado sobre a pilha de protocolos de comunicação do TinyOS, a qual inclui 

apenas uma camada de enlace padrão, podendo ser acrescentadas camadas superiores de 

acordo com as necessidades das aplicações. 

O TinyOS implementa um protocolo de comunicação ponto a ponto (camada de 

enlace) denominado de Active Messages (AM) [21].  Active Messages é um paradigma de 

comunicação baseado em mensagens amplamente utilizado em sistemas de comunicação 
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paralela e distribuída. De acordo com este paradigma, cada mensagem contém o 

identificador da rotina de tratamento que será invocada quando a mensagem chegar ao 

destino. A utilização do protocolo AM na comunicação entre dispositivos embarcados 

proporciona uma melhor utilização de recursos, pois as aplicações não precisam estar 

constantemente verificando a chegada de mensagens. O formato do pacote de dados 

adotado pelo TinyOS é apresentado na parte superior da Figura 4.5. 

 

Protocolo da aplicação

29 bytes

 

Figura 4.5. Formato do quadro AM 

 

A descrição dos campos do protocolo AM é exibida na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4. Campos da mensagem do Active Message 

Campo Descrição 
Tamanho 

(bits) 

Addr Endereço de destino 16 

AM type Identificador da rotina de tratamento da 

mensagem. 

8 

Group Identificador do grupo (não usado) 8 

Len Tamanho da mensagem em bytes 8 

Data Campo de dados 232 (29 bytes) 
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CRC Controle de erro 16 

 

Do ponto de vista da aplicação, o campo mais importante é o data. É nele que são 

definidos os campos dos protocolos específicos das aplicações, respeitando-se um limite 

de vinte e nove bytes. 

O TinyOS não define um algoritmo de roteamento padrão, uma vez que as 

características específicas de cada aplicação tendem a determinar estratégias de 

roteamento distintas. Para o caso do sistema de monitoramento de sinais vitais, 

inicialmente está prevista apenas a comunicação ponto a ponto entre o monitor e a 

estação base, não sendo, portanto, necessária a utilização de um componente de 

roteamento. 

As trocas de mensagens entre o dispositivo sensor e a estação base, assim como, 

os campos que constituem essas mensagens estão descritos nas subseções seguintes. 

4.2.3.1 Modos de Operação 

O protocolo definido para o TinyMonitor possui três modos de operação: 

• Modo 1 – É o modo de configuração do sistema. Inclui a mensagem de 

setup e a respectiva mensagem de reconhecimento. 

• Modo 2 – É modo de consulta de dados. Inicia-se com uma mensagem de 

consulta, a qual é respondida com uma mensagem indicando o número de 

amostras disponíveis para transmissão. 

• Modo 3 – É o modo de transmissão de dados. Nele, o dispositivo monitor 

envia uma seqüência de mensagens para a estação base contendo os dados 

coletados. 

As mensagens trocadas em cada modo de operação são descritas nas seções 

seguintes.  

4.2.3.2 Setup do Dispositivo Sensor 

A Figura 4.6 apresenta a troca de mensagens relacionadas ao processo de setup do 

dispositivo sensor. Inicialmente, a estação base envia uma setupMsg para o dispositivo 
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sensor. Este, após realizar a coleta ou ao detectar algum erro, responde com uma 

setupAckMsg indicando o sucesso ou falha na execução da operação. 

 

D ispositivo Sensor Estação Base

setupM sg

setupAckM sg

 

Figura 4.6 - Setup do dispositivo sensor 

 

Os campos das mensagens setupMsg e setupAckMsg encontram-se descritos na 

Tabela 7 e na Tabela 4.6, respectivamente. 

Tabela 4.5 - Campos da SetupMsg 

Campo Descrição Tamanho (bits) Valores 

Modo 
Modo de operação 

(modo 1). 
8 

 

1 

 

TipoSinal Tipo de sinal a ser 

coletado. 

