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Resumo — A agricultura de precisão (AP), apoiada num vasto conjunto de tecno-

logias da informação, das comunicações e da electrónica, almeja contribuir para um

incremento no rendimento e na qualidade dos produtos agŕıcolas, de forma susten-

tada. Este tipo de práticas agŕıcolas só são posśıveis através do acompanhamento

cont́ınuo dos processos envolvidos. Os dados recolhidos no terreno, sobretudo através

de plataformas de aquisição de dados (PAD), permitem caracterizar a evolução das

culturas e, ao mesmo tempo, fornecer informação valiosa aos sistemas de apoio à

decisão que auxiliam na tomada de decisões na gestão de um terreno agŕıcola. No

entanto, os dados recolhidos de fontes diversas e heterogéneas de dados carecem do

necessário suporte capaz de lidar com a variedade de parâmetros micro-climatéricos,

do solo e das próprias plantas, bem como garantir a interoperabilidade relacionada

com os sensores e as próprias PAD.

Esta tese apresenta um conjunto de soluções tecnológicas de apoio a práticas de

AP. É descrita uma plataforma integrada de gestão de redes de sensores sem fios

(RSSF) assente no dispositivo Intelligent Precision Agriculture Gateway (iPAGAT)

que incorpora, para além de um motor de agregação, um sistema de integração

de dados e um gestor de RSSF baseado em IEEE 1451. Este conjunto de normas

facilita os processos de identificação e descrição electrónica dos sensores e respectivas

PAD por sistemas de alto-ńıvel e normaliza os processos de troca de dados. Com

suporte de comunicações sem fios compat́ıvel com IEEE 802.15.4/ZigBee, as tarefas

de instalação e configuração de uma PAD tornam-se processos simples e automáticos,

facilitando a sua integração.

Os vários ensaios realizados permitiram concluir que o iPAGAT, enquanto plataforma

de gestão de RSSF, constitui um produto tecnológico adequado para o processa-

mento de dados no local e um avanço tecnológico para aux́ılio das práticas de AP.

Palavras chave: recolha de dados, redes de sensores sem fios, gestão de dados he-

terogéneos, sistemas inteligentes de gestão de RSSF, serviços de middleware, ZigBee,

IEEE 802.15.4, IEEE 1451.
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Abstract — Precision agriculture (PA) is supported by a wide range of informa-

tion, communication and electronic technologies and aims to sustainably increase

crop yield and the quality of agricultural products. This agricultural pratices is

only possible through the continuous monitoring and management of the involved

processes. The data collected in the field, particularly through data acquisition plat-

forms (DAP), can characterize the evolution of crops and, at the same time, feed

valuable information to decision support systems (DSS) that assist in decision ma-

king in farm management. However, collected data from several and heterogeneous

sources lacks of required support capable of handling such variety of micro-climatic,

soil and plant parameters, as well as interoperability related to sensors and DAP.

This thesis presents a set of technology solutions to support PA practices. It is des-

cribed an integrated platform for managing wireless sensor networks (WSN) based

in the device Intelligent Precision Agriculture Gateway (iPAGAT) that incorporates,

besides an aggregation engine, a data integration system and a WSN manager based

on the IEEE 1451. Family of standards emerged to simplify the processes of iden-

tification and electronic description of sensors and respective DAP at higher level

and normalizes the data exchange process. With an IEEE 802.15.4/ZigBee com-

pliant support, installation tasks and configuration of a DAP become simple and

automated processes, simplifying its integration.

In field evaluation showed that iPAGAT, while WSN management platform, is a

suited technology product for field data processing and a technological breakthrough

to assist PA practices.

Keywords: data collecting, wireless sensor networks, heterogeneity data manage-

ment, WSN smart systems management, middleware services, ZigBee, IEEE 802.15.4,

IEEE 1451.
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2.2 Aquisição de amostras de temperatura para a detecção de geada com
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priedades da água e ao ambiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.11 Exemplo de uma PAD utilizada na monitorização de ecossistemas. . . 39
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MV Máquina virtual

NCAP Network Capable Application Processor

xxix



Sigla Expansão

NIST National Institute of Standards and Technology

NLDE NWK Layer Data Entity

NLDE-SAP NWK Layer Data Entity – Service Access Point

NLME NWK Layer Management Entity

NLME-SAP NWK Layer Management Entity – Service Access Point

O-QPSK Offset Quadrature Phase-Shift Keying

OFDM Orthogonal Frequency-Division Multiplexing

OTA Over-The-Air programming

PA Precision Agriculture

PAD Plataforma de Aquisição de Dados

PAN Personal Area Network

PCF Point Coordination Function

PDU Protocol Data Units

PHR PHY Header

PHY Camada f́ısica / PHYsical layer

PPDU PHY Protocol Data Units

PSDU PHY Service Data Unit

RDD Região Demarcada do Douro

RF Rádio-frequência / Radio Frequency

RFD Reduced Functional Device

RFID Radio Frequency Identification

RSSF Redes de Sensores Sem Fios

RSSI Received Signal Strength Indication

RTC Real Time Clock

SAD Sistema de Apoio à Decisão
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1 Introdução

A agricultura de precisão (AP) depende actualmente de soluções baseadas em tec-

nologias de informação, comunicação e de electrónica. Associadas a estas práticas

estão diversas questões tecnológicas, como a monitorização cont́ınua e localizada de

uma grande variedade de parâmetros que condicionam a evolução das plantas (clima,

solo, entre outros). Soluções de monitorização, como por exemplo plataformas de

aquisição de dados (PAD) auto suficientes, adequadas para o estudo da variabilidade

das culturas permitem um aumento de eficiência na gestão dos processos agŕıcolas

e têm disponibilizado informação essencial e mais precisa aos sistemas de apoio à

decisão (SAD). Neste caṕıtulo introduz-se o tema da AP e enquadram-se os objec-

tivos deste trabalho, que visa contribuir para a criação de produtos tecnológicos

inovadores que sustentem estas práticas.

1.1 Agricultura e viticultura de precisão

De acordo com Eden e J. (1928) os primeiros passos em termos de AP foram dados

um pouco antes do século XX. Foi sobretudo devido a Johnson et al. (1983), com o

1
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desenvolvimento do conceito de“custom prescribed tillage”1 que foram realizados os

primeiros trabalhos relativos ao conceito de AP. Segundo Stafford (2000), a primeira

aplicação de AP foi desenvolvida pela Soil Teq nos Estados Unidos (Fairchild, 1988),

que recorria a imagens aéreas e amostras do solo para produzir mapas usados na

aplicação de fertilizantes de uma forma variada (VRT — Variable Rate Technology)

consoante a necessidade de cada porção da área de cultivo, recorrendo a tecnologia

existente na altura (Robert, 2002).

Uma das tecnologia que mais impulsionou o conceito de AP foi o sistema de posi-

cionamento global (GPS), constitúıdo por uma constelação de 28 satélites (rede

NAVSTAR com 24 satélites activos e quatro de reserva) inicialmente lançados em

Fevereiro de 1978. Com o uso do GPS tornou-se posśıvel determinar a posição em

qualquer local da terra 24h por dia com uma precisão de alguns cent́ımetros.

O sistema GPS contribuiu para a possibilidade da georeferenciação de véıculos e

de zonas de cultivo passando a ser posśıvel uma correlação temporal e espacial no

interior das áreas de cultivo e entre os vários intervenientes no processo agŕıcola,

por forma, por exemplo, a perceber o impacto das decisões de gestão tomadas e

contribuindo para uma gestão mais precisa e localizada da evolução de uma cultura

agŕıcola (Auernhammer, 2001; Grisso et al., 2002).

Inicialmente e devido à falta de precisão e de licença para uso público, o sistema

GPS não era adequado para a orientação de véıculos dentro de um terreno agŕıcola

(em campo aberto ou estufa). Apenas no ińıcio dos anos 90 do século XX, com

o aumento do número de satélites colocados em órbita e com o aparecimento dos

primeiros receptores civis, o sistema finalmente se revelou fiável e com resolução

espacial para ser utilizado na orientação de véıculos (Stafford e Ambler, 1994).

Muitas vezes, e erradamente confundida como técnica de mapeamento da produ-

tividade de modo a obter zonas diferenciadas de actuação, a AP engloba um vasto

conjunto de tecnologias e processos. Embora não sendo uma tecnologia em si é vista

1Designa um conceito que sugere a utilização de práticas agŕıcolas de acordo com as necessidades
de uma cultura, dos solos e dos factores climatéricos.



1.1. AGRICULTURA E VITICULTURA DE PRECISÃO 3

como um conceito de gestão, tecnologicamente mais complexo que a agricultura

tradicional, tendo dado origem a vários campos de investigação (Nikkil et al., 2010).

Segundo Taylor e Whelan (1997), a AP é definida como “um sistema de produção

agŕıcola baseado na integração de informação desenvolvido para incrementar a longo

prazo a eficiência, rentabilidade e produtividade da produção agŕıcola localizada (in-

-situ) ou como um todo, ao mesmo tempo que se minimizam os impactos ambientais

e na vida animal”. A AP pode igualmente ser entendida por um ciclo de processos

que se inicia com a recolha de informação dos parâmetros que influenciam o de-

senvolvimento das espécies cultivadas. A plataforma de gestão multińıvel MACQU

(MAnagement and Control for QUality in greenhouses) sugerida por Sigrimis et al.

(1999), ilustrada na figura 1.1, é representativa da forma como a AP combina as

várias vertentes das TI num ciclo de monitorização cont́ınuo nos vários ńıveis de

desenvolvimento das plantas.

A monitorização das condições climatéricas e dos solos possibilita a recolha em tempo

real dos parâmetros que afectam o crescimento das plantas. Já a monitorização da

resposta biológica das plantas contribui para uma monitorização a médio prazo

que caracteriza a forma como a planta reage no tempo às condições climatéricas

e responde à aplicação diferenciada de nutrientes e pesticidas segundo os modelos

de produção (recorrendo sobretudo a tecnologias VRT, p. ex., aplicadores de fluxo

variável). A aplicação de nutrientes e pesticidas de acordo com as reais necessidades

das plantas e de acordo com a carência de cada zona de cultivo leva a uma redução de

gastos desnecessários e a um desenvolvimento mais focalizado e optimizado (Sigrimis

et al., 2001).

Durante a fase de cultivo de uma cultura é obtido um historial adquirido quer

pelos agricultores, quer pelos sistemas de monitorização. Na fase final é realizada

a colheita e o processamento dos produtos obtidos. Durante este processo é reco-

lhida informação que permite caracterizar o ńıvel de produtividade alcançado. Este

conjunto de informação forma uma base de conhecimento sobre a evolução espacial e

temporal das culturas e permite aos SAD o planeamento do ciclo de vida da cultura

e uma adaptação dos modelos de crescimento das plantas. Um SAD permite ainda
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clima

KBS

sistema de

supervisão e

de controlo

referência do

modelo,

controlo óp�mo

ou trajectórias

adapta�vas

clima no

edi!cio

agrícola

resposta

biológica

das plantas

funções de 

produção

biológica

base de dados

das necessidades

das plantas

produzir valor,

qualidade,

quan�dade,

oportunidade.

sensores avançados (fito-sens.)

ou modelos biológicos

monitorização a médio prazo

ensaios experimentais (i&d)

experiência do agricultor

modelos de produção

planeamento do ciclo 

de vida da cultura 

iden�ficação

do modelo

realimentação convencional

monitorização imediata

Sistema !sico

Figura 1.1 – Plataforma MACQU como sistema aberto para a implementação de técnicas de
controlo moderno e estratégias de planeamento e gestão. Adaptado de Sigrimis et al. (1999).

a construção de uma base de conhecimento obtida a partir da informação recolhida

nos ciclos de cultivo anteriores.

De acordo com Zhang et al. (2002) o impacto da AP na produção agŕıcola pode

ser avaliado em dois vectores: rentabilidade para os produtores, o que não é uma

área facilmente mensurável; e benef́ıcios ecológicos e ambientais para o público que

não têm sido avaliados sistematicamente (Lowenberg-DeBoer, 1997). No entanto,

são apontados vários desafios à adopção de AP, como as questões sócio-económicas

(custos e falta de recursos qualificados), agronómicas (falta de conhecimento do

próprio desenvolvimento fisiológico das plantas, uso incorrecto da informação e falta

de serviços agronómicos qualificados) e tecnológicas (equipamentos, sensores, soft-

ware, entre outros) (Stafford, 2000; Robert, 2002).
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Actualmente existem diferentes ramificações do conceito de AP. O conceito de AP

é usado nas práticas agŕıcolas para a agricultura em geral, enquanto outros ter-

mos se aplicam consoante as áreas mais espećıficas, como a viticultura de precisão

(VP) (Morais et al., 2008b), horticultura de precisão (Riquelme et al., 2009) e irri-

gação de precisão (Wall, 2001; Kim et al., 2008a).

Interessa nesta tese realçar a VP devido, sobretudo, à contextualização geográfica

onde este trabalho se insere. A região de Trás-os-Montes e Alto Douro caracteriza-

-se, topograficamente por zonas de grandes declives, onde o cultivo hort́ıcola, ao

contrário da viticultura é realizado apenas em culturas de pequenas dimensões. As

grandes áreas de cultivo são sobretudo de olival e vinha. Destacando-se por ser uma

região de produção vińıcola, a Região Demarcada do Douro (RDD) apresenta um

cenário de elevado potencial para implementação e ensaio de sistemas tecnológicos

integrados para suporte da VP e em particular com as diversas restrições que a

viticultura duriense coloca no desenvolvimento de propostas de soluções a este ńıvel.

A VP consiste num processo cont́ınuo que promove as práticas de gestão variada

em zonas de cultivo de vinha, recorrendo a tecnologias da informação (Bramley e

Lamb, 2003). As principais áreas de aplicação consistem no mapeamento remoto e

local da variabilidade dos solos e do copado das videiras, em orientação de véıculos

dentro da vinha durante o processo de cultivo, aplicação de pesticidas e apoio à

vindima (Bramley e Proffitt, 1999; Johnson, 2003).

Relativamente ao terreno agŕıcola, que se pode referir como parcelas no contexto da

VP, e no que diz respeito à RDD, este é constitúıdo por diversos sectores de vinha,

o que torna necessária uma monitorização distribúıda, ou seja, a implementação

de sistemas de monitorização em vários sectores para medir as condições micro-

climatéricas e do solo de várias parcelas.

É também sabido pelos viticultores que a produção vińıcola dentro de uma deter-

minada parcela é variável mas que, no entanto, a falta de aplicação de métodos

para medir essa variação tem feito com que as vinhas sejam tratadas de uma forma
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uniforme (Bramley, 2001; Bramley e Lamb, 2003). A utilização de sistemas de mo-

nitorização local perspectivam uma diferenciação e divisão das zonas de produção,

potenciadas pela variabilidade associada aos solos e aos parâmetros climatéricos que

afectam o desenvolvimento das videiras.

1.2 Variabilidade temporal e espacial

Uma das práticas mais frequentes associadas à AP/VP reside no estudo da variação

espacial e temporal das diferenças ou heterogeneidades que podem existir nos dis-

tintos sectores de uma cultura. O conceito de variabilidade é muito antigo, já que

o agricultor, melhor do que ninguém, sabe discernir e referenciar os locais onde a

produção de determinada planta ou fruto é maior ou menor, quer seja por uma maior

exposição solar quer pela utilização de solos mais ricos em nutrientes. Generica-

mente, o conhecimento emṕırico e tácito do agricultor teve, desde sempre, um papel

preponderante na escolha dos locais que reúnem melhores condições para determi-

nados tipos de culturas. Torna-se assim um grande desafio tecnológico subjacente

à AP/VP avaliar as necessidades espećıficas de cada sector produtivo. Só com uma

caracterização espacial e temporal do meio de cultivo se torna posśıvel uma gestão

mais rigorosa dos recursos dispońıveis; por exemplo, uma aplicação mais dirigida

e mais selectiva de pesticidas nas plantas ou a irrigação diferenciada das zonas de

cultivo.

Segundo Beckwith et al. (2004) as culturas agŕıcolas têm pelo menos duas idiossin-

crasias inerentes: os vários tipos de culturas possuem diferentes necessidades agŕı-

colas e têm associado um conjunto particular de práticas de gestão. Na AP/VP, ao

contrário dos processos agŕıcolas tradicionais, as áreas de cultivo são divididas em

várias zonas de cultivo, de acordo com necessidades espećıficas, ao ńıvel de nutri-

entes, solo, pesticidas a aplicar e outros factores que influenciam o desenvolvimento

das espécies cultivadas (Grisso et al., 2002). De facto, vários são os factores que

afectam o desenvolvimento das plantas como se ilustra na figura 1.2.
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Figura 1.2 – Alguns dos parâmetros monitorizados nos processos agŕıcolas associados ao
conceito de AP.

Diversos parâmetros relativos às condições climatéricas e dos solos que afectam o

desenvolvimento das plantas podem ser obtidos recorrendo a duas abordagens. Por

um lado, a recolha de imagens de satélite (p. ex., infravermelhos) ou de aviões

de uma determinada área agŕıcola para um pós-processamento e análise de mapas

de variabilidade. Por outro lado, a abordagem directa que recorre à colocação de

unidades de aquisição de dados nas áreas de interesse, o que tem motivado a inves-

tigação a ńıvel de sensores, dispositivos e equipamento (Camilli et al., 2007). Sem

um desenvolvimento significativo na tecnologia, na última metade do século passado,

não foi posśıvel ter em conta a variabilidade espacial dos solos devida ao aumento

das áreas de cultivo e da intensificação da produção (Stafford, 2000).

A agricultura, sendo um sistema ćıclico por natureza, é afectada pelas condições

f́ısicas, biológicas e climáticas. Factores como as propriedades do solo, os nutrientes

aplicados e o volume e biomassa das plantas contribuem para a variabilidade nos ter-

renos agŕıcolas. Estes factores podem ser monitorizados recorrendo a vários sensores

e tecnologias, fornecendo assim os dados considerados necessários para uma gestão

in-situ (no local) (Laliwala et al., 2006; Lee et al., 2010). Já no caso da detecção

de pragas, o acompanhamento pode ser baseado em processos mais complexos que
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exigem a correlação entre diferentes parâmetros climatéricos.

As práticas agŕıcolas influenciam a qualidade das colheitas, o que denota a im-

portância da sua implementação de acordo com as condições espećıficas de cada

local. A figura 1.3 ilustra um exemplo de mapa de vigor existente num vinhedo com

vista à adequação de técnicas de SSCM (Site-Specific Crop Management). Verifica-

-se uma grande variação no vigor das videiras ao longo da mesma parcela. A gestão

da cultura de uma forma localizada (SSCM) permite uma gestão diferenciada e

um aumento na eficiência dos processos agŕıcolas. Associada à experiência relativa

aos processos de produção, a SSCM possibilita a optimização da eficiência nos pro-

cessos produtivos, da qualidade e a minimização do impacto ambiental e do risco

(financeiro) (Taylor e Whelan, 1997).

0 10

metros

vigor

Baixo Médio Alto

Figura 1.3 – Mapa da variabilidade existente no vigor das videiras ao longo das parcelas de
um vinhedo. Verifica-se uma grande variação no vigor das videiras ao longo da mesma parcela.
Adaptado de Hall et al. (2002).

Gopalapillai et al. (1998) referem que uma das grandes dificuldades em implementar

as tecnologias VRT reside na carência de métodos de obtenção de uma forma con-

sistente e fidedigna de dados espaciais e temporais da variabilidade de uma cultura.

É importante referir que o estudo da variabilidade requer uma recolha massiva de

dados, pelo que as tecnologias de monitorização promovem e facilitam essa recolha,
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permitindo assim a construção de mapas de rendimento das culturas e a definição

dos perfis de crescimento das plantas numa determinada localização espacial. Para

se poder acompanhar a evolução das plantas, ao longo do seu ciclo de vegetativo, são

necessários sensores (e muitas vezes fito-sensores, que avaliam a evolução da massa

vegetal da planta) que monitorizam as condições de desenvolvimento ao longo do

tempo. Por seu lado, a vasta quantidade de dados heterogéneos recolhidos deverão,

posteriormente, ser incorporados nos planos de gestão agŕıcola e em práticas de

produção sustentáveis. Camilli et al. (2007) referem que a cont́ınua aquisição e

interpretação de dados é a chave para entender a variabilidade na produção.

1.3 Tecnologias de monitorização de dados hete-

rogéneos

Segundo Sun et al. (2010), a monitorização em tempo real de uma área agŕıcola

tem uma grande importância nas práticas de AP/VP, uma vez que o crescimento

das plantas é afectado directamente pelo ambiente que as rodeia. A AP/VP requer

que os processos de produção sejam estritamente controlados de acordo com as reais

necessidades das plantas, solo e condições ambientais de uma forma localizada. Cox

(2002) refere que “se não o podes medir, não o podes gerir”, o que aponta para a ne-

cessidade de monitorização dos vários parâmetros do solo, das plantas e parâmetros

micro-climatéricos já referidos, por forma a contribuir para o conceito de gestão

subjacente às práticas de AP/VP.

No entanto, a recolha e análise de amostras relativas ao solo e às plantas em la-

boratório implicam tempo e custos elevados (Mondal e Tewari, 2007). A utilização

de sensores e tecnologias que possibilitam a recolha de dados no local apresenta-se

como uma solução para auxiliar os processos de monitorização.

Uma das formas de recolha de dados que caracterizam uma cultura recorre à mo-

nitorização remota (remote sensing) através de imagens aéreas, em diferentes com-

primentos de onda do espectro electromagnético, o que permite a elaboração de
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diferentes ı́ndices que caracterizam aspectos como as propriedades do solo ou mesmo

das plantas (Lamb e Brown, 2001; Seelan et al., 2003; Cetin et al., 2005; Ma et al.,

2006; Ge et al., 2011).

Para além de dispendioso, o processo de monitorização remota carece de uma limi-

tação em termos de resolução na medição do parâmetro de interesse. O processo de

aquisição local permite uma maior resolução e precisão, uma vez que os parâmetros

de interesse poderão ser medidos no próprio objecto monitorizado. A utilização de

remote sensing, no contexto desta tese é vista como um tecnologia que complementa

algumas práticas de AP/VP nomeadamente a caracterização do solo adequando a

preparação da área de cultivo ou, em alguns casos de terrenos planos, uma caracte-

rização efectiva da área vegetal2.

Camilli et al. (2007) referem que a medição de parâmetros no local é essencial, recor-

rendo a equipamento estacionário (estações meteorológicas) ou através de equipa-

mentos portáteis, operados manualmente. Muitas vezes são utilizados sensores em-

bebidos nas próprias máquinas agŕıcolas e os dados são recolhidos enquanto estas

circulam pelo terreno agŕıcola (Steinberger et al., 2009). Servindo como meio com-

plementar de recolha de dados, as máquinas agŕıcolas fornecem grandes quantidades

de dados, embora apenas em determinadas alturas. Para uma monitorização cons-

tante e diária são necessários diferentes métodos de recolha de dados.

As redes de sensores sem fios (RSSF) são apontadas por Matese et al. (2009) como

uma tecnologia útil e ao mesmo tempo eficiente para fornecer uma monitorização

remota e em tempo real e cont́ınua para os sistemas de processamento e gestão da

produção. Neste contexto, a utilização de sensores ligados em rede facilita a recolha

e posterior integração de dados em SAD.

A utilização de sensores, embebidos ou conectados a simples sistemas de recolha de

dados, interligados numa rede sem fios, liberta os utilizadores da inconveniência de

utilização de fios condutores. Estes sistemas de recolha de dados trocam informação

entre eles e podem cobrir grandes áreas. As RSSF possibilitam que mesmo milhares

2Estas técnicas são dispendiosas e não são realizadas frequentemente.
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de sensores possam ser interligados de forma a partilhar dados e informação entre

utilizadores e aplicações (Lee, 2008).

Um dos grandes exemplos deste tipo de tecnologia que recorre extensivamente a

sensores são os sistemas de irrigação. Os sistemas de irrigação equipados com tecno-

logias VRT permitem uma melhor adequação da aplicação da rega, de acordo com

a variabilidade ao longo de uma área agŕıcola (Han et al., 2009), o que permite a

definição de estratégias eficientes de gestão de água. Na viticultura, onde ao longo da

mesma parcela pode existir grande variabilidade no vigor das videiras, a utilização

de sistemas baseados em TI, capazes de quantificar estas diferenças e ao mesmo

tempo ajustar os processos de actuação de acordo com essas variações, tornam-se

numa ferramenta importante para preservar os ecossistemas, reduzindo a aplicação

de fito-fármacos e nutrientes (Gil et al., 2007).

Auernhammer (2001) refere que o mapeamento e a aproximação por sensores, na

prática, têm tido uma utilização limitada, apontando algumas razões para que tal

aconteça: o mapeamento manual requer uma mão de obra intensiva e especiali-

zada, dada a falta de suporte técnico dispońıvel; a precisão dos dados recolhidos

remotamente é, ainda, considerada insatisfatória; os sensores utilizados para recolher

informação espacial não permitem as aplicações localizadas em relação às plantas; as

aproximações baseadas em análise de imagens continuam dependentes de requisitos

de processamento elevados. Estas observações permitem considerar as RSSF como

uma posśıvel tecnologia adequada para a monitorização mais focalizada nas plantas.

Contudo, continua em falta a articulação dos sistemas tecnológicos com todo o

conhecimento do desenvolvimento das plantas, o que corrobora as afirmações de

Kitchen (2008) quando refere que: “parece evidente que a adopção de PA tem sido

dificultada, em parte, devido à falta de produtos que reúnam a engenharia e a

agronomia”.
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1.4 Motivação e objectivos

A evolução das tecnologias da electrónica e das comunicações sem fios, bem como o

desenvolvimento de dispositivos electrónicos de baixo custo e de baixo consumo tem

levado a um aumento da proliferação e integração de serviços nas mais diversas áreas.

No que diz respeito à agricultura, nomeadamente no conceito de AP/VP, a utilização

de RSSF tem um papel cada vez mais importante e apresenta-se como um desafio

no que diz respeito à proliferação de sistemas autónomos de aquisição de dados

interligados com plataformas de gestão, decisão e actuação. Actualmente, estas

tecnologias encontram-se muito pouco disseminadas e estabelecidas nas práticas e

explorações agŕıcolas (Kitchen, 2008).

A monitorização de áreas agŕıcolas, figura 1.4, é um processo complexo devido a

factores como a falta de infraestruturas que forneçam energia ou capacidade de

comunicação às PADs (Fukatsu e Hirafuji, 2005). Torna-se assim crucial o desen-

volvimento de sistemas de gestão de dados e PAD dotados com as caracteŕısticas

necessárias para o funcionamento em condições consideradas adversas.

A heterogeneidade associada aos sensores utilizados nos processos agŕıcolas tornam

igualmente a localização, extracção e agregação de dados muito mais dif́ıcil nos

elementos de aquisição e sincronização (sinknodes). Estas dificuldades impõem a

necessidade de técnicas de integração e agregação de dados mais eficientes (Ibrahim

et al., 2005).

Enquadrado numa equipa multidisciplinar que tem procurado apresentar soluções

tecnológicas de monitorização de parâmetros climatéricos na RDD, este trabalho

é motivado pela carência de soluções tecnológicas idealizadas para contextos de

práticas de AP/VP de utilização simples. São para isso necessários o desenvolvi-

mento de métodos automatizados e fáceis de usar que permitam a implementação

de sistemas de recolha e gestão de dados.

Assim, este trabalho assenta em três vectores fundamentais:
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Figura 1.4 – RSSF enquadradas na monitorização distribúıda de áreas agŕıcolas. Adaptado
de Morais et al. (2008a)

• Comunicação — A cobertura de grandes áreas introduz dificuldades na uti-

lização de sistemas de monitorização ligados em rede através de fios. Neste

sentido, as RSSF apresentam-se como uma solução que dota os sensores de

capacidade de comunicação sem fios. Questões como a redução do consumo

de energia durante as comunicações das PAD, o encaminhamento de men-

sagens entre dezenas, centenas ou mesmo milhares de elementos de uma rede

e a organização dos mesmos no terreno agŕıcola necessitam de protocolos de

comunicação robustos e fiáveis. Tecnologias como o IEEE 802.15.4/ZigBee sur-

giram com o intuito de normalizar as comunicações entre grandes quantidades

de dispositivos desde o ńıvel f́ısico até ao ńıvel aplicacional;

• Normalização — A multiplicidade de especificações de rede, incompat́ıveis en-

tre elas, as distintas PAD e os vários tipos de parâmetros a monitorizar num

contexto de AP/VP tornam a integração de sensores um processo complexo.
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A introdução do conjunto de normas IEEE 1451 em AP/VP permitirá um

suporte normalizado para o envio de comandos para uma RSSF e facilitará o

processo de auto-identificação recorrendo a folhas de dados digitais que per-

mitem identificar um sensor ou PAD num sistema IEEE 1451. Ao mesmo

tempo, um sistema normalizado, materializado num gateway responsável pela

coordenação das redes de sensores de um modo inteligente, permitirá responder

às questões relativas ao suporte da disparidade de dados resultante das fontes

de dados (i.e, sensores), contribuindo desta forma para uma flexibilidade au-

mentada comparativamente aos tradicionais sistemas de monitorização;

• Gestão local — Abrangendo uma grande quantidade de dados heterogéneos, a

monitorização em cenários de AP/VP requer sistemas que efectuem a recolha

de dados e a sua disponibilização de uma forma encapsulada e transparente

para o utilizador final. Desta forma pretende-se assim que a gestão de uma

rede de monitorização, nas áreas agŕıcolas, que incorpora protocolos e tecno-

logias normalizadas contribua significativamente para a disponibilização de

informação sumarizada, sob a forma de um sistema de integração, e ao mesmo

tempo esteja acesśıvel aos principais intervenientes nas práticas agŕıcolas, neste

caso, os próprios agricultores.

Este trabalho aborda a questão da monitorização de dados em cenários de AP/VP

como um todo, isto é, apresenta soluções que cobrem a recolha de dados heterogéneos,

o seu transporte no seio de uma rede emalhada, até ao seu processamento, ar-

mazenamento e posterior disponibilização sob a forma de serviços integrados de

dados/informação.

Seguindo um conceito de quinta agŕıcola sem fios, importa deste modo a carac-

terização de redes sem fios do tipo ad-hoc adequadas à monitorização dos vários

parâmetros de interesse nos ambientes t́ıpicos de uma quinta no sentido de se obter

uma gestão eficiente dos processos agŕıcolas em causa.

Conceber tecnologia de RSSF para monitorização em ambientes agŕıcolas, sobe-

jamente conhecidos da perspectiva de sistemas electrónicos, por serem ambientes
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agressivos, ao mesmo tempo, apresentar os vários aspectos e factores que dificultam

a monitorização em cenário agŕıcola.

Potenciar a utilização de sensores na agricultura, no entanto, tendo em conta que

grandes quantidades de dados que podem advir da utilização de RSSF em áreas

agŕıcolas não se traduz efectivamente em qualidade de informação.

Desenvolvimento dos módulos necessários a um sistema de integração de dados base-

ado em software de middleware que possibilite a recolha de dados de diversas fontes

(sensores) caracterizadas pela sua heterogeneidade.

A utilização de tecnologias normalizadas, como o IEEE 1451, requer um estudo

pormenorizado. Ao mesmo tempo, para a sua aplicação em plataformas e sistemas

de aquisição de dados, torna-se necessário o desenvolvimento de ferramentas de

suporte, inexistentes até ao momento.

1.5 Principais contributos

Os contributos deste trabalho inscrevem-se genericamente no desenvolvimento de

produtos tecnológicos de apoio às práticas de AP/VP, em particular na RDD, que

permitem a redução dos entraves e tempo dispendido nos procedimentos de in-

stalação e manutenção de um sistema integrado de monitorização. No domı́nio

cient́ıfico salienta-se um conjunto de inovações levadas a cabo no Laboratório de

Processamento de Sinal e Biotelemetria da ECT (Escola de Ciências e Tecnologia)

e, posteriormente, numa vinha disponibilizada para os vários ensaios de validação

realizados. O desenvolvimento de uma plataforma de recolha e gestão de dados de

sensores integradas em rede IEEE 802.15.4/ZigBee e a adição do conjunto de normas

IEEE 1451 permitiu criar um conjunto “plug and play” que permitiu simplificar a

configuração de uma RSSF e a recolha de dados de diversas fontes heterogéneas no

sentido da sua integração.

Os trabalhos publicados mais relevantes neste âmbito, foram:
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Morais, R., Fernandes, M. A., Matos, S. G., Serôdio, C., Ferreira, P., e Reis,

M. (2008). A ZigBee multi-powered wireless acquisition device for remote

sensing applications in precision viticulture. Computers and Electronics in

Agriculture, 62(2):94 – 106.

Este trabalho contribuiu com o desenvolvimento de uma arquitectura de software

baseada nas PAD (MPWiNodeZ — Multi Powered Wireless Node ZigBee) com co-

municações segundo a norma IEEE 802.15.4/ZigBee. Seguindo uma topologia em

malha em que os elementos da RSSF reencaminham os dados até um elemento cen-

tralizado (coordenador de rede), foi conduzido um conjunto de ensaios energéticos e

de comunicação que permitiram validar a arquitectura de rede proposta, bem como a

plataforma MPWiNodeZ para recolha de dados em terrenos agŕıcolas. É apresentada

uma forma de gestão e configuração da RSSF recorrendo a regras simples (4 bytes)

enviadas para os dispositivos de aquisição através da rede sem fios. Este trabalho

foi também coincidente com a estabilização (correcção de bugs) da stack ZigBee

da Jennic. Tendo-se obtido excelentes resultados de consumo após a optimização

da referida stack. Citações em 11/10/2012: WebofScience R⃝ citações: 40; Scopus

citações: 68.

Morais, R., Matos, S. G., Fernandes, M. A., Valente, A. L., Soares, S. F., Fer-

reira, P., e Reis, M. (2008). Sun, wind and water flow as energy supply for

small stationary data acquisition platforms. Computers and Electronics in

Agriculture, 64(2):120 – 132.

Este trabalho, realizado a par do anterior, analisa a utilização de diversas fontes

de energia (vento, radiação solar e movimento de água) como formas de energia

que permitem alimentar as PAD MPWiNodeZ numa rede emalhada. A principal

contribuição desta Tese neste artigo foi ao ńıvel da implementação e optimização da

camada aplicacional da pilha protocolar IEEE 802.15.4/ZigBee, por forma a realizar

os processos de recolha de dados e ao mesmo tempo minimizando o consumo de

energia nas PAD. Citações em 11/10/2012: WebofScience R⃝ citações: 14; Scopus

citações: 30.
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Cunha, C. R., Peres, E., Morais, R., Oliveira, A. A., Matos, S. G., Fernandes,

M. A., Ferreira, P. J. S. G., e Reis, M. J. C. S. (2010). The use of mobile

devices with multi-tag technologies for an overall contextualized vineyard

management. Computers and Electronics in Agriculture, 73:154–164.

Este trabalho descreve uma plataforma orientada aos serviços para a viticultura

como suporte de informação utilizada em dispositivos móveis para a gestão contex-

tualizada e distribúıda de um vinhedo. Foi criada uma plataforma de gestão que

disponibilizou os dados climatéricos recolhidos por uma RSSF, possibilitando a sua

visualização em dispositivos móveis através do recurso a tags visuais colocadas ao

longo das parcelas da vinha. Os dados adquiridos contribúıram para a elaboração

de registos agŕıcolas mais precisos, aproximando a tecnologia às práticas agŕıcolas

locais. Citações em 11/10/2012: WebofScience R⃝ citações: 8; Scopus citações: 12.

Peres, E., Fernandes, M. A., Morais, R., Cunha, C. R., López, J. A., Matos,

S. R., Ferreira, P., e Reis, M. (2011). An autonomous intelligent gateway

infrastructure for in-field processing in precision viticulture. Computers

and Electronics in Agriculture, 78(2):176 – 187.

Este artigo descreve uma infraestrutura inteligente para processamento local em

AP/VP (iPAGAT — Intelligent Precision Agriculture Gateway). O iPAGAT é cons-

titúıdo por um motor de agregação que preenche uma base de dados com dados

climatéricos recolhidos por uma RSSF baseada nas PAD MPWiNodeZ. A publicação

apresenta os primeiros passos para a elaboração de uma plataforma de software e

hardware local para gestão de uma RSSF reduzindo a separação entre os sensores e

os sistemas de decisão. É apresentado um sistema de gestão da base de dados assente

numa base de dados relacional desenhada para recolha de dados heterogéneos de um

terreno agŕıcola. Um gestor de RSSF permitiu gerir a troca de dados e comandos

entre a RSSF e o iPAGAT, tendo evolúıdo, posteriormente neste trabalho, para

um elemento NCAP (Network Capable Application Processor) segundo a famı́lia

de normas IEEE 1451. Os resultados obtidos permitiram verificar que o iPAGAT

aumenta globalmente a inteligência da RSSF e executa tarefas de processamento de

dados a um ńıvel intermédio, distribuindo a carga de processamento ao longo do
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sistema de monitorização.

Matos, S. R.G., Fernandes, M. A, Reis, M., Morais, R., López, J., e Soto, F.

(2012). An Interactive GUI Tool to Create and Validate IEEE 1451 Smart

Sensors TEDS. In The Annual Seminar on Automation, Industrial Electronics and

Instrumentation (SAAEI 12, Nineteenth Edition).

Durante o desenvolvimento deste trabalho, nomeadamente no que diz respeito à

adopção do conjunto de normas IEEE 1451, foi necessária a produção de ferramentas

que auxiliem os processos de configuração e instalação dos sensores e respectivas

PAD. Nesse sentido foi apresentada a ferramenta de criação e validação de folhas de

dados (TEDS — Transducer Electronic Data Sheet) 3 segundo a norma IEEE 1451.

Esta ferramenta assenta numa base de dados relacional que armazena os parâmetros

relativos a várias PAD e um conjunto de dados definidos pela famı́lia de normas

IEEE 1451 utilizada na criação dos TEDS.

Fernandes, M. A, Matos, S. R.G., Peres, E., Cunha, C. R., López, J. A., Ferreira,

P., Reis, M., Morais, R. (2012). A IEEE 1451 compliant in-field gateway for

IEEE 802.15.4/ZigBee wireless sensor networks management in precision

viticulture practices. submetido a Computers and Electronics in Agriculture.

Este artigo resume o trabalho apresentado nesta tese ao ńıvel da gestão de uma

RSSF IEEE 802.15.4/ZigBee, recorrendo a um gateway localizado na área agŕıcola

(iPAGAT) sobre IEEE 1451. É apresentado um conjunto de procedimentos que

facilitam a gestão de dados heterogéneos e é, no melhor do nosso conhecimento e à

data, considerado como um dos primeiros que descrevem uma implementação prática

e completa da norma IEEE 1451 em aplicações de AP/VP, o que possibilita novas

aplicações neste âmbito. A incorporação dos serviços IEEE 1451 nos dispositivos de

aquisição de dados permitiu a utilização de TEDS para todos os sensores usados,

dispensando os utilizadores dos procedimentos de configuração.

3Os dispositivos dotados com as normas IEEE 1451 possuem uma identificação digital ou TEDS.
Estes consistem em tabelas digitais de dados com informação espećıfica de cada um dos transdutores
ligados ao TIM e também do próprio TIM. Fazem parte dessa informação parâmetros como: nome
do transdutor; grandezas de medição; parâmetros de calibração; limites mensuráveis; tempos de
aquisição; entre outros.
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Além dos artigos publicados foi também organizado e leccionado o curso Redes de

sensores sem fios (WSN) em contexto de agricultura de precisão. Este

foi leccionado no âmbito do programa doutoral de Tecnologias da Informação e Co-

municação da UPCT (Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena, Espanha),

com a duração de 15 horas. Constituição da equipa responsável: Raul Morais dos

Santos, Samuel Matos e Miguel Fernandes.

1.6 Organização da tese

Este documento encontra-se estruturado em seis caṕıtulos. Este primeiro caṕıtulo,

introdutório, pretendeu apresentar o conceito de AP/VP e abordar algumas das suas

especificidades, onde as tecnologias de informação, da electrónica e das comunicações

podem contribuir para a melhoria dos processos agŕıcolas.

O segundo caṕıtulo aborda as RSSF como a tecnologia de eleição para a monitoriza-

ção das mais d́ıspares grandezas de relevo nos processos agŕıcolas, numa perspectiva

global de AP e em particular de VP. São abordados os dispositivos mais comuns e as

restrições a que estão sujeitos, arquitecturas de redes posśıveis de serem utilizadas

em ambientes agressivos, como o é um ambiente agŕıcola ao ar livre, e de que forma

estas redes podem ser utilizadas na monitorização local de grandezas climáticas.

Neste caṕıtulo são ainda abordadas as normas comumente utilizadas com este tipo

de tecnologia.

O terceiro caṕıtulo foi reservado à concepção de uma infra-estrutura de gestão local

de redes de sensores sem fios. Nele são tecidas as considerações julgadas necessárias

à gestão de RSSF com coordenador, as suas regras de funcionamento e a forma de

como os dados recolhidos são agregados de modo a preencher uma base de dados

local com vista à disponibilização desta informação para entidades superiores. São

apresentados os componentes de abstracção e de suporte à gestão da rede, os princi-

pais sistemas e protocolos utilizados para a gestão de RSSF e os serviços intermédios

que compõem a camada de abstracção entre a RSSF e as aplicações (middleware).
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No quarto caṕıtulo descreve-se o conceito de sensor inteligente sob o prisma da

norma IEEE 1451. Esta norma foi entretanto adoptada na implementação proposta

neste trabalho como forma de lidar com a multitude de informação dispońıvel e de

garantir inter-operacionalidade entre dispositivos.

A implementação da infraestrutura de gestão de redes de sensores é assim descrita

no quinto caṕıtulo, onde também se descrevem os nós desenvolvidos para aquisição

de dados em ambiente agŕıcola, os sMPWiNodeZ (Smart Multi Powered Wireless

Node ZigBee). São igualmente apresentados neste caṕıtulo os resultados obtidos

assim como a respectiva análise e discussão.

Finalmente, as conclusões emanadas do trabalho efectuado nos últimos quatro anos

e as perspectivas que se antevêem para o futuro estão escritas no sexto e último

caṕıtulo.



2 Redes de sensores para

monitorização remota

A adopção de práticas de AP/VP tem como inerência a necessidade de recolha

de uma elevada quantidade e heterogeneidade de dados nos mais variados cenários

agŕıcolas. Os requisitos cada vez mais restritos ao ńıvel da gestão de processos

agŕıcolas, quer em termos de produtividade quer em termos de qualidade, tornam

obrigatória a recolha de informação de um meio agŕıcola, o que obriga ao desenvolvi-

mento de dispositivos capazes de efectuar, de forma cont́ınua, a recolha de vários

parâmetros que caracterizam a dinâmica do meio que os rodeiam. Genericamente

Matese et al. (2009) referem que as RSSF podem ser aplicadas a qualquer cenário de

monitorização de qualquer tipo de grandeza, embora obriguem a um extenso estudo

de forma a adequar a monitorização ao processo. Neste caṕıtulo são evidenciadas

as caracteŕısticas e especificidades associadas às RSSF inseridas em contextos de

monitorização remota de sistemas agŕıcolas.

2.1 Enquadramento das RSSF na agricultura

O incremento na demanda mundial por mais bens alimentares obrigou ao aumento

dos requisitos de qualidade e de quantidade da produção e, mais recentemente, com

21
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a adopção de estratégias de preservação do meio ambiente e dos recursos naturais

essenciais, como por exemplo, a água. Uma das melhores formas de optimizar e de

gerir um processo é conhecer os parâmetros que o influenciam e a forma como estes

o fazem. Este conhecimento partiu de simples registos escritos que foram sucessi-

vamente automatizados e tinham como função armazenar informação em intervalos

espećıficos (Hart e Martinez, 2006), para unidades tecnologicamente evolúıdas ao

ńıvel de processamento de dados de sensores, dotadas de uma elevada autonomia de

funcionamento, e que permitem a criação de redes complexas de recolha de dados.

Numa perspectiva histórica, as RSSF têm beneficiado fortemente com o avanço

tecnológico existente nos últimos anos ao ńıvel das telecomunicações, da electrónica,

do processamento de dados e da gestão de energia. Esta evolução está bem patente

na energia necessária para este tipo de dispositivos, já que a própria electrónica

promove soluções de muito baixo consumo (Morais et al., 2008a; Wang et al., 2006;

Akyildiz et al., 2002; Pierce e Elliott, 2008) .

De um modo geral, as RSSF utilizam plataformas de hardware baseadas em mi-

crocontroladores e incorporam módulos de rádio-frequência (RF), transdutores e

fontes de energia, que podem, quando dispersas por uma área extensa de interesse,

organizar-se de forma auto-suficiente, criando redes de encaminhamento de múltiplo-

-salto com vista a poder comunicar entre si ao longo dessa área (Baronti et al., 2007;

Wang et al., 2006).

De forma resumida, a forte evolução e aceitação das RSSF nos mais variados cenários

podem ser descritos pelos seguintes pontos:

• O desenvolvimento de microcontroladores cada vez mais rápidos, de menor

consumo e a preços extremamente baixos permitem agora a sua utilização em

cada vez mais aplicações e de forma generalizada. Numa área em que é tida

como de fraca implementação tecnológica, a agricultura só tem a beneficiar

com a introdução de dispositivos dotados de poder de processamento e de

baixo custo nas diversas funções de monitorização;
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• A evolução nas metodologias de gestão e armazenamento de energia para ali-

mentação de sistemas de aquisição de dados autónomos. Esta evolução tem-se

verificado ao ńıvel do desenvolvimento das baterias, supercondensadores e na

recolha de energia do ambiente circundante. Nos sistemas agŕıcolas a disponi-

bilidade de energia eléctrica é reduzida, pelo que, uma gestão eficiente da

energia dispońıvel é uma questão essencial para o sucesso de uma determinada

aplicação que envolva dispositivos electrónicos no terreno;

• O progresso alcançado nas tecnologias de rádio-frequência permite também

a utilização de módulos de comunicação robustos, fiáveis, de baixo consumo,

disponibilizados a um baixo preço e associados a protocolos de comunicação

normalizados, o que potencia o desenvolvimento de inúmeras aplicações asso-

ciadas às RSSF.

• Miniaturização e integração de sensores possibilitam o acompanhamento in-

-situ dos vários parâmetros que influenciam o desenvolvimento das plantas e

do meio que as rodeia, de acordo com as práticas mais exigentes de AP/VP;

• Aumento da confiança na utilização deste tipo de sistemas, tanto por parte

dos agricultores como dos técnicos envolvidos.

Todos estes aspectos sugerem que as RSSF apresentam um grande potencial de

utilização nos mais variados cenários agŕıcolas, já que, uma cultura pode ocupar

grandes áreas ao ar livre, o que se traduz em condicionantes acrescidos como a

escalabilidade, energia, organização da rede, etc., como em áreas cobertas, como

é o caso de estufas que têm especificidades diferentes, figura 2.1. Claramente se

constata que, por exemplo, o uso de tecnologias sem fios, reduz e simplifica as ligações

dos equipamentos de medida, evita a entropia associada à passagem de pessoas e

máquinas no campo e permite uma maior rapidez e flexibilidade na instalação de

dispositivos o que, por si só, constitui uma grande vantagem, além de facilitarem o

esquema de endereçamento de cada fonte de informação e uma redução dos custos

associados.
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Gateway

Gestão da RSSF

Agregação de dados

Armazenamento de dados

Sistema de integração

RSSF IEEE 802.15.4/ ZigBee

Recolha de dados heterogéneos

Topologia em malha

Edi!cios fechados
(estábulos, estufas, etc.)

Agricultura

Vi"cultura

Gestão central

Gestão remota

Armazenamento de históricos

Visualização

Wi-Fi GPRS GSM

Figura 2.1 – Enquadramento das RSSF para monitorização em áreas agŕıcolas.

No entanto, a implementação de RSSF está sujeita a algumas particularidades (Cano

et al., 2011) :

• Elevada dependência da aplicação a que se destinam — Nos cenários agŕıcolas,

diferentes condicionantes definem o projecto de aplicação de uma RSSF. Por

exemplo, a monitorização em campo aberto ou em edif́ıcios fechados (estufas

por exemplo), tem especificidades e necessidades diferentes, como a topolo-

gia e arquitectura de rede, que têm consequências directas, por exemplo, na

escalabilidade e cobertura das RSSF;

• Reduzida disponibilidade de energia no local de implementação — A impos-

sibilidade de cobrir vastas áreas com cabos para alimentação eléctrica dos

dispositivos obriga ao recurso a baterias, ou então à recolha de energia do

ambiente circundante para a sua alimentação;

• Implementações em locais remotos de dif́ıcil acesso e que abranjem amplas
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áreas — Esta caracteŕıstica obriga ao desenvolvimento de dispositivos de fácil

instalação, com autonomia energética e que permitam a comunicação a longas

distâncias;

• Dispositivos de dimensão reduzida e de baixo custo — O baixo custo dos dis-

positivos, associado aos serviços que podem fornecer, podem potenciar uma

maior taxa de adopção de soluções de monitorização que permitam uma dese-

jada cobertura espacial e temporal;

• Dispositivos caracterizados por possúırem recursos limitados ao ńıvel de me-

mória, capacidade de processamento e de alcance de transmissão de dados;

• Grande dinâmica de rede, em termos de topologia, encaminhamento e carga de

informação — Os protocolos de encaminhamento de dados e de associação de

dispositivos devem ser flex́ıveis, de modo a responder a todas as solicitações e

problemas t́ıpicos associados, por exemplo à remoção ou deslocalização de um

dispositivo da rede. Um aspecto que está presente nas RSSF é a possibilidade

de ocorrência de falhas pontuais de funcionamento dos dispositivos;

• Padrões de comunicação de dados diferenciados — De uma forma geral, as

grandezas climatéricas associadas a um processo de agŕıcola apresentam cons-

tantes de tempo elevadas (mais do que algumas dezenas de segundos). Por isso,

poderão existir dados periódicos (o caso mais comum), a pedido (resultante de

um pedido externo) ou por evento (espoletado por uma determinada condição);

• Fluxos de dados que normalmente convergem para uma unidade central —

Os dados recolhidos dos vários sensores são geralmente encaminhados para

unidades centrais, dotadas de maior capacidade de processamento e de ar-

mazenamento, o que permite a execução de funções mais exigentes como a-

gregação e integração de dados. O acesso às RSSF é realizado através destas

unidades geralmente referidas como gateways de rede.

A introdução e desenvolvimento de sistemas de monitorização em cenários agŕıcolas,

deverá ter em conta e ultrapassar o conjunto de limitações, próprias das RSSF,
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referidos anteriormente.

2.2 Uso de RSSF em cenários agŕıcolas

Apesar das RSSF constitúırem uma ferramenta de monitorização de qualquer fenó-

meno f́ısico, a concepção de uma solução prática depende das circunstâncias inerentes

ao fenómeno a monitorizar. Por exemplo, a cobertura de um edif́ıcio de escritórios

com sensores ligados a dispositivos equipados com Ethernet (IEEE 802.3) ou Wi-

-Fi (IEEE 802.11), parte do pressuposto da disponibilidade de energia eléctrica,

já que são equipamentos onde o consumo não é prioritário. Nos casos de cenários

agŕıcolas, os problemas são distintos. Nesta secção revêem-se os trabalhos relevantes

nas áreas da irrigação inteligente, monitorização ambiental, estudo da variabilidade

e de controlo de estufas, julgados suficientes para enquadrar o trabalho desenvolvido

nesta tese.

2.2.1 Caracterização da variabilidade

Na comunidade cient́ıfica foram desenvolvidos vários sistemas tecnológicos basea-

dos em RSSF e outros, com o intuito de caracterizar a variabilidade das condições

climatéricas e dos solos em que as plantas são cultivadas, de acordo com as suas

propriedades e necessidades. São também reportados sistemas focados na gestão e

tomada de decisão, de acordo com a informação recolhida pelas RSSF, de forma

a definir estratégias de actuação mais ou menos selectivas. Os exemplos seguintes

apresentam vários conceitos de monitorização da variabilidade em terrenos agŕıcolas,

recorrendo a RSSF para aquisição de dados relativos a parâmetros climatéricos e de

caracterização do solo.

Beckwith et al. (2004) apresentam uma RSSF para monitorização e determinação

de perfis de temperatura, onde um conjunto de 65 elementos formam uma rede em

malha densa que recolhe amostras de temperatura de uma área de 0,8 hectares,

figura 2.2. Com a recolha de leituras de cinco em cinco minutos foi posśıvel obter
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informação que permitiu abordar o grau de crescimento a cada dia e as áreas com

potencial risco de ocorrência de geada. As médias das leituras obtidas relativas

a um mês permitiram observar as diferenças relativas à acumulação de calor em

cada local, chegando à conclusão que as áreas mais frias preenchiam dois terços da

área analisada. Mais importante, foi verificar que no espaço de apenas 100 metros

podem existir diferenças na ordem dos 35% nos pontos de acumulação de calor, o

que permitiu dar uma indicação preciosa para um melhor planeamento na escolha

adequada de castas em determinado sector

(a) Fotografia do sistema de aquisição de da-
dos proposto por Beckwith et al. (2004).

(b) Mapa topográfico com elevação de dois
metros e a localização das unidades de
aquisição de dados.

Figura 2.2 – Aquisição de amostras de temperatura para a detecção de geada com recurso
a RSSF de múltiplo-salto. Adaptado de Beckwith et al. (2004).

A variabilidade, quer espacial quer temporal do teor de água existente no solo (TAS),

deve-se a diversos factores relacionados com a topografia do terreno, as propriedades

do solo e da vegetação e a factores atmosféricos. Os vários factores interagem de

uma forma complexa e não linear, o que exige um estudo aprofundado da forma

como estes influenciam a variabilidade do TAS existente nos solos. Devido à sua

grande variabilidade torna-se necessária a recolha de grandes quantidades de dados

no próprio solo, para estimar a média do teor de água em locais remotos e assim

poder validar sistemas de monitorização remota com menor resolução, baseados, por

exemplo, em imagens de satélite, onde a vegetação condiciona os valores medidos

(Bogena et al., 2010).
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Bogena et al. (2010), apresentam uma RSSF (SoilNet) que pretende ilustrar o po-

tencial das RSSF para o estudo dos padrões de variação do TAS e dos processos

hidrológicos a várias profundidades, figura 2.3. A RSSF desenvolvida é constitúıda

por 150 elementos equipados com 600 sensores EC-5 e 300 5TE da Decagon Devices

(Decagon, 2011). De Agosto a Novembro do ano de 2005 foram realizadas leituras

de 15 em 15 minutos, resultando na aquisição de mais de 6 milhões de dados, ar-

mazenados numa base de dados central. Em termos de disposição, 50 dos sensores

foram distribúıdos com um espaçamento de 60 por 60 metros uns dos outros, nas

profundidades 5 cm, 20 cm e 50 cm formando uma malha, os restantes 100 foram

distribúıdos de forma aleatória numa área de aproximadamente 27 hectares.

SWC (vol. %)

15 25 35 45 55

Figura 2.3 – Mapas interpolados do teor de água existente no solo, obtidos através da
RSSF denominada de SoilNet. A figura ilustra o teor de água no solo relativo a uma área de
27 hectares. Do lado esquerdo, dados relativos a um dia mais seco e do lado direito dados
relativos a um dia mais húmido. Adaptado de Bogena et al. (2010).

Os autores referem que em comparação com os tradicionais métodos de medição do

TAS baseados em sensores que são inseridos no solo apenas aquando da medição, a

utilização da RSSF equipada com sensores inseridos no solo permite leituras cont́ınuas

sem que estas sejam afectadas pelas alterações em termos de contacto do solo com

os elementos sensoriais do dispositivo sensor. Ao mesmo tempo a RSSF permi-

tiu uma monitorização cont́ınua e diferenciada das várias áreas cobertas. Como

desvantagens, os autores referem a utilização de baterias que obrigam a uma maior

manutenção e a uma escolha mais selectiva do tipo de sensores a utilizar.
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Como se pode constatar dos exemplos citados, o conhecimento da variabilidade es-

pacial e temporal, além de poder promover uma melhor eficiência por adequação da

cultura ao seu substrato e condições de desenvolvimento, permite também um me-

lhor planeamento da colheita, o que poderá promover uma redução de custos. Aliás,

Mondal e Tewari (2007) referem que a correlação entre a variabilidade temporal e

espacial, bem como o mapeamento do rendimento da colheita face aos diferentes

parâmetros agronómicos, representam seguramente uma mais valia para o desen-

volvimento de uma estratégia de gestão de cultura. Verifica-se novamente que a

utilização de RSSF para estudos de variabilidade pressupõe a análise de requisi-

tos que condiciona a sua tipologia, arquitectura, necessidade energética, bem como

outros parâmetros.

2.2.2 Irrigação inteligente

Sendo a água um recurso partilhado e limitado (Burrell et al., 2004), o conceito de

irrigação inteligente não é o de despejar grandes quantidades de água nos solos, mas

sim a necessidade de a aplicar apenas na quantidade certa e no tempo exacto, com

vista a maximizar o rendimento das culturas (Wall, 2001) e, deste modo, contribuir

para uma gestão mais eficiente dos recursos ambientais.

O excesso de água nas plantas leva ao aparecimento de doenças, enquanto que a falta

dela resulta em perdas na produção de matéria vegetal. Os sistemas de irrigação

baseados em RSSF para monitorização do potencial h́ıdrico do solo, conjuntamente

com a capacidade de actuação selectiva nos aspersores de irrigação, são vistos como

uma potencial solução para a optimização da gestão dos recursos h́ıdricos (Kim e

Evans, 2009; Burrell et al., 2004).

Os sistemas de rega de movimento automático, circulares ou de movimento linear,

efectuam geralmente o processo de irrigação de uma forma homogénea em toda a

extensão do solo. Contudo, ao longo das áreas de cultivo as propriedades do solo não

são idênticas (Kim et al., 2008b), o que leva à necessidade de caracterizar as várias

zonas de uma área com o objectivo de implementar sistemas de irrigação eficientes.
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Esta necessidade de caracterizar as condições climatéricas levou Papadavid e Dio-

fantos (2010) a realizar um estudo da evapotranspiração em culturas de ervilhas e

amendoins, figura 2.4, no Chipre.

Internet

Figura 2.4 – Perspectiva de RSSF utilizada para estimar a evapotranspiração em culturas de
ervilhas e amendoins no Chipre. Nesta, várias PAD formam uma rede ad-hoc de múltiplo-salto
que encaminha os dados relativos aos parâmetros do solo e do ambiente para um gateway que
os armazena e os reencaminha para uma base de dados remota. Adaptado de Papadavid e
Diofantos (2010).

Este estudo, realizado na povoação de Mandria, abrangeu uma área plana de 20 km2

e recorreu a instrumentos de monitorização remota para a recolha de imagens que

permitiram gerar informação que caracteriza as propriedades da folhagem, tais como

a quantidade de luz reflectida. De forma a estimar a evapotranspiração foi necessário

adquirir informação relativa à temperatura do ar, à pressão atmosférica, à veloci-

dade do vento e aos parâmetros relativos ao solo, tarefa a cargo de uma RSSF

ad-hoc constitúıda por 20 PAD distribúıdas pela área de interesse. Os dados reco-

lhidos pelas PAD são encaminhados para um gateway responsável por armazenar e

retransmitir a informação para uma base de dados remota, através de uma ligação
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GPRS. O gateway incorporou um módulo GPS para localização da RSSF, uma

câmara para recolha periódica de imagens da cultura e um modem utilizado para as

comunicações com o servidor remoto. A informação produzida pela RSSF destinou-

se a controlar a irrigação de uma forma mais eficiente, uma vez que a leitura in-situ

dos parâmetros ambientais permitiu uma melhor resolução na caracterização das

condições climatéricas.

Com o objectivo de supervisionar remotamente milhares de pontos de irrigação em

grandes áreas agŕıcolas, Damas et al. (2001) implementaram um sistema de irrigação

inteligente subdividido em vários sectores de irrigação, figura 2.5.

O sistema, denominado de HidroBus, foi constitúıdo por 1850 plataformas equipadas

com uma válvula de controlo da irrigação e um medidor do volume de água. As

plataformas encontravam-se interligadas através de um barramento M-BUS (M-Bus,

2011) que permitiu a troca de dados e a alimentação das várias plataformas através

do mesmo par de fios.

O HidroBus assenta numa arquitectura onde um servidor central efectua a super-

visão e gestão remota sem fios de vários sectores de irrigação inteligente interli-

gados numa topologia em estrela. Os vários elementos pertencentes a um sector

de irrigação são controlados por um elemento master que comunica com um servi-

dor remoto através de um concentrador. Este verifica periodicamente o estado das

várias válvulas de actuação e recolhe os dados relativos aos medidores de volume de

água. Foi considerada a possibilidade de aumentar a área de cobertura de um sector

recorrendo à utilização de elementos de reencaminhamento (repetidores), inseridos

na rede M-BUS. Os elementos concentradores e repetidores obtêm energia eléctrica

de um conjunto formado por uma bateria recarregável/painel solar e aerogerador.

Sendo a energia eléctrica centralizada nos concentradores e repetidores, a distribuição

da mesma dentro de um sector é realizada através do barramento M-BUS, o que

justificou a não utilização de elementos com tecnologias RF como meio de trans-

porte dos dados dentro da rede. A irrigação inteligente constitui um cenário onde

se concilia o uso de tecnologias com e sem fios.
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Figura 2.5 – Estrutura do sistema HidroBus utilizado para controlo em tempo real da
irrigação. Um servidor remoto efectua em tempo real o controlo e supervisão de várias redes
de actuação, distribúıdas por sectores. A interligação entre o servidor remoto e as várias
sub-redes de controladores e medidores do volume da água é realizada sem fios, enquanto que
a comunicação dentro das sub-redes utiliza um barramento com a dupla função de alimentar
os vários dispositivos e de permitir a troca de dados. Adaptado de Damas et al. (2001).

Vellidis et al. (2008) apresentam um protótipo constitúıdo por vários sensores para

medição de temperatura e tensão h́ıdrica do solo, utilizado para averiguar em tempo

real a necessidade de irrigação em culturas de algodão, figura 2.6. As leituras efec-

tuadas pelos vários sensores são transmitidas sem fios (RFID — Radio Frequency

Identification), em intervalos de tempo definidos pelo utilizador, para um receptor

central colocado no sistema móvel de irrigação, formando uma rede em estrela; este

por sua vez comunica com um computador portátil através de uma ligação Wi-Fi

(IEEE 802.11). O conjunto de sensores foi dividido por cinco zonas de irrigação, uma

delas destinada apenas a monitorização, em que os dados eram apenas registados

para histórico e por mais quatro zonas de gestão inteligente. Durante a fase de
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testes foi necessário alterar a estrutura f́ısica das PAD, procedendo-se à elevação

do módulo de comunicações sem fios em 1,2 metros, devido essencialmente ao facto

de este se encontrar numa posição inferior em relação à folhagem das plantas de

algodão. Os vários elementos da rede, com um alcance de até 0,8 hectares e ali-

mentados por pilhas de 9 V, efectuaram a monitorização da temperatura ambiente

e da tensão h́ıdrica do solo à profundidade de 0,2, 0,4 e 0,6 metros. Estes dados,

encaminhados até ao computador central, permitiram uma aplicação variável da

quantidade de água ao longo das várias zonas de irrigação inteligente. No entanto,

devido a dificuldades encontradas nas comunicações entre o transmissor e o receptor

(apenas comunicação unidireccional entre dispositivos, obstrução da linha de vista,

entre outros), posteriormente foram realizados estudos com unidades MICA2 (Uni-

versidade da California, Berkley, USA) que permitiram a formação de uma rede

com capacidade de comunicação bidireccional que, de forma automática, estabelecia

alternativas para encaminhamento dos dados em caso de falhas de comunicação

Vellidis et al. (2006).

Figura 2.6 – Plataforma de aquisição inteligente para medição da tensão h́ıdrica em culturas
de algodão. Nesta rede, um conjunto de plataformas ligadas numa topologia em estrela permite
monitorizar a temperatura ambiente e a tensão h́ıdrica do solo, sendo os dados recolhidos
encaminhados para um receptor interligado com um PC colocado no sistema móvel de controlo
da irrigação de taxa variável. Adaptado de Vellidis et al. (2008).
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Considerando que, nos terrenos agŕıcolas, onde os sistemas de irrigação inteligentes

são implementados, as propriedades dos solos a irrigar não são homogéneas, Kim

et al. (2008b) descrevem um sistema baseado numa RSSF constitúıdo por cinco

estações de monitorização para medição da temperatura e teor de água no solo e

da temperatura do ar. As estações de monitorização comunicam com uma estação

base através da norma Bluetooth, formando uma topologia em estrela. O sistema

apresentado é constitúıdo pela RSSF de monitorização, uma estação de monitoriza-

ção ambiental (para leitura da temperatura e humidade relativa do ar, quantidade

de precipitação, velocidade e direcção do vento e radiação solar) e uma estação base

responsável pelo armazenamento e processamento dos dados que controla sem fios

um sistema de actuação móvel de irrigação variável, figura 2.7. Os dados fornecidos

pela estação meteorológica foram recolhidos de 10 em 10 segundos e transmitidos

para a estação base de 15 em 15 minutos, recorrendo à norma Bluetooth. De modo

a localizar o sistema móvel de irrigação variável dentro da área de cultivo, este foi

equipado com um GPS que transmite informação acerca da localização do sistema

móvel de irrigação para a estação base.

2.2.3 Monitorização ambiental e de ecossistemas

O estudo dos ecossistemas permite estabelecer as relações entre os seres vivos e

o ambiente que os rodeia. Inseridas na monitorização de ecossistemas, as RSSF

permitem a monitorização de habitats de uma forma distribúıda com a possibilidade

de análise e visualização dos dados recolhidos em tempo real. A monitorização dos

ecossistemas pode abranger peŕıodos de observação de até vários anos e, ao mesmo

tempo, abranger no limite áreas do tamanho de continentes. A utilização de RSSF

possibilita a leitura de vários parâmetros de espaços naturais a longo prazo, de

uma forma localizada e em grande escala, que de outra forma seriam dificilmente

implementáveis, senão mesmo imposśıveis (Suri et al., 2006; Rundel et al., 2009;

Mainwaring et al., 2002).
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Figura 2.7 – Sistema de irrigação inteligente proposto por Kim et al. (2008b). Um conjunto
de plataformas de aquisição envia periodicamente os dados recolhidos do teor de água no solo
e das temperaturas do solo e do ambiente para uma estação base encarregue de processar a
informação recolhida e de controlar um sistema móvel de irrigação de taxa variável.

Yang et al. (2009) apresentam uma plataforma de software para recolha, gestão, visu-

alização e disseminação de dados relativos ao ambiente, implementada em Greenbelt

Corridor (Denton, Texas, USA). Dados como a temperatura ambiente, radiação so-

lar, velocidade e direcção do vento, bem como precipitação são recolhidos de 10 em

10 minutos através de um conjunto de vários sensores ligados a dataloggers, que

encaminham os dados para um gateway através de uma ligação RS-232. O gateway,

ao mesmo tempo recebe os dados agregados de uma estação base responsável por

controlar uma RSSF que recolhe os dados relativos ao TAS, figura 2.8. Os dados

recolhidos do TAS permitem uma monitorização com vista à modelação hidrológica

a longo prazo. Uma arquitectura de múltiplo-salto é usada para encaminhar os

dados recolhidos de várias PAD (alimentadas por um conjunto painel solar/bateria

recarregável) para a estação base. O gateway recorre a uma ligação GPRS para

encaminhar os dados agregados para um repositório de dados remoto.
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Figura 2.8 – Estrutura de rede utilizada na monitorização de parâmetros ambientais proposta
por Yang et al. (2009). Nesta estrutura, um gateway recebe informação de vários sensores
(temperatura ambiente, radiação solar, velocidade e direcção do vento e quantidade de pre-
cipitação), interligados por um barramento e de uma estação base que controla uma RSSF que
monitoriza as propriedades do solo (teor de água no solo). Os dados recolhidos pelo gateway
são agregados e encaminhados para um repositório de dados remoto. Adaptado de Yang et al.
(2009).

A monitorização de habitats com recurso a RSSF apresenta um enorme potencial

em termos de benef́ıcios para a comunidade cient́ıfica e para a sociedade em geral. É

neste sentido, que Mainwaring et al. (2002) apresentam uma solução baseada numa

RSSF para monitorização da temperatura ambiente, ńıvel de luz, humidade relativa

do ar e pressão atmosférica em habitats de aves marinhas, figura 2.9. Os parâmetros

recolhidos pela RSSF permitem a caracterização do habitat em duas localizações nos

Estados Unidos, na ilha Great Duck Island (Maine,USA) e na reserva montanhosa de

James San Jacinto (Idyllwild , Califórnia, USA). Um conjunto de várias unidades

baseadas na plataforma Mica, dotadas de autonomia energética, são distribúıdas

pela área de interesse formando uma RSSF que comunica na banda dos 916 MHz.

Os dados recolhidos pelas várias unidades são reencaminhados em múltiplo-salto até

um gateway. Este possui capacidade de comunicação IEEE 802.11 para as trocas

de dados entre a RSSF e uma estação base. Esta armazena e disponibiliza os dados
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recolhidos pela RSSF para utilizadores remotos através de uma ligação por satélite.

Existe igualmente a capacidade de processamento local para execução de algumas

funções de agregação de dados, tais como, por exemplo, o cálculo da temperatura

média de uma região.

Patch 
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Transit Network

Sensor Patch

Base Sta!on

Gateway

Data Client

Data Service
Internet

Remote link

Figura 2.9 – Estrutura de rede utilizada por Mainwaring et al. (2002) para monitorização de
habitats de aves marinhas. Um conjunto de plataformas Mica formam uma RSSF que monito-
riza a temperatura, a iluminação, a humidade relativa do ar e a pressão atmosférica. Os dados
recolhidos são encaminhados em múltiplo-salto para um gateway e posteriormente, através de
uma ligação IEEE 802.11 para uma estação base onde são armazenados e disponibilizados.
Adaptado de Mainwaring et al. (2002).

No trabalho desenvolvido por Riquelme et al. (2009) é descrita a implementação de

uma RSSF aplicada numa cultura de hort́ıcolas em Múrcia, Sul de Espanha. Um

conjunto de dispositivos alimentados a partir de baterias, denominados de Soil Mote,

Water Mote e Environmental Mote, realizam a recolha de dados pertinentes relativos

ao solo (teor de água no solo, temperatura, condutividade eléctrica e salinidade), às

propriedades da água (condutividade eléctrica e temperatura) e ao ambiente (hu-

midade relativa e temperatura do ar) respectivamente, figura 2.10. Os vários dis-

positivos de monitorização das caracteŕısticas do solo e do ambiente formam várias

RSSF, a operar sobre a norma IEEE 802.15.4 numa topologia em estrela. Um

gateway recebe os dados relativos ao solo com uma cadência de hora a hora e os

dados relativos às propriedades da água e do ambiente com uma cadência de duas
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Figura 2.10 – Cenário ilustrativo da RSSF implementada por Riquelme et al. (2009)
para recolha de dados relativos ao solo (humidade, temperatura, condutividade eléctrica e
salinidade), às propriedades da água (condutividade eléctrica e temperatura) e ao ambiente
(humidade relativa e temperatura do ar). Cada zona de gestão é gerida por um gateway que
retransmite os dados recebidos das respectivas RSSF para uma estação base remota através
de ligações rádio de longo alcance.

em duas horas. Associados aos dados referidos é também enviado o estado da bateria

de cada dispositivo. Os gateways que controlam as redes de monitorização do solo

e do ambiente, e o próprio Water Mote, comunicam através de uma ligação rádio

de longo alcance (na banda dos 2,4 GHz), através de um elemento repetidor. Este,

colocado nos escritórios da quinta, envia os dados localmente através de uma ligação

sem fios para a estação base onde os dados são armazenados e disponibilizados.

Já Suri et al. (2006) realizaram um estudo acerca da utilização de RSSF na moni-

torização de ecossistemas. São referidos alguns cenários de aplicação como o acom-

panhamento do impacto dos seres humanos nos ecossistemas, figura 2.11. As teo-

rias e formulações ecológicas são por natureza complexas, devido às variações na-

turais no espaço e no tempo. Os autores referem que a proximidade das RSSF
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ao ambiente f́ısico que as rodeia lhes permite fornecer leituras localizadas com in-

formação detalhada e precisa, que poderá ser um complemento às medições e análises

macroscópicas. Ao mesmo tempo é posśıvel a realização de estudos para intervalos

temporais diferenciados, de segundo a segundo ou com intervalos de dias.

Figura 2.11 – Fotografia de uma PAD utilizada na monitorização de ecossistemas. Dados
relativos à temperatura ambiente podem ser adquiridos nas vinhas de minuto a minuto e, ao
mesmo tempo, podem ser calculados os máximos e ḿınimos da temperatura de hora a hora.
Adaptado de Suri et al. (2006).

Em Rundel et al. (2009) é apresentada uma análise das redes de sensores para

medição de parâmetros ambientais no estudo das relações dos seres vivos com o

seu meio natural (ecologia), figura 2.12. As redes de sensores de monitorização

ambiental são analisadas para inclusão na pesquisa ecológica, permitindo assim a

monitorização de diferentes habitats. Numa área onde a escala espacial e tempo-

ral são caracterizadas por terem grandes amplitudes, particularmente no caso da

variação temporal, podem existir registos à escala do segundo, históricos diários ou

mesmo o registo das alterações ao longo de décadas. Com a utilização de RSSF

torna-se posśıvel uma melhor caracterização dos ecossistemas, evidenciando mesmo

novos fenómenos até então desconhecidos. No estudo são referidas aplicações das
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RSSF nos domı́nios terrestre (no solo), e em ambientes aquáticos.

Rundel et al. (2009) terminam reforçando um conjunto de desafios inerentes (e per-

tinentes) ao desenvolvimento de redes de sensores para a monitorização dos ecos-

sistemas, tais como: a gestão e recolha de dados, a gestão eficiente de energia,

a comercialização de dispositivos a preços acesśıveis, a questão das comunicações

normalizadas e o panorama em termos de futura evolução tecnológica dos sistemas

de monitorização.
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Figura 2.12 – Gráfico ilustrativo da densidade de dados recolhida por uma RSSF para
medição de parâmetros ambientais. Em (a) podem ser observadas as temperaturas ao ńıvel
da superf́ıcie do solo espaçadas de 0,25 metros e obtidas por uma plataforma móvel de sen-
sores. Em (b) podem ser observadas as temperaturas calculadas e medidas (setas) a 8 cm
de profundidade através de modelos de temperatura do solo. Em (c) pode ser observado o
fluxo de calor calculado na superf́ıcie do solo e em (d) a acumulação de calor calculada entre
a superf́ıcie e a profundidade de 8 cm. Adaptado de Rundel et al. (2009).
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2.2.4 Controlo de estufas

O cultivo em edif́ıcio agŕıcola fechado, como é o caso das estufas, é normalmente

associado ao controlo dos parâmetros climatéricos que se verificam no interior desta,

já que, sendo um ambiente fechado, pode ser controlado. Nos últimos anos tem-se

verificado um aumento do interesse no controlo dos parâmetros ambientais den-

tro das estufas. As razões apontadas para este incremento estão relacionadas com

objectivos agronómicos e financeiros. A necessidade de aumentar as épocas de de-

senvolvimento, o potencial de rendimento, a qualidade dos produtos e o ı́mpeto pelo

desenvolvimento de sistemas produtivos de baixo custo que sejam compat́ıveis com

a escassez de recursos e baixa capacidade de investimento dos produtores são vistas

como as principais razões, segundo (Bennis et al., 2008).

O recurso às RSSF nas estufas tem permitido uma maior flexibilidade na moni-

torização dos vários parâmetros ambientais, quer no interior quer no exterior, per-

mitindo uma melhor correlação entre as decisões tomadas pelos agrónomos e o efec-

tivo desenvolvimento das plantas.

Neste âmbito e na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Morais

et al. (1996) desenvolveram um sistema constitúıdo por estações de aquisição sem

fios, denominada SPWAS (Solar Powered Wireless Acquisition Station), alimentadas

através de um painel solar para a recolha de dados climatéricos no interior e exte-

rior de várias estufas localizadas no campus da UTAD, de acordo com a tipologia

ilustrada na figura 2.13. O sistema desenvolvido era constitúıdo por uma estação

base que periodicamente efectuava pedidos de dados a cada estação de aquisição. O

sistema comportava até 32 estações de aquisição constitúıdas cada uma por 16 canais

de entrada analógicos de ganho ajustável e um contador usado para ligação de um

sensor de radiação solar. O sistema desenvolvido permitiu a recolha da temperatura

do ar e do solo, humidade relativa do ar, radiação solar e parâmetros relativos ao

solo, dentro e fora das várias estufas, dados esses que eram utilizados em algoritmos

de controlo avançado das estufas onde cada SPWAS estava instalada.

Ainda da UTAD, Serôdio et al. (2001) descrevem a implementação de um sistema
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Figura 2.13 – Topologia de rede adoptada por Morais et al. (1996) para recolha de dados
climatéricos no interior e no exterior de estufas agŕıcolas.

distribúıdo de aquisição de dados e controlo para a gestão de sistemas agŕıcolas,

figura 2.14. A conectividade entre blocos de gestão foi realizada recorrendo a diversas

tecnologias de comunicação, tais como: barramento CAN (Controller area network),

Ethernet (IEEE 802.3), tecnologias sem fios e a incorporação de SMTP (Simple Mail

Transfer Protocol) para envio de emails. Por forma evitar congestionamentos e

interrupções no tráfego das redes de aquisição, a interligação entre as várias estufas

e o sistema central foi realizada através de uma ligação sem fios a funcionar na

banda dos 458 MHz. Os actuadores estavam interligados com um controlador de

estufa através de uma rede CAN, uma vez que estes, sendo fixos, necessitavam de

cabos eléctricos para alimentação.

Mais recentemente Mirabella e Brischetto (2011) apresentam uma infra-estrutura

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) h́ıbrida para gestão de estufas

agŕıcolas, figura 2.15. A rede com fios utiliza uma comunicação baseada em CAN

para interligação das várias estufas e para a interligação dos actuadores. A RSSF

é baseada em IEEE 802.15.4/ZigBee, sendo responsável pela recolha de informação
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Figura 2.14 – Arquitectura de rede utilizada por Serôdio et al. (2001) para a monitorização
e controlo de sistemas agŕıcolas.

relativa à temperatura ambiente, humidade relativa do ar e radiação solar. A uti-

lização das RSSF facilitou, neste caso, a alteração da posição dos sensores de acordo

com as actividades dentro da estufa e das necessidades de cada cultura.

2.2.5 Outras aplicações de RSSF

Na pecuária, as RSSF têm também sido utilizadas na monitorização de animais, quer

em campo aberto (pastagens), quer em edif́ıcios fechados (estábulos). A criação e

acompanhamento de animais quer seja em campo aberto ou em edif́ıcios fechados,

também ela beneficia significativamente com a utilização de RSSF.

Neste contexto, Guo et al. (2006) apresentam um sistema que permite a localização
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Figura 2.15 – Arquitectura de rede utilizada por Mirabella e Brischetto (2011) para a
monitorização de uma estufa agŕıcola.

de animais e a monitorização do seu comportamento no local de pastagem, figura

??. Este trabalho insere-se no estudo da aplicabilidade das RSSF para controlo e

monitorização automatizada na pecuária promovido pela CSIRO (Commonwealth

Scientific and Industrial Research Organisation). Para tal, bovinos dotados de um

colar formam uma RSSF de múltiplo-salto. O colar, constitúıdo por uma plataforma

de monitorização proprietária de nome Fleck2 (Sikka et al., 2004) desenvolvida pela

CSIRO especificamente para aplicações de controlo e acompanhamento de animais,

possibilita a leitura de dados relativos à localização espacial e temporal (GPS),

à aceleração (acelerómetro) e posição da cabeça do animal (magnetómetro). Os

dados recolhidos permitiram inferir sobre o posicionamento dos animais e respectivos

comportamentos alimentares, dentro da pastagem monitorizada.

No mesmo âmbito, Huircán et al. (2010), implementaram uma RSSF constitúıda

por vários elementos, com conectividade baseada em IEEE 802.15.4/ZigBee, uti-

lizados para monitorizar a localização de gado em pastagens agŕıcolas, figura 2.17.

O processo de localização é realizado recorrendo a quatro elementos estacionários e

pelos próprios elementos móveis a monitorizar. Através do indicador de qualidade
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Figura 2.16 – Gráfico que ilustra o posicionamento de um animal no local de pastagem.
Bovinos dotados de um colar formam uma RSSF de múltiplo-salto que monitoriza a sua loca-
lização espacial e temporal bem como a aceleração e posição da cabeça para caracterização
do comportamento do animal na área de pastoreio. Adaptado de Guo et al. (2006).

da ligação LQI1 (Link Quality Indicator) entre dispositivos, em conjunto com a tri-

angulação entre os diversos elementos, é posśıvel localizar os animais com um uma

diferença que varia entre os 5,2 metros e os 43 metros. Os dispositivos colocados

nos colares dos animais encontram-se normalmente num estado de funcionamento

de baixo consumo e, de dois em dois minutos, comunicam com os quatro elementos

estacionários, geridos por um coordenador IEEE 802.15.4/ZigBee onde é calculada

a localização do animal. Os autores reconhecem que as diferenças encontradas entre

a posição real e a calculada pelo sistema desenvolvido são elevadas, mas, mesmo

assim, o valor aproximado da localização do animal é suficiente para os requisitos

definidos.

1O LQI é um indicador da qualidade do sinal do ponto de vista da recepção. Na norma
IEEE 802.15.4 a gama de valores varia entre 0 e 255. Um valor elevado representa a recepção de
mensagens com maior qualidade por contraste a um baixo valor de LQI.
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Figura 2.17 – Esquema de implementação da RSSF utilizada por Huircán et al. (2010) para
localização de bovinos numa área de pastagem. Nesta rede IEEE 802.15.4/ZigBee, quatro
elementos estacionários permitem a localização de vários elementos móveis, recorrendo ao indi-
cador de qualidade da ligação LQI associado a cada troca de pacotes entre os vários elementos.
O coordenador IEEE 802.15.4/ZigBee gere a rede e efectua o processamento do algoritmo
de localização dos elementos móveis. Em intervalos de dois em dois minutos os elementos
móveis transmitem dados para os quatro elementos estacionários que registam o valor do LQI
correspondente a cada transmissão e enviam-no para o coordenador IEEE 802.15.4/ZigBee.

Mais recentemente, Kwong et al. (2011) apresentaram também um trabalho em que

RSSF são utilizadas na monitorização de gado, referindo igualmente um conjunto

de desafios a vencer para a sua implementação efectiva. Neste sentido são apresen-

tados dois esquemas de recolha de dados, tal como ilustrado na figura 2.18. Num

deles, os dados recolhidos por um equipamento embebido num colar são enviados

directamente para uma estação base. Caso o animal se encontre fora do alcance da

estação base, os dados são armazenados localmente até que a estação base esteja ao

alcance. O segundo esquema recorre à utilização de routers posicionados de modo a

abranger todo o local de pastagem. A utilização dos routers permite que os colares

estejam indirectamente ao alcance da estação base em qualquer ponto da pastagem.

A localização dos animais é obtida através de uma plataforma MICAz (Universidade

da California, Berkley, USA) equipada com um módulo GPS inserido no colar que

o animal transporta.

Numa outra vertente, Mestre et al. (2010) utilizaram uma RSSF sobre IEEE 802.15.4
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Figura 2.18 – Esquema de monitorização de gado proposto por Kwong et al. (2011). Neste,
a utilização de routers permite o encaminhamento de dados recolhidos de animais que se
encontrem fora do alcance da estação base. Adaptado de Kwong et al. (2011).

para efectuar o acompanhamento de forma automática do crescimento da vegetação

em locais de pastoreio, através da análise da propagação de sinais de radiofrequência,

figura 2.19. Neste caso, a própria rede é vista como elemento sensor, dado que, os

elementos de rede estão fixos e distanciados entre si no máximo até 10 metros e a uma

distância relativa do solo, consoante o tipo de vegetação a monitorizar. Para aferir

o crescimento da vegetação os elementos da rede enviam vários pacotes de dados

para um receptor, que através do ńıvel de potência do sinal recebido RSSI2 (Received

Signal Strength Indication) calcula a atenuação média do sinal entre dois elementos

da rede. Este valor de atenuação é influenciado directamente pela existência de

obstáculos entre os elementos da rede e, ao mesmo tempo, pelas várias alturas da

vegetação.

2O RSSI é um indicador da potência do sinal presente na recepção de um sinal rádio, expresso
em dBm. A um elevado valor do RSSI corresponderá um sinal com uma potência mais forte.
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Figura 2.19 – Esquema conceptual de uma RSSF utilizada por Mestre et al. (2010) para
efectuar o acompanhamento do crescimento da vegetação em locais de pastoreio através da
análise da propagação de sinais de radiofrequência.

2.3 O caso particular da viticultura de precisão

A VP é uma prática particular de AP que pode beneficiar fortemente com a uti-

lização de RSSF. Tal como na AP, as práticas de VP também carecem de informação

que represente em tempo útil a evolução de vários aspectos inerentes às vinhas,

tais como: o estado do solo ao ńıvel de nutrientes, os parâmetros climatéricos que

rodeiam a vinha e o estado fenológico das videiras. As RSSF possibilitam a im-

plementação de aplicações de monitorização no local, flex́ıveis o suficiente para aco-

modar a recolha dos dados de interesse na vinha. Caracterizada por uma distribuição

em parcelas, com diferentes necessidades e grande variabilidade ao ńıvel dos solos,

videiras e parâmetros micro-climatéricos, as RSSF apresentam-se como um forte

candidato para aplicações de monitorização espacial e temporal ao longo da área

de cultivo, contribuindo para uma gestão distribúıda de dados intrinsecamente het-

erogéneos.

Neste domı́nio, as RSSF permitem uma redução nos custos de implementação e

permitem uma maior flexibilidade. Boquete et al. (2010) apresentam um sistema

versátil e de baixo custo para monitorização da temperatura em todas as fases da

produção do vinho. Desde a maturação das uvas até à entrega ao consumidor final,

o sistema desenvolvido monitoriza a temperatura, podendo também efectuar recolha
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de parâmetros como o pH, a humidade, entre outros. Os equipamentos portáteis

alimentados por baterias enviam a informação recolhida para o centro de controlo

encarregue de armazenar a informação e gerar relatórios. A norma adoptada para

as comunicações foi a IEEE 802.15.4/ZigBee.

No entanto, as vinhas apresentam um ambiente adverso à implementação de RSSF,

devido à existência de copados densos, grandes quantidades de arames e postes de

metal e por vezes socalcos e grandes declives (Beckwith et al., 2004). A irregula-

ridade dos terrenos obriga à utilização de vários equipamentos que posteriormente

necessitam de ser reposicionados ou reconfigurados de acordo com os vários requisitos

que vão surgindo.

Fazendo parte de um esforço para a introdução de técnicas de VP na região de-

marcada do Douro, Morais et al. (2008a) apresentam um sistema de aquisição de

dados denominado de MPWiNodeZ (Multi Powered Wireless Node ZigBee), cuja

aplicação numa parcela de vinha está ilustrada na figura 2.20. O sistema é cons-

titúıdo por uma PAD, auto suficiente em termos de energia e dotada de comunicações

sem fios baseadas em IEEE 802.15.4/ZigBee. Adoptando o conceito de gestão dis-

tribúıda, uma rede de elementos MPWiNodeZ é utilizada para a monitorização dos

parâmetros micro-climatéricos de uma vinha de Malvasia Fina de apoio ao desen-

volvimento de modelos de previsão do óıdio.

No mesmo sentido, Matese et al. (2009) projectaram e desenvolveram uma RSSF

denominada NAV System (Network Avanzato per il Vigneto) com o objectivo de

recolher vários parâmetros climatéricos de interesse na vinha. O sistema é cons-

titúıdo por uma estação base (master) colocada num local estratégico, alimentada

a partir de uma bateria e de um painel solar e várias PAD (slaves), figura 2.21.

A estação base recolhe, de hora a hora, dados relativos à direcção e velocidade do

vento, à precipitação, à pressão atmosférica, à humidade relativa do ar e à radiação

solar. Recorrendo a uma ligação GSM/GPRS, a estação base encontra-se ligada

remotamente a um servidor central encarregue de disponibilizar os dados e de criar

relatórios com os dados recolhidos pela RSSF. As PAD recorrem a uma bateria em

conjunto com um painel solar para obterem autonomia energética e estabelecem
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Figura 2.20 – Utilização da plataforma MPWiNodeZ para a caracterização micro-climatérica
do copado de uma vinha de Malvasia Fina para desenvolvimento de modelos de previsão de
doenças. Adaptado de Morais et al. (2008a).

uma rede em estrela com a estação base recorrendo a ligações rádio a operar na

banda dos 433 MHz segundo um protocolo proprietário.

Figura 2.21 – Esquema de posicionamento dos vários elementos da RSSF (NAV System)
desenvolvida por Matese et al. (2009) para recolha de parâmetros micro-climatéricos na vinha.
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2.4 Arquitecturas de rede

No contexto agŕıcola está inerente a necessidade de cobertura de grandes áreas

e a monitorização de inúmeros parâmetros de interesse. Estes factores, aliados às

restrições em termos de disponibilidade de energia e a não utilização de fios, obrigam

à utilização de topologias que sejam suficientemente flex́ıveis e robustas, de modo a

garantir um funcionamento cont́ınuo das RSSF.

A divisão de uma rede de monitorização em sub-redes geridas por plataformas de

sincronização permite um melhor acompanhamento de zonas de gestão e a possibi-

lidade de distribuir o processamento e a agregação da informação ao longo de toda

a rede. As redes emalhadas permitem a flexibilidade suficiente para acomodarem

diferentes possibilidades de configuração e posicionamento das PAD, enquanto que

as topologias restantes se tornam mais ŕıgidas em termos de disposição dos elementos

da rede.

Os casos de estudo analisados nas secções anteriores permitiram verificar que as

RSSF podem adaptar-se de uma forma simples aos vários cenários de monitorização

existentes nos contextos agŕıcolas. A formação de redes ad-hoc revela a possibilidade

de arquitecturas descentralizadas, em que a gestão de rede e o processamento de

dados pode ser repartido em vários ńıveis dentro da rede. A formação de clusters

numa estrutura hierárquica possibilita a divisão da rede em várias sub-redes, divisão

esta feita em termos de áreas de interesse ou de gestão.