8 0 = ECG 

1 = Freq. Cardíaca 

Intervalo Tempo de coleta. 16 - 

Param1 Campo não usado. 16 - 

Param2 Campo não usado. 16 - 
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Os campos Param1 e Param2 não estão sendo usados nesta versão do framework, 

podendo ser úteis caso haja a necessidade de mais parâmetros além do tempo de coleta 

para a configuração do dispositivo.  

Tabela 4.6 - Campos da SetupAckMsg 

Campo Descrição Tamanho (bits) Valores 

Modo 
Modo de operação 

(modo 1). 
8 

 

1 

 

OkFalha 

Indica o sucesso ou 

fracasso da operação 

de coleta. 

8 
0 = Sucesso 

1 = Falha 

 

4.2.3.3 Consulta (query) 

Uma vez recebida uma setupAckMsg indicativa de sucesso pela estação base, 

inicia-se o modo de consulta. A Figura 4.7 apresenta a troca de mensagens relacionadas à 

consulta dos dados coletados pelo dispositivo sensor. Inicialmente, a estação base envia 

uma queryMsg para o dispositivo sensor. Este, após verificar se os dados referentes ao 

sinal solicitado na consulta estão disponíveis, responde com uma queryAckMsg indicando 

o início da transmissão dos dados ou se houve alguma falha. 
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D isp o s itiv o S e n so r E s ta ç ã o B a se

q u e r y M sg

q u e ry A c k M sg

 

Figura 4.7 – Consulta 

 

Os campos das mensagens queryMsg e queryAckMsg encontram-se descritos na 

Tabela 4.7 e na Tabela 4.8, respectivamente. 

 

Tabela 4.7 - Campos da QueryMsg 

Campo Descrição Tamanho (bits) Valores 

Modo 
Modo de operação 

(modo 2). 
8 

 

2 

 

TipoSinal 
Tipo de sinal a ser 

transmitido. 
8 

0 = ECG 

1 = Freq. Cardíaca 

LerApagar 

Indica se os dados 

serão transmitidos ou 

apagados da memória. 

8 
0 = Ler 

1 = Apagar 
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Tabela 4.8 - Campos da QueryAckMsg 

Campo Descrição Tamanho (bits) Valores 

Modo 
Modo de operação 

(modo 2). 
8 

 

2 

 

OkFalha 
Indica se a consulta 

foi válida. 
8 

0 = Sucesso 

1 = Falha 

NumAmostras 
Número de amostras a 

ser transmitido. 
16 - 

 

4.2.3.4 Transmissão das amostras 

Ao receber uma queryAckMsg indicativa de sucesso, a estação base inicia o modo 

de transmissão de dados. A Figura 4.8 apresenta a troca de mensagens relacionadas à 

transmissão dos dados coletados pelo dispositivo sensor. Inicialmente, a estação base 

envia uma nextMsg solicitando o envio da próxima mensagem de dados pelo dispositivo 

sensor. Este responde com uma dataMsg preenchida com treze amostras de dois bytes 

cada, preenchendo o tamanho máximo da mensagem do protocolo Active Messages. Esse 

processo é repetido até que todas as amostras armazenadas sejam transmitidas. 
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Dispositivo Sensor Estação Base

nextMsg

dataMsg

 

Figura 4.8 - Transmissão das amostras 

 

Os campos das mensagens nextMsg e dataMsg encontram-se descritos na Tabela 

4.9 e na Tabela 4.10, respectivamente. 
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Tabela 4.9 - Campos da NextMsg 

Campo Descrição Tamanho (bits) Valores 

Modo 
Modo de operação 

(modo 3). 
8 3 

OkFalha 

Indica se deve haver 

retransmissão da 

mensagem anterior ou 

a transmissão da 

seguinte. 

8 
0 = Sucesso 

1 = Falha 

 

 

Tabela 4.10 - Campos da DataMsg 

Campo Descrição Tamanho (bits) Valores 

Modo 
Modo de operação 

(modo 3). 
16 3 

Dados 

Espaço para a 

transmissão de treze 

amostras. 