Um ponto coincidente na maioria dos trabalhos analisados é o facto de os dados reco-

lhidos serem encaminhados ao longo dos vários elementos da rede até um elemento

dotado de maior capacidade de processamento e armazenamento. Este processa,

armazena e disponibiliza a informação para elementos ou utilizadores fora da rede.

Desde o ponto de origem que os dados podem ser agregados ou filtrados, o que

permite uma redução ao ńıvel do número de comunicações dentro da RSSF que,

por sua vez, permite uma maior autonomia energética dos elementos da RSSF. As

arquitecturas de rede são assim um factor preponderante no sucesso de uma RSSF
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aplicada nos mais variados cenários agŕıcolas e uma caracteŕıstica fundamental para

qualquer aplicação de monitorização.

As arquitecturas de rede assentam em diferentes topologias em que os vários ele-

mentos podem ser organizados: ponto-a-ponto, estrela e árvore, cada uma com as

suas caracteŕısticas, figura 2.22.

EstrelaPonto-a-ponto Árvore

Figura 2.22 – Topologias de rede aplicáveis em RSSF.

Na topologia em estrela existe um dispositivo central encarregue de formar a rede e

de gerir todas as comunicações. Os vários dispositivos apenas comunicam directa-

mente com o dispositivo central(Morais et al., 1996; Kim et al., 2008b).

As redes em árvore são redes hierárquicas constitúıdas por vários ńıveis lógicos em

que os dispositivos comunicam entre eles através do dispositivo central (Fukatsu e

Hirafuji, 2005).

Na topologia ponto-a-ponto dois dispositivos com as mesmas caracteŕısticas comu-

nicam entre si directamente sem a necessidade de a informação passar por um dis-

positivo central. Esta topologia permite a formação de redes em malha em que os

dispositivos comunicam uns com os outros indirectamente através de vários cami-

nhos de comunicação. As redes em malha apesar de mais complexas apresentam

inúmeras vantagens, principalmente ao ńıvel da auto gestão das comunicações no

caso de falhas na rede (Morais et al., 2008a).

Ao longo dos casos de estudo foram encontradas várias RSSF em que diferentes

topologias são adoptadas de acordo com a especificidade de cada aplicação. Para a
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cobertura de grandes áreas, como no caso da agricultura, a adopção de protocolos

que implementem RSSF com topologia em malha permite uma maior robustez ao

ńıvel das comunicações, proporcionando uma redução na ocorrência de falhas de

comunicação. Na eventualidade de ocorrência de uma falha em dispositivos encar-

regues de reencaminhar a informação dentro da rede, as redes em malha permitem

a adopção e localização de novos caminhos para o encaminhamento da informação

dentro da rede, podendo este processo ser realizado de uma forma automática e

transparente.

Durante a criação de uma infra-estrutura de rede, o processo de elaboração das

rotas/caminhos é muito influenciado por considerações de energia. A comunicação

em múltiplo-salto consome menos energia do que a comunicação directa. No en-

tanto, introduz uma sobrecarga significativa para a gestão de topologia e de con-

trolo de acesso ao meio (MAC — Medium Access Control). O encaminhamento

directo poderá oferecer bons resultados se todos os nós estiverem muito próximos

do elemento de sincronismo. Na maioria das vezes os sensores estão espalhados

aleatoriamente por uma área de interesse e o encaminhamento em múltiplo-salto

torna-se inevitável.

A distribuição topológica dos elementos de uma RSSF pode assim ser de dois tipos:

determińıstica ou auto-organizada. Em situações determińısticas, os sensores são

colocados manualmente e os dados são encaminhados através de caminhos pré-de-

terminados. Em sistemas de auto-organização, os vários elementos da rede são

distribúıdos aleatoriamente, criando uma infra-estrutura de forma ad-hoc. O posi-

cionamento do elemento de sincronização (sink ou gateway) desempenha um papel

preponderante ao ńıvel da gestão de energia dentro da RSSF, uma vez que a maioria

das comunicações é direccionada no seu sentido. Quanto mais perto os elementos

da rede se encontrarem do gateway menor é o tempo da transacção e menor é o

gasto energético. Quando a distribuição dos elementos da rede não é uniforme, o

agrupamento em clusters ou sub-redes permite uma operação mais eficiente com

outras vantagens associadas em termos de processamento local.

A necessidade de um gateway pode ser justificada, para além de outros aspectos
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importantes (p. ex., processamento de dados), pela necessidade de interacção com

outros dispositivos ou plataformas de informação que necessitam de dados. Este

por exemplo, permite uma ligação com a RSSF para disponibilização de serviços de

dados à internet.

2.5 Energia para alimentação eléctrica das PAD

As RSSF são caracterizadas por um conjunto de factores que devem ser tomados em

conta, como por exemplo, tolerância a falhas, escalabilidade, custos de produção,

ambiente de operação, topologia da rede, restrições de hardware, meio de trans-

missão e consumo de energia (Akyildiz et al., 2002). Nas RSSF, cada um dos factores

referidos poderá ter um peso diferenciado dependendo do tipo de aplicação a que se

destina a rede (Yick et al., 2008).

Em geral, a disponibilidade de energia é apontada como uma das principais limitações

nas RSSF (Suri et al., 2006). Dado que os dispositivos são distribúıdos espacialmente

ao longo da área de interesse, sem que exista uma ligação f́ısica que lhes permita

obter energia, torna-se necessária a utilização de fontes de armazenamento de e-

nergia como baterias ou supercondensadores, que permitem um funcionamento por

largos peŕıodos de tempo. No entanto, a troca de baterias em cenários agŕıcolas

não é desejável, do mesmo modo, para assegurar um funcionamento ininterrupto

dos sistemas de aquisição de dados, é necessário recorrer a sistemas secundários

que permitam retirar energia do ambiente (Matos, 2012), restabelecendo sempre

que posśıvel a energia da bateria ou elemento similar. Estes sistemas secundários

são baseados em técnicas designadas por energy harvesting (recolha de energia do

ambiente circundante). O trabalho desenvolvido por Morais et al. (2008b) analisa o

vento, radiação solar e o movimento da água como posśıveis candidatos que podem

ser explorados para preencher os requisitos energéticos de um dispositivo sem fios,

dentro de uma RSSF para agricultura de precisão.
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Um vasto número de publicações relativas às RSSF é focado nas questões da e-

nergia. Os campos em que se divide a investigação vão desde o desenvolvimento

de plataformas de consumo reduzido (Jin et al., 2009; Morais et al., 2008a), novas

formas de recolha e armazenamento de energia (Morais et al., 2008b; Mathúna et al.,

2008; Park e Chou, 2006), implementação de protocolos de comunicação, agregação

e integração que limitem o tempo e o número de vezes que os módulos rádio estão

activos (Boulis et al., 2003a; Anastasi et al., 2009; Xu et al., 2010; Li et al., 2010a).

Uma das formas de poupança de energia nas RSSF reside na utilização de peŕıodos

de consumo diferenciados durante um ciclo de leituras de uma PAD. Ou seja, es-

tas habitualmente funcionam segundo um ciclo em que efectuam as leituras dos

sensores, processam os dados obtidos e constroem um pacote de dados para envio,

procedem ao envio desse pacote através do módulo de comunicações por RF e, por

fim, até voltar a este ciclo. Durante estas várias fases não é necessário que todos

os elementos que consomem energia estejam ligados. Por exemplo, durante a fase

de processamento dos dados recolhidos dos sensores, não tem interesse manter os

sensores e o módulo de comunicações por RF ligado, ou durante o tempo de espera

entre ciclos os elementos podem ser colocados num estado de baixo consumo. Sendo

o módulo de comunicações por RF o elemento que representa a maior fatia do con-

sumo de energia, a sua colocação num estado de baixo consumo permite uma maior

autonomia das PAD.

Dado que a potência de transmissão é proporcional ao quadrado da distância ou

ainda maior no caso da presença de obstáculos (Suri et al., 2006), os protocolos

existentes deverão adoptar estratégias de comunicação em que os dados transmiti-

dos e a potência com que os mesmos são enviados estabeleçam um equiĺıbrio entre

qualidade de serviço e gestão da energia dentro da rede. O funcionamento da camada

de acesso ao meio é crucial na gestão de energia, uma vez que lida directamente com

a interface rádio. Cano et al. (2011) apresentam no seu estudo o conjunto de fontes

de desperd́ıcio na camada de acesso ao meio nas RSSF que interessa salientar:

• Tempo de escuta em repouso — Este tempo ocorre quando um dispositivo
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se encontra a escutar o meio para uma posśıvel recepção de informação e no

entanto nada é recebido. Este tempo foi identificado como a maior fonte de

desperd́ıcio nos dispositivos sem fios e ocorre devido à baixa periodicidade de

transferência de informação nas RSSF;

• Colisões — Ocorrem quando dois dispositivos tentam efectuar uma transmissão

ao mesmo tempo e o destinatário não consegue receber correctamente a in-

formação enviada. A forma habitual para solucionar o problema das colisões

consiste em passado algum tempo voltar a transmitir a informação, obrigando,

no caso do emissor, a desperdiçar energia para transmitir a informação e do

receptor a continuar a escutar o meio. Também pode acontecer que dois dos

dispositivos emissores se encontrem escondidos um do outro e não consigam

verificar que ambos estão a tentar aceder ao meio, obrigando a sucessivas

retransmissões;

• Sobre escuta — Este tipo de desperd́ıcio de energia ocorre quando um dispo-

sitivo dispende energia para receber uma mensagem que não vai endereçada a

ele;

• Cabeçalhos — O tamanho dos pacotes nas RSSF são por norma de tamanho

reduzido. No entanto, as pilhas protocolares adicionam campos de informação

utilizados apenas para que a informação chegue de um ponto a outro sem

erros. A transmissão deste tipo de informação obriga a que os módulos rádio

estejam em modo de transmissão por mais tempo, aumentando o consumo de

energia.

2.6 Protocolos de comunicação

A implementação de normas, descrita de uma forma fácil, tem como objectivo regu-

lamentar a forma como várias entidades comunicam entre si, estabelecendo regras

para que todos se entendam no interior de um meio comum.
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As normas utilizadas em RSSF possuem caracteŕısticas e particularidades que lhes

permite um funcionamento eficiente com uma baixa taxa de interrupções na co-

municação e de falhas de funcionamento, tendo em consideração, sobretudo, a re-

duzida disponibilidade de energia. Aliadas a estas caracteŕısticas, está a qualidade

de serviço que se relaciona com a fiabilidade dos dados e as trocas de informação,

a capacidade de lidar com diferentes tipos de informação e diferentes cadencias

temporais, a possibilidade de ter de lidar com um grande número de dispositivos e a

capacidade de implementação em dispositivos limitados ao ńıvel do armazenamento

e processamento, podendo inclusive manter um ńıvel de segurança na troca de dados.

De forma a alcançar um funcionamento robusto, fiável e sejam dotadas de um com-

portamento funcional dinâmico que se adapta a qualquer alteração (posicionamento,

falha, remoção ou inserção de dispositivos) estas normas deverão ser projectadas e

implementadas com os seguintes objectivos em vista:

• Auto-organização — No contexto agŕıcola, as RSSF são implementadas para

diferentes tipos de aplicações como a monitorização de variáveis climatéricas

no interior de uma estufa ou a monitorização de parâmetros relativos ao solo

em aplicações de irrigação inteligente. As RSSF deverão organizar-se de uma

forma automática, independentemente da aplicação em causa, assegurando

uma ligação lógica entre os vários elementos, numa topologia que permita o

seu bom funcionamento, tendo em conta a ocorrência de falhas pontuais;

• Auto-suficiência — Em vários casos torna-se necessária a monitorização de

vários parâmetros por longos peŕıodos de tempo, o que implica, a ńıvel en-

ergético que as RSSF devam ser auto-suficientes, minimizando a ocorrência

de interrupções causadas por falta de energia no seu funcionamento durante o

tempo de monitorização de uma cultura;

• Auto-diagnóstico — Deverão ser asseguradas estratégias de detecção de falhas,

como por exemplo, o acompanhamento dos ńıveis de tensão das baterias para

detecção ou previsão de anomalias dentro da rede;
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• Escalabilidade — Um factor importante de uma RSSF é a possibilidade de esta

lidar e crescer de uma forma robusta e uniforme com uma grande quantidade

de dispositivos, dotados de diferentes caracteŕısticas ao ńıvel das tarefas a

desempenhar;

• Segurança — Os dados que circulam dentro de uma RSSF devem ser protegidos

de posśıveis acessos não desejados através da implementação de estratégias de

encriptação dos dados e de controlo de acessos à rede;

• Georeferenciação de informação — É importante que os dados recolhidos pelas

RSSF em contextos agŕıcolas tenham associadas a localização geográfica onde

a leitura foi realizada e a data/hora a que foi adquirida. Esta informação é uti-

lizada posteriormente em sistemas de informação geográficos e na elaboração

de históricos sob a forma de gráficos de evolução temporal e espacial;

• Agregação de dados — Os dados adquiridos em bruto pelas RSSF necessitam,

na grande maioria dos casos, de ser agregados, por exemplo, através do cálculo

de médias, máximos ou mı́nimos diários de determinado parâmetro, de forma

a simplificar a compreensão de determinado fenómeno. Ao mesmo tempo a

agregação de dados reduz o tráfego dentro da RSSF, minimizando a energia

dispendida nas transacções.

Ao contrário de pequenas instalações agŕıcolas, em que os dispositivos sem fios

necessitam de ter pouco alcance, a monitorização de grandes áreas obriga a que os

dispositivos possuam um maior alcance ou que se utilizem dispositivos intermédios

(routers). As frequências e potências máximas de transmissão estão regulamentadas

e não podem sair dos valores estabelecidos, o que influencia a escolha dos módulos

de transmissão, a topologia da rede e a estratégia para gestão da energia dispońıvel.

A possibilidade de existir mais do que uma RSSF a funcionar dentro da mesma gama

de frequências poderá levantar alguns problemas de coexistência, pelo que se deverão

ter em conta as tecnologias de transmissão e os canais de comunicação a utilizar.

A coexistência de RSSF com normas diferentes, como o IEEE 802.15.4/ZigBee,
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Bluetooth ou Wi-Fi é perfeitamente posśıvel mas, por vezes, obriga a retransmissões

desnecessárias de informação devido a colisões no acesso ao meio, exigindo um maior

consumo de energia dos dispositivos (Shuaib et al., 2006; Shin et al., 2007).

2.6.1 Normalização e escalabilidade

Num cenário agŕıcola, os dispositivos de aquisição de dados sem fios são normal-

mente colocados por técnicos ou pelos próprios agricultores, em locais predefinidos,

por forma a cobrir uma área ou algum ponto de interesse. O processo de colocação

da rede em funcionamento durante a fase de implementação deverá ser efectuado de

uma forma automática ou semi-automática, reduzindo ao máximo a necessidade de

configuração de cada dispositivo, como poderá ser o caso da atribuição de endereços

aos vários elementos ou a definição dos intervalos de aquisição de cada sensor. A

preocupação dos agricultores será sempre com os processos agŕıcolas, as RSSF de-

verão agir de forma não intrusiva, não perturbando as várias operações subjacentes

ao processo agŕıcola.

Após alguma análise às restrições a que os dispositivos sem fios estão sujeitos dentro

do contexto agŕıcola, percebe-se que várias estratégias têm de ser tomadas de modo

a permitir um funcionamento cont́ınuo com um reduzido número de interrupções ou

falhas.

Deverão também ser assegurados métodos de diagnóstico dentro das RSSF que per-

mitam um acompanhamento cont́ınuo e evolutivo do funcionamento da rede. O

acompanhamento do estado de uma RSSF permitirá retirar ilações e prevenir fu-

turos problemas de funcionamento. Ferramentas de diagnóstico, como o Sympathy

(Ramanathan et al., 2005), permitem detectar falhas em redes de sensores voca-

cionadas para a recolha de dados. O Sympathy define um conjunto de métricas que

caracterizam a conectividade, o fluxo de informação e o estado do dispositivo, de

modo a aferir três tipos de falhas: falhas do próprio dispositivo, falhas no caminho

que a informação percorre e falhas no dispositivo central de recolha da informação.
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As aplicações que lidam com dados a um ńıvel superior dentro da estrutura de uma

RSSF deverão ser o mais independentes e abstractas posśıvel da camada encarre-

gue de recolher os dados dos vários sensores. Os processos e tarefas de inserção e

remoção de elementos dentro da rede deverá ser efectuado de uma forma automática

e transparente para os ńıveis superiores na rede. As RSSF deverão ser projectadas

por forma a se auto-organizarem.

Face ao exposto, compreender-se-á que numa RSSF deve minimizar-se a intervenção

por parte de técnicos especializados, ou seja, os dispositivos deverão ser o mais trans-

parente posśıvel para o utilizador final onde, neste cenário, poderá ser o agricultor.

O protocolo utilizado deve manter a RSSF em funcionamento durante os peŕıodos

de monitorização sem que existam falhas de funcionamento significativas ou não

resolvidas. Um factor importante é a possibilidade de colocação em funcionamento

da rede, sem a necessidade de intervenção especializada, permitindo de uma forma

simples a inserção e remoção de unidades de aquisição de dados. A escalabilidade é

também um desafio, uma vez que as RSSF podem ser constitúıdas por uma grande

quantidade de dispositivos, podendo causar ainda maior dificuldade em cenários em

que é necessário a atribuição de um identificador único global a cada dispositivo

(Cano et al., 2011).

A normalização dos protocolos utilizados sobre uma RSSF, essencialmente, impul-

siona o potencial de desenvolvimento da rede, conferindo-lhe caracteŕısticas de maior

robustez e escalabilidade. De seguida abordam-se alguns protocolos normalizados

para comunicação de dados sem fios entre dispositivos e que acrescentam algum tipo

de caracteŕıstica que possa viabilizar a criação de redes de sensores. A bibliografia

indica que as normas Bluetooth, Wi-Fi e IEEE 802.15.4/ZigBee, que utilizam a

mesma banda ISM dos 2,4 GHz, são as mais utilizadas nas RSSF em contexto

agŕıcola.
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2.6.2 Bluetooth

A norma Bluetooth ou IEEE 802.15.1 (SIG, 2011b) foi inicialmente proposta em 1994

pela Ericsson. No ano de 1998 um grupo de empresas designado por SIG (Special

Interest Group) apresentou as primeiras especificações de forma a tornar-se numa

norma aberta de comunicação entre produtos de empresas diferentes. Actualmente

nenhuma empresa detém a tecnologia, mas várias empresas cooperam entre elas

para o seu desenvolvimento (SIG, 2011a).

O Bluetooth é uma norma internacional desenvolvida para redes PAN (Personal

Area Network) sem fios de curto alcance, tendo em vista a substituição dos fios

de comunicação em dispositivos. Os factores determinantes da norma Bluetooth

são a sua robustez, o baixo custo e o consumo reduzido. Utiliza a banda ISM dos

2,4 GHz com débitos de até 1 Mbps na versão 1.2 (802.15.1, 2005), 3 Mbps na versão

2.0+EDR (Enhanced Data Rate) e mais recentemente 24 Mbps nas versões 3.0 e 4.0.

Ao ńıvel f́ısico utiliza a técnica de salto em frequência e espalhamento espectral

(FHSS — Frequency-Hopping Spread-Spectrum) em que os dados são transmitidos

em frequências diferentes segundo um padrão conhecido apenas pelos dispositivos

envolvidos, permitindo reduzir as interferências rádio com outras tecnologias a ope-

rar na mesma frequência (Kim et al., 2008b).

O esquema mais simples de funcionamento de uma rede Bluetooth assenta na co-

municação de até sete dispositivos escravos com um dispositivo mestre encarregue

de formar e manter a rede através da definição dos tempos e do padrão de saltos

em frequência. Este esquema de funcionamento (topologia) é designado de piconet,

no seu interior um dispositivo pode pertencer a outra piconet, formando assim uma

rede mais complexa designada de scatternet, ilustrada na figura 2.23 .

Os dispositivos Bluetooth encontram-se divididos em três classes (classe 1, classe 2

e classe 3) consoante a sua potência de transmissão de 100 mW, 2,5 mW ou 1 mW,

que definem o alcance máximo permitido para cada classe: 100 m para a classe 1,

10 m para a classe 2 e 1 m para a classe 3.
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Figura 2.23 – Topologias de rede permitidas segundo a norma Bluetooth.

A figura 2.24 ilustra a estrutura da pilha protocolar Bluetooth. Esta encontra-se

dividida em duas entidades lógicas: Controller, constitúıdo pelas interfaces de con-

trolo rádio, e Host encarregue do tratamento de alto ńıvel sobre os dados recebidos

da camada inferior. Estas duas camadas são interligadas através do Host Controller

Interface (HCI). Salienta-se que poderão existir vários Controllers ligados a um

Host.

A interoperabilidade entre diferentes dispositivos Bluetooth é alcançada recorrendo

à utilização de perfis. Estes definem as funções e funcionalidades de cada camada

da arquitectura Bluetooth. As várias camadas da norma são descritas de seguida

(SIG, 2011b):

• Physical — Constitúıda pela interface rádio, sendo responsável por especificar

as frequências e o padrão de saltos a utilizar.

• Baseband —Especifica a forma como os dispositivos se localizam e estabelecem

a ligação entre si. Define o formato dos pacotes e estabelece o padrão e as tem-

porizações necessárias ao envio da informação. A baseband é responsável pelo

endereçamento e estabelecimento da ligação f́ısica entre dispositivos, sendo

suportados dois tipos de ligação: SCO (Synchronous Connection-Oriented)

e ACL (Asynchronous Connection-Less). Correcções de erro e aspectos de

segurança são também assegurados pela camada baseband ;
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Figura 2.24 – Pilha protocolar Bluetooth (versão 4.0). Adaptado de SIG (2011b).

• Link Manager (LM) — Responsável pela criação, alteração e término das

ligações lógicas entre dispositivos. A comunicação entre duas camadas LM é

realizada através do LMP (Link Manager Protocol) que consiste em unidades

de dados PDU (Protocol Data Units) no caso da utilização do modo BR/EDR

(Basic Rate/Enhanced Data Rate) e realizada através do LLP (Link Layer

Protocol) no modo LE (Low Energy);

• Host Controller Interface (HCI) — A interface HCI permite que a entidade

Host aceda às camadas baseband e LM, estabelecendo uma ligação abstracta

e uniforme com estas camadas;

• Logical Link Control and Adaptation Layer Protocol (L2CAP) — Fornece ser-

viços de dados orientados e não orientados à ligação para as camadas supe-

riores com capacidade de multiplexagem, segmentação e operações de resta-

belecimento. A camada L2CAP permite o controlo de fluxo por canal e a

retransmissão em caso de falhas;
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• Generic Access Profile (GAP) — Define as funcionalidades genéricas para a

detecção e estabelecimento de uma ligação com um dispositivo Bluetooth. Os

serviços disponibilizados pelo GAP incluem: modos de ligação, segurança,

autenticação, modelos de associação e localização de serviços e dispositivos.

Os restantes perfis são baseados no GAP;

• Generic Attribute Profile (GATT) — Representa as funcionalidades do servi-

dor de atributos e opcionalmente os atributos do cliente. O perfil GATT

descreve a hierarquia existente entre serviços, caracteŕısticas e atributos usa-

dos no servidor de atributos. Em resumo, este bloco estabelece uma interface

para localização, leitura, escrita e indicação das caracteŕısticas e atributos de

um determinado serviço;

• Security Manager (SM) — Responsável pelo emparelhamento e distribuição

de chaves de encriptação. O bloco SM contém funções de codificação e des-

codificação utilizadas por outros blocos da pilha protocolar e a comunicação

entre dois SM utiliza o protocolo SMP (Security Manager Protocol);

• Attribute Protocol (ATT) — Implementa o protocolo ponto a ponto entre um

servidor e o cliente de atributos. A comunicação entre um cliente ATT e um

servidor ATT remoto é realizada sobre um canal L2CAP dedicado. Enquanto

que o cliente envia comandos, respostas e pedidos, o servidor envia respostas,

notificações e indicações;

• Service Discovery Protocol (SDP) — Permite à camada de aplicação descobrir

os serviços e respectivas caracteŕısticas que estão dispońıveis.

A implementação da tecnologia Bluetooth em cenários agŕıcolas foi desenvolvida

com sucesso por alguns autores. Em Lee et al. (2002), foi utilizada como ligação

sem fios entre um sensor de humidade relativa do ar e um computador colocado

num tractor agŕıcola de colheita de erva para animais. O objectivo do sistema foi

a monitorização em tempo real da produtividade de uma pastagem. Foram encon-

trados alguns problemas de funcionamento, devido ao alcance disponibilizado pelos
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módulos utilizados. Em alguns casos, ao efectuar uma curva, o módulo colocado no

reboque de colheita perdia a ligação com o computador pessoal colocado no tractor.

Com o objectivo de gerir recursos h́ıdricos de forma eficiente, Kim et al. (2008b) ins-

trumentaram um sistema de irrigação de taxa variável e implementaram uma RSSF

para monitorizar em tempo real as propriedades do solo de um terreno agŕıcola,

como pode ser observado na figura 2.25. A RSSF é constitúıda por cinco estações de

monitorização distribúıdas ao longo do terreno, uma estação de gestão de irrigação

colocada no sistema móvel de rega e uma estação base localizada a cerca de 700

metros do terreno. Esta é responsável por processar a informação enviada de cada

estação de monitorização e decidir actuar sobre o sistema de irrigação. A escolha

de Bluetooth foi baseada nos seguintes factores: distância entre estações, velocidade

de transmissão, compatibilidade entre dispositivos e custo. Segundo os autores, os

problemas da limitação na distância de comunicação entre dispositivos Bluetooth

podem ser resolvidos recorrendo a antenas com maior alcance e a dispositivos rádio

de classes de transmissão diferentes. Neste caso espećıfico, o alcance máximo posśıvel

foi de 1200 m.

Para aplicações de AP/VP, em que os dispositivos podem ser colocados ao longo de

grandes áreas de cultivo, e por conseguinte tornar-se necessário o encaminhamento

de dados em múltiplo-salto, a norma Bluetooth não se apresenta como a solução mais

vantajosa, devido aos aspectos relacionados com o reduzido número de dispositivos

que podem ser interligados, a reduzida distância de comunicação entre elementos e

o elevado tempo de enumeração dos dispositivos (Camilli et al., 2007).

A norma Bluetooth é pois utilizada, sobretudo em dispositivos móveis, para co-

municação a curta distância e entre um reduzido número de dispositivos. A sua

aplicação a RSSF em contextos agŕıcolas poderá trazer vantagens em redes de peque-

nas dimensões onde os elementos se encontram a curtas distâncias uns dos outros,

como demonstrado nos casos analisados. Pode também ser utilizada para comu-

nicação entre dispositivos móveis e gateways, quer seja para configuração da RSSF,

quer para aceder aos dados recolhidos pela rede ou mesmo na disponibilização de

conectividade internet em locais remotos (Peres et al., 2011; Cunha et al., 2010).
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Figura 2.25 – Sistema de comunicações Bluetooth utilizado no sistema de irrigação in-
teligente proposto por Kim et al. (2008b).

2.6.3 IEEE 802.11

Genericamente conhecido por Wi-Fi, trata-se de um conjunto de normas IEEE 802.11

(802.11, 2007). Esta define as camadas f́ısica e a subcamada MAC de uma rede local

sem fios (WLAN — Wireless Local Area Network) e utiliza, actualmente, as bandas

ISM dos 2,4 GHz e dos 5,8 GHz.

A camada f́ısica define as frequências utilizadas pelo módulo de rádio-frequência

e as técnicas de transmissão que vão desde infravermelhos, FHSS e DSSS (Direct

Sequence Spread Spectrum) com velocidades de até 2 Mbps, HR-DSSS (High Rate

- Direct Sequence Spread Spectrum) e OFDM (Orthogonal Frequency-Division Mul-

tiplexing) que permitem velocidades de até 11 Mbps e 54 Mbps, respectivamente.

A camada de ligação de dados está dividida em duas partes: Logical Link Con-

trol (LLC), responsável pelo controlo da ligação lógica e efectua a interface com a

camada de rede, e MAC, responsável por coordenar o acesso ao meio através da
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camada f́ısica.

A camada MAC disponibiliza dois métodos de acesso ao meio, CSMA/CA (Carrier

Sense Multiple Access with Collision Avoidance) que utiliza o Distributed Coordina-

tion Function (DCF) e o método Point Coordination Function (PCF).

Em termos de arquitectura, o modelo básico é o Basic Service Set (BSS) onde

vários terminais comunicam entre si através de um ponto de acesso, figura 2.26. O

mesmo modelo é também posśıvel sem a utilização de um ponto de acesso, sendo que

neste caso é referido como Independent Basic Service Set (IBSS). A interligação de

várias BSS através de um Distribution System (DS) constitui um Extended Service

Set (ESS). O sistema de distribuição DS pode ser integrado no ponto de acesso ou

através de ligações com ou sem fios. Para além das topologias standard é posśıvel

os dispositivos funcionarem nos modos ponte (bridge), repetidor (repeater) e malha

(mesh).
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Figura 2.26 – Ilustração das topologias de rede de acordo com a norma IEEE 802.11.

A norma IEEE 802.11, dividida em várias sub-normas (a, b, g, entre outras), tem

utilização generalizada nos computadores pessoais e na implementação de redes lo-

cais de acesso à internet sem fios em aeroportos, residências, universidades, áreas

comerciais, entre outros. A sua implementação na agricultura foi utilizada por
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Figura 2.27 – Servidor de campo baseado na norma IEEE 802.11. Adaptado de Fukatsu e
Hirafuji (2005).

Fukatsu e Hirafuji (2005), com o denominado Field Server, ilustrado na figura 2.27.

De modo a tornar o sistema flex́ıvel e dinâmico em termos de arquitectura da rede

foram desenvolvidos servidores de campo que podem ser acedidos através da internet

e utilizam as sub-normas IEEE 802.11.b e IEEE 802.11.g de modo a obter débitos

elevados a um baixo custo. A utilização de vários servidores de campo interligados,

permitiu a implementação de serviços distribúıdos de armazenamento de informação,

para fornecimento aos agricultores de informações fundamentais para o cultivo e para

o controlo de pragas nas culturas.

Para aplicações em que é necessária a transferência de grandes quantidades de in-

formação, a norma IEEE 802.11 parece ser a mais adequada. Jin et al. (2009)

utilizaram-na na implementação de um gateway que integra os dados recolhidos de

uma RSSF. Os autores justificam que os gateways são parte intŕınseca das RSSF e

que são necessários para interligar a informação recolhida pelos sensores e os servi-

dores ou dispositivos pertencentes a outras redes. Sem a utilização de gateways, a

informação recolhida estaria confinada apenas ao interior da rede, não sendo posśıvel
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o seu acesso remoto.

Anteriormente, verificou-se que associado às RSSF existe um conjunto de restrições

que limitam a sua implementação. Cano et al. (2011) referem que, devido à camada

MAC da norma IEEE 802.11, esta não é adequada para implementação em RSSF,

já que assume à partida a utilização de dispositivos dotados de elevados recursos

ao ńıvel de processamento, memória, sincronização e com grande disponibilidade

de energia. Este não é o caso geral das RSSF aplicadas a cenários agŕıcolas. Em

termos de funcionamento, as redes baseadas na norma IEEE 802.11 obrigam a que

o dispositivo se encontre com o módulo rádio constantemente ligado, o que, face à

forte restrição em termos de energia dispońıvel, é quase impraticável nas RSSF com

peŕıodos de funcionamento prolongado. No entanto, sendo os gateways dispositivos

que lidam com maiores quantidades de informação e caracterizados por possúırem

menos restrições ao ńıvel de energia, a norma Wi-Fi pode preencher efectivamente

as necessidades ao ńıvel de comunicação entre gateways.

2.6.4 IEEE 802.15.4/ZigBee

A norma ZigBee (ZigBee-Specification, 2008) surgiu da necessidade de criar um

standard de redes sem fios emalhadas capazes de suportar uma grande quantidade

de dispositivos de rede (ZigBee-Alliance, 2011), tendo sido idealizada para um vasto

conjunto de aplicações que variam desde a automação residencial, cuidados de saúde,

gestão de energia, comunicações e serviços de retalho, redes de sensores, entre out-

ras. Em concreto, o grupo de trabalho ZigBee pretendeu criar o primeiro suporte

normalizado para a criação de redes de sensores onde a quantidade de nós de rede

não fosse uma limitação, permitisse baixos consumos dos dispositivos e um tempo

de vida das baterias utilizadas de vários anos.

A norma ZigBee complementa a norma IEEE 802.15.4 (802.15.4, 2011), que define

as camadas f́ısica e de ligação de dados em redes pessoais sem fios de reduzida

velocidade (LR-WPAN— Low-Rate Wireless Personal Area Networks), adicionando

as camadas de rede e de aplicação, figura 2.28. Assim, a inter-operabilidade entre



70 CAṔITULO 2. REDES DE SENSORES PARA MONITORIZAÇÃO REMOTA

diferentes fabricantes é posśıvel recorrendo a vários perfis lógicos definidos pelo grupo

ZigBee (ZigBee-Alliance, 2011). Sendo uma associação com vários membros, aberta

e sem fins lucrativos, a ZigBee Alliance agrupa empresas, universidades e agências

governamentais que trabalham em conjunto para a criação de soluções de dispositivos

sem fios para a indústria, comércio e na área residencial.
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Figura 2.28 – Arquitectura simplificada da pilha protocolar IEEE 802.15.4/ZigBee. Adap-
tado de ZigBee-Specification (2008).

Algumas caracteŕısticas da norma IEEE 802.15.4/ZigBee incluem os seguintes as-

pectos-chave (ZigBee-Alliance, 2011):

• Utilização de várias gamas de frequências rádio. A banda dos 2,4 GHz é

utilizada em quase todo o mundo e permite a utilização de 16 canais de rádio,

enquanto que a banda dos 915 MHz é utilizada na América e Austrália e a

banda dos 868 MHz na Europa.

• Mecanismos de gestão de energia para todas as classes de dispositivos;

• Interligação de mais de 64000 elementos de rede, usando endereçamento curto;

• Mecanismos de emparelhamento e procura com confirmação até à camada

aplicacional;
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• Possibilidade de criar topologias de rede em estrela (star), árvore (tree) e em

malha (mesh);

• Diversos modos de transmissão incluindo broadcasting ;

• Segurança através da implementação da norma de encriptação AES-128;

• Permite vários perfis aplicacionais genéricos definidos pela ZigBee Alliance ou

mesmo a utilização de perfis proprietários definidos pelos fabricantes.

Na camada de ligação de dados, o acesso ao meio é realizado pelos mecanismos

CSMA/CA e/ou GTS (Guaranteed Time Slot), a seu cargo estão também as tarefas

de transmissão de beacon frames, com a função de sinalizar a rede, a gestão das

transmissões e a implementação de mecanismos de sincronização.

A camada de rede é responsável pela associação e remoção de dispositivos na rede

e permite o encaminhamento dos pacotes de dados até ao seu destino usando o

protocolo AODV (Ad-Hoc On Demand Distance Vector). A informação relativa

aos vizinhos e ao estado das várias ligações lógicas entre os mesmos é armazenada e

tratada nesta camada, assim como os processos de procura de caminhos, inicialização

da rede e atribuição de endereços por parte do coordenador.

A camada aplicacional é composta pela subcamada APS (Application Support sub-

-Layer) que define os objectos ZDO (ZigBee Device Objects) e os objectos extra

ZDO. Está a cargo da subcamada APS a manutenção das tabelas de ligações lógicas

(Binding) responsáveis por interligar os dispositivos de rede, baseando-se nos seus

serviços e nas suas necessidades. O ZDO identifica os serviços fornecidos pelo dis-

positivo, e define a função do dispositivo no seio da rede: coordenador; router ; ou

dispositivo de função reduzida.

Comparativamente, a pilha protocolar é de tamanho mais reduzido, variando entre

4 kB para dispositivos de função reduzida (RFD — Reduced Function Device) sem

a funcionalidade de encaminhamento e 32 kB para dispositivos com todas as ca-

pacidades (FFD — Full Function Device), como o caso dos coordenadores de rede

(Meshnetics, 2011).
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Uma rede ZigBee pode assim ser constitúıda por dispositivos com funcionalidades

diferenciadas. A norma IEEE 802.15.4 define dispositivos FFD e RFD, enquanto que

a norma ZigBee divide os dispositivos FFD em duas categorias, coordenadores de

rede responsáveis por iniciar e manter a rede e routers com a possibilidade de encam-

inhamento de dados. As topologias permitidas pela norma ZigBee vão desde ligações

em estrela, em árvore até à possibilidade de ligação em malha, todas ilustradas na

figura 2.29. A topologia em malha permite a comunicação ponto a ponto entre

dispositivos sem a necessidade de esta passar pelo coordenador de rede (ZigBee-

Specification, 2008).

Topologia em 

malha

Coordenador (Full Func�on Device)

End device (Reduced Func�on Device)

FFD

RFD

FFD

FFD

FFD

FFD

FFD

RFD

RFD

RFDRFD

RFD

Topologia em 

estrela

Topologia em 

árvore

Router (Full Func�on Device)

RFD

FFD

FFD

Figura 2.29 – Topologias de rede segundo a norma ZigBee.

Zhang et al. (2007) defendem que, como um todo, a norma ZigBee permite uma

maior duração das baterias, instalação simples e sem necessidade de apoio técnico

especializado, encapsulamento reduzido e baixo custo. Ruiz-Garcia et al. (2008) re-

ferem que a norma ZigBee é a mais adequada para RSSF, devido fundamentalmente

aos baixos consumos obtidos com as técnicas de múltiplo-salto. Também Jinsheng

et al. (2006) sustentam que a norma ZigBee é uma solução promissora para aumentar

a taxa de adopção deste tipo de tecnologia na criação de RSSF ad-hoc de múltiplo-

-salto e vários esforços têm sido realizados para a sua adopção e no desenvolvimento

de novas soluções de monitorização.

Em Morais et al. (2008a) é apresentado o esforço conduzido pelos autores para a
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introdução deste tipo de tecnologia em práticas de VP. Neste trabalho são susten-

tadas as principais razões para a adopção da norma ZigBee nas RSSF vocacionadas

para aplicações em cenários agŕıcolas, especialmente na VP.

2.6.5 Resumo comparativo

Para além das normas sem fios descritas, existem muitos outros protocolos pro-

prietários (Morais et al., 1996; Serôdio et al., 2001; Baggio, 2005; Guo et al., 2006)

que são aplicados na comunicação de dados em RSSF. Contudo, o facto de serem

proprietários, a sua replicação em novas situações não é, muitas vezes, viável.

Tomando o caso da indústria como exemplo, no caso dos formatos proprietários

a interoperabilidade entre diferentes fabricantes não é alcançável, obrigando à fi-

delização a apenas um fabricante, o que no caso de se extinguir inviabiliza dois

aspectos importantes: o suporte técnico e a possibilidade de futuras actualizações

dos equipamentos. Ao mesmo tempo dificulta a interoperabilidade entre fabricantes.

Também a possibilidade de expansão e introdução de novos módulos se restringe às

limitações da oferta de apenas um fabricante. No caso dos protocolos não norma-

lizados, vários fabricantes conjugam esforços para uma constante evolução e desen-

volvimento de novos produtos com um estágio de desenvolvimento mais amadure-

cido. Descartando os protocolos proprietários, as soluções dispońıveis para a imple-

mentação de RSSF na agricultura foram descritas anteriormente. Todas utilizam a

banda ISM dos 2,4 GHz, isenta de licenciamento.

Embora várias comparações possam ser feitas entre as normas, Wang et al. (2006)

resume-as sobre a óptica de aplicação a nós-sensor e que se reproduz na tabela

2.1. Já Ruiz-Garcia et al. (2008) realizam uma análise comparativa entre as normas

Bluetooth e IEEE 802.15.4/ZigBee, onde se constata que a norma Bluetooth é mais

indicada em aplicações em que são necessárias grandes taxas de transferência de da-

dos. No entanto, os dispositivos com a norma Bluetooth estão limitados no tempo

de funcionamento da bateria, comparativamente com os dispositivos que utilizam a
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norma IEEE 802.15.4/ZigBee, uma vez que exigem maiores consumos em termos de

processamento e de gestão protocolar. Como foi visto, a norma IEEE 802.15.4/Zig-

Bee permite diferentes tipos de topologias tais como estrela, árvore e em malha.

Teoricamente é posśıvel a interligação de mais de 64000 dispositivos utilizando o

endereçamento curto, o que permite cobrir grandes áreas de monitorização. Para

as mesmas distâncias de comunicação, os dispositivos Bluetooth necessitam de dis-

pender mais energia e, durante a formação da rede, o tempo de associação é inferior

nas redes IEEE 802.15.4/ZigBee.

A aplicação das normas IEEE 802.15.4/ZigBee, Bluetooth e Wi-Fi, foi estudada por

Zhang et al. (2007) nos casos de aplicação em estufas agŕıcolas. Cinco factores de

comparação foram analisados: custo, velocidade de transmissão, quantidade de dis-

positivos suportados, consumo e duração do tempo de vida da bateria. Em relação ao

custo, os sistemas baseados em IEEE 802.15.4/ZigBee apresentam um custo inferior

às duas outras normas. As velocidades de transmissão do IEEE 802.15.4/ZigBee são

mais baixas, o que, para a utilização em estufas em que o tráfego gerado na RSSF

é geralmente reduzido, torna a norma IEEE 802.15.4/ZigBee a mais indicada. As

baixas velocidades de transmissão e o reduzido tráfego nas RSSF aplicadas em estu-

fas permitem assim uma maior duração no tempo de vida das baterias. Claramente

a quantidade de dispositivos suportados é superior na norma IEEE 802.15.4/Zig-

Bee. Os consumos apresentados indicam que os dispositivos IEEE 802.15.4/ZigBee

consomem cerca de 30 mA, enquanto que os dispositivos Wi-Fi necessitam de a-

proximadamente 350 mA, enquanto que o Bluetooth entre 65 e 170 mA. O tempo

de duração da bateria de um dispositivo baseado na norma IEEE 802.15.4/ZigBee

pode ascender a meses ou mesmo anos em contraste com as outras duas normas.

As razões apontadas anteriormente justificam que, actualmente, a adopção da norma

IEEE 802.15.4/ZigBee é tida como a mais adequada para implementar o suporte de

rede em RSSF nas práticas de AP, pelo que foi a escolhida como suporte à RSSF

apresentada neste trabalho. De seguida descreve-se em maior detalhe o protocolo

normalizado IEEE 802.15.4 para disseminação de dados sobre o qual assentam as

soluções de rede descritas posteriormente.
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Propriedade Wi-Fi
(IEEE 802.11b)

Bluetooth
(IEEE 802.15.1)

IEEE 802.15.4/
ZigBee

Transmissão DSSS FHSS DSSS

Velocidade 11 Mbps 1 Mbps 250 Kbps

Dispositivos por Master 32 7 64000

Tempo de enumeração até 3 s até 10 s 30 ms

Tipo de dados Vı́deo, áudio,
ficheiros, imagens

Áudio, imagens,
ficheiros

Pequenos pacotes
de dados

Alcance (m) 100 300 10-1600

Expansibilidade Roaming Não Sim

Duração da bateria Algumas horas 1 semana > 1 ano

Custo 9$ ≈ 6.70e 6$ ≈ 4.47e 3$ ≈ 2.23e

Complexidade Complexo Muito complexo Simples

Tabela 2.1 – Comparação entre as principais normas para RSSF. Adaptado de Wang et al.
(2006); ZigBee-Alliance (2011).

2.7 Suporte f́ısico para comunicação de dados sem

fios

A falta de normalização nas redes pessoais sem fios para aplicação a sensores levou

o IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) a desenvolver a norma

IEEE 802.15.4, espećıfica para dispositivos de baixo consumo e aplicações sem ne-

cessidade de transferência de grandes quantidades de informação (Baronti et al.,

2007), o que a torna adequada para aplicações que necessitam de um longo tempo

de funcionamento, recorrendo a baterias ou à utilização de energia recolhida do

ambiente (Morais et al., 2008b). As redes baseadas em IEEE 802.15.4 são criadas

e geridas por um único coordenador de rede, que funciona como dispositivo de

sincronismo para todos os seus participantes.

A norma IEEE 802.15.4 define a camada f́ısica (PHY) e a subcamada de acesso

ao meio para redes de área pessoal sem fios (WPAN — Wireless Personal Area

Networks) (802.15.4, 2011). As WPAN são utilizadas para transmitir informação em

distâncias relativamente curtas, permitindo a utilização de dispositivos de tamanho
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reduzido, com baixo consumo e de baixo custo. No caso concreto da norma IEEE -

802.15.4, esta serve de suporte à norma ZigBee conferindo uma camada de rede

e um conjunto de perfis. A implementação das camadas superiores de rede e de

aplicação não são definidas na norma, não estando garantida a inter-operabilidade

entre diferentes fabricantes.