208 
- 

 

 

4.3 Estendendo o Ambiente de Simulação do TinyOS 

O ambiente de simulação do TinyOS, conforme descrito na Seção 3.2, pode ser 

estendido de modo a prover meios de interação do usuário com a simulação. Essa 

extensão se dá por meio da adição de plugins ao ambiente gráfico TinyViz. 

Um plugin nada mais é do que uma classe Java que descende da hierarquia de 

classes apresentada na Figura 4.9. A hierarquia tem como raiz a classe abstrata Plugin, a 

qual declara os métodos register e handleEvent. O primeiro registra o plugin no 
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framework de execução do TinyViz, enquanto o segundo permite que sejam tratados os 

eventos gerados pela simulação, como por exemplo, a transmissão de uma mensagem. 

 

 

 

Figura 4.9 - Hierarquia de classes de plugins 

 

A subclasse imediata é a GuiPlugin, que acrescenta os métodos de tratamento 

gráfico. Os plugins específicos devem estender a classe GuiPlugin, fornecendo 

implementações para os métodos register e handleEvent. Nas subseções seguintes são 

descritos os plugins desenvolvidos para a simulação do TinyMonitor. 

 

4.3.1 InputFromFilePlugin 

O plugin InputFromFile foi desenvolvido com o intuito de fornecer à simulação 

uma entrada de dados não randômica (padrão do TOSSIM). Por meio desse plugin, cada 

solicitação de leitura de valor a partir do conversor A/D, o qual está sendo emulado pelo 

TOSSIM, resulta na leitura de um valor armazenado em arquivo. 
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Para a realização dos estudos de caso (Seções 5.1 e 5.2), foram elaborados 

arquivos de dados contendo registros de sinais obtidos no repositório de sinais vitais 

Physionet [22]. A Tabela 4.11 apresenta as principais bases de sinais cardíacos presentes 

no Physionet. 

 

Tabela 4.11 - Bases da Dados do Physionet 

Base de Sinais Descrição 

ANSI 
Dez registros de curta duração para testar 

dispositivos de medição. 

MIT-BIH 
Registros de pacientes com arritmia obtidos 

no Boston’s Israel Hospital. 

QT-Database Cem registros de dois minutos de duração. 

Creighton University 
Registros de pacientes com fibrilação 

ventricular. 

 

4.3.2 TinyMonitorPlugin 

O TinyMonitorPlugin foi concebido para fazer o papel, durante a simulação, da 

Estação Base. A Estação Base é emulada por meio de uma interface gráfica que 

possibilita ao usuário programar o dispositivo sensor, selecionando o tipo de sinal a ser 

coletado, assim como o intervalo de coleta, e visualizar os dados coletados. 

Internamente, o plugin implementa o protocolo descrito na Seção 4.2.3, cuidando 

da transmissão das mensagens de setup, query e da recepção das mensagens contendo os 

dados coletados pelo dispositivo sensor. No Capítulo 6, as imagens da interface gráfica 

são exibidas juntamente com os resultados da simulação. 
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Capítulo 5 

Construção de Aplicações de 

Monitoramento de Sinais a partir do 

TinyMonitor 

 

Como estudo de caso para o TinyMonitor, foi construída uma aplicação para 

coleta de sinais eletrocardiográficos (Estudo de Caso 1). Essa aplicação foi então 

estendida para coletar a freqüência cardíaca (Estudo de Caso 2), de forma a se verificar a 

facilidade com que o TinyMonitor pode incorporar novas funcionalidades. 

5.1 Estudo de Caso 1: ECG 

O Eletrocardiograma (ECG) é o registro gráfico, através de um traçado, dos 

fenômenos elétricos resultantes da atividade do músculo cardíaco. Como pode-se 

observar na Figura 5.1, o sinal eletrocardiográfico apresenta uma série de estruturas 

características tais como a onda P, o complexo QRS e a onda T, cada uma delas 

representando uma etapa do processo de ativação elétrica do músculo cardíaco.  