Os pontos fortes desta resumem-se como:

• Topologia de rede em estrela ou ponto-a-ponto;

• Utilização de um identificador único de 64 bits ou possibilidade de utilização

de um endereço reduzido de 16 bits;

• Alocação opcional de slots com tempo garantido;

• Acesso ao meio por CSMA/CA;

• Protocolo com verificação de chegada de pacotes;

• Baixo consumo de energia;

• Detecção de energia nos vários canais de transmissão;

• Indicador da qualidade da ligação (LQI).

Os dispositivos pertencentes a uma rede IEEE 802.15.4 podem ser do tipo FFD ou

RFD. Enquanto que os dispositivos FFD possuem capacidades de criação de uma

rede e de encaminhamento de dados, podendo ser coordenadores, os participantes

RFD são dispositivos com requisitos e capacidades reduzidas ao ńıvel de memória

e de processamento com o objectivo claro de serem de baixo custo e apresentarem

muito baixo consumo (tipicamente, nós-sensor).

As topologias de rede suportadas pela norma IEEE 802.15.4 são duas: topologia

em estrela e topologia ponto-a-ponto, figura 2.30. Na topologia em estrela, os dis-

positivos RFD estabelecem uma ligação lógica com o coordenador PAN responsável

pela gestão da rede e pela definição do endereço PAN, comum a toda a rede. Todos
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os dispositivos na rede possuem um identificador único de 64 bits referido como

endereço extendido e um endereço de 16 bits atribúıdo pelo coordenador durante o

processo de associação à rede. As redes IEEE 802.15.4 necessitam sempre de um

coordenador PAN para estabelecer e iniciar a rede. Na topologia ponto-a-ponto é

posśıvel a comunicação directa entre dispositivos sem a necessidade de passar pelo

coordenador. A topologia ponto-a-ponto constitui o suporte básico para a criação

de redes mais complexas como a rede emalhada, com capacidade de comunicação

em múltiplo-salto.

Topologia 

em estrela

Coordenador

PAN

Full Func�on Device

Reduced Func�on Device

Sen!do da comunicação

FFD

RFD

FFD

FFD
RFD

RFD

FFD

FFD

FFD

FFD

Coordenador

PAN

Topologia 

ponto-a-ponto

RFD

FFD

Figura 2.30 – Topologias de rede segundo a norma IEEE 802.15.4.

A versatilidade das redes baseadas na norma IEEE 802.15.4 está patente na possi-

bilidade de formação de redes em malha constitúıdas por vários grupos ou clusters,

servindo, por exemplo, os interesses da monitorização distribúıda em aplicações de

AP/VP, figura 2.31. Neste tipo de formação, qualquer FFD pode funcionar como

coordenador e disponibilizar serviços de sincronização para outros dispositivos ou

mesmo coordenadores, sendo que apenas um poderá ser o coordenador da PAN. No

caso de falha do coordenador, qualquer um dos restantes FFD pode assumir essa

função, desde que disponha de recursos para isso.

Em termos de camadas protocolares, a norma IEEE 802.15.4 define a camada PHY

e a subcamada MAC que fornecem serviços às camadas superiores. A camada f́ısica

fornece um serviço de dados para a transmissão e recepção de blocos de dados PPDU
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Figura 2.31 – Topologia em cluster segundo a norma IEEE 802.15.4. Adaptado de 802.15.4
(2011).

(PHY Protocol Data Units) através da interface rádio e um serviço de gestão da

camada f́ısica. A subcamada MAC fornece um serviço de dados para transmissão e

recepção de blocos de dados MPDU (MAC Protocol Data Units) através da camada

f́ısica e um serviço de gestão da camada MAC acesśıvel através da interface MLME-

-SAP (MAC sub-Layer Management Entity - Service Access Point).

2.7.1 Subcamada de acesso ao meio (MAC)

A subcamada MAC permite a interface entre a camada f́ısica e a camada de rede.

As suas principais funcionalidades consistem em (802.15.4, 2011):

• Gerar os pacotes de sinalização (beacons), no caso do coordenador de rede;

• Sincronizar com os pacotes de sinalização, no caso de redes habilitadas para

esse fim;

• Suportar a associação e a remoção de dispositivos dentro da rede PAN;

• Permitir serviços de segurança sobre os dados;
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• Implementação do mecanismo de acesso ao meio CSMA/CA;

• Gestão dos mecanismos de garantia de tempo de slot (GTS);

• Garantir uma ligação lógica fiável entre dois dispositivos.

Está a cargo da subcamada MAC a inicialização e gestão de uma rede PAN. A

comunicação de diferentes dispositivos IEEE 80215.4 no mesmo canal de frequência

é posśıvel graças à utilização do mecanismo de acesso ao meio CSMA/CA. Sempre

que um dispositivo pretende iniciar uma transmissão verifica se o canal está livre

através de uma de duas técnicas: análise da energia espectral na frequência do canal

a utilizar (ED — Energy Detection) ou através da análise ao tipo de sinal presente

no canal (CCA — Clear channel assessment). No caso de o canal ser considerado

como ocupado, o dispositivo aguarda um intervalo de tempo aleatório e volta a

tentar o acesso. Este processo é repetido até que o canal seja considerado como livre

ou quando for atingido o limite máximo de tentativas.

São disponibilizados dois métodos para o acesso ao canal, com contenção e sem

contenção. No método com contensão é utilizado o mecanismo CSMA/CA quando

vários dispositivos desejam comunicar no mesmo canal de frequência, sendo a rede

apelidada de nonbeacon. O método sem contenção recorre ao envio de pacotes de

sinalização por parte do coordenador (beacons); este tipo de rede tem o nome de

beacon enabled PAN. O envio dos pacotes de sinalização permite aos dispositivos

receber a atribuição de um slot de tempo (GTS), durante o qual poderão transmitir

mensagens de dados. No entanto, esta metodologia obriga a que os nós da rede

escutem regularmente o envio do pacote de sincronização e voltem a adormecer sem

que exista comunicação efectiva de informação. Este tipo de funcionamento obriga

a um maior desperd́ıcio de energia e contribui para um menor tempo de vida das

baterias pelo que só deverá ser utilizado em contextos espećıficos.

A norma IEEE 802.15.4 define quatro tipos de estruturas de mensagens na subca-

mada MAC:

• Mensagens de sinalização (beacon frames);
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• Mensagens de dados;

• Mensagens de confirmação;

• Mensagens de comandos MAC.

A estrutura genérica de uma mensagem é constitúıda por três partes: cabeçalho

(MHR — MAC Header), dados, e delimitador (MFR — MAC Footer), figura 2.32.

FCSDadosRemetentePAN

remetente

Número

sequêncial

Des natárioPAN

des natário

2 1 0/2 0/2/8 0/2 0/2/8 variável 2

Cabeçalho

segurança

0/5/6/10/14

Controlo

MHR Dados MFR

Figura 2.32 – Formato genérico de uma mensagem ao ńıvel da subcamada MAC. Adaptado
de 802.15.4 (2011).

O cabeçalho é constitúıdo pelo campo de controlo que define o tipo de mensagem

e de endereçamento, pelo número sequencial de identificação da mensagem, pelos

campos relativos ao endereçamento: rede PAN e endereço de destino, rede PAN e

endereço do remetente e por fim existe um campo auxiliar de segurança. O campo

relativo aos dados é constitúıdo pela mensagem recebida da camada de rede e o

MFR contém o FCS (Frame Check Sequence) que consiste num campo de 16 bits

para verificação de redundância ćıclica obtido com o cabeçalho MHR e com o campo

de dados.

2.7.2 Camada f́ısica (PHY)

O patamar inferior da norma IEEE 802.15.4 é a camada f́ısica, responsável por lidar

directamente com a interface rádio, tendo a seu cargo as seguintes tarefas:

• Activação e desactivação da interface rádio;

• Detecção de energia (ED) para cada canal;

• Indicação de qualidade da ligação para cada pacote (LQI);
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• Verificação de ocupação do meio de transmissão para o mecanismo CSMA/CA;

• Selecção do canal de frequência;

• Transmissão e recepção de dados;

• Posicionamento de precisão no caso da banda opcional UWB (Ultra Wide

Band).

As interfaces f́ısicas definidas pela camada f́ısica são apresentadas na tabela 2.2.

Além das frequências apresentadas, existe um conjunto opcional de bandas e modu-

lações dispońıveis (802.15.4, 2011).

Actualmente na segunda revisão, a norma IEEE 802.15.4 define várias bandas de

frequência não opcionais: 779–787 MHz (China), 868–868,6 MHz (Europa), 902–

928 MHz (América e Austrália), 950–956 MHz (Japão) e 2400–2483,5 MHz (In-

ternacional) e ainda algumas bandas opcionais descritas em 802.15.4 (2011) e não

referidas neste documento. A tabela 2.2 apresenta um resumo das várias possibili-

dades de implementação da camada f́ısica.

PHY
(MHz)

Banda
(MHz)

Modulação Técnica Canais Velocidade
(Kb/s)

780 779–787
O-QPSK

16 śımbolos, ortogonal 8
250

MPSK 250

868 868–868,6 BPSK Binário 1 20

915 902–928 BPSK Binário 10 40

950 950–956
GFSK

Binário 22
100

BPSK 20

2450 2400–2483,5 O-QPSK 16 śımbolos, ortogonal 16 250

Tabela 2.2 – Modulações não opcionais utilizadas na camada f́ısica segundo a norma
IEEE 802.15.4.

A interface f́ısica IEEE 802.15.4 mais utilizada nas aplicações baseadas na norma

ZigBee é a modulação O-QPSK (Offset Quadrature Phase-Shift Keying) com DSSS

a funcionar na frequência dos 2,4 GHz. A estrutura genérica de uma mensagem as-

senta em três partes: cabeçalho de sincronização (SHR — Synchronisation Header),
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cabeçalho da camada f́ısica (PHR — PHY Header), e dados (PSDU — PHY Service

Data Unit), tal como ilustrado na figura 2.33.

PSDUSDF ReservadoTamanho

2 1 0/2 0/2/8 variável

Preâmbulo

DadosPHRSHR

Figura 2.33 – Formato genérico de uma mensagem ao ńıvel da camada PHY. Adaptado de
802.15.4 (2011).

O cabeçalho de sincronização SHR permite ao destinatário da mensagem sincronizar

a interface rádio, enquanto que o cabeçalho da camada f́ısica (PHR) contém o tama-

nho da mensagem. O campo PSDU contém dados ou comandos vindos das camadas

superiores.

2.7.3 Suporte de ńıvel de rede baseado em IEEE 802.15.4

A norma IEEE 802.15.4 define as camadas de ńıvel f́ısico e de acesso ao meio em

redes sem fios vocacionadas para aplicações de baixo consumo de energia e com

baixas taxas de transferência de dados. Aliado a estas caracteŕısticas a norma

IEEE 802.15.4 possibilita a criação de redes ad-hoc complexas que são especial-

mente úteis em redes de sensores. Além da norma ZigBee, descrita resumidamente

na secção 2.6.4, existem outras que assentam nos mecanismos de baixo ńıvel pro-

porcionados pela norma IEEE 802.15.4 e definem as camadas superiores de rede e

transporte como as normas WirelessHART (HART, 2011) e 6LoWPAN (IPv6 over

Low power Wireless Personal Area Networks) (6LoWPAN, 2011).

A norma WirelessHART, publicada em Dezembro de 2007, utiliza apenas a camada

f́ısica da norma IEEE 802.15.4 e define a camada de acesso ao meio através de

TDMA (Time Division Multiple Access), figura 2.34. Vocacionada para o controlo

de processos industriais, a norma WirelessHART foi o primeiro protocolo de comu-

nicações aberto, vocacionado especificamente para aplicações de controlo de proces-

sos de monitorização na indústria (HART, 2011) em que os tempos de aquisição são

exigentes de modo a garantir uma operação em tempo real (Song et al., 2008).
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Segurança, TDMA,CSMA, ARQ

2.4 GHz, IEEE 802.15.4 RF, 10dBm TX 

Figura 2.34 – Arquitectura da pilha protocolar WirelessHART. A camada f́ısica da norma
WirelessHART é definida pela norma IEEE 802.15.4, sendo o acesso ao meio realizado através
de TDMA ao invés de CSMA/CA. Adaptado de Song et al. (2008).

A norma 6LoWPAN foi publicada em Setembro de 2007 e permite a ligação entre

dispositivos compat́ıveis com a norma IEEE 802.15.4 através de mensagens baseadas

no protocolo IPv6 (Internet Protocol version 6 ) (Ma e Luo, 2008). Assim, dispo-

sitivos com pouca disponibilidade de energia e de baixos recursos podem também

comunicar com dispositivos que utilizam o protocolo IP (Internet Protocol), actual-

mente de uso generalizado no conceito “Internet of things” (Yick et al., 2008). Por

forma a permitir a troca de mensagens no formato IPv6 em redes baseadas em

IEEE 802.15.4 foi introduzida uma camada de adaptação entre as duas normas,

de modo a permitir a compactação dos cabeçalhos IPv6. Ambas as camadas de

ńıvel f́ısico e de acesso ao meio são definidas pela norma IEEE 802.15.4, ilustradas

na figura 2.35. À semelhança da norma IEEE 802.15.4 são permitidos dois tipos

de dispositivos FFD e RFD, sendo que os dispositivos FFD, dotados de maiores

capacidades, possibilitam a formação de redes emalhadas, possibilitando uma maior

escalabilidade e organização da rede. A utilização da norma 6LoWPAN permite a

implementação de redes baseadas em dispositivos com acesso normalizado à internet.
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Figura 2.35 – Ilustração das camadas protocolares segundo a norma 6LoWPAN. As camadas
f́ısica e de acesso ao meio da norma 6LoWPAN são definidas pela norma IEEE 802.15.4.
Adaptado de Ma e Luo (2008).

Segundo Yibo et al. (2011), existem algumas limitações ao ńıvel do número de dis-

positivos suportados pela norma. Estas limitações surgem devido à utilização do

protocolo IP em dispositivos com recursos limitados e com ciclos de funcionamento

reduzido. Ao ńıvel aplicacional, a norma ZigBee, ao contrário das normas Wire-

lessHart e 6LoWPAN, dispõe de funcionalidades de suporte à interoperabilidade

entre dispositivos através da utilização de perfis aplicacionais. Estes, possibilitam

que um elemento da rede facilmente encontre os serviços disponibilizados por outro.

A norma WirelessHart, sendo idealizada para aplicações onde os tempos de aquisição

são um factor importante, obriga a ciclos de funcionamento exigentes, que no caso

dos elementos de uma RSSF com pouca disponibilidade de energia conduziria a um

rápido esgotamento dos recursos energéticos dispońıveis (i.e., bateria).

Assim descreve-se na próxima secção o ńıvel de rede ZigBee que assenta nas camadas

de ńıvel f́ısico e de acesso ao meio da norma IEEE 802.15.4.

2.8 Suporte de rede e aplicacional ZigBee

As camadas protocolares da norma ZigBee definem a camada de rede e a camada

aplicacional, ilustrada na figura 2.36. Estas duas camadas assentam nas camadas
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f́ısica e de acesso ao meio definidas na norma IEEE 802.15.4.

Dentro das várias camadas, a entidade de dados disponibiliza um serviço de trans-

missão de informação, enquanto que a entidade de gestão disponibiliza os restantes

serviços. A interacção entre camadas para acesso aos vários serviços é realizada

através de um ponto de acesso a serviços SAP (Service Access Point), constitúıdos

por primitivas que definem as várias funcionalidades.
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Figura 2.36 – Arquitectura da pilha protocolar ZigBee. Adaptado de ZigBee-Specification
(2008).

A camada aplicacional é constitúıda pela subcamada APS, pelos objectos ZDO

e pelos objectos definidos na plataforma aplicacional Application Framework. As

aplicações definidas pelos utilizadores utilizam a plataforma aplicacional para definir

os seus objectos, aceder aos objectos e funcionalidades disponibilizadas pelo ZDO.

A camada de rede especifica três topologias: topologia em estrela, topologia em

árvore e topologia ponto a ponto, como previamente ilustrado na figura 2.29. Esta
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última, permite a formação de redes emalhadas em que os vários elementos con-

seguem comunicar entre si, desde que estejam ao alcance rádio uns dos outros. Este

tipo de formação baseada em mecanismos de reencaminhamento através da técnica

de múltiplo-salto é o elemento chave para RSSF constitúıdas por plataformas in-

teligentes de aquisição em cenários agŕıcolas (Morais et al., 2008a).

Tal como a norma IEEE 802.15.4, também a norma ZigBee define os tipos de dispo-

sitivos baseando-se nas suas funcionalidades. Os dispositivos FFD (IEEE 802.15.4)

podem assumir o papel de coordenador de rede ou de router e os dispositivos RFD

(IEEE 802.15.4) são simples end devices que comunicam unicamente com o router

ou directamente com o coordenador de rede. Nas redes emalhadas e em estrela, o

coordenador é responsável pela inicialização da rede, sendo a expansão da rede im-

plementada através dos routers que encaminham a informação de forma hierárquica.

A subcamada de acesso ao meio, bem como a especificação de ńıvel f́ısico, são as

fornecidas pela norma IEEE 802.15.4.

2.8.1 Camada de aplicação (APL)

A camada de aplicação APL (Application Layer) é constitúıda pela subcamada de

suporte às aplicações (APS), pelos objectos ZigBee (ZDO) e pelos objectos definidos

pelo utilizador na plataforma aplicacional.

A subcamada APS fornece a interface entre a camada de rede (NWK) e a camada

aplicacional (APL) através de vários serviços usados pelo ZDO e pelos objectos da

plataforma aplicacional, figura 2.37. Tal como referido anteriormente, os serviços são

disponibilizados através de duas entidades, a entidade APSDE (APS Data Entity)

e a APSME (APS Management Entity), que disponibilizam os serviços através dos

respectivos pontos de acesso.

A entidade APSDE fornece um serviço de dados entre duas ou mais entidades de

aplicação localizadas na mesma rede. Os restantes serviços disponibilizados consis-

tem em:
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Figura 2.37 – Modelo de referência da camada de aplicação segundo a norma ZigBee.
Adaptado de ZigBee-Specification (2008).

• Construção das mensagens da camada aplicacional (APDU— Application sup-

port sub-layer Protocol Data Unit), através da adição dos respectivos cabeçalhos

aos dados a enviar;

• Interligação lógica entre dispositivos (Binding);

• Filtragem de endereços por grupo;

• Transporte de informação de uma forma fiável através de utilização de retrans-

missões ao ńıvel da camada aplicacional;

• Rejeição de mensagens duplicadas;

• Fragmentação de mensagens permitindo o envio de informação com um tamanho

maior do que o definido pela camada de rede.

A entidade APSME fornece os restantes serviços focados na segurança e na in-

terligação lógica entre dispositivos baseando-se nos seus serviços e nas suas ne-

cessidades, sendo ainda responsável pela gestão da informação dos vários objectos

residentes na sua base de dados AIB (APS Information Base). Este conjunto de

serviços permite às aplicações interagirem com a pilha protocolar. Os restantes

serviços disponibilizados pela entidade APSME são os seguintes:

• Gestão de ligações lógicas (binding management);

• Gestão dos dados da AIB;
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• Segurança, através do estabelecimento de ligações seguras entre dispositivos

com o recurso a chaves de encriptação;

• Gestão de grupos, com a adição ou remoção de elementos a determinados

grupos.

As mensagens da subcamada APS estão divididas em dois blocos, sendo o cabeçalho

APS constitúıdo pela informação relativa ao endereçamento e controlo e o bloco de

dados de tamanho variável com informação de acordo com o tipo de mensagem,

figura 2.38.
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Figura 2.38 – Formato genérico de uma mensagem na subcamada de aplicação. Adaptado
de ZigBee-Specification (2008).

A plataforma aplicacional é o espaço onde se encontram os objectos aplicacionais

de cada dispositivo, sendo posśıvel definir até 240 objectos aplicacionais (endpoints)

distintos, enumerados de 1 a 240. O endpoint zero é reservado para interacção com

o ZDO, enquanto que o endpoint 255 é utilizado para a difusão de informação para

todos os objectos. A gama 241 a 254 está reservada para uso futuro.

A utilização de perfis na plataforma aplicacional permite estabelecer um entendi-

mento entre dispositivos dentro de uma rede ZigBee. O grupo ZigBee Alliance de-

fine os seguintes tipos de perfis que permitem aos dispositivos comunicar de acordo

com um formato de mensagens e de acções de processamento pré estabelecidas,

garantindo a inter-operabilidade:

• ZigBee Building Automation;

• ZigBee Remote Control ;

• ZigBee Smart Energy ;
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• ZigBee Health Care;

• ZigBee Home Automation;

• ZigBee Input Device;

• ZigBee Retail Services ;

• ZigBee Telecom Services ;

• ZigBee 3D Sync;

O identificador do perfil de aplicação é tido como a principal enumeração existente na

norma ZigBee. Cada identificador define um conjunto de descritores de dispositivos

e de identificadores de clusters. Podem existir 65536 clusters e dispositivos dentro

de um perfil uma vez que o identificador associado a cada um é um valor de 16 bit.

Já cada cluster pode ainda ter 65536 atributos. A identificação de atributos e de

clusters deverá estar de acordo com o definido no perfil, permitindo posteriormente a

localização e a ligação lógica entre dispositivos através dos seus serviços e atributos.

Os perfis são definidos de duas formas: público ou espećıfico do fabricante. De-

pois de seleccionado o perfil é posśıvel definir a descrição de cada dispositivo e os

identificadores de cluster.

No caso do ZDO, este é constitúıdo por um conjunto de funcionalidades que fornecem

uma interface entre os objectos aplicacionais, o perfil e a subcamada APS. Em to-

dos os dispositivos está definido um ZDO por defeito, sendo da sua responsabilidade

a inicialização da subcamada APS, da camada de rede e do SSP (Security Ser-

vice Provider) e ainda pela construção de mensagens de configuração vindas das

aplicações para implementação dos serviços de localização de dispositivos e serviços,

gestão de segurança, gestão de rede e gestão das ligações lógicas.
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2.8.2 Camada de rede (NWK)

A camada de rede é responsável pelo endereçamento entre dois dispositivos que não

estão ao alcance rádio um do outro. Ao mesmo tempo assegura um funcionamento

correcto da subcamada MAC da norma IEEE 802.15.4 e fornece uma interface de

serviços com a camada de aplicação. Esta é realizada através de dois pontos de

acesso: NLDE-SAP (NWK Layer Data Entity – Service Access Point) que fornece o

serviço de transmissão de informação NLDE (NWK Layer Data Entity) e o ponto de

acesso NLME-SAP (NWK Layer Management Entity – Service Access Point) que

fornece o serviço de gestão da camada de rede NLME (NWK Layer Management

Entity).

A entidade de dados NLDE fornece o serviço que permite o transporte de mensagens

APDU entre dois dispositivos dentro da mesma rede. Os serviços disponibilizados

são:

• Construção das mensagens do ńıvel de rede, através da adição dos respectivos

cabeçalhos às mensagens vindas da camada de aplicação;

• Encaminhamento de mensagens segundo a topologia de rede utilizada;

• Assegurar a autenticidade e confidencialidade na troca de mensagens.

A entidade de gestão NLME fornece um serviço de gestão que permite a uma aplicação

interagir com as camadas adjacentes. Os serviços disponibilizados são:

• Inicialização de um dispositivo como coordenador ou como novo elemento den-

tro de uma rede já existente;

• Inicialização de uma rede;

• Permitir as tarefas de ligação, re-ligação ou abandono de uma rede;

• Endereçamento no caso do coordenador e dos routers;
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• Localização de vizinhos;

• Localização de caminhos para envio de informação dentro da rede;

• Controlo da recepção de dados através da interface rádio;

• Encaminhamento através de diferentes mecanismos (unicast, broadcast, mul-

ticast e many to one).

As mensagens relativas à camada de rede são constitúıdas por dois blocos: o cabe-

çalho que contém o campo de controlo, os campos de endereçamento e de sequência

e o bloco de dados, variável em tamanho de acordo com o tipo de mensagem, figura

2.39.
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Figura 2.39 – Formato genérico de uma mensagem na camada de rede. Adaptado de
ZigBee-Specification (2008).

A comunicação em múltiplo-salto é possibilitada pela camada de rede, através da

manutenção e procura de caminhos alternativos para a comunicação entre dois ele-

mentos da rede. Cada elemento da rede possui dois tipos de endereço: um endereço

único por cada dispositivo ZigBee de 64 bit (IEEE extended address) e um endereço

curto de 16-bit (network address) que possibilita a existência de 65536 elementos

dentro de uma rede.

A norma ZigBee utiliza uma versão simplificada do protocolo AODV e um algoritmo

(Cluster-Tree) por forma a reduzir o custo de transporte dos dados e o consumo de

energia (Li et al., 2010b). O protocolo AODV é um protocolo reactivo de reencamin-

hamento utilizado na topologia em malha em que a rede apenas inicia a procura de

um caminho quando um elemento de rede assim o deseja. Assim que um elemento

de rede necessita de estabelecer uma comunicação e ainda não possui na sua tabela

o caminho para o efectuar, envia um pedido para os vizinhos que reencaminham
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essa informação aos seus próprios vizinhos e guardam as respostas. Assim que o

elemento de destino escute o pedido envia em sentido contrário uma mensagem

de resposta ao pedido. A partir desse momento qualquer um dos elementos pode

enviar uma mensagem através do caminho encontrado. O protocolo AODV permite

o encaminhamento para um destinatário e para vários destinatários. O algoritmo

de Cluster-Tree pode ser utilizado nas várias topologias e permite que um elemento

envie uma mensagem, baseando-se no seu endereço e no dos seus vizinhos, uma vez

que estes são atribúıdos de uma forma hierárquica, podendo formar uma árvore ou

árvores de clusters.

2.9 Plataformas de aquisição de dados sem fios

A ideia de conceber uma plataforma de aquisição multi-funcional apresenta-se como

uma proposta aliciante e motivadora, já que são inúmeros os desafios inerentes ao

desenvolvimento de soluções de aquisição de dados para utilização em ambientes

hostis, como é o caso de um cenário agŕıcola. Questões como a gestão de energia,

a comunicação sem fios, o encapsulamento dos dispositivos, a robustez f́ısica, a se-

lecção do tipo de sensores, o processamento de informação, entre outras, apresentam

sérias dificuldades à sua implementação, sendo necessário um grande esforço para

responder de forma eficaz a todas as questões levantadas (Morais et al., 2008a).

A complexidade relacionada com a diversidade dos parâmetros recolhidos em con-

textos de AP/VP requer a utilização de vários tipos de sensores. As PAD devem

assim estar dotadas de um conjunto de entradas que possibilitem a utilização de

diferentes tipos de sensores.

A parametrização e inicialização dos sensores deverá ser realizada sem a intervenção

de técnicos especializados, mas sim de forma automática. Os processos de condi-

cionamento do sinal e os processos de conversão de grandezas eléctricas para unidades

de engenharia deve ser abstracto e realizado localmente. A utilização de normas

como as que constituem a norma IEEE 1451 permite o uso de folhas de dados
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electrónicas que caracterizam os diferentes parâmetros de um sensor.

Foi verificado anteriormente que a grande quantidade de dados recolhidos em con-

texto agŕıcola, fortemente correlacionados entre si, obrigam à utilização de meca-

nismos e filtros que restrinjam a quantidade de informação que circula nas redes

de sensores. As PAD devem assim ter poder de processamento suficiente que lhes

permita limitar e agrupar a informação recolhida dos sensores instalados.

Uma RSSF deverá ser constitúıda por dispositivos que permitam a implementação,

inicialização e gestão da rede de uma forma automática e com possibilidade de su-

porte para crescimento. O dispositivo sMPWiNodeZ (Smart Multi Powered Wireless

Node ZigBee) (Matos, 2012) é o culminar na evolução do desenvolvimento de PAD

para RSSF em VP realizado na UTAD.

Inicialmente, e por forma a testar os sistemas de energia e a parametrização de

ciclos de carga e de descarga das baterias, foi implementada a plataforma MPWi-

NodeS (Multi Powered Wireless Node Star) Morais et al. (2008a), figura 2.40. O

núcleo de processamento era realizado através de um microcontrolador PIC18F2620

(Microchip, Arizona, USA) que implementava uma pilha protocolar proprietária e

de baixos recursos. A estrutura de rede disponibilizada pela plataforma era muito

simples e baseada numa topologia em estrela. A evolução em termos de suporte

de rede foi realizada com o desenvolvimento da plataforma MPWiNodeZ. A in-

trodução do microcontrolador JN5121 (Jennic, UK) permitiu a utilização da norma

IEEE 802.15.4/ZigBee. A evolução dos microcontroladores desde a versão JN5121,

passando pela versão JN5138 até à actual versão JN5148 que introduz a mais re-

cente especificação da norma IEEE 802.15.4/ZigBee (ZigBee Pro), possibilitou um

upgrade continuado do suporte de rede da plataforma MPWiNodeZ. Todas as vanta-

gens obtidas pela utilização da norma IEEE 802.15.4/ZigBee, descritas nas secções

anteriores, foram embebidas na plataforma MPWiNodeZ.

Desde o ińıcio deste trabalho que foi mantido em mente o suporte a protocolos

normalizados que permitam a inter-operabilidade entre diferentes dispositivos. A

norma IEEE 802.15.4/ZigBee foi implementada no dispositivo MPWiNodeZ descrito
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Figura 2.40 – Evolução da plataforma MPWiNode (Multi Powered Wireless Node).

em Morais et al. (2008a), permitindo a formação de redes emalhadas que pudessem

cobrir áreas compat́ıveis com o cultivo da vinha.

As questões de energia associadas ao dispositivo MPWiNodeZ foram discutidas em

Morais et al. (2008b). No mesmo trabalho foram apresentadas três possibilidades de

recolha de energia do ambiente para carregamento da sua bateria interna: sol, vento

e fluxo de água existente nas condutas de rega. A utilização de diferentes formas

de obtenção de energia possibilitou contornar a fragmentação de energia e utilizar

formas alternativas às que não estão dispońıveis durante algum peŕıodo do dia.

Impulsionada pela falta de normalização no formato das leituras obtidas e pela

ausência de um método prático e automático de inserção, remoção e configuração

de sensores, foi desenhado o dispositivo sMPWiNodeZ. Com um esquema de constru-

ção baseado no dispositivo MPWiNodeZ, acrescenta funcionalidades como a incor-

poração no seu firmware do conjunto de normas IEEE 1451. Foi também adicionada

uma memória externa para alojamento das folhas de dados electrónicas e um RTC

(Real Time Clock) para a possibilidade de contextualização temporal das leituras

produzidas. As vantagens introduzidas com a adição das normas IEEE 1451 são

inúmeras e encontram-se referidas nos próximos caṕıtulos, visando descrever como

gerir redes de sensores que incorporam normas para lidar com comunicações sem

fios e com dados heterogéneos.
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2.10 Resumo e discussão

O presente caṕıtulo, depois de apresentar o devido enquadramento das RSSF na

agricultura, referindo os constrangimentos às quais as mesmas estão sujeitas, ilus-

trou diversos exemplos de aplicação e particularizou as aplicações em contexto de

VP, referindo um conjunto de arquitecturas e protocolos utilizados nos sistemas de

monitorização baseados em RSSF para monitorização/controlo em áreas agŕıcolas.

São ainda apresentadas as PAD como suporte de comunicação para vários sensores

dentro de uma RSSF e analisadas as questões relacionadas com a energia necessária

para alimentação dos elementos de uma RSSF.

A análise aos vários trabalhos citados no presente caṕıtulo sugere uma arquitectura

de processamento local de dados, implantada no terreno agŕıcola, como uma solução

escalável a longo termo. Sugere-se a utilização de um elemento central (sink) res-

ponsável pelas trocas de dados e comandos com a RSSF. Os nós-sensor deverão

encaminhar os dados recolhidos para o sink, que por sua vez os reencaminha para

uma estação base. A estação base deverá ser responsável pelo processamento de alto

ńıvel sobre os dados, bem como pela gestão da RSSF.

As topologias em árvore e em malha são as mais adequadas para a cobertura de

grandes áreas agŕıcolas, sendo o encaminhamento de mensagens entre dispositivos

realizado em múltiplo-salto. As duas topologias exigem a utilização de elementos

(routers) responsáveis pelo encaminhamento das mensagens. Estes deverão passar a

maior parte do tempo num estado de consumo de energia elevado, pelo que diferentes

estratégias de alimentação e de recolha de energia devem ser adoptadas de modo a

manter o seu funcionamento de uma forma cont́ınua.

Deste caṕıtulo surge a norma IEEE 802.15.4/ZigBee como a mais adequada para

o suporte de comunicações numa RSSF em contexto agŕıcola. As caracteŕısticas

evidenciadas contribúıram para a sua escolha e implementação nas plataformas de

dados utilizadas neste trabalho (sMPWiNodeZ), possibilitando assim uma RSSF

com topologia em malha para abranger grandes áreas de cultivo e ao mesmo tempo
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com elementos de rede com um consumo de energia reduzido.



3 Gestão de redes e dados

heterogéneos

No caṕıtulo anterior, as RSSF, enquanto ferramenta de produção de dados de moni-

torização, foram enquadradas em aplicações de AP/VP, onde os aspectos de alimen-

tação energética dos dispositivos, arquitectura de rede, bem como de heterogenei-

dade dos dados e do tipo de dispositivo que pode ser utilizado foram evidenciados.

A introdução de tecnologia de monitorização em RSSF em cenários agŕıcolas origina

assim dados heterogéneos obtidos através dos mais diversos sensores dotados de

caracteŕısticas f́ısicas e de funcionamentos distintos, o que sugere a necessidade de

utilizar estratégias que permitam a gestão dos vários elementos das RSSF.

Este caṕıtulo enquadra a necessidade de gestão de RSSF heterogéneas descrevendo os

métodos publicados pela comunidade cient́ıfica para as gerir, apresentando-se ainda

as estratégias para lidar com a vasta disparidade de dados recolhidos. É descrito um

conjunto de protocolos e sistemas de gestão de RSSF que permite o encaminhamento

eficaz dos dados na rede até ao ńıvel responsável pelo seu armazenamento, agregação

e disponibilização, permitindo criar a necessária camada de abstracção em relação

às fontes de dados.

97
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3.1 Heterogeneidade e monitorização em contex-

tos agŕıcolas

Os processos de monitorização de parâmetros ambientais e outros em explorações de

AP/VP geram elevadas quantidades de dados sobre múltiplas fontes, o que coloca

diversos problemas na gestão desses dados heterogéneos.

As PAD utilizadas nestes processos podem assentar em hardware e software dife-

renciado, sobretudo devido às diferentes especificações e também de fabricantes de

equipamento. O desenvolvimento de hardware espećıfico para cada aplicação de

monitorização não é uma solução praticável, pelo que as PAD deverão ser o mais

genéricas posśıvel, permitindo um elevado grau de reutilização nos diversos tipos de

aplicações. Cabe aos sistemas operativos (SO) de cada PAD gerir os seus recursos

de hardware, eventualmente configuráveis, disponibilizados de forma a adequar a

sua aplicação em RSSF. SO como TinyOS, MANTIS e Contiki são evidenciados

nesta Tese e amplamente utilizados nas RSSF para gestão dos recursos de hardware

disponibilizados pelos dispositivos de aquisição.

As RSSF, devem ser escaláveis e possibilitar a sua expansão e adequação a diferentes

aplicações já que, as áreas agŕıcolas podem extender-se por vários hectares. A tarefa

de recolher informação com algum significado de várias fontes de dados d́ıspares não

é uma tarefa trivial (Peres et al., 2011; Plant, 2001; Ibrahim et al., 2005). Um factor

a ter em conta relativamente à existência de grande heterogeneidade de grandezas

medidas é a necessidade de converter os dados medidos em unidades de engenharia

para efeitos de agregação, processamento e visualização de dados, o que sugere uma

camada de abstracção entre a camada de recolha e a camada de disponibilização

de dados para o exterior da rede. A figura 3.1 ilustra um cenário t́ıpico onde a

heterogeneidade é patente, tornando necessário um ńıvel de gestão apropriado.

Além da aquisição de dados e/ou, do controlo de diversos actuadores (p. ex., electro-

válvulas de irrigação) torna-se também necessária a recolha de informação que per-

mita caracterizar a própria rede e o seu actual estado de funcionamento (Ruiz et al.,
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Figura 3.1 – Visão conceptual de dados heterogéneos que podem ser produzidos num cenário
agŕıcola e que requerem um ńıvel de gestão apropriado.

2003a; Zhang e Li, 2008) com o objectivo de gestão dos poucos recursos energéticos

da rede (Welsh e Mainland, 2004).

Neste ńıvel existem diversas abordagens não normalizadas que, através da recolha

de dados relativos ao estado de cada elemento (tensão da bateria, localização, etc.)

e de dados que caracterizam a própria rede (topologia, tráfego, etc.), permitem a

implementação de serviços de configuração, monitorização e manutenção da rede

de diversas formas (automática, manual ou semi-automática). Protocolos de dis-

seminação e recolha de dados, assentes por vezes na camada de rede, efectuam o

transporte e permitem a propagação (disseminação) de mensagens, dados, comandos

e código na rede, bem como a obtenção (recolha) do resultado de comandos enviados

na rede. Estes são utilizados pelos sistemas e protocolos de gestão e enquadram-se

na abstracção à gestão de RSSF.

Foi visto no caṕıtulo anterior que as RSSF em contexto agŕıcola são utilizadas em

diversas aplicações com diferentes necessidades quanto ao tipo de dados. Sistemas

de gestão baseados em middleware permitem uma maior flexibilidade na separação
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entre as aplicações e os protocolos de comunicação, bem como com os sistemas

operativos. O software de middleware é assim visto como uma camada de abstracção

entre a camada aplicacional e as camadas inferiores que lidam com a comunicação e

gestão dos recursos de hardware, tal como se ilustra na figura 3.2, apresentando-se

como uma solução para ocultar a heterogeneidade existente nas RSSF ao ńıvel de

hardware (sensores, microcontroladores, módulos rádio frequência, etc.) e ao ńıvel

de software (SO, protocolos de rede).

Aplicações

Middleware

serviços

primi vas

Hardware

SO

Figura 3.2 – Posicionamento do conceito de middleware nas PAD. O middleware fornece
uma camada de abstracção entre a camada aplicacional e as camadas inferiores que lidam com
a comunicação e gestão dos recursos de hardware.

Não sendo uma tarefa fácil, a gestão de uma RSSF, interessa contudo neste caṕıtulo

apresentar uma retrospectiva dos protocolos e plataformas de software que têm vindo

a ser utilizadas na gestão das RSSF, e evidenciando-se, sobretudo, os mecanismos

e a estrutura utilizada pelos diversos autores citados para a gestão eficiente de

dispositivos e dados heterogéneos.

3.2 Abstracção de suporte à gestão da rede

Para que as PAD possam construir-se numa RSSF e realizar diversas tarefas tais

como a aquisição de dados recorrendo a sensores a elas ligados, é necessário ter
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em conta vários aspectos relativos ao seu funcionamento, endereçados pelo SO da

plataforma. Sendo a integração de vários sensores com caracteŕısticas d́ıspares um

desafio, o SO da plataforma deve dar suporte a: sensores com diferentes especifici-

dades; recolha de diversos tipos de dados em bruto; serviços de processamento sobre

os dados; gestão de funcionamento da plataforma (Yick et al., 2008). Os SO actuam

assim como gestores de recursos e deverão ter uma arquitectura caracterizada por

um reduzido tamanho de código e por consumirem poucos recursos ao ńıvel de

energia, memória e de processamento. Além disso, devem fornecer um conjunto de

funcionalidades que, a par dos protocolos de comunicação, sirva de base, directa ou

indirectamente, às aplicações e serviços de monitorização.

Inclúıdos nos protocolos de comunicação estão os mecanismos de disseminação de

pedidos e recolha de dados. A sua função é difundir mensagens pela rede, dados

ou comandos e, em simultâneo, recolher as posśıveis respostas que tenham sido

originadas.

Nesta secção são abordados os componentes de software que permitem a necessária

abstracção entre o motor de monitorização associado às RSSF, e o respectivo hard-

ware e suporte de rede que possibilita a disseminação e recolha de dados. Estes

componentes, ilustrados na figura 3.3, permitem fornecer um método de envio e

obtenção de dados dentro da rede de uma forma transparente para os sistemas de

gestão.

middleware

Protocolos de 
disseminação 
e recolha 
de dados
{

Hardware

Rede

RSSF

SO

gestão

Aplicações

Figura 3.3 – Posicionamento do SO e dos protocolos de disseminação e recolha de dados
numa PAD.
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3.2.1 Sistemas operativos para plataformas de aquisição de

dados

Na óptica de funcionamento de uma PAD, o seu SO é um componente essencial para

o seu correcto funcionamento dentro dos requisitos associados às RSSF. Um conjunto

de caracteŕısticas essenciais podem desde já ser enumeradas: a arquitectura; os

modelos de programação; o escalonamento de tarefas; suporte de comunicação; e a

partilha de recursos;

Arquitectura —Os SO podem ser categorizados segundo as seguintes aproximações:

monoĺıticas, microkernel, virtual machine (virtualizados) e em camadas. A

arquitectura monoĺıtica não segue nenhuma estrutura e os serviços são im-

plementados separadamente, existindo uma interface entre eles. Este tipo de

arquitectura tem a vantagem de ser constitúıdo por pouco código, requerendo

pouca memória, no entanto apresenta a desvantagem da dificuldade no seu

manuseamento e compreensão. Na aproximação microkernel a maior parte

das funcionalidades são fornecidas através de serviços ao ńıvel do utilizador,

tais como sistema de ficheiros, gestão de memória, temporizações, entre out-

ros. No caso de algum serviço falhar, o sistema operativo, como um todo, não

é comprometido, permitindo uma maior robustez. Como desvantagem, esta

arquitectura apresenta um fraco desempenho devido às sucessivas chamadas

entre o kernel e o ńıvel superior. Os SO virtualizados permitem a criação de um

ńıvel de abstracção em relação ao hardware, possibilitando assim uma maior

portabilidade. No entanto, uma maior abstracção em relação ao hardware

é obtida a custo de um menor desempenho. Finalmente, a arquitectura por

camadas implementa todos os serviços segundo uma orientação em camadas,

tendo como vantagens a facilidade de manuseamento e o grau de robustez

oferecido. É uma arquitectura que não se apresenta como sendo flex́ıvel do

ponto de vista de desenho de um SO, sendo esta a principal desvantagem

(Farooq e Kunz, 2011);
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Modelos de programação — Em relação aos modelos de programação, estes en-

contram-se divididos em “orientado a eventos” e multithreading. O modelo

baseado em multithreading é de mais fácil interacção com o utilizador, mas

consome mais recursos, não sendo, por isso, o ideal para sistemas com menor

capacidade de processamento. Já o modelo baseado em eventos é mais indicado

para sistemas com poucos recursos, mas apresenta uma maior complexidade

ao ńıvel da programação por parte do utilizador;

Escalonamento de tarefas — O escalonamento de tarefas determina a ordem

pela qual as tarefas são executadas. Esta ordem deverá ser determinada pelo

tipo de aplicação em causa, que poderá ser para situações em tempo real ou

sem requisitos de tempo real. Em termos de dispositivos para aplicações em

RSSF o algoritmo de escalonamento deverá ser eficiente ao ńıvel de utilização

da memória e de consumo energético;

Suporte de comunicações — O suporte de comunicações oferecido por um SO

pode dividir-se em suporte à comunicação entre processos e à comunicação en-

tre diferentes dispositivos na rede. Todos os SO para RSSF disponibilizam um

conjunto de primitivas de aplicação para comunicação entre aplicações ou pro-

cessos. No caso de redes com dispositivos heterogéneos deverá ser considerada

essa caracteŕıstica ao ńıvel dos protocolos de comunicação. Em comunicações

baseadas numa infra-estrutura de rede, os SO deverão fornecer protocolos para

as camadas de transporte, acesso ao meio e de rede;

Partilha de recursos — O acesso aos recursos é gerido pelo SO para coordenação

de vários pedidos em simultâneo que podem ocorrer para mesmo recurso (p.

ex., acesso à memória). A maioria dos SO para RSSF implementam multi-

threading sendo necessários mecanismos de gestão da partilha de recursos.

De seguida é descrito resumidamente um conjunto de sistemas operativos, conside-

rados de relevância, dada a sua utilização na literatura cient́ıfica para aplicação em

RSSF (Farooq e Kunz, 2011; Anwander et al., 2007; Mozumdar et al., 2008). Os

SO aqui discutidos são geralmente utilizados em elementos de aquisição de dados
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de uma RSSF. Em dispositivos como gateways ou estações base, caracterizados

por uma maior disponibilidade de memória e de capacidade de processamento, são

normalmente utilizados sistemas operativos mais avançados, tais como Linux ou

Windows.

O MANTIS (Department of Computer Science at the University of Colorado at

Boulder, 2002) é um SO desenvolvido em código aberto em linguagem C, que se ca-

racteriza por ter primitivas para gerir parcos recursos. Desenvolvido para platafor-

mas de RSSF e organizado em várias camadas lógicas. O MANTIS permite a

execução de vários processos através do modelo de programação multithreading que

gere os processos segundo um esquema de prioridades. É disponibilizado um con-

junto de API, sendo as mais utilizadas categorizadas nos seguintes grupos: Scheduler,

Networking, Visual Feedback e On board sensors, tal como sugerido na figura 3.4.

Hardware

Kernel/Scheduler COMM DEV

MANTIS system API

Network

Stack

Command

Server
T1 T2 T3

Figura 3.4 – Arquitectura do sistema operativo MANTIS. Adaptado de Farooq e Kunz
(2011).

O TinyOS é também um SO de código aberto e flex́ıvel usado em vários sistemas

de RSSF, tendo sido desenvolvido pela Universidade de Berkeley (Califórnia, USA)

para programação das plataformas MICA (TinyOS, 2011). Baseado em linguagem

nesC (nesC, 2011) e orientado aos eventos, possui uma arquitectura, ilustrada na
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figura 3.5, constitúıda por vários componentes de software. Incorpora uma biblioteca

de componentes para: criptografia; conversões analógico/digital; gestão de memória;

sistema; comunicação série; temporizações; reencaminhamento; entre outros. Possui

um modelo de programação baseado em eventos, tendo sido incorporado na versão

posterior à 1.2 o suporte para multithreading. É assim posśıvel executar vários pro-

cessos concorrentes com um reduzido consumo de recursos. A alocação de memória,

no entanto, é estática, o que dificulta alterações de software ao ńıvel aplicacional

durante o processo de implementação. Contudo, camadas intermédias do tipo Maté

(Levis e Culler, 2002) podem reconfigurar os sistemas baseados em TinyOS em

tempo de execução.
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Microcontroller core, Timers, buses, onboard ADC’s
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event streams

Device 
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and event

streams
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Interface
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Links

Flash Radio / Serial Transducer

Figura 3.5 – Arquitectura do sistema operativo TinyOS. Adaptado de Farooq e Kunz (2011).

Assentando numa arquitectura monoĺıtica, o TinyOS serve de base para várias PAD

como as plataformas Mica2, TelosB, eyesIFXv2, IntelMote2, Mica2dot, MicaZ, entre

outras, ilustradas na figura 3.6.

O Contiki (Adam Dunkels, 2012) é um sistema operativo modular, focado na

portabilidade, baseado em linguagem C, dando suporte a várias plataformas e mi-

crocontroladores. O seu modelo de programação é baseado em eventos, suportando
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Mica2

MicaZ

TelosB

eyesIFXv2

IntelMote2

Mica2dot

Figura 3.6 – Dispositivos suportadas pelo sistema operativo TinyOS.

multitasking preemptivo através de uma biblioteca. Algumas das funcionalidades

suportadas pelo Contiki passam por: IPv6, kernel multitarefa, multi-tasking pre-

emptivo, protothreads1, conectividade TCP/IP, cliente telnet, um servidor web, en-

tre outras. Os blocos de código podem ser alterados em tempo de execução, não

sendo suportadas aplicações em tempo real. A figura 3.7 ilustra a arquitectura do

Contiki onde se evidenciam os módulos de: interacção com os periféricos (driver);

processamento (core); e de gestão local (node management).

A tabela 3.1 apresenta um resumo das caracteŕısticas existentes nos vários SO des-

critos para RSSF.

3.2.2 Disseminação e recolha de dados no interior de uma

RSSF

Várias aproximações são usadas para a disseminação e recolha de informação (men-

sagens, dados de gestão, comandos e código aplicacional) no interior da RSSF de

uma forma flex́ıvel, robusta, eficiente e fiável. A sua classificação pode ser divi-

dida, quanto à sua aproximação em: multi-caminho; por propagação de query e por

1Protothreads consiste numa abstracção de programação para sistemas caracterizados por
possúırem poucos recursos de memória e orientados aos eventos. Ao contrário dos threads, não
dispõem da sua própria stack. Vários protothreads partilham a mesma stack aquando da mudança
de contexto de execução.
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Driver

Radio CPU Sensors Oscilator Others

Radio CPU Sensors Oscilator Others

Hardware

Con ki core

µIP Loader ProtoThreads

S
e

n
so

r 
d

a
ta

 m
a

n
a

g
e

r

C
o

d
e

 u
p

d
a

te
r

S
e

n
so

r 
co

n
fi

g
u

ra
to

r

N
e

tw
o

rk
 c

o
n

fi
g

u
ra

to
r

Node managementCon ki opera ng 

system

A
p

p
li

ca
"

o
n

 N

A
p

p
li

ca
"

o
n

 1

A
p

p
li

ca
"

o
n

 2

Figura 3.7 – Arquitectura do sistema operativo Contiki. Adaptado de Farooq e Kunz (2011).

agentes móveis.

Os protocolos de disseminação e recolha de informação são implementados ao ńıvel

das camadas aplicacional e de rede. No contexto deste caṕıtulo, os protocolos de

reencaminhamento disponibilizam mecanismos para a propagação (disseminação) de

informação na rede, bem como a obtenção (recolha) do resultado aos vários pedidos

(Akyildiz et al., 2002).

Ao ńıvel da camada de aplicação Akyildiz et al. (2002) indica dois protocolos, o pro-

tocolo TADAP (Task Assignment and Data Advertisement Protocol) e o protocolo

SQDDP (Sensor Query and Data Dissemination Protocol). O primeiro (TADAP)

permite a distribuição de tarefas para a rede e o anúncio da disponibilidade de dados

por parte dos elementos da rede. O SQDDP fornece um conjunto de interfaces às

aplicações para o envio e resposta de queries, bem como recolha das respostas. Um

conjunto mais alargado de serviços pode ser fornecido pela linguagem SQTL (Sensor

Query and Tasking Language), suportando três tipos de eventos relativos à recepção
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SO Arquitectura Modelo
de
programação

Escalonamento Gestão
de
memória

Gestão
de
recursos

MANTIS Camadas threads Cinco classes
de prioridades
principais

Memória
dinâmica

Semáforos

TinyOS Monoĺıtico Orientado a
eventos com
suporte para
TOS threads

FIFO Memória
estática

Virtualização
e finalização
de eventos

Contiki Modular Orientado a
eventos e
protothreads

Eventos dis-
parados quando
ocorrem

Memória
dinâmica

Serializado

Tabela 3.1 – Resumo de caracteŕısticas dos sistemas operativos MANTIS, TinyOS e Contiki.
Adaptado de Farooq e Kunz (2011).

de mensagens: receive, every e expire.

Nas redes de múltiplo-salto, a informação é por vezes enviada de um dispositivo

remetente para um dispositivo de destino através de vários elementos que estabele-

cem o caminho dos dados. Diferentes protocolos de encaminhamento permitem que

os dados cheguem por diversos mecanismos ao destinatário, de forma fiável. As-

sociadas a estes métodos existem duas técnicas utilizadas para o encaminhamento:

flooding e gossiping. Na primeira, um elemento de rede ao receber uma mensagem

de dados ou de gestão efectua um broadcast para todos os seus vizinhos, indepen-

dentemente de estes já terem recebido uma cópia da mensagem, inundando a rede

(flooding) com mensagens até estas cheguem ao destinatário. Na segunda técnica,

um elemento de rede envia os dados arbitrariamente apenas para um dos vizinhos.

A técnica de flooding acarreta inconvenientes ao ńıvel do tráfego gerado, já que,

durante o percurso das mensagens de dados, existe replicação de mensagens e não

são tomados em conta os requisitos de gestão de energia. A técnica de gossiping

resolve o problema das duplicações, mas o tempo de propagação das mensagens é

tendencialmente mais elevado (Akyildiz et al., 2002). Existe assim a necessidade de

protocolos baseados na negociação entre elementos da rede para resolver os incon-

venientes descritos.
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Por forma a resolver algumas desvantagens do flooding e do gossiping, o proto-

colo SPIN (Sensor Protocols for Information via Negotiation) (Kulik et al., 2002)

propõe um conjunto de protocolos para disseminação de informação em redes cen-

tradas nos dados. O seu funcionamento pressupõem que todos os elementos da

rede são potenciais estações base, permitindo aos utilizadores realizar um pedido

a qualquer elemento da rede e obter o resultado imediatamente. Com o objectivo

de reduzir a transmissão de dados redundantes na rede são utilizados meta dados

nas negociações entre os elementos da rede. O processo de negociação consiste num

protocolo de três estágios de handshake que inclui um anúncio de dados, pedido de

dados e, finalmente, o envio de dados. Este processo pode ser observado na figura

3.8.

Adver�se Request Data

Data Request Adver�se

Figura 3.8 – Ilustração do processo de handshake no protocolo SPIN. O processo é repartido
em três etapas que incluem: anúncio de dados; pedido de dados e envio de dados. Adaptado
de Stojmenovic (2005).

O conjunto de protocolos SPIN assenta em dois pontos fundamentais: os elementos

de rede enviam informação que descreve os dados (meta dados) em vez de enviarem

todos os dados e, ao mesmo tempo, monitorizam as alterações aos seus ńıveis de

energia. Estes dois pontos permitem que os elementos da rede sejam mais eficientes

e conservem energia, já que o protocolo tem acesso aos ńıveis de energia de cada

elemento da rede e adapta o seu funcionamento de acordo com essa informação.

Apesar de resolver alguns dos problemas dos protocolos de flooding e gossiping, o
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mecanismo de anúncio de dados do protocolo SPIN não garante a entrega de dados

(Akyildiz et al., 2002; Al-Karaki e Kamal, 2004; Stojmenovic, 2005; Anwander et al.,

2007).

O protocolo de difusão Directed Diffusion, referido em Intanagonwiwat et al.

(2000), consiste num mecanismo de reencaminhamento centrado nos dados, onde

a descrição das tarefas são realizadas através de pares atributo/valor que definem

os dados a adquirir, respectivos intervalos de aquisição e posśıvel duração de uma

tarefa. O seu prinćıpio consiste no envio de um anúncio de interesse (descrição da

tarefa) por parte do sink, a mensagem de interesse é propagada até aos seus destinos

e pelo caminho são gerados os gradientes que definem o caminho contrário, pelo qual

a informação regressará até ao sink, figura 3.9. Cada gradiente define um valor para

o intervalo de aquisição e uma direcção que aponta para o vizinho mais proximo até

ao sink. Para cada tarefa é necessário que o sink periodicamente envie a mensagem

de interesse de modo a reforçar e manter os gradientes.

Interest

Interest propaga!on

Event
Source

Sink

Ini!al gradients set up

Event
Source

Gradients

Sink

Data delivery along 

reinforced path

Event
Source

Data path

Sink

Figura 3.9 – Ilustração do esquema simplificado do protocolo Directed Diffusion. Adaptado
de Intanagonwiwat et al. (2000).

O processo de difusão das mensagens de interesse possibilita a criação uma árvore

com raiz no elemento sink. A estrutura é mantida pelos elementos, através da

selecção do vizinho de quem foi recebida a mensagem de interesse propagada através

de flooding. São utilizadas tabelas com o indicador LQI para manter o estado e a

fiabilidade das ligações entre vizinhos.

O protocolo Directed Diffusion realiza operações de agregação sobre os dados ao

longo do encaminhamento, reduzindo a redundância da informação e minimizando
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o número de transmissões, contribuindo assim para uma maior gestão da energia na

rede. O facto de este protocolo não ser o ideal para aplicações de monitorização em

que se torna necessária a aquisição de informação em intervalos de tempo reduzido

por parte do elemento de sink é referido por Al-Karaki e Kamal (2004). O inconve-

niente passa pelo facto de a resposta aos pedidos levantar problemas de sobrecarga

ao ńıvel dos elementos da rede (Intanagonwiwat et al., 2000; Al-Karaki e Kamal,

2004; Stojmenovic, 2005).

O protocolo MintRoute, Woo et al. (2003), permite a organização da rede numa

estrutura em árvore, centrada no elemento sink. A árvore é estabelecida através do

indicador LQI entre os vizinhos, sendo para isso difundidas periodicamente men-

sagens pela rede. Ao contrário do processo de difusão de interesse utilizado no pro-

tocolo Directed Diffusion, em que o caminho é baseado prioritariamente no elemento

que lhe transmitiu a mensagem de interesse, no MintRoute o caminho é baseado na

qualidade da ligação obtida pelo indicador de LQI. Um conjunto de melhorias, que

passam pela optimização dos tempos de entrega dos pacotes do protocoloMintRoute,

são apresentadas por Baek et al. (2010). Aqui, a escolha do vizinho é realizada tendo

em conta a fiabilidade da ligação e também a distância entre ambos.

Os algoritmos GEAR, Yu et al. (2001) e GPSR Karp e Kung (2000), são referidos

como mecanismos de reencaminhamento geográfico. Este conceito baseia-se no facto

de alguns pedidos serem realizados para uma determinada localização da rede, ao

contrário do protocolo Directed Diffusion, fazem o envio das mensagens de interesse

apenas para determinada região da rede, não sendo necessário inundar a rede com

mensagens de interesse.

Algoritmos distribúıdos de manutenção da topologia permitem manter actualizada

a topologia da rede, servindo de suporte para os algoritmos de disseminação enca-

minharem a informação pela rede. O algoritmo SPAN (Chen et al., 2002) mantém

actualizada uma estrutura formada por elementos coordenadores, utilizada para a

troca de informação entre elementos. A eleição de um coordenador é baseada na

sua localização e quando este se encontra entre dois elementos que não conseguem

comunicar directamente entre si. A estrutura formada pelos coordenadores permite
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o encaminhamento de mensagens ao longo da rede. A aplicação do protocolo SPAN

é indicada para redes baseadas na norma IEEE 802.11. Para que se mantenham as

estruturas de comunicação, os coordenadores deverão manter-se acordados continu-

amente.

Como variação do protocolo Directed Diffusion, e para casos onde não é posśıvel a

implementação do encaminhamento geográfico, existe o protocoloRumor Routing

(Braginsky e Estrin, 2002). De uma forma geral, na falta de informação geográfica

dos elementos da rede, o protocolo Directed Diffusion recorre ao método de flooding

para disseminar os pedidos pela rede. No entanto, para os casos em que o número de

pedidos é maior que os eventos (fenómenos localizados que ocorrem em determinadas

áreas, p. ex., temperatura ultrapassa determinado valor) é prefeŕıvel realizar o

método de flooding dos eventos, reduzindo a sobrecarga da rede. Para a difusão

dos eventos o protocolo Rumor Routing recorre a agentes que viajam pela rede para

propagar a informação.

Sendo utilizado em sistemas de gestão como o sNMP (Deb e Nath, 2005), o algo-

ritmo TopDisc (Deb et al., 2002) permite extrair a topologia de uma qualquer

RSSF, organizando-a numa estrutura lógica em árvore de clusters que centralizam

a informação num elemento de monitorização, encarregue do processo de descoberta

da topologia. O algoritmo TopDisc monitoriza a topologia da rede através do envio

periódico de pedidos para a rede. Por forma a reduzir o volume de respostas na rede,

a informação é agregada nos elementos cluster-head. O algoritmo pode ser utilizado

para aplicações de disseminação e agregação de dados, bem como mapeamento do

estado e topologia da rede.

Servindo como suporte para disseminação de código no sistema de gestão SNMS

(Tolle e Culler, 2005), o protocolo Trickle (Levis et al., 2004) permite a propagação

e manutenção de código nos elementos de uma rede. Baseado em poĺıticas de disse-

minação de mensagens, tem um funcionamento idêntico à técnica de gossiping onde,

periodicamente, os elementos da rede difundem uma mensagem sumária do código de

que dispõem. Quando um elemento recebe uma mensagem com uma versão inferior

à de que dispõem é difundida uma actualização. Em vez de inundar toda a rede
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com mensagens é controlada a taxa de transferência, de modo a que cada elemento

escute apenas um pequeno conjunto de pacotes suficientes para que se mantenham

actualizados.

Os protocolos e metodologias descritos nesta secção estão orientados à difusão de

informação no interior de uma qualquer RSSF. Interessa aqui referir que estes per-

mitem às funções de middleware questionar, gerir e controlar a rede. Nas secções

seguintes serão abordados mecanismos e protocolos de alto ńıvel que permitem aos

utilizadores exteriores à rede obter dados dessa rede. Ao ńıvel das camadas inferiores

de software, os protocolos aqui descritos são também utilizados com o propósito de

disseminar e recolher dados.

3.3 Gestão de RSSF heterogéneas

Em geral, e segundo Siddiqui et al. (2008), a gestão de uma RSSF consiste num

serviço que recorre a várias ferramentas, aplicações e dispositivos para auxiliar os

utilizadores na monitorização e manutenção das RSSF. As tarefas de gestão de

uma RSSF, ilustradas na figura 3.10, consistem no processo de gerir, monitorizar e

configurar quer a própria rede como também o comportamento dos elementos que a

constituem.

Os sistemas de gestão de RSSF deverão fornecer um conjunto de funções de gestão

que promovam a produtividade e ao mesmo tempo integrem de uma forma orga-

nizada, a configuração, operabilidade, administração, segurança e manutenção dos

vários elementos e serviços da rede de sensores.

O processo de monitorização tem como principal missão o acompanhamento do es-

tado da rede e dos seus elementos, através da recolha de vários parâmetros descritos

nas próximas secções. De acordo com Lee et al. (2007), os sistemas de gestão de

rede para sensores podem ser classificados, de acordo com a abordagem tomada em

termos de reactividade para monitorização e controlo, em:
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Figura 3.10 – Pictograma da gestão de RSSF.

• Monitorização passiva — O sistema recolhe informação relativa ao estado da

rede, sendo essa informação posteriormente utilizada em caso de falhas;

• Monitorização de falhas — O sistema recolhe informação relativa ao estado da

rede de modo a verificar e localizar a ocorrência de falhas;

• Monitorização reactiva — O sistema recolhe informação relativa ao estado da

rede para verificar a ocorrência de eventos de interesse e assim reconfigurar a

rede de uma forma adequada;

• Monitorização pró-activa — O sistema recolhe informação relativa ao estado

da rede, utilizada para detecção de eventos anteriores e para prever eventos

futuros de modo a manter um determinado desempenho da rede.

As tarefas de controlo da rede são baseadas nos dados de gestão recolhidos da rede,

podendo ser divididas em: gestão de energia, através de, por exemplo, da variação

dos tempos de aquisição dos sensores; gestão de tráfego controlando a largura de

banda dispońıvel; e gestão de falhas nos casos em que é necessário a reconfiguração

ou recuperação de uma falha (Lee et al., 2007).



3.3. GESTÃO DE RSSF HETEROGÉNEAS 115

A gestão de RSSF está sujeita a várias particularidades inerentes aos sistemas sem

fios, sendo estas descritas de seguida (Zhang e Li, 2008):

• Recursos limitados — As limitações das RSSF, enunciadas no caṕıtulo ante-

rior, como as restrições em termos de capacidade de processamento, de ar-

mazenamento de dados, de energia dispońıvel, etc., diminuem a capacidade

de execução de tarefas mais complexas, sendo por isso necessária uma gestão

eficiente de recursos tão limitados;

• Topologia de rede dinâmica — As alterações na rede, em termos de inserção ou

remoção de elementos, a alteração da posição ou mesmo as falhas de funciona-

mento dos dispositivos obrigam a uma reorganização e reconfiguração regular

da rede, pelo que a topologia da rede deve ser considerada uma caracteŕıstica

importante e salvaguardada;

• Variações na capacidade dos canais de RF — A capacidade desejável e os

atrasos associados às ligações rádio nas RSSF de múltiplo-salto é dependente

da localização dos elementos da rede e varia constantemente, contribuindo para

que o processo de gestão da qualidade de serviço seja uma tarefa exigente;

• Susceptibilidade a falhas — Devido principalmente às restrições de energia

eléctrica, da conectividade e de obstáculos existentes entre os elementos da

rede, estas são muitas vezes sujeitas a falhas temporárias de funcionamento.

As falhas nas RSSF não são vistas como acontecimentos improváveis; pelo

contrário, ocorrem com alguma frequência;

• Dificuldade de acesso — Geograficamente, os elementos de uma RSSF podem

ser dispersos em áreas remotas e de dif́ıcil acesso, pelo que a sua manutenção

ou reconfiguração no local pode apresentar-se como um processo complexo ou

impraticável em algumas situações;

• Processamento de dados no interior da rede — Pelas razões descritas anterior-

mente, as RSSF deverão efectuar processos de filtragem, agregação e fusão dos

dados recolhidos em bruto (raw data). Sendo necessário o desenvolvimento de
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arquitecturas independentes da aplicação e auto-configuráveis para flexibilizar

esse tipo de processamento.

Em termos de arquitectura, Akyildiz et al. (2002) classificam os sistemas de gestão

de rede para sensores em:

• Centralizada — Nesta arquitectura a estação base é vista como o ponto central

de gestão, responsável pela gestão, recolhendo dados e controlando toda a rede;

• Distribúıda — Nesta arquitectura existem vários pontos de gestão, onde cada

um é responsável pela gestão de uma determinada secção da rede. Os pontos

de gestão podem comunicar uns com os outros de forma cooperativa por forma

a executar as funções de gestão;

• Hierárquica — A arquitectura hierárquica é uma arquitectura h́ıbrida que

junta as arquitecturas centralizada e distribúıda. Vários pontos de gestão

distribúıdos efectuam tarefas de gestão, mas que não comunicam entre eles,

apenas comunicam com o ponto central de gestão.

Lee et al. (2007) analisam este tipo de arquitecturas de sistemas de gestão, referindo

algumas vantagens e desvantagens associadas. A arquitectura centralizada permite

que o elemento central, habitualmente com maiores recursos, consiga executar tare-

fas de gestão complexas, reduzindo a carga em elementos da RSSF com limitações

de recursos. Sendo um elemento centralizado da rede de sensores, o ponto de gestão

possui um conhecimento global de toda a rede, podendo fornecer decisões de gestão

adequadas e mais precisas. Como desvantagens, os autores apresentam a sobrecarga

de dados no elemento central, o que pode reduzir a escalabilidade do sistema de

gestão. Outro problema apontado reside no facto de apenas existir um ponto de

gestão, o que no caso de ocorrência de uma falha, pode comprometer todo o sistema

de gestão da rede. Por fim, e no caso da rede ser particionada (p. ex., devido a

uma falha), os dispositivos podem ficar desligados do ponto central de gestão sendo

deixados sem qualquer tipo de gestão.
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A arquitectura distribúıda possibilita uma redução do consumo de energia na rede

através da diminuição das transmissões entre elementos da rede. Neste tipo de

arquitectura existe uma maior flexibilidade e tolerância a falhas ao ńıvel da gestão.

Como desvantagem é apontada a complexidade e dificuldade de gestão. Ao mesmo

tempo é referido que os algoritmos de gestão distribúıda se podem tornar complexos

e dependentes de grandes quantidades de recursos, ao ponto de não serem viáveis

em dispositivos com requisitos limitados como é o caso das PAD de uma RSSF.

A arquitectura hierárquica permite a gestão de uma RSSF por zonas ou sub-redes.

Em alguns sistemas é posśıvel a escolha selectiva dos elementos responsáveis pela

gestão dentro da sub-rede. As desvantagens da arquitectura hierárquica relacionam-

-se com as desvantagens da arquitectura distribúıda.

3.3.1 Requisitos para a gestão de RSSF

As RSSF colocam desafios únicos ao ńıvel da gestão do funcionamento da rede,

pelo que as caracteŕısticas e propriedades de uma RSSF em particular determinam

a necessidade de estratégias de gestão que consigam lidar de uma forma flex́ıvel e

dinâmica com os dados recolhidos, sendo assim posśıvel abranger as mais variadas

necessidades e aplicações em termos de grandezas a medir (Lee et al., 2007).

Lee et al. (2007) apresentam um conjunto de critérios que devem ser verificados

na análise dos sistemas de gestão, onde Zhang e Li (2008) associam também os

protocolos de gestão. De seguida são apresentados os vários critérios apontados

para caracterização dos sistemas de gestão e dos seus protocolos.

• Funcionamento “leve” — Os sistemas e protocolos de gestão deverão funcionar

sem comprometer a disponibilidade de energia necessária para o normal fun-

cionamento do elemento de rede;

• Robustez e tolerância a falhas — Sendo as RSSF caracterizadas por um com-

portamento dinâmico com diversas ocorrências: remoção de elementos da rede;
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perda de pacotes de dados e adição de elementos à rede, os sistemas e proto-

colos de gestão deverão ser robustos de modo a reconfigurar e adaptar a rede

conforme o exigido;

• Adaptabilidade e capacidade de resposta — Os sistemas e protocolos de gestão

deverão ser capazes de monitorizar o estado actual da rede e ao mesmo tempo

adaptar-se de forma adequada a eventuais alterações em termos de topologia,

quantidade de energia dispońıvel ou limites de alcance de transmissão;

• Armazenamento de dados reduzido — Deverá ser implementado um modelo

de dados flex́ıvel que permita caracterizar o estado da rede, tendo em conta

as restrições de memória existentes nas RSSF;

• Escalabilidade e heterogeneidade — Os sistemas e protocolos de gestão deverão

operar de uma forma eficiente em redes de sensores escaláveis, nomeadamente

em RSSF que abranjam grandes áreas de cobertura. Também deverão ter em

conta a heterogeneidade dos sensores e das PAD;

• Interfaces de alto ńıvel — Os sistemas e protocolos de gestão deverão fornecer

uma interface de alto ńıvel que permita a configuração do comportamento de

todo o sistema. Deverão estar inclúıdas funcionalidades como a inclusão de

linguagens mais avançadas de pesquisa sobre os dados;

• Integração com arquitecturas IP — As caracteŕısticas das RSSF excluem a

possibilidade de redes all-IP, sendo por isso recomendado o uso de gateways

ou redes com uma camada IP como a melhor abordagem para integração entre

a RSSF e a internet.

Funcionalmente, a arquitectura de um sistema de gestão de RSSF encontra-se nor-

malmente dividida em três componentes funcionais (Ruiz et al., 2003a; Lee et al.,

2007):

Os serviços de gestão — Os serviços de gestão procuram definir as actividades

ou funções que são desempenhadas, quando e com que dados. Um conjunto

de funções devem ser executadas por forma a concluir um serviço;
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Figura 3.11 – Relações entre os vários serviços, funções e modelos em sistemas de gestão
de RSSF. Adaptado de Ruiz et al. (2003a).

As funções de gestão — Executadas pelos serviços, recorrem sobretudo aos da-

dos ou modelos que caracterizam a rede. Estas permitem a configuração,

operação, administração, segurança e manutenção dos vários elementos e ser-

viços da rede;

Os modelos de informação — Caracterizam a rede nos seus variados aspectos

estáticos e dinâmicos. Os modelos de informação são constrúıdos a partir dos

dados de gestão recolhidos da rede e são organizados em classes de objectos,

o que permite uma maior abstracção em relação à sua fonte.

A figura 3.11 ilustra as relações entre os vários componentes funcionais de um sistema

de gestão de RSSF. A informação obtida a partir dos modelos de dados permite que

as funções e serviços sejam executados segundo um conjunto de poĺıticas de gestão

que permitem que a rede tenha um funcionamento automático e reactivo ao ńıvel

da gestão.

Informação de suporte à gestão

Na gestão de RSSF a informação pode ser dividida em dois tipos: informação estática

e informação dinâmica. A informação estática refere-se às caracteŕısticas perma-

nentes dos dispositivos e da rede em si. Dados como a localização, propriedades do
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hardware, tipo de dispositivo na rede, limites de energia, etc., caracterizam o ele-

mento da rede. Dados como identificação da rede, topologia, organização, etc., carac-

terizam a própria rede. Uma vez que as condições de uma RSSF variam com alguma

frequência, torna-se necessária a recolha de dados dinâmicos como a dependência

funcional entre dispositivos, a potência de transmissão, os ńıveis de bateria, entre

outros. Os dados dinâmicos permitem a elaboração de mapas de informação relati-

vos à topologia, cobertura, comportamento, energia e utilização da rede (Ruiz et al.,

2003a; Lee e Datta, 2006; Lee et al., 2007).

Dados como a tensão da bateria e informação relativa aos sensores e aos elementos

de rede são recolhidos para implementar estratégias de gestão em aplicações como as

de Morais et al. (1996); Mainwaring et al. (2002); Beckwith et al. (2004); Riquelme

et al. (2009), sendo que, ao mesmo tempo, são definidos tempos de aquisição que

permitem um acompanhamento periódico dos fenómenos monitorizados.

Tarefas de gestão em RSSF

Várias poĺıticas/regras de funcionamento devem ser estabelecidas para que o pro-

cesso de aquisição de dados seja realizado segundo os requisitos espećıficos de cada

aplicação de monitorização. Estas regras definem aspectos como tempos de aquisição,

formas de conversão dos dados, processos de agregação, entre outros. Torna-se as-

sim essencial a existência de metodologias que permitam a extracção e conversão de

dados em informação útil, de modo a responder às necessidades espećıficas de cada

aplicação (Gaura e Daniel, 2008).

Tarefas como a gestão das comunicações, dos sensores e de dados deverão ser pos-

sibilitadas, podendo estas ser apoiadas num conjunto de serviços e ferramentas que

interagem directamente com os recursos disponibilizados pelas plataformas. A figura

3.12 ilustra o leque de tarefas desempenhado por uma RSSF de acordo com Yick

et al. (2008).

As camadas superiores ao ńıvel aplicacional e de middleware necessitam de aceder

a um conjunto de serviços disponibilizados pelos sistemas de gestão e controlo com
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Figura 3.12 – Ilustração do conjunto de tarefas ao ńıvel aplicacional que podem ser realizadas
sobre uma RSSF. Segundo Yick et al. (2008), as tarefas de uma plataforma aplicacional para
RSSF podem ser divididas em 3 categorias: serviços, protocolo de comunicação e gestão de
sistema.

o intuito de aumentar o desempenho da rede em termos de energia dispońıvel, dis-

tribuição de tarefas e utilização de recursos. Yick et al. (2008) refere um conjunto

de serviços que servem de suporte a software de middleware, serviços de localização

e cobertura dos dispositivos que permitem a sua localização na rede e garantem

a cobertura de toda a área de interesse a que se destina a RSSF. Serviços como

a sincronização das comunicações, compressão e agregação de dados permitem o

controlo e a gestão da rede. Serviços de segurança podem também ser utilizados

para garantir a segurança dos dados sobre a rede.

Siddiqui et al. (2008) apresenta um modelo de gestão de redes de sensores emalhadas,

baseado numa arquitectura hierárquica. O esquema proposto é constitúıdo por um

ponto central de gestão e vários routers encarregues de gerir várias sub-redes, como
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ilustrado na figura 3.13. Ao ńıvel de gestão são implementadas as seguintes tarefas:

endereçamento dos dispositivos; assistência ao algoritmo de encaminhamento de

dados; gestão da mobilidade de dispositivos; gestão da energia; monitorização da

rede; e gestão da segurança dos dados e da rede.

Internet

Mesh client

network

Border routers

Mesh client

network

Mesh client

network

Mesh client

network

Client nodes

Mesh client

network

Figura 3.13 – Ilustração da arquitectura hierárquica para gestão de RSSF emalhadas pro-
posta por Siddiqui et al. (2008). A gestão da rede realiza um conjunto de tarefas que passam
por: endereçamento dos dispositivos; assistência ao algoritmo de encaminhamento de dados;
gestão da mobilidade de dispositivos; gestão da energia; monitorização da rede; e gestão da
segurança dos dados e da rede.

Relativamente às tarefas de gestão de energia na RSSF, Beckwith et al. (2004)

apresentam uma metodologia de gestão baseada na divisão em duas camadas de

dispositivos. Uma é constitúıda por elementos do tipo router e dispositivos de

aquisição de dados, esta funciona segundo um ciclo de trabalho de 20 %, enquanto

que a segunda, constitúıda apenas por elementos de aquisição de dados, funciona

segundo um ciclo de trabalho de 3 %. Já a caracterização do estado da rede é

realizada através da recolhida dos valores relativos à tensão da bateria dos vários
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elementos da rede de cinco em cinco minutos. No mesmo sentido Riquelme et al.

(2009), efectuam a monitorização da tensão da bateria dos elementos constituintes

da sua rede em intervalos de uma hora, incluindo mesmo o envio de um sinal de

alerta assim que a tensão da bateria atinja um limite mı́nimo pré definido.

Para que todos os requisitos de gestão referidos possam ser efectivamente implemen-

tados torna-se necessária uma gestão no local perto da RSSF (Fukatsu e Hirafuji,

2005; Fang e He, 2008; Peres et al., 2011).

3.3.2 Sistemas e protocolos para gestão de RSSF

Os sistemas e protocolos de gestão devem permitir que a rede se organize de uma

forma automática e idealmente se auto-configure na eventualidade de ocorrência de

falhas. Este funcionamento deverá ser transparente em relação à topologia de rede

e do propósito para o qual a rede foi desenhada (Zhang e Li, 2008).

Nesta sub-secção são apresentados os protocolos e sistemas de gestão existentes para

a gestão de RSSF e, considerados de interesse no sentido de compreender as várias

funcionalidades, metodologias e formas de caracterização de uma rede, necessárias

à gestão de uma RSSF.

MANNA — (A Management Arquitecture for Wireless Sensor Net-

works)

Proposto por Ruiz et al. (2003a), o MANNA é um sistema de gestão baseado em

poĺıticas de funcionamento que recolhe informação relativa ao estado da rede, mapeia

essa informação para modelos de RSSF e executa funções de gestão e serviços basea-

dos nos modelos mapeados. As suas poĺıticas de gestão especificam o conjunto de

funções que deverão ser executadas caso certas condições sejam satisfeitas como por

exemplo a detecção de zonas com elevada densidade de dados.

O sistema MANNA considera três vectores (dimensões) de gestão designadas por:
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management functional areas ; management level e WSN functionalites, ilustradas

na figura 3.14.

Management Levels

Service Management

Network Management

Network Element Management

Configura�on Management

Fault Management

Performance Management

Security Management

Accoun�ng Management

Configura�on

Sensing

Maintenance

Processing

Communica�on

Func!onal Areas

WSN Func!onali!es

Network Element

Management func�on

Business Management

Figura 3.14 – Vectores de gestão da arquitectura MANNA. A arquitectura MANNA con-
sidera três vectores (dimensões) de gestão designadas por: management functional areas;
management level e WSN functionalites. Adaptado de Ruiz et al. (2003b).

A arquitectura funcional do sistema MANNA descreve a distribuição das funções de

gestão da rede, divididas entre o gestor de rede (WSN manager), agent e MIB (Ma-

nagement Information Base). A gestão da rede pode assumir o formato centralizado,

distribúıdo ou hierárquico, recorrendo ao gestor e a vários agentes dependendo da

aplicação da RSSF. Segundo Ruiz et al. (2005), a comunicação distribúıda entre os

vários elementos de gestão é realizada recorrendo ao protocolo MannaNMP (Silva

et al., 2005). Neste, os elementos de rede são organizados em clusters e enviam o

seu estado para o agente colocado no cluster-head responsável pela gestão local e

agregação de informação, bem como a gestão global da rede através da cooperação

entre cluster-heads.

O modelo do sistema MANNA define cinco funcionalidades principais de gestão de

RSSF: configuração, manutenção, leituras, processamento e comunicação.

• Configuração — Inclui os procedimentos relacionados com o planeamento e
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auto-organização da RSSF. Ao ńıvel da gestão de rede (network management

level) são definidas as funções: definição dos requisitos aplicacionais da RSSF;

monitorização das variações ambientais; definição do tamanho e formas da

região a monitorizar; disposição dos dispositivos (aleatória ou determińıstica);

determinação dos parâmetros operacionais de rede; monitorização da topolo-

gia, do estado e da conectividade da rede; sincronização; controlo da densidade

de dispositivos; acompanhamento do mapa de energia da rede; determinação

da área de cobertura e integração com o observador. Ao ńıvel da gestão do

nó-sensor (network element management level) são definidas as funções de:

programação do dispositivo; auto-teste; localização do dispositivo; acompa-

nhamento dos estados de ńıvel de energia, operacionalidade, utilização e estado

administrativo do dispositivo;

• Manutenção — A funcionalidade de manutenção é necessária para manter a

rede operacional dado o comportamento tendencialmente dinâmico observado

nas RSSF. Os serviços de manutenção dependem do conhecimento obtido a-

cerca do estado da rede;

• Leituras — A funcionalidade de leituras lida com os aspectos de recolha de

dados e depende do tipo de fenómeno observado (cont́ınuo, móvel, discreto ou

estacionário);

• Processamento — O módulo computacional constitúıdo pela memória e pro-

cessador de um nó-sensor realiza algumas funções básicas de processamento

de sinal (calibração e filtros de threshhold) bem como de processamento sobre

os dados recolhidos (p. ex., fusão ou compressão de dados). Também podem

ser asseguradas funções de segurança dos dados;

• Comunicação — Lida com as comunicações em termos de infra-estrutura e

de aplicação. A comunicação ao ńıvel da infra-estrutura refere-se às trocas

de informação necessárias para a configuração, manutenção e a optimização

dos processos de comunicação. Ao ńıvel da aplicação está relacionada com a

transferência dos dados recolhidos dos sensores.
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A informação de gestão é dividida em informação estática e informação dinâmica,

sendo a estática mapeada em classes de objectos, e a dinâmica descrita através de

modelos da RSSF.

A informação estática é classificada em dois tipos de classes de objectos: a classe

managed object e a classe support object. A primeira está relacionada directamente

com os componentes da rede e com a própria rede. Informação relativa à rede e

aos seus elementos, bem como dados relativos ao hardware das plataformas e dos

sistemas e do ambiente que rodeia a rede, fazem parte da classe managed object.

As classes support object são consideradas como especiais, uma vez que desempe-

nham o papel de suporte das funções de gestão mantendo, por exemplo, a informação

necessária dispońıvel para as funções de gestão. São registados eventos, leituras,

dados de gestão, ńıveis de energia, sendo realizado o escalonamento das operações

de gestão e registado o elemento actualmente gerido.

A informação dinâmica representa aspectos dinâmicos da rede, podendo ser ar-

mazenada em bases de dados virtuais (MIB). Modelos de rede são utilizados para

definir aspectos como a cobertura das comunicações e distribuição geográfica da

rede, topologia, dependência entre elementos e energia residual dos vários elementos

da rede, entre outros.

RRP

Proposto por (Liu et al., 2004) consiste numa plataforma de disseminação de dados

h́ıbrida baseada no conceito de cadeia de fornecimento (supply chain) ou loǵıstica.

Com uma estrutura hierárquica, no sistema RRP os elementos da rede são conside-

rados heterogéneos, na medida em que realizam diferentes tarefas e desempenham

papéis diferenciados. É utilizado em aplicações de recolha de dados em tempo real e

com um funcionamento cont́ınuo, tais como a monitorização de habitats ou cenário

militar.

No conceito de gestão baseado em cadeias de fornecimento, o principal objectivo
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ao ńıvel da gestão passa por satisfazer as necessidades dos clientes através do uso

eficiente dos recursos dispońıveis, permitindo ao mesmo tempo que as várias enti-

dades envolvidas no processo realizem as suas tarefas locais e asseguram um esforço

conjunto e cooperativo para atingir um objectivo global de gestão eficiente.

Uma cadeia de fornecimento consiste no conjunto de ligações e processos partilhados

entre fornecedores e clientes que envolvem a aquisição de materiais em bruto, até

à entrega de um produto finalizado ao utilizador final. Nesta lógica, as estratégias

de fornecimento ilustradas na figura 3.15 evolúıram de um conceito de push para o

conceito de pull e finalmente para o conceito de push-pull .

No conceito de push as decisões de produção e distribuição são baseadas em previsões

a longo prazo. Os fornecedores regulam a sua produção segundo os pedidos recebidos

dos armazéns e os armazéns regulam os seus pedidos de acordo com o stock existente.

Pelo contrário, o conceito de pull não é baseado em previsões nem orientado à

utilização de stocks, mas sim às necessidades e pedidos actuais dos clientes. No

conceito de push-pull é aplicada a estratégia de push nos estágios iniciais, tais como

o inventário onde a produção é baseada nas previsões dos fabricantes de acordo com

os pedidos dos retalhistas. As estratégias de pull são adoptadas nos estágios finais de

montagem do produto final em que a produção e distribuição é baseada nos pedidos

actuais dos consumidores.

Push Strategy: 

Make-to-stock model

Suppliers

Configura"on

Assembly

Pull Strategy: 

Assembly-to-order model

Suppliers
Configura"on

Assembly

Push-Pull Startegy:

Hybrid model

Push Pull

Push-Pull Boundary

Figura 3.15 – Estratégias de fornecimento numa cadeia de loǵıstica. Conceito de pull push,
push pull e modelo h́ıbrido . Adaptado de Liu et al. (2004).

Os mesmos conceitos de fornecimento são utilizados na plataforma de disseminação

de dados RRP, em que os fornecedores e fabricantes de produtos são os nós-sensor, a
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rede de transporte, os elementos router, os distribuidores ou retalhistas os elementos

sink, os produtos são os dados processados pelos sink e os consumidores o utilizador

final dos dados recolhidos pela rede.

O sistema RRP divide uma RSSF em três regiões funcionais: produção (manufa-

cturing); transporte (transportation) e armazenamento e serviços (warehouse and

service area), com diferentes esquemas de reencaminhamento que cooperam para

fornecer um melhor desempenho da rede em termos de energia e de robustez.

A área de produção é constitúıda pelos elementos que recolhem os dados monitoriza-

dos e pelos pontos onde são realizadas as tarefas de agregação dos dados. Este centro

de agregação desempenha um papel importante na plataforma de disseminação de

dados, já que é responsável por determinar o melhor método e zona, ou mesmo de

zonas, de transporte pela qual os dados agregados são reencaminhados em vários

lotes (mensagens). O envio de dados é realizado em duplicado por várias zonas, com

o intuito de criar redundância e ultrapassar posśıveis falhas nos dispositivos ou na

ligação entre eles.

A área de transporte tem a tarefa de encaminhar os dados para os elementos de sink

através de técnicas de disseminação de dados por zona, baseando-se num esquema

de flooding e de encaminhamento geométrico para reduzir os custos de manutenção

da topologia e localização de caminhos de dados. As zonas de flooding são definidas

através de elipses, com ińıcio no centro de agregação e término no sink. Na figura

3.16 são ilustradas duas zonas de flooding desde o centro de agregação AG1 até ao

sink.

Para que as zonas de flooding sejam calculadas é necessário saber a localização dos

elementos de rede envolvidos, o que torna necessária a georeferenciação de todos os

elementos da rede, sendo ainda necessária uma distribuição estratégica dos vários

elementos de modo a formarem uma estrutura hierárquica (Lee et al., 2007).

A área de armazenamento funciona como buffer de retenção dos dados antes dos

elementos sink, para reduzir o custo de armazenamento e evitar congestionamento
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de dados nos sink. Em vez do esquema de flooding é utilizado o protocolo de en-

caminhamento SPIN com ligeiras variações para realizar a disseminação dos dados

para os elementos de sink. Os sink realizam a tarefa de recepção colaborativa na

área de serviços. Para tal torna-se necessário que estes comuniquem entre si de uma

forma confiável e rápida.

AG1

Manufacture 

area

Transporta!on 

area

Warehouse 

area

Service 
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Pull strategy Push strategy

Push-Pull Boundary

Sink

“I collect the photos of the 

feet of all kind of bird!”
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“Let me see the whole 

picture of the bird”
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Figura 3.16 – Arquitectura do sistema RRP para monitorização de habitats. Na arquitectura
do sistema RRP a RSSF é dividida nas seguintes áreas funcionais: fabrico (manufacturing),
transporte (transportation) e armazenamento e serviços (warehouse and service area). Adap-
tado de Liu et al. (2004).

SNMS — Sensor Network Management System

Proposto por Tolle e Culler (2005), o SNMS é um sistema de gestão interactivo

para monitorização do estado de RSSF baseadas no sistema operativo TinyOS. São

disponibilizados dois serviços de gestão essenciais: recolha de dados do estado da

rede baseada em pedidos e registo de eventos. Realça-se um terceiro serviço que

consiste numa camada de rede adicional para funcionar em paralelo com as outras

aplicações. Esta é independente das outras aplicações e permite que em caso de falha

das aplicações de monitorização as funcionalidades de comunicação de informação

de gestão possam continuar a ser executadas.
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O processo de recolha de dados através de queries permite a obtenção e monitori-

zação de parâmetros f́ısicos dos dispositivos e do meio que os rodeia, como o caso da

temperatura ambiente e humidade relativa que poderão servir como indicadores de

uma posśıvel (futura) falha de funcionamento (monitorização pró-activa). O sistema

de registo de eventos permite a definição de valores pré definidos a partir dos quais

os dispositivos espoletam um evento encarregue de enviar por exemplo um alerta.

O tipo de tráfego existente no SNMS segue os padrões de recolha e disseminação

de informação. A informação é recolhida da rede através de uma aproximação que

combina ambos os protocolos Directed Diffusion e MintRoute que definem a rede

como uma estrutura em árvore.

Por não ser utilizada uma tabela com informação relativa à conectividade entre

vizinhos, nem o conhecimento do tráfego periódico na rede, o SNMS recorre a um

estimador baseado na qualidade da ligação entre dispositivos que define a conectivi-

dade entre dispositivos. A construção dessa árvore é dinâmica o que permite, no

caso da remoção de um nó-sensor, que os vizinhos voltem a encontrar o parente com

maior qualidade de ligação para encaminhar os dados.