Os sinais eletrocardiográficos são obtidos por meio de eletrodos fixados ao corpo 

do paciente. A análise do ECG se constitui em um valioso instrumento na prática clínica, 

possibilitando o diagnóstico de inúmeros distúrbios cardíacos por meio da verificação de 
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perturbações nos padrões elétricos normais do coração. 

 

Figura 5.1 – Eletrocardiograma 

 

Para construir a aplicação de monitoramento de ECG, componentes fornecedores 

das interfaces LeitorSinais, GerenciadorArmazenamento e GerenciadorComunicacao 

foram desenvolvidos, conforme exibido na Figura 5.2.  

 

Figura 5.2 - Diagrama de Classes do Monitor de ECG 

É importante destacar que apenas o componente LeitorECG é específico da 
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aplicação de monitoramento de ECG, mas os componentes de armazenamento e 

comunicação podem ser reutilizados para aplicações que monitorem qualquer outro tipo 

de sinal. Esses componentes são descritos nas subseções seguintes. 

5.1.1 LeitorECG 

O componente para leitura de sinais eletrocardiográficos, LeitorECG, foi 

desenvolvido como um provedor da interface LeitorSinais (ver Seção 4.2.1.2). Portanto, o 

componente deve fornecer uma implementação para o comando readInterval, o qual, no 

caso do componente LeitorECG, é responsável por configurar o timer do sistema 

(componente TimerC) para disparar de acordo com o taxa de amostragem especificada. 

A cada evento fired disparado pelo componente TimerC (ver Tabela 5.1), o 

LeitorECG lê um valor do sensor, por intermédio da interface ADC, fornecida pelo 

TinyOS para o acesso ao conversor analógico-digital, e dispara o evento dataAvailable 

contendo o valor lido. Como o componente Controlador é usuário da interface 

LeitorSinais, deve fornecer, portanto, uma rotina de tratamento para o evento 

dataAvailable.  

Na implementação atual, essa rotina cuida do armazenamento do valor lido, por 

meio da interface GerenciadorArmazenamento, e verifica o término do intervalo de 

leitura de modo a comunicar o final da coleta à estação base através da interface 

GerenciadorComunicacao. 

 

 

5.1.2 GerenciadorArmazenamentoM 

O componente GerenciadorArmazenamentoM é o provedor da interface 

GerenciadorArmazenamento, o que implica que este módulo é o responsável pela 

implementação dos comandos alloc, store e getPtr (ver Tabela 4.2). 

O processo de alocação de memória é realizado em split-phase, ou seja, o 

comando alloc dispara uma tarefa (task) do Sistema Operacional que é executada em 

background. Uma vez concluída a alocação, o evento allocComplete é disparado para 

sinalizar a disponibilidade da região de memória solicitada. A alocação dinâmica de 
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memória é realizada por meio da interface MemAlloc do TinyOS. 

Outra funcionalidade desse componente é o gerenciamento do armazenamento de 

dados através do comando store. Este comando cuida de todo o processo, bastando para o 

componente usuário passar apenas o dado a ser armazenado em memória. 

 

5.1.3 GerenciadorComunicacaoM 

O componente GerenciadorComunicacaoM é o provedor da interface 

GerenciadorComunicacao, fonecendo, assim, implementações para os comandos 

sendSetupAck e sendData (ver Tabela 4.3). 

Vale ressaltar que o comando sendData inicia o envio dos dados armazenados em 

memória, o que eventualmente irá requerer a transmissão de várias mensagens. Todo esse 

processo é controlado pelo componente GerenciadorComunicacaoM, o qual faz uso das 

interfaces de comunicação do TinyOS, a SendMsg e a ReceiveMsg. 