Por seu lado, a disseminação de mensagens, comandos e pedidos são realizados

recorrendo ao protocolo Drip, que fornece uma interface normalizada de recepção de

mensagens. Este recorre, por sua vez, ao protocolo Trickle para a retransmissão de

mensagens, assegurando a entrega destas a todos os elementos da rede. De ińıcio os

componentes registam os identificadores que serão monitorizados, disponibilizando

um canal de disseminação. Quando um utilizador ou elemento da rede necessita de

realizar um pedido, é seleccionado o identificador que representa o canal.

O sistema SNMS disponibiliza uma camada de serviços de gestão que fornece funções

de controlo dos elementos da rede, envio de queries e funções para armazenamento

de eventos (dados, ocorrências). Enquanto que o sistema de queries serve de su-

porte para a monitorização cont́ınua de parâmetros conhecidos do estado da rede, o

sistema de armazenamento de eventos regista eventos inesperados, utilizados para

uma análise em tempo real e também posterior ao estado da rede.
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sNMP — Sensor Network Management Protocol

Apresentado por Deb e Nath (2005), o sistema de gestão sNMP define um conjunto

de funções de gestão de rede e os modelos que representam o seu estado bem como

fornece os algoritmos e ferramentas necessárias à recolha do estado da rede através

das funções de gestão. A informação contida nos modelos representa a topologia de

rede, o mapa de energia da rede e os padrões de utilização, formando a MIB da rede.

A correlação entre o mapa de topologia e de energia da rede permite a identificação

de áreas com problemas de energia, contribuindo para a prevenção e redução de

falhas na rede.

O algoritmo TopDisc é utilizado na extracção periódica de informação de gestão da

rede, mantendo apenas alguns elementos activos durante o processo. Este fornece

três serviços essenciais para o sistema de gestão sNMP: a monitorização do estado da

rede; a disseminação e agregação de informação; e a atribuição de tarefas de gestão.

O encaminhamento de mensagens é realizado localmente nos clusters e possibilita,

por exemplo, que um elemento da rede se iniba de transmitir informação no caso

de ter pouca energia dispońıvel. Um senão da utilização de clusters no protocolo

TopDisc é a introdução de mais tráfego na rede devido aos mecanismos utilizados

para a eleição e manutenção dos clusters (Lee et al., 2007).

Como alternativa Deb et al. (2004) propõem o algoritmo distribúıdo e parametrizável

STREAM (Sensor Topology Retrieval at Multiple Resolutions) desenhado para con-

struir o estado da rede segundo uma resolução que pode ser variável de acordo

com a aplicação. Ou seja, em aplicações onde não se torna necessária uma elevada

precisão na caracterização topológica ou energética da rede, o algoritmo possibilita

a troca de apenas algumas mensagens na rede, suficientes para fornecer informação

que caracteriza a rede.
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WinMS — Wireless Sensor Network Management System

Proposto por Lee e Datta (2006) consiste num sistema de gestão pró-activo adap-

tativo para gestão de RSSF baseado em poĺıticas de gestão. O estado da rede

é continuamente monitorizado e são executadas funções de gestão para manter o

desempenho da rede e concretizar de uma forma efectiva as operações da rede.

A gestão contempla dois esquemas, centralizado e local, possibilitando uma adaptação

às alterações na rede de acordo com o estado actual dos vários elementos, bem como

prever futuros eventos. A figura 3.17 ilustra a arquitectura do sistema WinMS.
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Energy mapLink quality map Usage map Sensing data map

Accoun"ng
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Figura 3.17 – Arquitectura WinMS. Relações entre os serviços de gestão, funcionalidades e
modelos de dados da RSSF. Adaptado de Lee e Datta (2006).

O esquema de gestão local permite a gestão descentralizada da rede com base no

estado actual dos vizinhos de cada elemento da rede. As funções de gestão local

passam pela detecção de eventos e a actualização do estado da rede. O estado

da rede é mantido através da recolha e transporte de informação local, desde cada

dispositivo até ao sink. A detecção de eventos permite identificar eventos de interesse

e reconfigurar a rede de forma adequada. O esquema de gestão local consiste em

dois componentes fundamentais: disseminação e recolha de dados. A disseminação

e recolha de dados de gestão no seio da rede é realizada pelo protocolo da camada de
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acesso ao meio FlexiMAC 2. A sua responsabilidade incide também no escalonamento

das comunicações entre elementos da rede.

O esquema de gestão centralizada permite a gestão da rede baseando-se na análise

do estado global da rede. São realizados dois tipos de monitorização: reactiva e pró-

-activa servindo de suporte a acções de correcção e de prevenção para prevenção de

falhas. As tarefas de gestão centralizadas são baseadas num conjunto de informação

adquirida da rede, sendo armazenada numa base de dados MIB. Áreas com proble-

mas (p. ex., rúıdo, grande variação da taxa de dados, etc.) podem ser identificadas

através da correlação dos dados presentes na MIB. O utilizador é responsável por

definir os valores limite associados a um sensor, que por sua vez leva ao espoletar

de um evento, bem como definir as tarefas que deverão ser executadas aquando da

sua ocorrência.

O sistema de gestão WinMS introduziu um novo conceito na gestão de redes, ao

possibilitar a transferência sistemática de recursos (systematic resource transfer)

entre elementos da rede. Através da informação de gestão recolhida da rede torna-se

posśıvel alocar recursos de uma forma adaptativa segundo as necessidades de cada

zona. Como exemplo, o FlexiMAC pode transferir recursos (slots), de uma zona

com pouco tráfego de dados para uma zona que em determinado momento necessita

de mais slots para transmissão, permitindo assim uma reconfiguração e estabilização

em apenas um ciclo de recolha de dados.

Em termos de funcionalidades de gestão, estas são categorizadas em gestão da con-

figuração (configuration management), gestão do desempenho (performance mana-

gement) e gestão de recursos (accounting management).

As principais tarefas das funcionalidades de configuração passam pela organização

2O FlexiMAC é um protocolo de acesso ao meio baseado em TDMA e que de forma cont́ınua
permite a recolha e disseminação de dados dos elementos da rede numa estrutura em árvore.
Aspectos importantes do FlexiMAC passam pela estrutura de slots soltos e sincronizados onde, os
vários elementos podem adicionar ou remover slots de comunicação sem a necessidade de trocar
informação com os elementos vizinhos. O escalonamento utilizado pelo protocolo FlexiMAC per-
mite que os dados que caracterizam o comportamento da rede possam ser enviados em conjunto
com os dados recolhidos dos sensores diminuindo o consumo de energia e o tráfego na rede.
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dos dispositivos numa estrutura com encaminhamento de múltiplo-salto e moni-

torização e controlo da topologia da rede e o estado dos dispositivos. Ou seja, são

disponibilizadas funcionalidades que permitem averiguar o estado da rede, identificar

dispositivos com falhas e reconfigurar a rede, se necessário de uma forma automática.

As funcionalidades de desempenho têm como objectivo acompanhar a qualidade do

processo de aquisição de dados, através do registo de pacotes transmitidos, constru-

indo estat́ısticas do funcionamento da rede, prevendo futuras ocorrências de falhas

e estabelecendo regras para a agregação de dados de gestão.

A principal tarefa das funcionalidades de gestão de recursos (accounting manage-

ment) é assegurar que os recursos de energia e de largura de banda são distribúıdos

de uma forma equitativa. O comportamento da rede e a utilização de recursos é

definido segundo várias métricas e valores limite de alguns parâmetros.

A caracterização da rede é baseada em mapas de informação obtidos dos dados de

gestão recolhidos da rede, descritos da seguinte forma:

• Mapa de leituras (Sensing data map) — Mantém actualizadas as leituras re-

portadas pelos vários dispositivos da rede;

• Mapa da topologia (Topology map) — Retrata a conectividade entre os dis-

positivos da rede;

• Mapa de qualidade das ligações (Link-quality map) — Retém informação a-

cerca do número de pacotes retransmitidos, alterados e perdidos;

• Mapa de utilização (Usage map)— Fornece informação acerca do rendimento

da rede baseado no número de pacotes recebidos pela estação base, isto é, a

relação entre o número de respostas recebidas em função dos pedidos efectua-

dos;

• Mapa de energia (Energy map)— Fornece os ńıveis de energia dos vários dis-

positivos da rede.
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3.3.3 Configuração de serviços numa RSSF

Foi visto que a configuração da rede, enquadrada na gestão, define a forma como

os dispositivos operam, ou seja, realizam as tarefas de ligar/desligar dispositivos,

configurar os intervalos de aquisição de dados, sensores dos quais se devem efectuar

as leituras, entre outras.

Para aplicações de monitorização menos complexas, como o simples acompanhamento

periódico de um parâmetro num determinado local (p. ex., temperatura), em termos

de requisitos de software, uma solução simples de programação dos nós-sensor com

um firmware dedicado bastaria para responder às exigências aplicacionais.

A abordagem descrita, enquadrada em RSSF para aplicações de monitorização sim-

ples, apresenta vantagens ao ńıvel da simplicidade da solução final, já que, não se

torna necessária a implementação de software intermédio, mais complexo, ou mesmo

de um SO.

Por outro lado, as PAD, depois de implantadas no local, podem necessitar de actu-

alizações, quer seja para correcção da sua operação ou mesmo por necessidade de

alteração da aplicação em causa (e.g passar a realizar a média de um determinado

parâmetro ou ser adicionado mais um sensor).

Pressupondo uma evolução da rede ou alterando os requisitos de monitorização,

adoptando a metodologia descrita anteriormente para uma RSSF de maior dimensão,

seria necessário programar e actualizar cada um dos nós-sensor da rede individual-

mente e no local da sua instalação. Torna-se claro que esta metodologia é im-

praticável em cenários agŕıcolas onde dezenas ou centenas de nós-sensor podem ser

colocados em locais remotos e por vezes de dif́ıcil acesso.

Mecanismos de programação dos dispositivos sem fios através da própria rede (OTA

— Over-the-air programming) apresentam-se como uma alternativa, possibilitando

a alteração do software dos vários elementos da rede a partir de um ponto acesśıvel,

normalmente a estação base.
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À medida que as exigências ao ńıvel aplicacional tendem a aumentar em termos

de parâmetros a medir, áreas a cobrir, serviços de dados a prestar e adequação

eficiente da gestão de recursos, uma solução de configuração dinâmica desempenha

um papel fundamental para a rede em termos de flexibilidade e de escalabilidade. No

entanto, interessa referir que a programação dos dispositivos através da rede introduz

um aumento do tráfego na rede e consecutivamente obriga a que os dispositivos

mantenham o módulo de rádio frequência ligado por um longo peŕıodo de tempo

para receber uma cópia completa do firmware.

É posśıvel a diminuição da quantidade de código que circula na rede, utilizando

mecanismos que apenas transmitem as alterações que ocorreram em relação à versão

anterior, tal como o sistema diff referido em Reijers e Langendoen (2003).

No entanto, e devido aos seus constrangimentos, nem sempre é posśıvel de uma

forma eficiente disseminar código pela rede para todos os seus elementos. Ao mesmo

tempo, e durante o seu tempo de funcionamento, o comportamento da rede deve ser

adequado ao estado da rede, tarefa a cargo dos sistemas de gestão de rede.

Uma forma encontrada para resolver os problemas de escalabilidade da rede em

termos aplicacionais e ao mesmo tempo as questões energéticas em RSSF mais com-

plexas, passa pela introdução de diversas estratégias que possibilitam a interpretação

de um conjunto de regras, poĺıticas ou mesmo pedaços de código com instruções que

são disseminadas pela rede para os vários elementos e que definem as acções a tomar.

Estas estratégias obrigam à utilização de interpretadores de comandos e regras ou

de software que permita uma abstracção entre os SO e o hardware das PAD, como

é o caso do middleware e das máquinas virtuais descritos na secção seguinte.

A utilização de poĺıticas ou regras estabelece, entre outros, os limites que definem

os pontos de actuação sobre a rede, como a desactivação de determinado elemento

por falta de energia dispońıvel. Os parâmetros normalmente configuráveis vão desde

os limites permitidos de energia a partir do qual o dispositivo se mantém em fun-

cionamento até à configuração dos intervalos de aquisição dos diversos sensores.

Os exemplos abordados em seguida pretendem transmitir as estratégias existentes
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para configuração do comportamento de uma rede, tornando o seu funcionamento

transparente à aplicação, bem como apresentar os parâmetros que podem influenciar

o comportamento da rede, tornando-a mais eficiente.

Diferentes abordagens para configuração da rede

Em Pierce e Elliott (2008) são descritas duas redes de monitorização, AgWeatherNet

para monitorização de vários parâmetros ambientais e AgFrostNet para monitoriza-

ção da temperatura do ar num sistema de prevenção de congelamento em vinhas.

O sistema AgFrostNet, com uma topologia em estrela, é constitúıdo por vários

elementos que monitorizam a temperatura do ar e encaminham essa informação para

uma estação base. Esta, por sua vez, encarrega-se de armazenar os dados e transmiti-

-los para um conjunto de elementos (roamer) que realizam as tarefas de recolha,

gestão e disponibilização dos dados aos vários utilizadores. A estação base, para

além das leituras dos sensores, realiza leituras dos valores da tensão da bateria, do

ńıvel de sinal recebido (RSSI) e da temperatura interna do módulo rádio. A aplicação

cliente permite a configuração de vários parâmetros como os limites a partir dos

quais é gerado um alarme de temperatura, definir os coeficientes de calibração dos

sensores, actualizar o firmware dos vários elementos da rede. Contudo, os autores

não descrevem a forma ou protocolo como é realizada a componente de configuração

da rede.

O módulo de configuração de rede proposto por Anwander et al. (2007) na sua

plataforma de gestão MARWIS (Wagenknecht et al., 2008) encontra-se implemen-

tado nos diferentes elementos de uma rede, neste caso, constitúıda por mesh nodes

e sensor nodes. O módulo de configuração existente no mesh node é responsável

pela configuração das várias tarefas e pela recolha de dados de gestão da rede para

uma base de dados que armazena informação de suporte ao sistema de gestão. O

módulo de configuração embutido no sensor node recebe os pedidos de configuração,

executa-os e notifica os mesh nodes. O protocolo existente possibilita a configuração

das propriedades dos elementos da rede e da própria rede, sendo posśıvel ligar ou
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desligar sensores ou alterar as tabelas de reencaminhamento. Um sensor node ao

ser ligado negoceia uma configuração inicial que determina o seu funcionamento.

Alterações são realizadas usando um protocolo de configuração proprietário onde é

utilizada uma mensagem com um comando espećıfico para configuração.

Em Morais et al. (2008a) os autores definiram um conjunto de regras funcionais

com um tamanho reduzido de 4 bytes utilizados para gerir o comportamento de

uma RSSF para aplicações de monitorização inseridas em práticas de VP. Estes 4

bytes de informação descrevem virtualmente todo o comportamento individual de

cada elemento na rede.

As regras, além de definirem os canais de dados habilitados para efectuarem leituras

e os respectivos tempos entre leituras, permitem outras configurações de relevo na

gestão da rede, tais como a definição da potência de transmissão usada nas comu-

nicações de dados. Na tabela 3.2 é apresentado o conjunto de regras funcionais bem

como a descrição de cada campo.

Parâmetros como a tensão da bateria ou a temperatura interna do microcontrolador

podem ser habilitados para leitura e ser enviados em conjunto com cada leitura dos

vários sensores da PAD. Os referidos parâmetros são utilizados posteriormente na

gestão centralizada da RSSF. O controlo da potência de transmissão pode ser fixo

segundo uma escala de valores posśıveis ou ajustado de forma automática, baseando-

-se no LQI e RSSI de cada transmissão.

Um interpretador de regras existente na estação base e em cada um dos elementos

de rede descodifica as regras transformando-as em acções de configuração que ditam

o funcionamento da rede.

Tendo dispońıveis 8 canais de aquisição analógicos para interligação de sensores,

através das regras funcionais, torna-se posśıvel a adição ou remoção de sensores

de uma forma facilitada na PAD, sem a necessidade de reprogramação de todo o

firmware. As regras são um mecanismo simples de configuração de uma RSSF com

recursos reduzidos, o que não se verifica com a utilização de scripts que obrigam à

utilização de plataformas de software e hardware mais complexas.



3.3. GESTÃO DE RSSF HETEROGÉNEAS 139

Bit Função Descrição

Regra 1
6-7 Base de tempo Contador Definição da janela de tempo para medição de

frequência. Opções: 50,100,150 e 250 ms
5 Agregação Realiza a agregação local dos dados (máximo, média

de 6 amostras e mı́nimo)
4 Pulsos Gerador eólico Medição dos pulsos de tensão do gerador eólico
3 Pulsos Hidrogerador Medição dos pulsos de tensão do hidrogerador
2 Medição Frequência Medição de frequência na entrada de contagem
1 Pulsos Painel solar Medição dos pulsos de tensão do painel solar
0 Tensão da bateria Medição da tensão da bateria
Regra 2
7 Tensão de alimentação Leitura da tensão de alimentação do microcontro-

lador
6 Temperatura interna Leitura da temperatura interna do microcontrolador
0-5 Reservado
Regra 3
0-7 Canal do sensor 0-7 Leitura do canal 0-7
Regra 4
5-7 Tempo entre amostras Definição do intervalo entre leituras. Opções: 30, 60,

120, 300, 600 e 1800 s. Define também o tempo que
o dispositivo funciona num estado de baixo consumo

4 Aquisições ao acordar Desabilita todos os sensores ao acordar
1-3 Potência de transmissão Potência de transmissão do módulo de rádio

frequência (o valor zero equivale ao modo automático
através do LQI)

0 Utilização de TEDS Habilita a descrição dos vários sensores através de
uma folha de dados digital

Tabela 3.2 – Regras funcionais utilizadas por Morais et al. (2008a) para configuração de
uma RSSF.

Enquadrados nos serviços intermédios descritos na secção seguinte, também as pla-

taformas de middleware disponibilizam serviços dedicados à configuração de uma

rede. São normalmente baseados em scripts ou agentes constitúıdos por listas de

instruções e dados que são disseminados pelos elementos da rede para a execução

de várias tarefas aplicacionais que passam, sobretudo, por operações de aquisição

e processamento de dados. Ao mesmo tempo, definem o comportamento da rede e

possibilitam a implementação de estratégias de gestão.
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3.4 Serviços intermédios

As secções anteriores incidiram sobre os vários serviços (configuração e monitori-

zação das PAD) que se tornam necessários à gestão eficiente de uma RSSF. No

entanto, um conjunto mais alargado de serviços deverá ser disponibilizado pela rede

como: a gestão de dados heterogéneos; a agregação de dados; o processamento de

pedidos exteriores; entre outros.

Situados entre o SO e as aplicações, os serviços intermédios da camada de middle-

ware fornecem um conjunto de funções e ferramentas para que as aplicações possam

interagir com a RSSF de uma forma transparente (Römer et al., 2002).

A presente secção tem o intuito de descrever os vários serviços intermédios que

as PAD disponibilizam para as camadas de aplicação e para o exterior da rede.

Ao mesmo tempo apresentam-se as várias plataformas de software que servem de

suporte para os serviços intermédios.

De acordo com Römer et al. (2002), o conceito de middleware aplicado a redes de

sensores consiste em fornecer um suporte para o desenvolvimento, implementação

e manutenção de aplicações baseadas na recolha e processamento de dados. O

middleware é visto como uma infra-estrutura de software que interliga na mesma

plataforma o hardware dos elementos da rede, o sistema operativo, os protocolos de

rede e as aplicações. Este tipo de suporte permite a realização de tarefas de recolha

de dados, divisão de tarefas por vários elementos dentro da rede, fusão sensorial e

execução de tarefas de comunicação dos resultados dentro da rede (Römer et al.,

2002; Hadim e Mohamed, 2006c). No mesmo sentido, Wang et al. (2008) referem

que o middleware para RSSF é uma camada que fornece os serviços necessários para

aplicações de monitorização que recorrem a RSSF e ao respectivo SO ou firmware

dos elementos da rede.

No seio de uma RSSF a inclusão de middleware proporciona uma maior escalabi-

lidade da rede, dotando-a de maior flexibilidade aplicacional nas situações em que

os requisitos aplicacionais da RSSF se modificam (p. ex., pela exigência de mais
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recursos dispońıveis). O middleware deve então suportar as variações dinâmicas

quer de topologia, quer de requisitos aplicacionais sem comprometer o desempenho

da rede (Wang et al., 2008; Hadim e Mohamed, 2006c).

As aplicações podem interagir directamente com os protocolos de comunicação e com

o SO. No entanto, esta aproximação, apesar de permitir uma boa adaptação entre

a aplicação e as várias camadas dos protocolos de comunicação, levando inclusive

a uma redução na complexidade, tem o potencial para falhar quando se deseja um

suporte para diversas aplicações. Assim, deve existir uma camada intermédia de

serviços que permita que as aplicações acedam aos vários protocolos através de uma

interface bem definida, de preferência normalizada, por uma questão de robustez

e segurança de implementação. Esta camada de abstracção, através da qual as

aplicações podem interagir com a RSSF, esconde a complexidade da rede (Karl e

Willig, 2005). Estes conceitos são ilustrados na figura 3.18.

Abstracção de hardware

Aplicações

Módulos

Interface de serviços

Abstracção de hardware

Aplicações

Módulos

Figura 3.18 – Conceitos de interacção entre uma aplicação e uma RSSF. A aplicação pode
interagir directamente com os protocolos de rede e o SO sendo vista como um componente ou,
interagir com um conjunto de serviços que estabelecem uma camada de abstracção que esconde
a complexidade existente na RSSF. Esta segunda abordagem é denominada de middleware.
Adaptado de Karl e Willig (2005).

As funcionalidades mais relevantes que uma interface de serviços deve incluir são

expressas por Karl e Willig (2005) que, dada a sua relevância, são resumidas em

seguida.
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Numa interface de serviços devem ser suportadas interacções śıncronas e asśıncronas

possibilitando o envio de pedidos para a rede com obtenção da respectiva res-

posta (p. ex., leitura periódica do valor de um determinado sensor) bem como

a notificação de eventos (p. ex., um nó-sensor requerer que a rede o informe

na eventualidade de uma determinada condição se verificar).

Possibilidade de processamento local, o que inclui a disponibilização de mecanismos

de agregação de dados, interacção com grupos de sensores ou mesmo detecção

de eventos mais complexos.

Acesso à localização, contextualização temporal e aos parâmetros essenciais para

a gestão da rede (p. ex., a energia dispońıvel nos vários elementos da rede) e

disponibilização de acesso a funções de gestão, configuração e monitorização.

Funcionalidades de segurança e actualização de software.

Hadim e Mohamed (2006c) referem que uma solução de middleware completa deverá

suportar várias aplicações através de um motor de processamento (runtime environ-

ment), conter vários serviços normalizados, tais como agregação de dados e gestão

de poĺıticas adaptáveis para cada tipo de aplicação e, por fim, mecanismos para um

funcionamento adaptativo e que possibilite uma eficiente gestão de recursos.

Arquitecturalmente, os sistemas de middleware podem ser inspirados em bases de

dados, baseados numa máquina virtual, baseados em agentes móveis, orientado a

eventos, entre outros (Wang et al., 2008).

O estudo realizado por Wang et al. (2008) é o primeiro a propor um modelo de

referência para análise das funcionalidades e serviços de middleware para RSSF. O

modelo apresentado sugere uma solução com quatro componentes principais: abs-

tracção da programação; serviços de sistema; suporte para runtime; e mecanismos

de qualidade de serviço, não sendo necessária a implementação de todos os compo-

nentes.

O componente de abstracção fornece um conjunto de interfaces para que as aplicações

interajam com o resto das camadas adjacentes, proporcionando o desenvolvimento
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Figura 3.19 – Modelo de referência de um middleware para RSSF apresentado por Wang
et al. (2008).

de aplicações e escondendo os problemas inerentes às RSSF baseadas em dispositivos

com parcos recursos. O componente de serviços incorpora as várias funcionalidades

do middleware e formam o núcleo do sistema de middleware. Os vários serviços

são divididos na categoria de serviços comuns, tais como: gestão de código; gestão

de dados; localização de recursos; gestão de recursos; e integração e na categoria

de serviços de domı́nio vocacionados para determinadas aplicações particulares. O

suporte de runtime fornece um ambiente de execução das tarefas aplicacionais e

é visto como uma extensão do SO. Os mecanismos de qualidade de serviço, ainda

numa fase de estudo no que diz respeito à sua aplicabilidade em RSSF, pretendem

dotar as várias camadas do middleware de uma componente confiável baseando-se

em métricas para a execução em tempo útil das várias tarefas.

Vários estudos são dedicados à análise dos softwares de middleware, incidindo na

sua arquitectura, na sua aproximação ou paradigma e no seu suporte de execução
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(runtime supporting). Os parágrafos seguintes pretendem apresentar o conhecimento

existente na literatura cient́ıfica ao ńıvel dos middleware para RSSF. Pretende-se

avaliar e ilustrar as plataformas existentes de acordo com as suas caracteŕısticas

funcionais ao ńıvel dos serviços, enquadrando-as no presente estudo.

3.4.1 Programação remota da RSSF

Como referido anteriormente, a gestão de tarefas dentro de uma rede pode ser supor-

tada por sistemas de middleware que disponibilizam serviços para a disseminação e

execução de regras (sob a forma de código) nos vários elementos da rede.

De seguida apresentam-se alguns mecanismos que, entre outras funcionalidades com-

plementares, têm como objectivo agilizar a propagação de regras/comandos para

configuração dos processos de aquisição de dados nas RSSF.

Maté

Baseado numa máquina virtual (MV), o sistema Maté (Levis e Culler, 2002) surge

como a primeira MV utilizada para RSSF (Costa et al., 2007). O sistema consiste

num interpretador de scripts de código, designadas por cápsulas, compostas por até

24 instruções e que permitem a execução de programas complexos de até 100 bytes

através do agrupamento de várias cápsulas.

Cada cápsula é constitúıda por um conjunto de instruções que permitem a execução

de determinadas funções, como o envio de mensagens (send), obtenção de valores de

variáveis (gets), realizar leituras de sensores (sense) ou parar a execução do código

da cápsula até que outro evento ocorra (halt). A listagem 3.1 apresenta um exemplo

de uma cápsula de código para realizar a leitura a cada impulso de relógio do valor

da luminosidade e proceder ao seu envio no caso de o valor lido ter uma diferença

absoluta do anterior superior a 32 unidades.

Listagem 3.1: Cápsula de código (script) para uma aplicação de leitura do valor de

luminosidade. O valor é lido do sensor e é comparado com o valor lido anteriormente.
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Caso a diferença absoluta seja superior a 32 unidades, é realizado o envio do valor

lido para o elemento de sink. Adaptado de Levis e Culler (2002).

pushc 1 # Push one on the operand stack

sense # Read senso r 1 ( l i g h t )

copy # Copy the senso r read ing

ge t s # Get prev ious sent read ing

inv # Inve r t prev ious read ing

add # Current − prev ious sent va lue

pushc 32

add

b l e z 17 # I f curr < ( prev−32) jump to send

copy # Copy the senso r read ing

inv # Inve r t the cur rent

ge t s # Get the prev ious read ing

add # Previous − cur rent

pushc 32

add

b l e z 17 # I f ( curr+32) > prev jump to send

ha l t

copy # PC 17 −− jump−to po int from above

s e t s # Set shared var to cur rent read ing

pushm # Push a message onto operand stack

c l e a r # Clear out the message payload

add # Add the read ing to message payload

send # Send the message

ha l t

A arquitectura do sistema Maté, ilustrada na figura 3.20, assenta no SO TinyOS e

é baseada em duas pilhas, uma de operandos e outra de execução, associadas a três

contextos de execução iniciados pelos eventos de recepção de mensagens, expiração

de temporizadores e envio de pedidos. Os eventos têm associado um contexto e uma

cápsula que é executada assim que o evento ocorre. Um evento pode ter origem

em três categorias de ocorrências: temporização (fim de); chegada de mensagens; e

envio de mensagens.

O envio da mensagem pela rede é realizado pelo algoritmo de encaminhamento

BLESS embutido no SO TinyOS. Por forma a proceder à inundação da rede com

as várias cápsulas, esta é estruturada em árvore. Cada vez que um elemento da
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Figura 3.20 – Arquitectura e modelo de execução do middleware Maté. Adaptado de Levis
e Culler (2002).

rede recebe uma cápsula de código com uma versão superior à sua procede à sua

actualização.

O principal serviço fornecido pelo sistema Maté é a programação da rede criando uma

separação entre o SO TinyOS e o ńıvel de utilizador o que fornece um ambiente de

execução e evita o uso indevido dos vários recursos dispońıveis. São também disponi-

bilizados mecanismos de segurança, extracção de dados e processamento sobre os

mesmos (Masri e Mammeri, 2007).

Em termos de tarefas de gestão, o sistema Maté apresenta poucas possibilidades de

interacção, sendo posśıvel apenas definir os sensores que estão activos, os intervalos

de aquisição e interacção com periféricos (p. ex., LED).

O processo de instalação da aplicação na RSSF não é controlado pelo utilizador

limitando desta forma a rede já que, de cada vez, apenas uma aplicação pode estar

em funcionamento na rede.
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SensorWare

No mesmo sentido do sistema Maté, Boulis et al. (2003b) descrevem a utilização

de scripts móveis para tornar os elementos da rede programáveis. A plataforma

SensorWare recorre às funções e serviços disponibilizados pelo SO para fornecer um

ambiente de runtime para a execução de scrips de código. Os scripts consistem

em programas colaborativos que são executados em vários elementos da rede. As

aplicações e serviços coexistem nos scripts de código podendo recorrer às funciona-

lidades da camada SensorWare ou directamente aos serviços dos SO.

Os scripts injectados na rede definem o comportamento dos vários elementos da

rede como um todo agregado e não apenas como uma colecção de vários elementos.

A sua estrutura é a de uma máquina de estados constitúıda por vários comandos e

variáveis. Tal como na MV Maté, os estados são influenciados por vários eventos,

tais como a chegada de uma nova mensagem de rede, dados dos sensores ou o fim

da contagem de um temporizador.

O sistema SensorWare é composto pela linguagem TCL (Ousterhout, 1994) e pelo

suporte ao ambiente de runtime que serve de suporte aos scripts, figura 3.21. As

tarefas que lidam com a interpretação, validação e execução dos scripts são exe-

cutadas por um ambiente de processamento (runtime environment). A tarefa de

gestão dos scripts (script manager) lida com o processo de chegada, envio para vali-

dação e execução dos scripts. A tarefa de validação dos scripts (Admission Control

and Policing of resource Usage) verifica se o script é válido e se existem recursos

dispońıveis (p. ex., energia) para a sua execução. Dado que vários scripts podem

ser executados ao mesmo tempo, de acordo com certas poĺıticas de gestão, é posśıvel

à tarefa de validação terminar selectivamente a execução de um script.

A listagem 3.2 ilustra o exemplo de um script TCL utilizado para uma aplicação de

agregação do tipo instantâneo (snapshot), com o intuito de calcular o máximo global

das leituras de um sensor e ao mesmo tempo retornar o resultado para o utilizador

ou utilizadores que realizaram o pedido.
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Figura 3.21 – Arquitectura interna de um elemento do middleware SensorWare. Adaptado
de Boulis et al. (2003b).

Listagem 3.2: Script para uma aplicação de agregação do tipo instantâneo. Adap-

tado de Boulis et al. (2003b).

s e t need rep ly f rom [ r e p l i c a t e −m]

s e t maxvalue [ query senso r va lue ]

i f { $need rep ly f rom == ””} { send $parent $maxvalue ; e x i t }
else { s e t r e t u r n r e p l y t o $parent }
s e t f i r s t t i m e 1

while {1} {
wait anyRadioPck

i f { $msg body ==add user } {
i f { $ f i r s t t im e == 1 } {

send $parent $msg body

s e t f i r s t t i m e 0

}
s e t r e t u r n r e p l y t o ” $ r e t u r n r e p l y t o $msg sender ”

} else {
s e t maxvalue [ expr {( $maxvalue<$msg body ) ? $maxvalue

: $ msg body } ]
s e t n [ l s e a r c h $need rep ly f rom $ msg sender ]

s e t need rep ly f rom [ l r e p l a c e $need rep ly f rom $n $n ]
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}
f o r each node $ r e t u r n r e p l y t o {

i f { ( $need rep ly f rom==”” ) | | ( $need rep ly f rom==$node )} {
send $node $maxvalue

s e t n [ l s e a r c h $ r e t u r n r e p l y t o $node ]

s e t r e t u r n r e p l y t o [ l r e p l a c e $ r e t u r n r e p l y t o $n $n ]

}
}
i f { $ r e t u r n r e p l y t o==””} { e x i t }

}

Em traços gerais, este script indica a necessidade de replicação do mesmo pelos

vizinhos, recorrendo ao comando replicate. O comando wait indica a espera pelo

evento anyRadioPck, i.e., espera por uma mensagem. Ao receber uma mensagem

duas opções podem ocorrer: a mensagem indica que existe um utilizador interes-

sado no resultado deste script e o utilizador é adicionado à lista de destinatários,

ou a mensagem indica a chegada de uma leitura, sendo processado o cálculo do

máximo. Por fim, é enviado, através do comando send, o resultado para cada um

dos destinatários que subscreveram os dados.

Omiddleware SensorWare, comparativamente ao Maté, acrescenta a possibilidade de

várias aplicações funcionarem ao mesmo tempo na rede de uma forma concorrente.

No entanto, a mobilidade de scripts é designada de fraca uma vez que o estado de

execução não é transferido entre elementos da rede.

Os scripts da plataforma SensorWare, para se tornarem activos, obrigam ao reińıcio

do nó a cada migração. Uma outra desvantagem apresentada é o facto da Sensor-

Ware ser projectada para dispositivos com recursos mais elevados como o dispositivo

iPAQ 3670 (Compaq pocket pc) com SO Linux.

Agilla

Baseado em agentes móveis, o middleware Agilla (Fok et al., 2005) permite a comu-

nicação interna e remota entre agentes, recorrendo a uma memória partilhada (tuple

space) em que os dados são estruturados em tuples (blocos).
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Os agentes móveis são definidos como máquinas virtuais constitúıdas por um con-

junto de instruções de baixo ńıvel, mas que ao contrário dos exemplos anteriores, o

agente móvel contém, além do código aplicacional, o seu estado funcional através de

uma memória de dados.

A arquitectura do sistema Agilla é dividida em três camadas, como ilustrado na

figura 3.22. A camada superior contém os agentes móveis, a camada intermédia

os componentes que constituem o núcleo do middleware Agilla e a camada inferior

refere-se ao SO TinyOS.
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Figura 3.22 – Arquitectura do sistema Agilla. Adaptado de Fok et al. (2005).

Os componentes principais do middleware Agilla são: o gestor de agentes (Agent

Manager); o gestor de contexto (context manager); o gestor da memória de tuples

(tuple space manager); o gestor de instruções (instruction manager); e o motor

Agilla (Agilla engine).

O gestor de agentes é responsável pela alocação de memória para os agentes e por

determinar quando um agente está pronto a ser iniciado, notificando o motor Agilla

(Agilla engine). Este, controla o funcionamento concorrente de vários agentes, lida
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com a chegada e partida dos mesmos e encarrega-se das operações remotas relativas

ao acesso ao tuple space. O gestor de contexto tem a seu cargo as funcionalidades

de localização do agente e dos seus vizinhos. O gestor de instruções fornece ao mi-

ddleware Agilla as funcionalidades para alocação de memória dinâmica, que não são

disponibilizadas pelo TinyOS e que possibilitam a alocação do código dos agentes.

Finalmente, o gestor de memória de tuples fornece as funcionalidades de interacção

com o tuple space, tais como a remoção ou inserção de tuples, mais uma vez de uma

forma dinâmica.

O tupple space proporciona um espaço de memória que é partilhado por vários

agentes, acedido através de reconhecimento de padrões (pattern matching). Dessa

forma, este modelo de acesso aos dados evidencia uma desassociação de alto ńıvel

entre agentes, podendo mesmo ocorrer a partilha de informação entre dois agentes

desconhecidos.

O endereçamento dos vários elementos é feito através da sua localização, ou seja,

em vez de encaminhar a informação para um determinado elemento através do seu

endereço utiliza as coordenadas da sua localização.

Interessa realçar que o modelo Agilla foi projectado para aplicações com caracte-

ŕısticas de funcionamento localizado, como a detecção de incêndios, não sendo re-

comendado para aplicações de aquisição de dados que necessitam de uma imple-

mentação em toda a rede.

Impala

Dentro da categoria de middleware que fornece serviços de gestão de código dentro

da rede, omiddleware Impala (Liu e Martonosi, 2003) possui um modelo de arquitec-

tura que permite a implementação de aplicações de uma forma modular e adaptável

em RSSF (Masri e Mammeri, 2007). No entanto, o Impala foi desenhado segundo

as necessidades espećıficas do projecto ZebraNet (Hadim e Mohamed, 2006a) que

consiste na monitorização de animais no seu habitat natural. A sua implementação

incide sobre dispositivos com grandes recursos de hardware e software não sendo
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indicado para dispositivos com recursos limitados e com caracteŕısticas de hetero-

geneidade (Hadim e Mohamed, 2006c).

3.4.2 Metodologias de extracção de dados da RSSF

No âmbito deste trabalho interessa realçar as metodologias que, de forma eficaz,

permitem a extracção de dados de uma RSSF. De seguida apresentam-se as várias

metodologias de extracção de dados de uma RSSF, dando especial ênfase à extracção

de dados recorrendo a queries segundo linguagens de alto ńıvel, como as que se

assemelham à linguagem SQL (Structured Query Language).

As técnicas de extracção de dados das RSSF englobam, entre outros, mecanismos

que consideram a rede como uma base de dados distribúıda (Johannes et al., 2001;

Hadim e Mohamed, 2006c) e, neste sentido, os dados são obtidos recorrendo ao envio

de queries pela rede segundo um formato semelhante à linguagem SQL.

Gaura e Daniel (2008) apresentam três tipos de procedimentos, que recorrem a

queries, macros ou agentes, para a recolha de dados das redes de sensores, realçando

as vantagens e desvantagens para cada um deles.

No procedimento que recorre a queries, o utilizador envia pedidos para a rede com

os parâmetros de interesse a obter, sendo que a sintaxe geralmente utilizada para

este tipo de pedidos é a baseada na linguagem SQL. A figura 3.23 ilustra o processo.

Ao ser interrogada, a rede recebe os pedidos vindos do utilizador, sendo produzido

um plano de execução da query que determina que fontes de dados serão utilizadas

na resposta. No caso de sistemas distribúıdos podem ser enviados sub-pedidos para a

rede, especificamente dirigidos aos nós-sensor que medem os parâmetros necessários

para construir a resposta. Na resposta, os dados recolhidos pelas várias fontes são

encaminhados pela rede, filtrados ou agregados por forma a construir a resposta

desejada até à entidade que efectuou o pedido.

Um dos factores limitativos do uso de queries é o facto de estas serem baseadas numa
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Figura 3.23 – Interacção entre utilizadores e uma RSSF recorrendo a uma query. Adaptado
de Stojmenovic (2005).

linguagem declarativa com um formato espećıfico, o que limita a forma e o tipo de

queries que podem ser enviadas para a rede. Outro factor negativo da utilização

de queries é a dificuldade em expressar as caracteŕısticas nos domı́nios espacial e

temporal e, por fim, a dificuldade ou mesmo impossibilidade de construir pedidos

de dados que representem comportamentos de alto ńıvel ou, por exemplo, pedidos

que envolvam fusão entre diferentes sub-conjuntos da rede. Esta limitação deve-se

ao facto de a linguagem SQL ser uma linguagem orientada para o processamento

distribúıdo.

Segundo Bonnet et al. (2000), Boulis et al. (2003b) e Stojmenovic (2005), os tipos

de queries utilizados em RSSF podem ser classificados em:

• Queries históricas — Tipicamente queries agregadas sobre dados do histórico

existente. Por exemplo “Na vinha de Tinta Roriz qual a temperatura máxima

em 2011?”. Este tipo de pedido permite obter dados estat́ısticos relativos

ao histórico da informação recolhida, dados esses utilizados para definir, por

exemplo, um plano estratégico para uma determinada colheita;

• Queries instantâneas — Relativas a um determinado instante, tais como “Qual

a precipitação actual medida pelo sensor Y?”. Este tipo de pedido possibilita

uma visão actual do ambiente que está a ser monitorizado, providenciando uma
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interrogação imediata à rede de um ou vários parâmetros cuja necessidade seja

imediata;

• Queries cont́ınuas ou de longa duração — Utilizadas para obter dados da rede

em intervalos de tempo pré-determinados, por exemplo “Obter a radiação

solar de todos os sensores de 15 em 15 minutos”. Este tipo de pedido é

ideal para uma monitorização permanente de alguns parâmetros de interesse.

Os resultados de uma monitorização permanente são úteis na elaboração de

sistemas de alerta;

• Queries por evento — Realizadas quando uma determina condição de disparo

se torna válida. Por exemplo “Se o ńıvel de água no curso de água X exceder

os 5 metros, questionar os sensores de precipitação acerca dos valores lidos na

última hora”, “caso o valor exceda os 98mm, enviar uma mensagem de alerta

com o aviso de inundação”;

• Queries de alcance multidimensional — Envolvem diferentes tipos de leituras e

especificam o intervalo de procura desejado. Um exemplo é o seguinte pedido:

“Para a zona X listar as posições de todos os sensores que detectem uma

humidade relativa entre 80 e 90% e temperaturas do ar entre 27 e 30o C”.

Os vários tipos de queries deverão ser suportados num sistema de integração de

dados, de modo a permitir o uso de toda a informação dispońıvel na rede de sensores.

A sua utilização permite a um ńıvel superior a elaboração de sistemas de apoio à

decisão mais eficientes (Ibrahim et al., 2005).

Em comparação com a utilização de queries, a programação de macros é uma abor-

dagem que permite um uso mais genérico para sistemas distribúıdos. Neste tipo de

abordagem a programação da rede é vista como um todo, em vez de se programar

individualmente cada um dos módulos que formam a rede de sensores.

Este tipo de procedimento permite uma maior abstracção da rede de sensores por

parte de quem necessita dos dados. O comportamento global da rede pode ser

especificado, programado e traduzido no código espećıfico do nó, sendo que em vez
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de se programar os nós, são programadas zonas, descritas como um conjunto de

sinais distribúıdos espacialmente.

As restrições para a utilização deste tipo de abordagem centram-se no elevado grau

de dificuldade na programação da rede já que, sendo uma abordagem que permite

um elevado grau de abstracção, acaba por existir um grande fosso entre a camada

de ńıvel superior e a camada ao ńıvel do código espećıfico de cada nó, o que obriga

ao uso de compiladores ou interpretadores com um elevada exigência em termos de

programação.

A terceira abordagem, realizada através do uso de agentes, permite a realização de

uma determinada tarefa sem ser necessária a sua invocação através de uma função.

Um agente pode realizar tarefas em conjunto com outros agentes ou mesmo ser um

agente móvel que transita de nó para nó.

A utilização de agentes permite o desenvolvimento de mecanismos desenhados es-

pecificamente para recolher o tipo de informação desejada e para configurar a rede

por forma a responder às especificações necessárias em cada altura. Em teoria, o uso

de agentes apresenta-se como uma forma de recolha de informação onde a grande

vantagem na sua utilização reside no facto de permitir o desenvolvimento de sistemas

de integração de dados dinâmicos e flex́ıveis. Contudo, a implementação de agentes

apresenta grandes dificuldades, principalmente a programadores sem conhecimentos

avançados. Outra limitação reside no uso de agentes móveis, em que o código desen-

volvido deverá suportar ambientes onde os recursos são limitados e o comportamento

varia com alguma frequência. Por fim, pelo facto de ser uma abordagem distribúıda,

existe alguma dificuldade na fase de validação destes sistemas, mais propriamente

na realização de testes e debugging. Devido a estas caracteŕısticas a abordagem

recorrendo a agentes para extracção de informação de uma rede não é tão comum

como o caso da utilização de queries.
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3.4.3 Gestão de dados

Enquadrados na gestão e recolha de dados, o middleware fornece serviços de disse-

minação de queries, recolha de dados, armazenamento de informação na rede e, em

alguns casos, agregação de dados e gestão de recursos. Nesta secção são analisados

os middlewares que apresentam diversas funcionalidades que servem de suporte à

recolha e pré-processamento dos dados, fornecendo assim um conjunto de serviços

de gestão de dados.

COUGAR

O sistema COUGAR (Bonnet et al., 2000) vê cada um dos elementos da rede de uma

fora descentralizada, ou seja , como uma base de dados virtual que contém parte da

informação necessária para responder a pedidos exteriores (queries). Sendo que a

extracção de dados no sistema COUGAR recorre a primitivas SQL para o efeito.

A arquitectura do middleware COUGAR está dividida em três camadas: query

proxy, front end e GUI (Graphical User Interface) (Cornell, 2002).

O GUI é o software utilizado para interacção com a rede, fornecendo um ambiente

gráfico para envio de queries e visualização de resultados. A comunicação com a

rede é realizada recorrendo a um front end que é visto como um gateway, constitúıdo

também ele por um query proxy, mas com maiores potencialidades que os query proxy

dos nós-sensor.

Os nós-sensor são constitúıdos por uma query proxy que se situa entre os protocolos

de rede e a camada aplicacional, fornecendo serviços de alto ńıvel através de queries à

rede (Yao e Gehrke, 2002). Recorrendo a um gestor de dispositivos (device manager)

é realizada a interacção com os sensores, sendo a execução e processamento realizados

pela camada designada por node layer em todas as PAD. No entanto, e dada a sua

organização hierárquica em clusters, existem elementos designados por headers que

agrupam as queries dos elementos vizinhos através de um leader layer, sendo esta
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depois encaminhada para o front end.

Salienta-se a existência de um optimizador de queries no gateway, o que torna posśıvel

a definição de planos de processamento de queries a serem distribúıdos pela rede

de uma forma senśıvel aos recursos dispońıveis no momento. Do mesmo modo, os

planos são enviados apenas para os elementos de interesse e definem o fluxo de dados

entre sensores e as tarefas a executar em cada um, de modo a responder aos pedidos

solicitados.

A aproximação COUGAR envolve a utilização de vários recursos, como processa-

mento, memória e transmissão de dados em redes de grande dimensão. Alguns

problemas são apontados por Hadim e Mohamed (2006c) ao ńıvel do endereçamento,

escalabilidade e heterogeneidade de hardware relativos ao optimizador centralizado,

que permite manter um conhecimento geral da rede.

SINA

Proposto por Srisathapornphat et al. (2000) omiddleware SINA fornece um conjunto

de serviços para processamento e disseminação de queries, acrescentando funciona-

lidades de monitorização da rede e atribuição de tarefas. Toda a rede é modulada

como uma colecção de objectos distribúıdos onde as leituras e os dados de gestão

são armazenados localmente em cada dispositivo sob a conceito de folha de dados

indexada através de atributos. Em conjunto com uma estruturação em clusters

hierárquicos da rede, a utilização de atributos baseados em nomes para interacção

com os dados, proporciona caracteŕısticas de maior escalabilidade, abstracção e ro-

bustez.

O middleware SINA é implementado em cada um dos elementos da rede e o seu

núcleo duro (SEE — Sensor Executing Environment) realiza as tarefas de validação,

processamento e execução das mensagens recebidas segundo a linguagem SQTL

(Shen et al., 2001). A figura 3.24 ilustra a processo de recepção de mensagens

SQTL realizado num elemento da rede.
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Figura 3.24 – Processamento de mensagens SQTL no middleware SINA. Adaptado de Shen
et al. (2001).

A linguagem SQTL utilizada pelo middleware SINA possibilita a atribuição de tare-

fas a uma RSSF e, ao mesmo tempo, a extracção de dados. Esta caracteŕıstica

disponibiliza assim uma sintaxe de alto ńıvel que possibilita a disseminação de tare-

fas aplicacionais e, mais importante no contexto aqui descrito, a disseminação e

gestão de pedidos de dados dentro da RSSF. A plataforma SQTL é distribúıda

por cada elemento da rede e assenta no processamento de mensagens enviadas pelo

sink. A listagem 3.3 apresenta um exemplo de uma mensagem para atribuição de

tarefas de diagnóstico da temperatura nos vários elementos de uma RSSF, segundo

a linguagem SQTL.

Listagem 3.3: Mensagem para atribuição de uma tarefa de monitorização segundo a

estrutura SQTL. A tarefa descrita permite o acompanhamento da temperatura em

vários elementos da RSSF. Adaptado de Srisathapornphat et al. (2000).

( execute

: sender Frontend

: r e c e i v e r ( : group CLUSTER−HEAD
: c r i t e r i a ‘ ‘TRUE’ ’ )

: app l i c a t i on−id 125

: language SQTL

: with (double th r e sho ld 5)

: content

( execute

(CLUSTER−MEMBERS , ‘ ‘TRUE’ ’ ,

( t e l l (MESSAGE. sender , ‘ ‘TRUE’ ’ ,
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getTempSensor ( ) . getCurrentTemp ( ) ) ) ) ;

numReplies = 0 ;

tempList = new L i s t ( ) ;

r e p l i e r L i s t = new L i s t ( ) ;

upon {
r e c e i v e (msg)

where ( i s c h i l d (msg . sender ) :

tempList . add (msg . content ) ;

r e p l i e r L i s t . add (msg . sender ) ;

i f (++numReplies

>= ch i l d r e nL i s t . l ength ( ) )

break ;

t imeout (500) :

break ;

}
avgTemp = tempList . average ( ) ;

f au l tyNodeL i s t = new L i s t ( ) ;

f au l tyNodeL i s t =

SELECT r e p l i e r L i s t FROM MYSELF

WHERE ( t e i pL i s t−avgTemp) > th r e sho ld ;

f au l tyNodeL i s t . append (

c h i l d r e nL i s t . subt rac t ( r e p l i e r L i s t ) ) ;

t e l l (MESSAGE. sender , ‘ ‘TRUE’ ’ , f au l tyNodeL i s t ) ;

)

)

Em relação ao sistema COUGAR, o SINA incorpora mecanismos de baixo ńıvel (p.

ex., agrupamento em clusters hierárquicos) que lhe permite uma eficiente agregação

de dados. No entanto, tal como o COUGAR, não é tida em conta a heterogenei-

dade existente em sistemas distribúıdos (Hadim e Mohamed, 2006b), o que poderá

evidenciar uma desvantagem.

TinyDB

O sistema TinyDB (Madden et al., 2002), desenhado para o SO TinyOS possibilita

o processamento de queries de alto ńıvel de uma forma distribúıda. As tarefas sobre

os dados são focadas na agregação, sendo os algoritmos orientados a uma poĺıtica de

gestão da energia. A informação de cada sensor, incluindo dados de gestão como o
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ńıvel de energia da bateria, é armazenado numa tabela virtual SENSORS, onde cada

coluna equivale a um parâmetro e cada linha a uma leitura.

O middleware TinyDB fornece serviços para a recolha, filtragem e agregação de da-

dos descentralizada, possibilitando o seu encaminhamento para um elemento central

através de algoritmos que se encarregam de se adaptar de acordo com os ńıveis de

energia disponibilizados pelos elementos da rede.

A sua arquitectura, ilustrada na figura 3.25, é idêntica ao middleware COUGAR

sendo constitúıda por um processador de queries em cada elemento da rede e no gate-

way. O sistema disponibiliza um optimizador de queries para reduzir a informação

que circula na rede e um algoritmo de disseminação baseado em mecanismos de

flooding controlada e centrada nos dados.

O exemplo da listagem 3.4 ilustra uma query para envio da temperatura média de

20 em 20 segundos da vinha 3, caso esta se encontre acima dos 27o C. Os resultados

deverão ser agrupados por parcela. Os scripts SQL do sistema COUGAR e TinyDB

possibilitam a definição dos valores limite de um determinado sensor, ou seja, é

posśıvel estipular um valor limite a partir do qual deve ser enviada um aviso (p. ex.,

TinyDB client API

Sensor Apps

TinyDB Server

data queries

TinyDB QP

DBMS

WSN

Figura 3.25 – Ilustração da arquitectura TinyDB. Adaptado de Madden (2012).
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se a humidade relativa exceder os 80%).

Listagem 3.4: Query segundo a aproximação TinyDB. O exemplo apresenta uma

query para envio da temperatura média de 20 em 20 segundos da vinha 3, na

condição de esta se encontrar acima dos 27o C, os valores deverão vir agrupados

por parcela. Adaptado de Hadim e Mohamed (2006c).

SELECT AVG ( temp)

FROM s en so r s

WHERE vinha=3

GROUPBY par c e l a

AVG ( temp)>27C

SAMPLE PERIOD 20 seconds

Evidencia-se neste sistema as caracteŕısticas de processamento de pedidos de alto

ńıvel, a gestão de meta dados, já que associado a cada leitura existe um conjunto

de informação que a descreve (p. ex., localização), e a gestão da topologia da rede

através de tabelas de encaminhamento actualizadas em cada elemento. A monitori-

zação da rede torna-se posśıvel através de queries, contribuindo com informação para

os componentes de gestão da rede. Embora permita um suporte de abstracção entre

camadas e um bom modelo de agregação, não proporciona grandes funcionalidades

como parte de um serviço de middleware (Molla e Ahamed, 2006).

DSWare

O middleware DSWare, apresentado por Li et al. (2004), fornece vários serviços

de dados e de detecção de eventos em tempo real para RSSF. Centrado nos dados

e baseado em pedidos SQL, o DSWare disponibiliza serviços baseados em grupos

de sensores que interagem de forma a dissimular posśıveis falhas individuais dos

dispositivos ou para a detecção de eventos compostos por vários sub-eventos, entre

outras funcionalidades como a agregação de dados dentro da rede.

Situada entre a camada aplicacional e a camada de reencaminhamento (routing),

a camada DSWare é composta pelos componentes: subscrição de dados (data sub-

scription); detecção de eventos (event detection); armazenamento de dados (data

storage); gestão de grupos (group management); cache de dados (data caching);
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e escalonamento de tarefas (scheduling). A relação entre os vários componentes é

ilustrada na figura 3.26.

Data

subscri�on

Event

detec�on

Data

storage

Group

management

Scheduling

Data caching

Figura 3.26 – Componentes que formam a plataforma DSWare. Comparativamente a outras
plataformas são destacados os módulos espećıficos para gestão de grupos e de detecção de
eventos. Adaptado de Li et al. (2004).

O serviço de armazenamento fornece funcionalidades de armazenamento local dos

dados em cada elemento da rede baseadas na sua geolocalização. Não sendo o

propósito deste trabalho, no entanto, interessa realçar a funcionalidade que permite

que os dados sejam replicados em vários elementos f́ısicos da rede, podendo estes

ser mapeados como apenas um elemento individual da rede, criando redundância

considerada útil para sistemas de funcionamento em tempo real, planeados para a

minimização de ocorrência de falhas.

A cache de dados providencia que os dados mais requisitados sejam disponibiliza-

dos mais rapidamente, dispersando-os ao longo dos percursos de encaminhamento

e dos elementos mais requisitados. Assim sendo, é posśıvel reduzir os tempos de

execução das queries e aumentar a disponibilidade dos dados. Aqui surge desde

logo um conflito entre o facto de as queries serem mais rápidas ao custo de se
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manter constantemente actualizados os elementos da rede com dados mais uma vez

redundantes, uma vez que existem os mesmos dados em vários locais dentro da rede.

Cabe ao componente de cache a ponderação para uma boa adequação na utilização

dos recursos dispońıveis.

A gestão de grupos de sensores é assegurada pelo componente de gestão de grupos.

Este, fornece funcionalidades de cooperação localizada entre os vários elementos de

modo a realizar tarefas globais. A tomada de decisões sobre os dados recolhidos é

posta em prática no gestor de grupos. Os grupos podem ser formados por vários

elementos, segundo os pedidos de dados especificados nas queries, ou de acordo com

critérios de confiança nos dados disponibilizados pelos dispositivos.

O interesse nos dados pode ser pré-registado na rede para que os dados sejam ape-

nas recolhidos e transmitidos quando necessário, evitando-se assim comunicações

desnecessárias. Esta funcionalidade é fornecida pelo componente de subscrição de

dados. Do mesmo modo, os eventos são pré-registados de acordo com os requisitos

aplicacionais no componente de detecção de eventos.

O escalonador de tarefas é o componente responsável pela execução dos vários com-

ponentes que constituem a plataforma DSWare. O seu esquema pode ser baseado

nas especificações em tempo real ou, caso estas estejam satisfeitas, num esquema

baseado em conservação de energia.

Em consonância com as funcionalidades disponibilizadas pelo módulo de gestão de

grupos, uma função de confiança especifica a relação entre vários sub-eventos que

formam um evento composto bem como outros factores (p. ex., histórico de dados,

importância relativa do dado, etc.) que afectam uma decisão de grupo. Os eventos

compostos dependem da ocorrência de vários sub-eventos simultâneos segundo um

determinado grau de confiança, baseado no tempo e no espaço, que determina a

confirmação e aceitação do evento.

Os eventos compostos, dentro do contexto deste trabalho, seriam úteis, por exem-

plo, na detecção de doenças na vinha, como o caso do mı́ldio em que existe uma

dependência entre várias grandezas climatéricas (p. ex., a temperatura do ar e a
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humidade relativa). No entanto, a aproximação seguida por este trabalho é algo

complementar, uma vez que a previsão de doenças poderá também ser realizada se-

gundo um modelo estat́ıstico baseado num motor de previsões assente num gateway

(Peres et al., 2011) e, como tal, não alicerçada em eventos no interior da rede.

De acordo com Hadim e Mohamed (2006b), e apesar do middleware DSWare imple-

mentar um conjunto de serviços centrados nos dados, fornece serviços de alto ńıvel

para as aplicações, este não fornece soluções para lidar com a heterogeneidade e a

mobilidade dos elementos da rede.

TinyLime

Implementado sobre o SO TinyOS o middleware TinyLime (Curino et al., 2005)

segue um modelo de abstracção baseado em espaços de memória (tuple space) par-

tilhados para armazenamento de dados. A sua arquitectura é baseada em três

elementos para configuração e recolha de dados em RSSF: o cliente; a estação base;

e os vários elementos de aquisição de dados. A figura 3.27 ilustra a arquitectura do

middleware TinyLime, dando ênfase na distribuição e configuração dos espaços de

memória partilhados.

A estação base e o cliente podem, em alguns casos, co-existir no mesmo disposi-

tivo. O MoteLimeTupleSpace é visto pelo cliente como um espaço de memória com

os dados de toda a rede, o que fornece uma camada de abstracção em relação à

rede de aquisição. Este componente contém os dados das leituras (LimeTupleSpace

motes) e os parâmetros de configuração da rede (LimeTupleSpace config), sendo

estes partilhados com a estação base.

O componente MoteLimeTupleSpace recebe o pedido de um cliente e verifica se os

dados pretendidos existem e se estão actualizados na área de memória dos motes.

Caso não existam ou estejam já desactualizados, a estação base é informada para so-

licitar os dados necessários, através do envio de uma query para os nós-sensor. Todas

as estações base recorrem a um agente MoteAgent para processar os vários pedidos

e manter actualizados os dados nas tabelas de config, current data e historical data.
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Figura 3.27 – Componentes que formam a arquitectura do middleware TinyLime. Adaptado
de Curino et al. (2005).

Um motor de processamento (core) gere as várias tarefas ao ńıvel do elemento de

aquisição, disponibilizando funcionalidades de filtragem, armazenamento e agregação

de dados.

MARWIS

No âmbito deste trabalho, Wagenknecht et al. (2008) apresentam uma plataforma

de middleware denominada MARWIS, desenvolvida para gestão de uma RSSF hete-

rogénea baseada na norma IEEE 802.11g. A arquitectura proposta é distribúıda por

três elementos de rede: a estação de gestão, que contém uma visão global da rede; o

elemento mesh, que funciona como gateway de várias sub-redes; e o nó-sensor, como

ilustrado na figura 3.28.

A estação de gestão encontra-se dividida em duas partes: um sistema de gestão para

redes mesh, assente no SO Linux; e um computador ou estação remota para controlo

da rede através de uma interface gráfica.

O sistema de gestão possui módulos para monitorização da rede (WSN Monitor),
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Figura 3.28 – Arquitectura dos vários elementos da plataforma MARWIS. Adaptado de
Wagenknecht et al. (2008).

para configurar a rede (WSN Configurator) e um módulo encarregue de manter o

código dos vários elementos de rede actualizado. Este sistema de gestão é também

implementado no elemento mesh e no elemento de aquisição de dados, neste último

sob a forma de aplicações.

O elemento mesh é constitúıdo por um gestor de rede (WSN Manager), que fornece

funcionalidades de gestão para cada sub-rede de sensores. São utilizadas três bases

de dados de modo a acomodar os dados relativos às leituras (sensor value DB), aos

dados de gestão e de configuração da rede (WSN Information DB) e relativos às

várias versões de código (Program version DB) existentes na rede. O componente

CFengine é responsável pela distribuição de dados de gestão entre elementos mesh.

O elemento de aquisição de dados, tal como referenciado anteriormente, contém um

monitor (neste caso do nó-sensor), um configurador e um módulo responsável pela

actualização de código. Através de um agente, são implementadas as funcionalidades

de gestão, tais como responder aos pedidos vindos do elemento mesh, realizar as

tarefas de configuração e actualizar o código da plataforma.

O protocolo de monitorização possibilita a extracção de dados da rede directamente
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dos nós-sensor ou através das leituras armazenadas nos elementos de mesh. O proto-

colo de configuração permite configurar as propriedades dos nós-sensor e ao mesmo

tempo de toda a rede, através da activação e desactivação de nós-sensor e alteração

das tabelas de encaminhamento de dados. Ao ser ligado pela primeira vez, é nego-

ciada uma configuração inicial entre o elemento de aquisição e a rede.

O acesso aos dados armazenados nos elementos mesh recorre a uma API de funções

que interage com a base de dados através da linguagem sqlite3 (Hwaci - Applied

Software Research, 2004).

As tarefas de gestão disponibilizadas pela plataforma MARWIS são relevantes na

monitorização e configuração da rede e dos seus elementos, na actualização das

aplicações existentes nas PAD e, principalmente, na gestão dos dados recolhidos

dos sensores. Alguns dos conceitos e módulos de gestão adoptados na plataforma

MARWIS são semelhantes aos utilizados neste trabalho, diferindo, no entanto, na

abordagem. Também a arquitectura de rede difere deste trabalho. A plataforma

MARWIS foi desenhada para uma arquitectura que recorre a um suporte (backbone)

constitúıda por elementos mesh que formam uma rede em malha constitúıda por

várias sub-redes de nós-sensor. Estes elementos caracterizam-se pela disponibilidade

de recursos ao ńıvel de processamento, armazenamento e comunicações, suportados

pelo SO Linux.

3.4.4 Agregação local de dados

As RSSF produzem, geralmente, grandes quantidades de dados, sendo armazenados

em bases de dados centralizadas numa estação base ou distribúıdas pelos vários

elementos da rede. Foi visto que os dados gerados na rede podem advir de fontes

de dados d́ıspares e com cadências temporais diferenciadas, levando a uma grande

heterogeneidade e redundância de dados.

Um dos grandes desafios associados a este volume de dados consiste em extrair co-

nhecimento e informação valiosa com a menor quantidade de ambiguidades dessas
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mesmas fontes de informação. Por exemplo, Ibrahim et al. (2005) referem o facto do

elevado número de elementos numa pequena área poder levar ao congestionamento

da rede com dados. Por isso, sugerem que uma das formas para reduzir esse conges-

tionamento passa por recorrer à agregação de dados em cluster heads intermédios.

Tipicamente, as leituras recolhidas de cada sensor são armazenadas numa base de

dados que posteriormente se tornam dispońıveis numa camada superior de pro-

cessamento/visualização. Neste contexto, o processo de agregação permite filtrar,

processar e associar os dados em grupos que representam um melhor enquadramento

da grandeza medida como uma média, um máximo ou um mı́nimo.

Os motores de agregação podem assim fornecer os meios para que práticas agŕıcolas

diferenciadas em locais com diferentes padrões ou variabilidade de parâmetros pos-

sam afectar de forma diferente a evolução de uma colheita.

A agregação de dados torna-se assim uma ferramenta poderosa na gestão de dados

dentro de uma rede de sensores, já que, permite simplificar, criar e representar a

evolução dos parâmetros recolhidos pela RSSF integrada num cenário agŕıcola sem

a enorme quantidade de dados recolhidos em cada PAD.

A agregação de dados pode ser efectuada localmente ou de forma distribúıda pelos

vários elementos que compõem a rede, consoante o tipo de implementação e tendo

em conta as limitações de hardware e software dos nós-sensor que compõem a rede.

A figura 3.29 ilustra de forma simplificada estas duas variantes.

Na sua forma distribúıda, a agregação pode ocorrer na própria PAD ou num ele-

mento superior de sincronização, dependendo sempre das limitações em termos de

processamento de cada um deles. Nestes tipos de rede torna-se necessário um maior

poder de cálculo e de armazenamento nos elementos da rede, sendo indispensável

um local para armazenamento de dados utilizado no processo de agregação. Este

tipo de implementação contribui para uma redução do consumo de energia e para a

diminuição da quantidade de tráfego dentro da rede de sensores (Li et al., 2010a;

Xu et al., 2010; Zhang et al., 2005).
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Figura 3.29 – Ilustração do conceito de agregação distribúıda e centralizada.

Akkaya et al. (2008) referem que numa rede de sensores os elementos intermédios da

rede, ao fazerem agregação local de dados, estão a contribuir para um maior benef́ıcio

na extracção de informação. Por outro lado, outros parâmetros de desempenho da

rede podem ser afectados (maiores atrasos, menos exactidão dos dados depois de

agregados, entre outros). Na agregação de dados deverá existir sempre um compro-

misso entre energia, exactidão dos parâmetros medidos e largura de banda necessária

para transmitir a informação (Stojmenovic, 2005).

Tomando em consideração as várias limitações inerentes às RSSF torna-se necessário

reduzir a carga de processamento, transmissões e a alocação de recursos nos nós-

sensor e deslocar essa mesma carga para os elementos da rede com maiores ca-

pacidades de processamento e mais recursos dispońıveis, como as estações base ou

gateways (Chen et al., 2008) onde poderão ser executados processos de agregação.

Contudo, esta estratégia levará a um posśıvel aumento de tráfego de informação dos

nós-sensor para o gateway.

Stojmenovic (2005) descreve dois tipos de agregação e as respectivas funções: agre-

gação instantânea, em que é enviada uma consulta para a rede de sensores e onde os

vários nós efectuam as leituras necessárias e enviam a informação recolhida para o

destinatário. Ao longo da rede é realizada a agregação das leituras das várias fontes

de dados. A agregação periódica que, em intervalos de tempo regulares, efectua a
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função de agregação de vários parâmetros distribúıdos, por exemplo, em redes de

sensores para monitorização ambiental (Boulis et al., 2003b).

Dependendo da aplicação e dos requisitos necessários às funções utilizadas na agre-

gação, é vulgarmente considerada a existência de três tipos de funções que podem ser

utilizadas: agregação básica, tal como o cálculo de funções simples como o máximo, o

mı́nimo ou a média; eliminação de redundância existente devido ao facto de existir

correlação nas leituras dos sensores, quer espacial quer temporal; e estimação de

parâmetros necessários ao sistema de uma forma global, sendo esta estimativa reali-

zada de uma forma cooperativa em que certos nós cooperam para obter o resultado

necessário, sendo esta função conhecida por data fusion (Akkaya et al., 2008).

3.4.5 Contextualização e normalização de dados

Sem a necessária contextualização, os dados obtidos de um sensor não fornecem in-

formação útil e representativa do meio onde está localizado. Sem esta adequação, os

sistemas centrados nos dados tornariam-se desnecessários, já que não conseguiriam

responder a pedidos de dados localizados no espaço e no tempo.

Sem uma contextualização temporal, a elaboração de históricos ou de gráficos de

acompanhamento de evolução de grandezas não seria posśıvel o que, num cenário

agŕıcola, delimitaria, em muito, a informação de entrada para um sistema de apoio

à decisão. Nos processos agŕıcolas, o interesse das leituras dos vários parâmetros

não recai apenas sobre o seu valor numérico, mas sim na altura e local em que

este ocorre. Ao mesmo tempo, a previsão de doenças requer a combinação de di-

ferentes parâmetros ambientais que deverão ser referentes aos mesmos instantes de

amostragem.

Os sistemas de diagnóstico de falhas, também eles, dependem de informação devi-

damente contextualizada. De forma a localizar falhas nas leituras e nos elementos

da rede, os sensores devem ser georeferenciados ou possuir um identificador que os

distinga dos demais. Esta georeferenciação pode ser realizada recorrendo a sistemas
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de georeferenciação como o GPS, ou através de sistemas automáticos de localização

dentro da rede, normalmente baseados nos indicadores de qualidade da ligação entre

dispositivos ou no tempo que uma mensagem demora a transitar entre elementos

da rede. Em ambos os casos, e para os elementos estáticos, basta que seja realizada

apenas no momento da implantação da rede.

Do mesmo modo, os dados recolhidos por uma rede de sensores devem ser represen-

tados num formato que os sistemas e utilizadores dos serviços da rede entendam.

A abstracção dos dados em relação aos sensores e nós-sensor é assegurada em algu-

mas das plataformas descritas anteriormente mas, no entanto, a simples abstracção

só por si não coloca os dados num formato normalizado percept́ıvel por todas as

entidades que os usam.

A PAD Eko (Crossbow,USA) utiliza uma estratégia de normalização dos dados

baseada na utilização de ficheiros XML (Extensible Markup Language). Cada sensor

tem associado um ficheiro XML que é carregado no gateway da rede em que fornece

uma descrição do tipo de parâmetro medido (p. ex., temperatura) usando um iden-

tificador para cada grandeza; a fórmula de conversão das leituras em bruto (raw

data) para unidades de engenharia; um nome que é indexado aos dados facilitando

a visualização dos dados no software de alto ńıvel; e a possibilidade de configuração

da forma como os dados são armazenados. Aquando do arranque dos serviços do

gateway são lidos os ficheiros XML correspondentes a cada sensor utilizado na rede

(Crossbow, 2009).

Como primeira abordagem à normalização dos dados, em Morais et al. (2008a) foram

adoptadas algumas das caracteŕısticas presentes na famı́lia de normas IEEE 1451

para a conversão dos dados em bruto adquiridos dos sensores. Esta abordagem

permitiu o processamento de tarefas localmente e a extracção de informação com

significado da rede, uma vez que os parâmetros medidos são expressos em unidades

de engenharia.
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3.5 Resumo e discussão

A utilização de elementos de rede (gateways ou sinks e estação base) é evidente-

mente aconselhável em cenários de monitorização agŕıcola. Os dados recolhidos

pelas RSSF são normalmente encaminhados para estes elementos da rede, segundo

várias topologias de rede. Em contextos agŕıcolas esta é a arquitectura mais adop-

tada e a mais flex́ıvel, permitindo centralizar e agregar os dados e, ao mesmo tempo,

disponibilizar um ponto de acesso exterior para comunicação com a RSSF. Dadas

as suas caracteŕısticas, e por questões de escalabilidade, a gestão da RSSF pode

ser realizada localmente nos gateways, perto das RSSF (Peres et al., 2011). Neles

são implementados os serviços responsáveis por gerir o funcionamento da rede e os

serviços de recolha e processamento de dados.

De uma forma automática ou através da intervenção do utilizador final, uma RSSF

ou as PAD nela envolvidas deverão realizar várias tarefas de gestão e de aquisição

de dados por forma a satisfazer um conjunto de serviços que passam pelo envio de

pedidos para a rede, processamento de respostas e a disponibilização de leituras de

sensores.

Dos casos práticos analisados destaca-se a utilização de um esquema de gestão de

RSSF baseado em serviços, funcionalidades e modelos de dados. É sobre este es-

quema que a plataforma integrada de gestão de RSSF foi desenvolvida. Além dos

dados recolhidos dos vários sensores, dados relativos ao estado dos nós-sensor, ao

estado da comunicação entre os nós-sensor, servem de suporte aos sistemas de gestão

de uma RSSF. Dados como a tensão da bateria, qualidade da ligação entre disposi-

tivos, pacotes enviados e pacotes recebidos, entre outros, devem der monitorizados

periodicamente de modo a detectar e prever posśıveis falhas de funcionamento e agir

de acordo.

As plataformas de middleware deverão fornecer um conjunto de serviços e funcio-

nalidades que passam pela extracção, gestão, agregação e normalização dos dados,

possibilitando ao sistema de integração a sua disponibilização para a extracção de
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informação útil por exemplo nos SAD. Estas soluções possibilitam que as RSSF

suportem um maior conjunto de aplicações sem a necessidade de reprogramação de

parte ou da totalidade de software, razão pela qual existem várias implementações.

Este caṕıtulo pretendeu dar uma visão abrangente de um conjunto importante de

técnicas de gestão de redes de sensores que foram desenvolvidas sobre especificidades

das RSSF que interessa ganhar sensibilidade. Constata-se a variedade e protocolos

com especificidades próprias, mas que têm também uma orientação à minimização do

consumo de energia. Tornando-se assim necessário a definição de uma estratégia que

mantenha um elevado ńıvel de normalização. O próximo caṕıtulo revê o conjunto

de normas que permitem soluções normalizadas para agilizar e facilitar o manusea-

mento da grande heterogeneidade presente nos processos agŕıcolas e tecnologias de

monitorização e eles associadas.





4 A norma IEEE 1451 como

suporte a sensores inteligentes

Os sensores são omnipresentes no nosso quotidiano, convertendo parâmetros f́ısicos

em sinais eléctricos relacionados (Kim et al., 2007; Lee, 2008). Por todo o lado exis-

tem sistemas que baseiam a sua operação na obtenção de vários tipos de parâmetros,

como por exemplo: temperatura do ar, humidade relativa, luminosidade, movimento

de objectos, concentração de CO2, ńıveis de glicose, entre muitas outras grandezas

obtidas através de sensores. Nas mais variadas áreas como a medicina, a agricul-

tura, a indústria, aplicações aeroespacial, a robótica, etc., os sensores desempenham

um papel importante de interface entre o mundo real (analógico) e os sistemas

electrónicos (digitais). Colocados no solo, no ar, na água, em véıculos, em edif́ıcios

ou mesmo no interior do corpo humano, os sensores recolhem dados para manter

sob rigoroso controlo processos ou sistemas cŕıticos (Chong e Kumar, 2003).

A tendência para o baixo custo e tamanho reduzido facilitam a proliferação destes

dispositivos em todos os contextos. Do mesmo modo, os baixos consumos de energia

permitem também a integração em sistemas sem fios onde a gestão de energia condi-

ciona sobremaneira o tempo de operação de um sistema. A demanda por mais dados

no controlo de processos, de forma a melhorar a qualidade de produtos, a redução de

tempo em manutenção desnecessária, bem como o aumento da fiabilidade, potencia

175



176 CAṔITULO 4. A NORMA IEEE 1451 COMO SUPORTE A SENSORES INTELIGENTES

um incremento da utilização de elementos sensores em todas as áreas económicas.

A utilização de sensores tem igualmente permitido aos engenheiros perceberem a

evolução de determinados processos que de outra forma seria imposśıvel.

O presente caṕıtulo pretende descrever o conceito de sensores inteligentes sob a

norma IEEE 1451 que se apresenta com uma famı́lia de procedimentos que pretende

normalizar e garantir a interoperabilidade entre sensores e sistemas, apresentar o

seu enquadramento nos sistemas de monitorização e referir as vantagens associadas

à sua aplicação nos sistemas de extracção e gestão de dados em RSSF.

4.1 Aplicação de sensores e sistemas inteligentes

A diversidade de sensores que podemos encontrar num cenário agŕıcola é muito vasta.

As variações, quer espaciais quer temporais, das mais variadas grandezas podem ser

observadas e registadas através de diferentes tipos de sensores. No entanto, a diver-

sidade de informação que pode ser necessário recolher de uma área agŕıcola obriga à

utilização de sensores com diferentes tipos de sáıda, parametrizações e calibrações.

Ao mesmo tempo, a impossibilidade dos fabricantes desenvolverem todos os tipos

de sensores torna necessário o desenvolvimento de soluções de monitorização que

alberguem sensores de diferentes fabricantes. A interoperabilidade é assim vista

como um factor necessário para gerir a heterogeneidade dentro de um sistema de

monitorização.

Actualmente as capacidades de um sensor estão para além das funcionalidades dos

sensores tradicionais, aumentando assim o leque de aplicações, como por exemplo,

em redes inteligentes em residências, sistemas de telemedicina sistemas de moni-

torização ambiental entre outros (Kim et al., 2007). Além das funções básicas de

conversão de várias grandezas ou fenómenos para sinais eléctricos, os sensores de-

verão possuir capacidade de processamento lógico, comunicações com e sem fios e

capacidades tanto cognitivas como de decisão.

Algum do processamento existente nos sistemas electrónicos tem sido incorporado
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nos próprios sensores dotando-os de alguma inteligência. São referidos por Smith e

Bowen (1995) vários processos de correcção que é necessário aplicar ao sinal gerado

na sáıda de um sensor como calibração, correcção da linearidade, redução dos erros

residuais tais como a histerese, alteração da resposta em frequência através de filtros

digitais, inferição de medidas, diagnóstico e correcção da sensibilidade a factores

externos, como variações de temperatura.

A utilização de microcontroladores no próprio sensor ou actuador permite a inte-

gração de capacidade de processamento e inteligência no sensor ou actuador, tor-

nando-o num dispositivo capacitado para ligação a redes de comunicações digitais

e com tempos de resposta melhorados (Smith e Bowen, 1995). Ao mesmo tempo, a

integração de inteligência nos transdutores (sensores e actuadores) é vista como um

bom investimento por parte dos fabricantes, valorizando o dispositivo em si (Viegas

et al., 2008).

O termo sensor inteligente (smart sensor) foi introduzido na década de 80 do século

passado e, a partir desse marco, várias implementações de sensores têm adoptado

essa denominação. Contudo, a definição de sensor inteligente tem sido utilizada

indiscriminadamente, não sendo, ainda, amplamente aceite.

Nesse sentido, o IEEE define um sensor inteligente como um dispositivo que fornece

um conjunto de funções e serviços que permitem gerar uma representação correcta

da quantidade monitorizada ou controlada. É ainda referido que este conjunto de

funções/serviços normalmente simplifica a integração do transdutor em aplicações

sediadas em ambientes interligados, tais como redes de sensores (IEEE1451.2, 1997).

Ao limitarmos a “inteligência” aplicada a um sensor estamos a obrigar à utilização

de sistemas com arquitecturas centralizadas, dif́ıceis de instalar, manter e modificar

(Lee, 2003).

Enquadrado na categoria de sensores inteligentes, Valente et al. (1998) desenvolveram

um sensor de monitorização do solo que, para além de quantificar o teor de água no

solo, é dotado de funcionalidades de auto-diagnóstico. Segundo os autores, de forma

a melhorar aspectos como a robustez, foram incorporadas funções de processamento
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de sinal, factores de compensação, detecção de falhas e validação de dados no próprio

sensor.

Posteriormente, o sensor utilizado evoluiu para uma plataforma sensorial (MFPz),

equipada com um microcontrolador que permite a medição1 de vários parâmetros

do solo (Valente et al., 2007). Para além da capacidade de processamento local

na correlação de vários parâmetros, os processos de calibração passaram a ser au-

tomatizados através de algoritmos implementados na própria sonda multifunções. O

sistema foi complementado com um módulo de comunicações baseado na norma Zig-

Bee de forma a torná-lo numa sonda multi-funcional com capacidades de aquisição,

processamento e de comunicação para interligação com RSSF.

Jennic Module

(ZigBee)

Wenner Array

Heater Thermistors

Figura 4.1 – Sonda multi-funcional (MFPz) que permite a medição de vários parâmetros
do solo como a temperatura, capacidade de aquecimento volumétrica, condutividade eléctrica
e conteúdo de água. Adaptado de Valente et al. (2007).

As redes de sensores emergem como uma solução efectiva para interligação de vários

1O processo de medição é realizado através de uma sonda multi-funções baseada no método de
impulso de calor. O método consiste em injectar um impulso de calor numa agulha central durante
um peŕıodo de tempo conhecido. Findo esse tempo, quatro agulhas periféricas (Wenner array),
equipadas com termistores, registam a temperatura. Por fim, através da correlação entre os vários
valores medidos, são obtidos vários parâmetros de interesse, tais como: a temperatura do solo;
capacidade de aquecimento volumétrica; condutividade eléctrica; e conteúdo de água no solo.
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sensores, do mesmo modo que os computadores se encontram actualmente interliga-

dos (Lee, 2008). Neste contexto são vistas por (Chong e Kumar, 2003) como uma

tecnologia chave para o futuro. Desde a sua aparição no ińıcio dos anos 90 do século

XX (Lee, 2008), as redes de sensores sofreram várias evoluções ao ńıvel das várias

componentes que as constituem, como o hardware, o software e os protocolos de

comunicação.

Nas mais variadas áreas, a manutenção preventiva permite evitar problemas de maior

nos vários equipamentos e maquinaria. A forma mais económica de manutenção é

realizada através do acompanhamento em tempo real da condição dos vários equipa-

mentos. No mesmo sentido, é também posśıvel a utilização de sensores inteligentes

dentro de uma rede de monitorização sem fios, agilizando o acompanhamento do

estado de uma máquina, ou seja, sem a necessidade de dispender tempo de um

operário e sem colocar a sua vida em perigo, reduzindo posśıveis erros humanos de

diagnóstico. A interligação de sensores inteligentes no seio de uma rede permite

reduzir a complexidade nos processos de configuração e de integração.

No entanto, as redes de sensores apresentam alguns desafios técnicos em termos

do processamento de dados, das comunicações e na gestão dos sensores (Chong

e Kumar, 2003). A interligação de transdutores através de uma vasta gama de

possibilidades existentes, e com caracteŕısticas especificas, é actualmente uma tarefa

complicada. Alguns fabricantes adoptam uma norma e desenvolvem os seus produtos

baseados na mesma, enquanto outros criam a sua própria norma (de comunicações)

para os seus produtos. Segundo Viegas et al. (2008) é esta diversidade de normas e

interfaces f́ısicas que leva a soluções fechadas, menos flex́ıveis e normalmente mais

caras.

O mesmo é referido em Rossi et al. (2009), reconhecendo que normalmente as soluções

proprietárias podem ser mais eficientes, mas que, no entanto, podem vir a tornar-se

uma opção mais dispendiosa e menos flex́ıvel. De modo a resolver este tipo de

questões, soluções normalizadas e abertas devem ser adoptadas, permitindo uma

maior capacidade de integração dos dispositivos.
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Chen e Helal (2008) associam o mundo dos sensores a uma selva em que nada se

encontra normalizado. Segundo o autor, devem ser criadas normas para dispositivos

que caracterizem as propriedades f́ısicas e eléctricas do mesmo, as suas restrições, os

dados processados, os procedimentos de análise de dados e acima de tudo, permitam

a integração automática no mundo dos computadores que utilizamos actualmente.

A grande oferta em termos de redes de sensores, os requisitos espećıficos de cada sis-

tema e a necessidade de tornar os sistemas escaláveis, tem impulsionado as aplicações

que suportam redes heterogéneas constitúıdas por elementos de diferentes fabri-

cantes. Neste sentido, Lee (2008) aponta a utilização de plataformas de software

normalizadas que permitam uma maior interoperabilidade para abarcar estes sis-

temas e redes. Refere ainda a utilização de interfaces abertas, formatos de dados

normalizados e mensagens formatadas. O objectivo é potenciar a integração, o

acesso, a fusão, o uso e a partilha de dados dentro das aplicações de redes de sensores.

Com o objectivo de resolver os problemas resultantes da heterogeneidade dos trans-

dutores e das interfaces de comunicação, o National Institute of Standards and Tech-

nology (NIST) (NIST, 2011), propôs o conjunto de normas IEEE 1451.

4.2 O conjunto de normas IEEE 1451

As normas IEEE 1451 especificam um conjunto de interfaces comuns de comu-

nicação, abertas e não dependentes da rede para interligação entre transdutores, mi-

crocontroladores, sistemas de instrumentação e redes de comunicação. São definidos

dois tipos de dispositivos, o TIM (Transducer Interface Module) e o NCAP (Net-

work Capable Application Processor), que em conjunto podem formam um sensor

inteligente com capacidade de ligação em rede com outros sensores inteligentes.

O conjunto de normas IEEE 1451 é constitúıdo pelas seguintes normas (Song e Lee,

2008b):

IEEE 1451.0 — Define o conjunto de funcionalidades, comandos e TEDS para toda
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a famı́lia de normas IEEE 1451. A principal motivação do IEEE 1451.0 é a

abstracção da camada f́ısica de comunicações com os sensores e o facto de

possibilitar a compatibilidade e interoperabilidade ao ńıvel dos dados entre

todas as normas IEEE 1451. Nele estão inclúıdas as funções básicas de leitura

e escrita de TEDS e envio de comandos de controlo, configuração e operação

para os TIM (IEEE1451.0, 2007);

IEEE 1451.1 — Define o modelo de objectos comum e especifica a interface para

os componentes de uma rede de transdutores inteligentes. A arquitectura de

software é definida por três modelos: o modelo de dados, o modelo de objecto

e dois modelos de comunicações. O modelo de dados especifica o formato dos

dados ao longo das interfaces IEEE 1451.1, o modelo de objecto especifica

os tipos de componentes de software utilizados para desenvolver aplicações e,

finalmente, os modelos de comunicações definem a sintaxe e a semântica das

interfaces de software entre os objectos aplicacionais e a rede. Esta norma

é aplicável em sistemas de medição e de controlo distribúıdos, sendo a sua

principal incidência a comunicação entre dispositivos NCAP e entre o NCAP

e outros dispositivos do sistema (IEEE1451.1, 1999);

IEEE 1451.2 — Define uma ligação f́ısica (TII — Transducer Independent Interface)

ponto a ponto entre os TIM e o NCAP. A comunicação entre os transdutores

e o NCAP é realizada através de uma ligação série SPI (Serial Peripheral

Interface) com linhas para controlo de fluxo e temporizações. Devido à com-

plexidade da interface TII, esta norma actualmente encontra-se em revisão

para ser compat́ıvel com a norma IEEE 1451.0 e para incorporar as interfaces

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter), USI (Universal Serial

Interface) ou USB (Universal Serial Bus) (IEEE1451.2, 1997; Rossi et al.,

2009);

IEEE 1451.3 — Define uma ligação f́ısica multi-ponto entre os TIM e o NCAP e os

respectivos TEDS. A interligação dos transdutores é realizada através de um

par de fios o que simplifica o desenvolvimento e a implementação (IEEE1451.3,

2003);
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IEEE 1451.4 — Define uma ligação f́ısica em modo misto entre o TIM e o NCAP e os

respectivos TEDS. O modo misto permite a interligação de transdutores digi-

tais e acrescenta ainda a possibilidade de interligação de transdutores analógicos

(IEEE1451.4, 2004);

IEEE 1451.5 — Define uma ligação f́ısica sem fios entre os TIM e o NCAP e

definindo também os respectivos TEDS. Fazem parte da interface f́ısica de

comunicações sem fios as normas: ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi e 6LoWPAN.

Segundo a norma, o NCAP pode ser constitúıdo por mais do que uma interface

sem fios e pode comunicar com vários dispositivos WTIM (Wireless Transducer

Interface Module) (IEEE1451.5, 2007);

IEEE 1451.6 — Encontra-se em desenvolvimento e define uma ligação f́ısica entre

os TIM e o NCAP, através de uma ligação de alto débito CAN, e define os

respectivos TEDS. Foi adoptado o perfil CANopen device profile para dispos-

itivos de medição e controladores em malha fechada (IEEE1451.6, 2007);

IEEE 1451.7 — Define a ligação f́ısica e os protocolos de comunicação entre os

TIM e dispositivos RFID. O intuito da norma é abrir o leque de possibilidades

para os fabricantes de sistemas de sensores e dispositivos RFID (IEEE1451.7,

2010).

Abordadas as várias sub-normas, poder-se-á resumir os principais objectivos da

adopção IEEE 1451:

• Desenvolvimento de interfaces independentes do fabricante e da rede para acesso

a transdutores;

• Definição dos TEDS ou folhas de informação com as caracteŕısticas que definem

os transdutores;

• Fornecer um suporte para um modelo geral de dados, controlo, tempos, con-

figuração e calibração de transdutores;
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• Reduzir a ocorrência de erros nos dados através da utilização dos TEDS;

• Facilitar a instalação de dispositivos bem como a sua substituição, transferência

ou actualização de uma forma simples e sem a necessidade de intervenção de

técnicos qualificados;

• Normalizar o acesso a dados em sistemas e redes com e sem fios;

• Fornecer uma infra-estrutura para sistemas abertos de arquitectura distribúıda.

O conjunto de normas IEEE 1451 é baseado numa arquitectura distribúıda per-

mitindo a interligação de dispositivos inteligentes de uma forma descentralizada.

Este tipo de arquitectura, cujo modelo funcional se ilustra na figura 4.2, permite

distribuir um sistema inteligente até ao ńıvel dos transdutores, tornando o conjunto

de normas IEEE 1451 ideal para aplicações de monitorização e controlo remoto (Lee,

2007, 2008).

Rede

IEEE 1451.2

IEEE 1451.3

IEEE 1451.5

IEEE 1451.6

IEEE 1451.7

Serviços

 IEEE 1451.0

(Transducer Services)

Serviços e aplicações

IEEE 1451.1

Módulo de Comunicações 

IEEE 1451.X

(Communica!on Module)

Condicionamento de sinal e 

conversão

Módulo de Comunicações 

IEEE 1451.X

(Communica!on Module)

Serviços  IEEE 1451.0

(Transducer Services)

TEDS 1451.0 PHY TEDS 1451.X

T
IM

N
C

A
P

IEEE 1451.X PHY Layer

Transdutores

Figura 4.2 – Modelo funcional de um sistema IEEE 1451. Adaptado de Song e Lee (2007).

No contexto em que este trabalho se insere, as normas IEEE 1451 permitem uma abs-

tracção entre o ńıvel aplicacional de processamento e disponibilização de informação

e o ńıvel f́ısico in-situ (no local) dos sensores onde os dados são gerados. A norma

IEEE 1451.0 deverá garantir uma interoperabilidade ao ńıvel dos dados recolhidos,
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a norma IEEE 1451.5 especifica e normaliza a interface sem fios entre os WTIM e o

NCAP e a norma IEEE 1451.1 como um dos mecanismos que permite dar suporte

à comunicação exterior com o NCAP.