 

5.1.4 Componentes de infra-estrutura do TinyOS 

Os componentes do TinyMonitor fazem uso de interfaces fornecidas pelo TinyOS 

para a execução de tarefas de mais baixo nível, as quais geralmente requerem interação 

com o hardware. Essa interação com a plataforma de hardware por meio do TinyOS é 

uma das características que conferem uma maior portabilidade ao sistema. 

As interfaces e componentes de infra-estrutura do TinyOS  utilizados são 

apresentados na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Infra-estrutura do TinyOS 

Interface Componente Provedor Descrição 

ADC DemoSensorC 
Interação com o conversor 

A/D. 

Timer TimerC Timer do sistema. 

MemAlloc TinyAlloc 
Implementa a alocação 

dinâmica de memória. 
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SendMsg GenericCommPromiscuous Envio de mensagens. 

ReceiveMsg GenericCommPromiscuous Recebimento de mensagens. 

5.2 Estudo de Caso 2: Freqüência Cardíaca 

A freqüência cardíaca registra o número de batimentos realizados pelo músculo 

cardíaco em um dado intervalo de tempo. Sua extração baseia-se na contagem de pulsos 

no ECG. Uma forma de realizar essa contagem e traçar um valor limiar que caracterize a 

ocorrência do complexo QRS. O valor limiar é representado pela linha pontilhada, 

conforme mostra a Figura 5.3. 

 

 

 

Figura 5.3 - Extração da freqüência cardíaca 

Para a realização da coleta da freqüência cardíaca, foi necessário estender o 

sistema com a adição de mais um componente provedor da interface LeitorSinais, o 

LeitorFreq. Esse componente contém a lógica para a leitura de sinais cardíacos e extração 

da freqüência cardíaca. 

Para acoplar mais um componente leitor ao sistema foram realizados os seguintes 

passos: 

1. Implementação do novo componente (LeitorFreq) para leitura dos sinais e 

cálculo da freqüência; 
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2. Modificação do arquivo de configuração do sistema para conter a declaração 

do novo componente (LeitorFreq) e a conexão do mesmo ao Controlador. Esta 

modificação consta do acréscimo da seguinte linha: 

Controlador.LeitorSinais[1] -> LeitorFreq; 

A Figura 5.4 mostra a adição do componente LeitorFreq (em destaque) ao modelo 

de componentes apresentado no estudo de caso anterior.  

 

Figura 5.4 - Diagrama final do sistema 

A Seção seguinte detalha o componente LeitorFreq. 

5.2.1 LeitorFreq 

Assim como o componente LeitorECG, o componente LeitorFreq fornece uma 

implementação para o comando readInterval e dispara o evento dataReady conforme 

especificado na interface LeitorSinais (ver Tabela 4.1).  

Para realizar a coleta do sinal, o componente faz uso das interfaces Timer e ADC 
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providas por componentes do TinyOS. O LeitorFreq coleta as amostras de ECG e realiza 

a extração da freqüência cardíaca estabelecendo um valor limiar para a caracterização do 

pico. A cada pico detectado, um contador é incrementado até que a unidade de tempo 

(por exemplo, um minuto ou um segundo) se esgote, o que é indicado pelo disparo de um 

segundo Timer. Uma vez ocorrendo o disparo do Timer, o valor do contador, o qual 

representa a freqüência cardíaca naquela unidade de tempo, é repassado ao Controlador 

por meio do evento DataAvailable. 

 

O grafo final da implementação pode ser visto na Figura 5.5, onde os 

componentes são representados pelos nodos, os quais são ligados por setas que indicam o 

uso de uma interface.  

 

Figura 5.5 - Grafo de componentes do TinyMonitor 

Novos componentes de captura de sinais podem ser acoplados ao TinyMonitor ao 
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lado dos componentes já implementados seguindo o mesmo procedimento descrito para o 

componente LeitorFreq (em destaque). Na extremidade direita da figura estão 

representados os componentes da biblioteca do TinyOS usados na implementação. 
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Capítulo 6 

Resultados de Simulação 

 

O TinyMonitor foi simulado através do simulador Tossim. A Estação Base, incluindo a 

interface de controle e visualização de dados, foi simulada por meio do TinyViz. A 

Figura 6.1 mostra a interface de controle implementada pelo plugin TinyMonitorPlugin. 

 

 

Figura 6.1 - Interface de controle 

A interface de controle permite que o usuário selecione o sinal a ser coletado, o 

intervalo de coleta e envie a solicitação ao dispositivo sensor, clicando no botão Send 

Setup Msg. Uma vez que seja recebida uma SetupAckMsg indicativa de sucesso na coleta 

pela estação base, o botão Query data é habilitado, permitindo que o usuário  solicite o 

envio dos dados coletados. O plugin permite ainda a visualização dos dados coletados. 
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Os valores de entrada são fornecidos para o TOSSIM através do plugin 

InputFromFile (ver Seção 4.3.2), lendo a partir da base de dados QT-Database (ver 

Tabela 4.11). Esses valores são processados pelo TinyMonitor e transmitidos para a 

Estação Base (representada pelo plugin TinyMonitorPlugin). 

As telas da simulação dos estudos de caso do ECG e da Freqüência Cardíaca são 

apresentadas na Figura 6.2 e na Figura 6.3. 

 

 

Figura 6.2 - Visualização do eletrocardiograma em Volts por segundo 

 

A Figura 6.2 mostra um eletrocardiograma coletado em um intervalo de quinze 

segundos. Já a Figura 6.3 mostra a visualização da Freqüência Cardíaca, calculada em 

batimentos por segundo para facilitar a simulação, mensurada a partir da mesma base de 

dados. Como é de se esperar a partir do eletrocardiograma da Figura 6.2, a Freqüência 

Cardíaca oscila entre um e dois batimentos por segundo. 
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Figura 6.3 - Visualização da freqüência cardíaca em batimentos por segundo 

 

As medidas referentes a execução da simulação para a coleta de ECG, a qual foi 

executada em um Pentium IV com 512MB de memória RAM, encontram-se dispostos na 

Tabela 6.1 . 

 

Tabela 6.1 - Dados da simulação 

Intervalo de medição 15s 

Taxa de amostragem 250Hz 

Tempo total de simulação para aquisição e 

armazenamento 
4 min e 54s 

Tempo de simulação para a transmissão dos 

dados 
25 s 
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O tempo de simulação para aquisição e armazenamento inclui a abertura do 

arquivo contendo a base de sinais pelo InputFromFilePlugin para alimentação da 

simulação. O tempo gasto na simulação foi de aproximadamente vinte vezes o tempo real 

(quinze segundos).  

O tamanho do executável gerado e da ocupação de memória RAM e ROM, tendo 

como alvo o microcontrolador MSP430, são apresentados na Tabela 6.2. 

 

Tabela 6.2 - Resultado da compilação 

ROM 17680 bytes 

RAM 2024 bytes 

Main.exe 34 Kbytes 

 

 A quantidade de bytes ocupada na memória ROM inclui o código executável e as 

constantes. Já o espaço em RAM se refere às variáveis declaradas na aplicação. O 

arquivo Main.exe é o resultado da compilação e inclui, além do código e dados, 

informações de configuração.   
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Capítulo 7 

Conclusões 

 

Neste trabalho, apresentou-se o TinyMonitor, um framework para desenvolvimento de 

sistemas de monitoramento de sinais vitais baseado no sistema operacional TinyOS, o 

qual fornece um modelo de programação orientado a eventos e a componentes. O 

TinyMonitor foi concebido de modo a oferecer suporte ao desenvolvimento de sistemas 

de monitoramento de sinais vitais, uma vez que define componentes com as principais 

funcionalidades e características presentes em diversos sistemas de monitoramento 

pesquisados, tanto comerciais quanto acadêmicos. 

O TinyMonitor estrutura-se a partir de um modelo de componentes em que um 

componente de Controle requisita serviços (comandos) e recebe notificações (eventos) 

definidos por meio de interfaces. Cada interface agrupa comandos e eventos relacionados 

a uma determinada funcionalidade (aquisição de dados, armazenamento e transmissão), 

tornando mais fácil a inclusão de novos sinais, novas funcionalidades e diferentes meios 

de armazenamento e de transmissão. 

A capacidade de extensão do TinyMonitor foi avaliada através do 

desenvolvimento de uma aplicação de monitoramento de sinais eletrocardiográficos que 

foi posteriormente estendida para oferecer suporte ao monitoramento da freqüência 

cardíaca. 

Além de fornecer uma modelo de programação adequado aos propósitos deste 
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trabalho, a utilização do TinyOS foi também importante por fornecer recursos de 

simulação, uma biblioteca de componentes e suporte à compilação para várias 

plataformas de hardware.  

A contribuição esperada focou na obtenção de características de qualidade 

incomuns no projeto de software para sistemas desse tipo, conforme listado abaixo: 

• Modularidade – O uso de um modelo de programação baseada em 

componentes permitiu a construção de um software modular, em que as 

funcionalidades foram distribuídas no diversos componentes do sistema. Deste 

modo, cada componente concentra serviços de um determinado tipo 

(armazenamento ou comunicação, por exemplo), elevando a coesão e 

diminuindo o acoplamento entre os módulos. 

• Reusabilidade – Como conseqüência direta da modularidade do sistema, a 

reusabilidade dos componentes do sistema permite que novas aplicações 

façam uso dos componentes já implementados de acordo com a adequação das 

funcionalidades fornecidas, as quais são explicitadas por meio de suas 

interfaces. 

• Extensibilidade – O componente Controlador realiza suas atribuições fazendo 

uso de interfaces que especificam serviços fornecidos por outros componentes. 

Dessa forma, os componentes existentes podem ser substituídos por outros 

que, por exemplo, realizem comunicação wireless ou que coletem diferentes 

tipos de sinais, desde que continuem seguindo as especificações das 

respectivas interfaces. 

• Portabilidade – A portabilidade do sistema é garantida pelo TinyOS, uma vez 

que este abstrai as características específicas das plataformas, não sendo 

necessário modificar código para compilar visando diferentes plataformas de 

hardware. Vale salientar que a portabilidade das aplicações é limitada às 

plataformas suportadas pelo TinyOS (lista completa em [16]). 

 

 O modelo de componentes do TinyMonitor, além de oferecer a infra-estrutura 

básica para as funcionalidades presentes nos dispositivos de monitoramento remoto de 
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sinais, permite o fácil acréscimo de componentes para a aquisição de novos tipos de 

sinais vitais,  a reutilização de componentes de comunicação e armazenamento, assim 

como a geração de código executável para as plataforma de hardware suportadas pelo 

TinyOS.  

Como trabalho futuro, é importante avaliar o custo características obtidas no 

TinyMonitor, inclusive em função da adoção do sistema operacional TinyOS,  em termos 

do consumo de bateria, desempenho e ocupação de memória.  

Está também prevista a implementação de um protótipo físico do sistema, o qual 

será útil avaliar de forma mais precisa tanto a utilização de recursos da plataforma quanto 

a eficiência do protocolo de comunicação com a estação base, incluindo a adoção de 

comunicação wireless.  

A funcionalidade do protótipo do dispositivo de monitoramento poderá ser 

ampliada por meio do desenvolvimento e acréscimo de novos componentes para a coleta 

e tratamento de outros tipos de sinais vitais, tais como níveis glicose, freqüência 

respiratória e eletroencefalograma. 

A questão do tratamento em caso de falhas na operação do sistema, bem como 

durante a troca de mensagens com a estação base não foi enfatizada na versão atual do 

TinyMonitor, sendo também um aspecto a ser abordado em trabalhos futuros. 
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