Nas secções seguintes são apresentados e descritos os elementos principais que cons-

tituem as normas IEEE 1451.0, IEEE 1451.5 e IEEE 1451.1.

4.3 As estruturas TIM e TEDS

A norma IEEE 1451.0 define o TIM como um módulo associado a um transdu-

tor constitúıdo pelos: TEDS; pela lógica que implementa a ligação com os trans-

dutores; os próprios transdutores ou ligação aos transdutores; e os elementos de

conversão ou acondicionamento de sinal proveniente de um transdutor. Quando a

comunicação entre um TIM e o NCAP é feita recorrendo a uma ligação sem fios

(suporte IEEE 1451.5) a designação passa a ser WTIM.

4.3.1 O módulo de interface ao transdutor

A figura 4.3 ilustra o modelo de referência de um TIM. Este implementa os serviços

pertencentes à norma IEEE 1451.0 e implementa o módulo de comunicações IEEE-

1451.X em que X indica a sub-norma associada (X = [2, 3, 5, 6, 7]) e utiliza os respec-

tivos TEDS que cada uma delas define. A comunicação entre os serviços IEEE 1451.0

e o módulo de comunicações IEEE 1451.X é realizada através da interface MCI

(Module Communications Interface). A norma IEEE 1451.0 define a interface MCI

sob a forma de uma API que permite a comunicação entre o TIM e o NCAP. São

disponibilizadas interfaces ponto a ponto (point-to-point) e de rede (network). Fora

do alcance das normas IEEE 1451 estão o tipo de transdutores que são utilizados

(categoriza-os apenas em sensores e actuadores) e as funções de acondicionamento

de sinal e conversão de dados. Também as interfaces entre os transdutores e o bloco

de serviços IEEE 1451.0 não são definidas.
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Figura 4.3 – Modelo de referência de um TIM. Adaptado de IEEE1451.0 (2007).

O acesso aos transdutores é realizado através da utilização de canais lógicos TC

(Transducer Channel) numerados de 1 a 32767 (0x7FFF). Os canais podem ter dois

estados de operação básicos: Transducer Idle (depois de inicializado) e Transducer

Operation (depois de receber o comando espećıfico para ińıcio de operação, ou seja,

o comando operate).

Já o TIM apresenta três estados lógicos de funcionamento: TIM Initialization,

TIM Active e TIM Sleep. Ao ser ligado, ou ao receber um comando de reset, o

TIM entra em estado de inicialização, depois de correctamente inicializado o TIM

entra no modo activo TIM Active, onde responde a todos os comandos que receber.

O TIM entra no estado TIM Sleep quando recebe um comando de Sleep, saindo

deste apenas com o comando Wake Up.

A tabela 4.1 apresenta as classes em que se dividem os vários comandos. Estes são

constitúıdos por dois octetos e possibilitam a interacção entre os TIM e o NCAP. São

ainda distinguidos segundo duas categorias: os comandos standard e os comandos

definidos pelos fabricantes dos equipamentos.
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ClassID Nome Categoria

0 Reserved Reservado

1 CommonCmd Comandos comuns ao TIM e ao TC

2 XdcrIdle Comandos a realizar pelo TC no estado idle

3 XdcrOperate Comandos a realizar pelo TC no estado operacional

4 XdcrEither Comandos a realizar pelo TC no estado operacional ou Idle

5 TIMsleep Comandos a realizar pelo TIM no estado sleep

6 TIMactive Comandos a realizar pelo TIM no estado activo

7 AnyState Comandos a realizar pelo TC em qualquer estado

8 - 127 ReservedClass Reservado

128 - 255 Class N Aberto aos fabricantes

Tabela 4.1 – Classes de comandos definidos na norma IEEE 1451.0.

A t́ıtulo de exemplo, a tabela 4.2 apresenta o conjunto de comandos comuns ao TIM

e aos TC. Pode verificar-se que todos os comandos são obrigatórios e deverão ser

implementados quer para o TIM, quer para os TC. Os comandos comuns ao TIM

e ao TC permitem a manipulação dos TEDS e a gestão do actual estado de cada

TIM ou TC.

A existência de dois registos de estado de 32 bit permite identificar o estado actual

em que se encontra o TIM e os respectivos TC. O registo de condição e o registo

de estado de eventos indicam um conjunto de estados ou eventos relacionados com

várias falhas ou estados que podem ocorrer no TIM ou nos TC. A tabela 4.3 identifica

cada um dos bit dos registos de estado para o TIM e para os TC.

A qualquer momento o NCAP pode saber o estado funcional de cada um dos seus

TIM, bastando para isso que utilize o conjunto de comandos para leitura dos registos

de condição e de estado dos eventos. Para além da monitorização do estado do TIM,

a comunicação entre cada TIM e o NCAP permite a identificação e associação do

TIM, o acesso aos dados recolhidos dos sensores ou o controlo de actuadores ligados

ao TIM, a gestão e pedido de TEDS e em algumas situações dar ińıcio à gestão de

tarefas dos transdutores.

É importante referir que os registos de estado dotam os nós-sensor de capacidades de
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Id Função Comando Natureza

0 Reservado –

1 Pedido de TEDS Obrigatório

2 Leitura de um segmento de TEDS Obrigatório

3 Escrita de um segmento de TEDS Obrigatório

4 Actualização de TEDS Obrigatório

5 Auto Teste Obrigatório

6 Escrever na máscara de pedido de serviços Obrigatório

7 Ler a máscara de pedido de serviços Obrigatório

8 Ler o registo de estado dos eventos Obrigatório

9 Ler o registo de condição dos eventos Obrigatório

10 Apagar o registo de estado dos eventos Obrigatório

11 Habilitar e desabilitar o protocolo de registo de eventos Obrigatório

12 Ler o estado do protocolo de registo de eventos Obrigatório

13 — 127 Reservado –

128 — 255 Aberto aos fabricantes –

Tabela 4.2 – Comandos comuns ao TIM e aos TC.

auto-diagnóstico, podendo estes, a qualquer instante, reconhecer falhas nos sensores

a eles ligados e actuar de acordo com essa limitação. Ao suportar a ligação de vários

sensores no mesmo TIM, podem ser realizados procedimentos de agregação de dados

localmente pelas PAD, reduzindo a quantidade de informação que circula na rede.

4.3.2 Especificações do transdutor em formato electrónico

Os TEDS constituem a principal motivação para a utilização das normas IEEE 1451.

São os TEDS que permitem a utilização/interpreteção de sensores e actuadores com

caracteŕısticas d́ıspares dentro da mesma rede de monitorização. Consistem em

tabelas de dados com informação espećıfica, referente a cada um dos transdutores

ligados aos TIM e também relativa aos próprios TIM, armazenadas junto do próprio

transdutor e que identificam o transdutor dentro de um sistema IEEE 1451.

Os TEDS são constitúıdos por um conjunto de campos obrigatórios e outros con-

siderados opcionais, o que permite desde implementações simples a implementações
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Bit TIM Transdutor

0 Pedido de serviço Pedido de serviço

1 Alteração nos TEDS Alteração nos TEDS

2 Comando inválido Reservado

3 Comando rejeitado Comando rejeitado

4 Dados ou eventos em falta Dados ou eventos em falta

5 Dados/Eventos Dados/Eventos

6 Erro de hardware Erro de hardware

7 Não operacional Não operacional

8 Erro de protocolo Reservado

9 Dados dispońıveis/Dados processados Dados dispońıveis/Dados processados

10 Ocupado Ocupado

11 Falha de calibração Falha de calibração

12 Falha no auto-teste Falha no auto-teste

13 Dados fora dos limites Dados fora dos limites

14 Correcções desabilitadas Correcções desabilitadas

15 Recursos esgotados Recursos esgotados

16 Reservado Duplicação de leitura de um data set

17 — 23 Reservado Reservado

24 — 31 Aberto aos fabricantes Aberto aos fabricantes

Tabela 4.3 – Codificação do registo de estado de um TIM e dos TC.

com uma maior caracterização dos recursos (p. ex., PAD). A figura 4.4 ilustra o

formato genérico de qualquer tipo de TEDS.

Tamanho Checksum

4 2

UInt32 UInt16

Dados

Tipo Tamanho Valor Tipo Tamanho Valor

variável

...

Figura 4.4 – Formato genérico dos TEDS segundo a norma IEEE 1451.0. Adaptado de
IEEE1451.0 (2007).

O primeiro campo indica o tamanho do TEDS, o campo seguinte é constitúıdo por

uma estrutura de nome TLV (Type/Length/Value) que representa as várias pro-

priedades que constituem um TEDS, sendo descritas através do seu tipo, tamanho

(em octetos) e respectivo valor. Por fim, o campo checksum é destinado à verificação
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de erros.

Os TEDS deverão ser armazenados numa memória não volátil do TIM. No caso em

que não seja posśıvel, poderão ser alojados algures na rede, sendo referidos como

virtual TEDS. O TIM deverá possuir um endereço a partir do qual podem ser

encontrados os seus TEDS e os transdutores a ele associados. A tabela 4.4 resume

os vários TEDS definidos pela norma IEEE 1451.0.

Código Nome TEDS Natureza

1 MetaTEDS Meta TEDS Obrigatório

2 MetaIdTEDS Meta identification TEDS Opcional

3 ChanTEDS Transducer channel TEDS Obrigatório

4 ChanIdTEDS Transducer channel identification TEDS Opcional

5 CalTEDS Calibration TEDS Opcional

6 CalIdTEDS Calibration identification TEDS Opcional

7 EUATEDS End user’s application-specific TEDS Opcional

8 FreqRespTEDS Frequency response TEDS Opcional

9 TransferTEDS Transfer function TEDS Opcional

10 CommandTEDS Commands TEDS Opcional

11 TitleTEDS Location and title TEDS Opcional

12 XdcrName User’s transducer name TEDS Obrigatório

13 PHYTEDS Physical TEDS Obrigatório

14 GeoLocTEDS Geographic location TEDS Opcional

15 UnitsExtension Units extension TEDS Opcional

16 — 127 – Reserved –

128 — 255 – Manufacturer-defined TEDS Opcional

Tabela 4.4 – Tipos de TEDS definidos na norma IEEE 1451.0, códigos de acesso e nome
pelo qual são identificados.

Os TEDS possibilitam ao NCAP reconhecer os TIM que estão ligados a si e os trans-

dutores que se encontram ligados a cada um dos TIM. Para além desta informação

básica, cada um dos TEDS contém informação espećıfica acerca dos coeficientes de

calibração dos transdutores, modos de operação e funcionalidades de cada TIM ou

TC. Os utilizadores podem utilizar os TEDS para determinar as funções de trans-

ferência dos sensores, os parâmetros de operação, a localização de um transdutor

e outro tipo de informação textual de alto ńıvel (Wiczer e Lee, 2005). Os TEDS
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obrigatórios são:

• Meta TEDS — Os campos principais dos Meta TEDS incluem um identifi-

cador (ID) para cada TIM, a quantidade de TC existentes no TIM, informação

relativa a vários time-out e relativa aos grupos lógicos de transdutores;

• Transducer Channel TEDS — Utilizados por cada transdutor ligado ao TIM.

Estes TEDS contêm informação acerca do tipo de transdutor, das unidades

f́ısicas do parâmetro a ser medido, os limites máximo e mı́nimo da grandeza

medida, o tipo de dados, tempos de aquisição e outros atributos relativos aos

transdutores;

• User’s Transducer Name TEDS — Permitem a atribuição de um nome ao

transdutor por parte do utilizador;

• PHY TEDS — Descrevem a ligação f́ısica entre o TIM e o NCAP. Estes são

definidos pela norma IEEE 1451.X existindo uma área reservada para cada

meio f́ısico.

As vantagens associadas às normas IEEE 1451 permitem dotar os dispositivos com

capacidades de auto-diagnóstico, auto-calibração e, sobretudo, permitem uma auto

caracterização. A utilização dos TEDS permite ao sensor ou actuador identificar-se

e partilhar as suas caracteŕısticas de uma forma automática com a rede, possibili-

tando de imediato a interacção com o mesmo, evitando os habituais processos de

parametrização e configuração.

Contudo, o espaço ocupado pelos TEDS poderá trazer alguns inconvenientes em

dispositivos de aquisição com parcos recursos de armazenamento de dados. Nesse

sentido, Higuera e Polo (2011) apresentam um método que permite a redução do

espaço ocupado pelos TEDS em memória, recorrendo sobretudo à redefinição do

tipo de dados de alguns campos e na compressão através da ocultação de alguns

cabeçalhos.
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4.4 O gestor de rede IEEE 1451 (NCAP)

O NCAP é definido pela norma IEEE 1451.1 e consiste num dispositivo que faz a

ponte entre os elementos IEEE 1451 e uma rede externa de comunicações (Wiczer

e Lee, 2005). Do ponto de vista da rede externa, uma camada de abstracção de

alto ńıvel fornece as funcionalidades encarregues do processamento dos pedidos vin-

dos da rede. Já do ponto de vista dos TIM, uma camada de abstracção de alto

ńıvel disponibiliza as funcionalidades de comunicação com os transdutores. No meio

destas duas camadas é implementado o software de controlo que permite dotar o

NCAP de inteligência através de algoritmos de processamento dos dados recebidos

das duas camadas envolventes (Viegas et al., 2008). A norma IEEE 1451.1 não

especifica os detalhes da ligação com a rede, permitindo aos fabricantes o desen-

volvimento de soluções para diversos tipos de redes. A norma especifica apenas

algumas caracteŕısticas da interacção com a rede externa e para comunicação entre

dispositivos NCAP, tais como as interfaces de comunicação, mas não define um

protocolo que permita a comunicação entre vários NCAP (Oostdyk et al., 2006).

Na figura 4.5 é apresentado o modelo de referência do NCAP. Este é constitúıdo

pelos serviços e aplicações IEEE 1451.1, pelos serviços IEEE 1451.0, pelo módulo de

comunicações IEEE 1451.X e pelas interfaces TSI (Transducer Services Interface) e

MCI.

O software residente no NCAP deverá suportar um conjunto de serviços que per-

mitem efectuar consultas para localização dos TIM, permitir o acesso às propriedades

e dados dos transdutores, iniciar as tarefas de gestão de transdutores e responder a

pedidos vindos de cada TIM e, por fim, permitir o envio de pedidos de TEDS para

o TIM e respectivos TC e em certos casos efectuar o armazenamento dos TEDS na

sua memória por questões de desempenho (Wiczer e Lee, 2005).

A interface TSI é definida na norma IEEE 1451.0 sob a forma de uma API. A

API fornece uma interface entre as aplicações que correm no NCAP e os serviços

definidos pela norma IEEE 1451.0. Os serviços IEEE 1451.0 permitem a localização
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Serviços

 IEEE 1451.0

(Transducer Services)

Serviços e aplicações

IEEE 1451.1

Módulo de Comunicações 

IEEE 1451.X

(Communica!on Module)

N
C

A
P

IEEE 1451.X 

PHY Layer

Transducer Service

Interface

Module Communica!on

Interface

Rede

Figura 4.5 – Modelo de referência de um NCAP. Adaptado de IEEE1451.0 (2007).

dos TIM, dos módulos de comunicação IEEE 1451.X e dos TC. Permitem também

aceder e gerir os transdutores, gerir os TEDS relativos aos vários TIM e TC, aceder

ao módulo de comunicações e implementar o uso de CallBacks aplicacionais no

caso de utilização de funcionalidades avançadas. As cinco interfaces definidas pela

TSI, ilustradas na figura 4.6, são: TimDiscovery para localização de módulos de

comunicação IEEE 1451.X, TIMs e TCs; TransducerAccess para aceder directamente

aos TC; TransducerManager para controlo dos TIM, TEDSManager para leitura e

escrita de TEDS e gestão da cache de TEDS no NCAP; e CommManager para gerir

o acesso ao módulo de comunicações.

A interface MCI é definida nas normas IEEE 1451.0 e IEEE 1451.5 e a sua função

é a de fornecer uma interface entre as funções definidas na norma IEEE 1451.0 e

as funções de comunicação definidas pelos módulos de comunicação IEEE 1451.X.

As funções do módulo de comunicações, disponibilizadas pela API, permitem as

operações de comunicação, registo dos TIM e notificação de recepção entre módulos

IEEE 1451.5 com ligação ponto a ponto e em rede.
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TimDiscovery
TransducerAccess
TransducerManager
TedsManager
CommManager

Interface TSI

Serviços

 IEEE 1451.0

(Transducer Services)

Serviços e aplicações

IEEE 1451.1

Módulo de Comunicações 

IEEE 1451.X

(Communica!on Module)

N
C

A
P

IEEE 1451.X PHY Layer

Transducer Service

Interface (TSI)

Module Communica!on

Interface

Rede

Figura 4.6 – Interfaces para acesso aos serviços IEEE 1451.0 por parte das aplicações e
serviços IEEE 1451.1.

4.4.1 Acesso exterior ao NCAP

Para acesso aos transdutores por parte da rede externa existem três estratégias

posśıveis. De acordo com Song e Lee (2008b) estas passam pela utilização da norma

IEEE 1451.1, pelo protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol), definido na nor-

ma IEEE 1451.0 e, finalmente, através de Web Services usando os Smart Transducer

Web Services (STWS) propostos em Song e Lee (2007).

Acesso normalizado por IEEE 1451.1

A norma IEEE 1451.1 define uma arquitectura de software baseada em três tipos de

modelos: modelo de objectos; modelo de dados; e modelo de comunicações de rede.

O modelo de objectos é composto por várias classes de objectos organizadas hie-

rarquicamente e divididas nas categorias: classes de bloco (responsáveis pela con-

figuração acesso a transdutores e encapsulamento de funcionalidades aplicacionais
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especificas no NCAP); classes de componente (responsáveis pelo encapsulamento dos

dados); e classes de serviço (responsáveis pela comunicação entre vários NCAP). O

facto de cada uma das classes de objecto ser também uma entidade, permite que os

vários atributos dos objectos IEEE 1451.1 sejam viśıveis para toda a rede (Viegas

et al., 2008) .

O modelo de dados normaliza os tipos de dados usados nas trocas de informação

entre as várias entidades existentes no NCAP.

Relativamente aos modelos de comunicação de rede são definidos dois: um do tipo

cliente/servidor utilizado para comunicações do tipo “um-para-um” e outro do tipo

publicador/subscritor utilizado nas comunicações do tipo “um-para-muitos”.

Acesso normalizado por IEEE 1451.0 API HTTP

A norma IEEE 1451.0 define uma API implementada num servidor HTTP dentro

do NCAP, figura 4.7. Esta interface permite fazer a ponte entre os utilizadores

ou aplicações existentes na rede externa ao sistema IEEE 1451 e a interface TSI

que disponibiliza as cinco interfaces para interacção directa com os módulos de

comunicação e com os transdutores. A comunicação entre o servidor residente no

NCAP e os vários clientes é realizada através de pedidos e respostas HTTP. Os

métodos utilizados para definir as acções desejadas podem ser do tipo GET ou

POST.

A principal tarefa da API HTTP reside no acesso aos dados dos TIM e aos TEDS

recorrendo ao protocolo HTTP 1.1. Segundo a norma IEEE 1451.0, o processo de

pedido/resposta por parte de um utilizador ao NCAP segue os seguintes passos:

• O cliente ou utilizador envia um pedido HTTP para o servidor residente no

NCAP;

• O servidor HTTP recebe o pedido, efectua o seu processamento e invoca a

respectiva API IEEE 1451.0;



4.4. O GESTOR DE REDE IEEE 1451 (NCAP) 195

• A API IEEE 1451.0 invoca a API IEEE 1451.X para comunicar com o (W)TIM

e obter os resultados pretendidos;

• O servidor HTTP reúne os resultados e disponibiliza-os na forma de uma

resposta HTTP para o utilizador.

Utilizadores
Servidor

HTTP

IEEE

1451.0

IEEE

1451.X

NCAP

Pedido

Resposta

IEEE

1451.X

TIM 1
S

A

IEEE

1451.X

TIM n
S

A

Figura 4.7 – Acesso HTTP ao NCAP segundo a norma IEEE 1451.0. Adaptado de
IEEE1451.0 (2007).

Acesso normalizado por STWS

Um conjunto de serviços Web são apresentados por Song e Lee (2007) para permitir

uma normalização e interoperabilidade entre aplicações baseadas em transdutores.

Os STWS são baseados na troca de ficheiros formatados em XML. A interoperabi-

lidade associada aos Web Services é baseada na descrição dos serviços através da

linguagem WSDL (Web Services Description Language) que permite descrever as

mensagens, tipos e operações realizadas pelo serviço.

Os serviços Web permitem a sua implementação em várias linguagens. Na figura

4.8 é ilustrada a interoperabilidade dos STWS através da linguagem WSDL.

Em termos de arquitectura, os STWS inserem-se acima dos serviços IEEE 1451.0

dentro do NCAP, pelo que este é constitúıdo por um servidor Web que disponibiliza

os serviços STWS para a rede. Cada NCAP possui um conjunto de STWS que os
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Figura 4.8 – Interoperabilidade dos serviços STWS baseados na linguagem WSDL. Adaptado
de Song e Lee (2007).

clientes poderão utilizar através de mensagens SOAP/XML (SOAP— Simple Object

Access Protocol). Um utilizador de serviços envia pedidos de dados para um provedor

de serviços. Este, assim que recebe o pedido, invocada o STWS que comunica

através dos serviços IEEE 1451.0 com o módulo de comunicações IEEE 1451.X e

com o WTIM. Posteriormente o WTIM retorna os dados pedidos para o provedor de

serviços no NCAP que se encarrega de os enviar para o utilizador do serviço através

de mensagens SOAP/XML.

Os trabalhos descritos em Song e Lee (2008a); Lee e Song (2009); Song e Lee (2009)

utilizam os serviços STWS para interligar sistemas de transdutores em redes dis-

tribúıdas de recolha e processamento de dados assentes na Internet. Os trabalhos

apresentam-se como uma forma de normalizar o acesso a sistemas IEEE 1451 através

de aplicações remotas que utilizam dados de sensores.

A norma IEEE 1451.1 define um modelo de objectos comuns para acesso por parte

da rede externa e aplicações aos vários transdutores bem como as especificações de

interface com os mesmos. Em Lee e Song (2004) é proposta uma arquitectura em

camadas de uma plataforma aplicacional orientada aos objectos genérica, de acordo

com a norma IEEE 1451.1. A figura 4.9 ilustra a arquitectura proposta, sendo
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constitúıda por quatro camadas: Sistema operativo; middleware; camada 1451.1; e

aplicações. À data da publicação, a norma IEEE 1451.0 não se encontrava ainda

especificada, não sendo mencionados os seus serviços de interacção entre a camada

de aplicações e a rede de transdutores.

IEEE 1451.1 Applica�ons

(IEEE 1451.1 Applica�on Objects & non-IEEE 1451.1 Objects)

IEEE 1451.1

Middleware & Tools
(ACE Middleware, SmartSocket, CORBA, COM/DDCOM & UML Tool)

Opera�ng systems

(Windows XP/NT, Windows CE, Linux, Unix, VxWorks)

IEEE 1451.1 

Neutral model

Middleware I -based

IEEE 1451.1 model
Middleware II -based

IEEE 1451.1 model

Figura 4.9 – Arquitectura em camadas de uma plataforma aplicacional orientada aos objectos
genérica de acordo com a norma IEEE 1451.1. Adaptado de Lee e Song (2004).

4.4.2 Interacção com a RSSF segundo a norma IEEE 1451.5

A norma IEEE 1451.5 define um conjunto de interfaces sem fios que podem ser uti-

lizadas na comunicação entre um NCAP e os WTIM. Um NCAP com uma interface

baseada na norma ZigBee deverá completar inicialmente as operações de join ou

rejoin para poder efectuar comunicações com o WTIM.

No caso espećıfico da interface ZigBee, a norma IEEE 1451.5 define a interface, as

funções e protocolos que permitem a comunicação sem fios baseada na norma ZigBee

entre o NCAP e o WTIM.

Aplicado às RSSF, segundo a norma IEEE 1451.5 um NCAP que utiliza a norma

ZigBee como tecnologia de transporte da informação, assume as funções de coor-

denador de rede ZigBee, enquanto os WTIM podem ser tanto routers como end

devices.
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Inicialmente, ao ser ligado ou depois de um reset, assim que o NCAP termine todas

as operações de interligação com a rede ZigBee assume o estado UNREGDOT5 para

todas as entidades IEEE 1451.5. Quando uma entidade IEEE 1451.5 se regista no

NCAP, este atribui-lhe o estado DOT5REG. Neste estado o NCAP ainda não pode

efectuar comunicações com os WTIM ou os TC, é necessário executar um comando

de open para WTIM registados. Ao executar o comando open, o NCAP assume o

estado OPEN para aquele WTIM. A figura 4.10 ilustra o processo descrito.

Inícialização

do módulo 

ZigBee

Inícialização

do módulo 
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Registo

do módulo 
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UNREGTIM WTIM

TIMREG

WTIM
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DOT5 

ZigBee
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de um 
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Registo do WTIM

no módulo 

DOT5

Inicialização da 

comunicação com 

o WTIM

Figura 4.10 – Diagrama de estados de um NCAP segundo a norma IEEE 1451.5.

A norma ZigBee permite a interoperabilidade de dispositivos através da utilização de

perfis aplicacionais normalizados. A norma IEEE 1451.5 define um perfil constitúıdo

apenas por dois clusters que permitem o transporte de mensagens IEEE 1451.5 entre

o NCAP e o WTIM. Os clusters utilizados são ilustrados na figura 4.11.

O formato das mensagens é normalizado através do perfil de mensagens Bulk Trans-

fer Profile Message Format. A sua estrutura é constitúıda por: um campo que indica

o tipo de comando; pelo campo sequencial de identificação da mensagem; o campo

de sequência da mensagem; e os dados relativos à mensagem a enviar.
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NCAP WTIM

Saída: NCAPout (1)

Entrada: NCAPin (2)

Entrada: WTIMin (1)

Saída: WTIMout (2)

Figura 4.11 – Clusters ZigBee segundo a norma IEEE 1451.5. Adaptado de IEEE1451.5
(2007).

A norma define que cada mensagem trocada deve ser assinalada através de uma

mensagem de Set-Response que devolve um código de erro com o resultado da co-

municação.

4.5 Implementação do suporte a redes compat́ıveis

com IEEE 1451

Alguns trabalhos têm sido desenvolvidos em torno das normas IEEE 1451 pelo que

os parágrafos seguintes apresentam uma visão genérica da aplicação das normas

IEEE 1451.1, IEEE 1451.0 e 1451.5 em aplicações com transdutores, sendo esta

análise feita na forma como os NCAP foram implementados e as funções por eles

desempenhadas.

Uma primeira implementação da norma IEEE 1451.5 em RSSF é descrita em Sweetser

et al. (2006). Recorrendo à tecnologia Bluetooth como meio de transmissão sem

fios, foi implementado o hardware e software necessário para o estabelecimento de

um sistema constitúıdo por um NCAP e até sete dispositivos WTIM. O NCAP foi

implementado num computador pessoal e o ńıvel f́ısico de comunicação Bluetooth

foi estabelecido através de um adaptador USB para Bluetooth. A arquitectura per-

mitiu a interligação de sensores com hardware espećıfico de uma forma fácil através

de interfaces normalizadas de software.
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Oostdyk et al. (2006) descrevem a implementação das normas IEEE 1451 num sis-

tema de monitorização de sistemas de voo e sistemas de solo em aeronaves do centro

espacial Kennedy. A comunicação entre vários NCAP e também a comunicação

entre o sistema IEEE 1451 e a rede externa foi baseada na norma IEEE 1451.1. Os

autores apresentam um conjunto de desvantagens e limitações associadas à norma

IEEE 1451.1, tendo mesmo na sua implementação adoptado uma versão simplificada

da mesma. As limitações apresentadas referem o facto da norma IEEE 1451.1 definir

um estilo de programação orientado a objectos o que, para sistemas não orientados

a objectos, trará uma maior complexidade em termos de implementação. Algum

cuidado também deverá ser devotado à utilização da memória para que esta não

seja consumida rapidamente. No caso da comunicação com a rede, os processos de

construção, empacotamento e desempacotamento não são definidos pela norma. Os

autores concluem o estudo afirmando que existe no mercado uma falta de produtos

baseados nas normas IEEE 1451.

Uma RSSF assente na norma ZigBee e compat́ıvel com as normas IEEE 1451.5 foi

implementada por Higuera et al. (2009). É descrita a estrutura das mensagens, co-

mandos e troca de informação entre dispositivos. O NCAP estabelece as funções de

coordenador ZigBee e é responsável por iniciar a localização e associação de dispos-

itivos. Os dados recebidos dos vários WTIM são armazenados numa base de dados

e acedidos através da internet. Os módulos SKY Tmote (Sentilla) serviram de base

para a implementação do NCAP e dos vários WTIM. O software incorporado nos

módulos assenta no sistema operativo TinyOS (TinyOS, 2011) sendo a programação

realizada na linguagem nesC. É também apresentado um conjunto de PHY TEDS

ZigBee que são propostos para uma futura inclusão na norma IEEE 1451.5. É

referido que apenas foram implementadas as transacções de dados e comandos ini-

ciadas a partir do NCAP. Esta opção inviabiliza o envio de dados dos TIM para

o NCAP em intervalos regulares sem a necessidade de pooling aos TIM. Também,

a um ńıvel superior, não são apresentadas estratégias de agregação de dados ou

componentes de gestão da rede que permitam, por exemplo, o acompanhamento do

estado da rede.
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Higuera e Polo (2011) descrevem a implementação de uma rede 6LoWPAN com-

pat́ıvel com as normas IEEE 1451. É referido que a adopção de redes IPv6 baseadas

na norma IEEE 802.15.4 recorrendo às normas IEEE 1451 permite o aumento da in-

teroperabilidade de dispositivos inteligentes de baixo custo sobre redes IP. O NCAP

funciona como ponte entre redes heterogéneas e recorre aos comandos IEEE 1451

para a interacção com os vários WTIM interligados numa rede em malha.
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Figura 4.12 – Arquitectura de uma rede 6LoWPAN compat́ıvel com a faḿılia de normas
IEEE 1451. Adaptado de Higuera e Polo (2011).

Kim et al. (2009) apresentam um sistema de monitorização das linhas de transporte

de energia baseado em plataformas de sensores Sensor-Ball. Estas plataformas são

constitúıdas por sensores externos interligados por uma rede ZigBee em que o co-

ordenador está colocado na Sensor-Ball. A Sensor-Ball, que por sua vez funciona

como WTIM, possui uma interface de comunicações com o NCAP através da norma

Wi-Fi. O NCAP é colocado numa das torres de suporte às linhas de transporte

e armazena os TEDS de cada WTIM, transmitidos ao ńıvel superior através de

uma ligação Ethernet. Ao serem interligados, o WTIM e o NCAP estabelecem

uma ligação através de sockets e o WTIM efectua o processo de announcement2

para se identificar e registar no NCAP. Assim se inicia o processo de envio dos

vários TEDS para o NCAP, pelo que só depois de terminado o processo de envio

dos TEDS é trocada informação relativa às leituras dos vários sensores. O NCAP

2Processo de apresentação/identificação de um novo WTIM no NCAP.
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permite um acesso remoto aos dados recolhidos e aos TEDS de cada Sensor-Ball,

e a visualização do estado de cada Sensor-Ball em termos de bateria, sensores e

da rede de comunicações ZigBee. A incorporação das normas IEEE 1451 facilitou

a notificação e registo automático e entrada em serviço dos sensores utilizados. É

também posśıvel uma caracterização digital da plataforma de sensores Sensor-Ball,

permitindo a sua ligação independentemente do tipo de interface.
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Figura 4.13 – Modelo de referência IEEE 1451 da Sensor-Ball. Adaptado de Kim et al.
(2009).

Batista et al. (2011) apresentam uma plataforma de hardware e software que im-

plementa as normas IEEE 1451.0, IEEE 1451.1, IEEE 1451.2 e IEEE 1451.5 com

o objectivo de facilitar a automatização de processos industriais. O NCAP efectua

as funções de supervisão e é implementado num computador pessoal recorrendo à

linguagem Java. O computador pessoal implementa os blocos de hardware e software
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do NCAP, desde o processador, interfaces f́ısicas de comunicação, módulo de comu-

nicações com os TIM e interface de comunicações com a rede. O utilizador dispõe

de duas interfaces gráficas que permitem obter relatórios técnicos e a monitorização

e activação de processos remotos. Ao iniciar o sistema, existe a possibilidade de

escolha do módulo de comunicações, entre um sistema IEEE 1451.2 ou um sistema

IEEE 1451.5 permitindo a comunicação sem fios. A plataforma está de acordo

com os requisitos fundamentais das normas IEEE 1451 e torna o processo de re-

configuração facilitado. Os autores indicam como próximo passo a introdução das

normas IEEE 1451.3 e IEEE 1451.6.

Seng et al. (2011) apresentam um estudo que incide na implementação de uma

RSSF genérica de monitorização de temperatura e iluminação ambiente e humidade

relativa baseada nas normas IEEE 1451.0 e IEEE 1451.5 6LoWPAN. No contexto

deste trabalho interessa realçar a criação de um sistema de alertas que possibilita

a configuração dos WTIM para reportar alarmes no caso de um sensor ultrapassar

limites pré-definidos. O utilizador, através do NCAP, tem a possibilidade de definir

o valor limite e a condição de envio do alarme (maior, igual, menor, menor ou igual

e maior ou igual). Para o efeito, foi utilizada a classe de comandos comuns ao TIM e

NCAP com a identificação 128 3. Este funcionamento apresenta-se como uma forma

de configuração dos WTIM a partir de um NCAP segundo as normas IEEE 1451

podendo servir de suporte a sistemas de gestão da rede.

4.5.1 IEEE 1451 e IEEE 802.15.4/ZigBee em práticas agŕı-

colas

Na literatura cient́ıfica o número de publicações dedicadas à implementação de sis-

temas baseados na norma IEEE 1451.5 sobre ZigBee é muito reduzido, sendo ainda

3A classe de comandos comuns ao TIM e ao NCAP, com o identificador (cmdFunctionId) 128
é definida pela norma IEEE 1451.0 e permite identificar o envio/recepção de comandos definidos
pelo fabricante ou programador. A gama de identificadores aberta a implementações por parte dos
fabricantes ou programadores abrange o intervalo de 128 a 255
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mais escassa a sua aplicação a cenários agŕıcolas. De seguida são analisados al-

guns exemplos de implementação de sistemas baseados nas normas IEEE 1451 na

agricultura.

Wei et al. (2005) descrevem o conceito de sensor inteligente IEEE 1451 aplicado à

AP/VP. A norma IEEE 1451.2 e parte da norma IEEE 1451.1 foram implemen-

tadas em conjunto com a norma ISO 11783 para integrar vários transdutores e

microcontroladores num barramento e utilizá-los em AP/VP. A norma ISO 11783

define um bus para interligação de equipamentos móveis na agricultura e foi uti-

lizada na interligação dos diferentes NCAP, permitindo uma melhor integração dos

equipamentos. A solução apresentada permitiu um desenho modular e demonstrou

as vantagens da norma IEEE 1451 na AP/VP. O trabalho, de 2005, foi baseado nas

normas IEEE 1451.1 e IEEE 1451.2, actualmente a necessitarem de uma revisão

e com incompatibilidades com a actual norma IEEE 1451.0. O trabalho consiste

no estudo de um conceito que pretendeu facilitar os processos de calibração ao

ńıvel de sensores (fototranśıstores) para detecção de erva daninha, apresentado de

uma forma conceptual e sem aprofundamento das caracteŕısticas técnicas em termos

aplicacionais de implementação em ambientes agŕıcolas.

Desde a publicação referida anteriormente, escassos trabalhos têm sido realizados de

modo a introduzir as normas IEEE 1451 na agricultura. Wang et al. (2006), apre-

sentam uma visão geral da aplicação de RSSF à agricultura e à industria alimentar.

Várias normas utilizadas nas RSSF são descritas incluindo uma secção dedicada aos

chamados transdutores inteligentes. O conjunto de normas IEEE 1451 são descritos,

embora não seja apresentada nenhuma implementação prática ou mesmo conceptual.

Morais et al. (2008a) descrevem a implementação de plataformas de sensores para a

VP. No trabalho apresentado é utilizado um reduzido conjunto de funções e TEDS

baseados nas normas IEEE 1451. As caracteŕısticas de “plug-and-play” associadas

às normas IEEE 1451 foram aplicadas nos procedimentos de condicionamento de

sinal e na descrição digital dos sensores através da utilização dos TEDS. A uti-

lização das normas IEEE 1451 permitiu a utilização de várias fontes de dados com

caracteŕısticas d́ıspares localizadas na vinha, dotando as várias PAD com um alto
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grau de flexibilidade em relação aos sensores utilizados.

Considerando a revisão efectuada às várias publicações existentes na comunidade

cient́ıfica, verifica-se que, a aplicação das normas IEEE 1451 e a implementação

de dispositivos inteligentes de coordenação de redes de sensores sem fios é ainda

reduzida, existindo um caminho favorável e desejável para a introdução deste tipo

de tecnologias na AP/VP.

4.5.2 Benef́ıcios da adopção das normas IEEE 1451

Ficou patente nos caṕıtulos anteriores a heterogeneidade e a variabilidade ao ńıvel

dos parâmetros de interesse num cenário agŕıcola. Segundo Rossi et al. (2009) podem

advir grandes benef́ıcios da implementação das normas IEEE 1451 em sistemas que

utilizam sensores, já que os benef́ıcios vão desde a optimização da instrumentação,

redução dos custos devido à reduzida complexidade, flexibilidade nas comunicações

dentro de uma rede e um maior grau de flexibilidade na melhoria dos sistemas sem

a necessidade de configurações complexas.

Em contexto agŕıcola, um aspecto importante relaciona-se com a utilização de di-

versos sensores desenvolvidos por diferentes fabricantes, que possibilitam a moni-

torização de um conjunto alargado de parâmetros. A integração de diversas fontes

de dados num sistema de monitorização torna necessária uma normalização dos

processos de ligação, comunicação e de partilha dos dados dentro de uma rede.

Numa fase inicial de implantação de uma RSSF (p. ex., ińıcio de um novo ciclo

de cultivo), é necessária a parametrização das PAD, equipadas com variados sen-

sores com caracteŕısticas únicas. A utilização de folhas de dados digitais (TEDS)

permitem uma aproximação plug-and-play para o manuseamento dos transdutores,

facilitando os processos de instalação e de alteração dentro do sistema de moni-

torização. As caracteŕısticas de auto-configuração e auto-descrição fornecidas pelos

TEDS pretendem minimizar os erros humanos e reduzir a necessidade de técnicos

especializados para a configuração e manutenção de um sistema de monitorização.
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Os TEDS facilitam assim os processos de calibração de sensores, através da disponi-

bilização de informação e dos parâmetros necessários para essa mesma operação.

Por fim, estas várias caracteŕısticas podem contribuir para uma maior aceitação

da implementação de tecnologia em cenários agŕıcolas por parte dos seus principais

intervenientes, os agricultores.

A aplicação das normas IEEE 1451 na agricultura foi analisada por Tani e Cug-

nasca (2005). Os autores apresentam a forma como as normas IEEE 1451 podem

contribuir para melhorar os processos de introdução de RSSF na AP/VP e de que

forma os vários intervenientes poderiam beneficiar com a introdução de normas com

caracteŕısticas de interoperabilidade, troca e independência da rede de comunicações.

A interoperabilidade de diferentes sensores e PADs torna-se facilitada devido à nor-

malização dos processos de ligação de sensores e recolha de dados disponibilizada

pelo conjunto de normas IEEE 1451. Citando os autores, sistemas de controlo

melhorados e optimizados resultam em menos desperd́ıcio que por sua vez reduzem

os custos e aumentam a rentabilidade.

As normas IEEE 1451 permitem uma maior escalabilidade, essencial ao longo do

tempo de vida de uma RSSF. No caso de surgir a necessidade de alteração da rede

de comunicações, o sistema IEEE 1451 mantém-se intacto, sendo apenas necessário

alterar os módulos de hardware e software de acesso à rede. Aplicadas nos proces-

sos agŕıcolas, estas caracteŕısticas possibilitam que uma RSSF de monitorização se

adapte de acordo com as diferentes necessidades que surgem ao longo dos anos (p.

ex., ao ńıvel da cobertura espacial).

O conjunto de normas IEEE 1451 define um elemento de acesso à rede que disponi-

biliza uma interface a um ambiente onde podem existir sensores heterogéneos com

diferentes caracteŕısticas e um suporte comum. O acesso aos dados e aos elementos

que compõem a rede é facilitado por um conjunto de serviços e funcionalidade nor-

malizadas que formam um middleware para as aplicações de gestão da rede. Estes

serviços facilitam a monitorização da RSSF por parte quer dos agricultores, quer dos

engenheiros. Ao mesmo tempo possibilitam dois aspectos considerados essenciais:
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a integração de sensores e PAD na mesma rede de comunicações normalizada; e a

disponibilização de dados em unidades SI.

As normas IEEE 1451 asseguram uma normalização dos dados e dos processos de

obtenção da informação, libertando os agricultores e programadores das questões

relacionadas com a construção ou tipologia de determinado sensor ou PAD.

Oostdyk et al. (2006) afirmam que a redução dos ciclos de calibração dos sensores e

o aumento da sua fiabilidade permitirá uma redução efectiva de custos. A utilização

da norma IEEE 1451 permite a redução da interferência humana e a localização

de dispositivos com anomalias, uma vez que é posśıvel aos operadores visualizar

informação útil acerca dos dados adquiridos bem como informação da operação do

próprio sensor.

Genericamente, o conjunto de normas 1451.0 e 1451.5 apresenta diversas e impor-

tantes vantagens para os diferentes intervenientes no processo de desenvolvimento

de sistemas baseados em IEEE 1451, tal como constatado por Wiczer e Lee (2005).

Por um lado, os fabricantes de transdutores podem desenvolver produtos com ape-

nas uma interface de software e de hardware, com a possibilidade de existirem para

diferentes tipos de interligação com a rede. Também podem ser exploradas as ca-

racteŕısticas avançadas em termos de aplicações de calibração inerentes ao uso da

famı́lia de normas IEEE 1451.

Por outro lado, os integradores de sistemas baseados em transdutores IEEE 1451

podem beneficiar das caracteŕısticas de auto documentação durante as fases de im-

plementação, operações diárias de recolha de dados, procedimentos de calibração

manutenção e actividades de fim de operação. Caracteŕısticas de plug-and-play con-

feridas pelas normas IEEE 1451 são importantes e vantajosas na integração de sen-

sores em sistemas de aquisição de dados.

Já os programadores beneficiam da normalização que caracteriza os transdutores.

A utilização de interfaces normalizadas permite a utilização do mesmo código para

diferentes tipos de aplicações, garantindo a interoperabilidade entre sistemas de

aquisição e recolha de dados.
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Finalmente, os autores reforçam a ideia de que também os utilizadores podem be-

neficiar das caracteŕısticas de auto-documentação, instalação do tipo plug-and-play,

e da disponibilidade imediata das caracteŕısticas dos transdutores.

4.6 Concepção de um protótipo IEEE 1451

Relativamente ao suporte de comunicação de dados sem fios, e tal como descrito no

caṕıtulo 2, a norma ZigBee emerge como a solução actualmente mais adequada para

efectuar a comunicação de dados em RSSF aplicadas a cenários agŕıcolas, já carac-

terizadas pela recolha de diversos parâmetros, e recorrendo a plataformas equipadas

com sensores dotados de caracteŕısticas d́ıspares entre si. Tal como referido, a norma

IEEE 1451.5 fornece um suporte para redes baseadas na norma ZigBee, possibilitan-

do uma poderosa infraestrutura de comunicações em malha entre dispositivos sem

fios.

Em termos de arquitectura, e durante uma fase de estudos preliminares de desen-

volvimento, um dispositivo NCAP deverá ser dotado de vários módulos ou camadas

lógicas de funcionamento (MCI, TSI, entre outros). A comunicação com os vários

WTIM terá de ser suportada e normalizada pela norma IEEE 1451.5. A recolha

de dados e interacção com os TEDS dos WTIM deverá ser gerida pelos serviços da

norma IEEE 1451.0. As aplicações residentes no NCAP deverão ser responsáveis

por aspectos considerados essenciais como:

• Gestão dos processos de criação e gestão da rede de comunicações ao ńıvel

aplicacional;

• Disponibilização dos dados recolhidos dos vários sensores para redes externas

através dos processos descritos ou efectuar o seu armazenamento e processa-

mento local;

• Armazenamento e interpretação dos TEDS recolhidos dos vários WTIM de

acordo com a aplicação;
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• Recolha periódica de dados que possibilitem a caracterização da rede e dos

seus elementos, disponibilizando assim informação suficiente para uma visão

alargada do estado de toda a RSSF.

Sendo assim, um conjunto de serviços básicos definidos pela norma IEEE 1451 deve

ser assegurado. Estes permitirão entre outras funcionalidades, a identificação dos

elementos que constituem a RSSF, o acesso às suas propriedades (TEDS), o acesso

aos dados recolhidos pelos vários canais de aquisição de dados, a configuração dos

canais, possibilitando a sua activação ou definição dos intervalos de tempo entre

aquisições, entre outros.

Entende-se que as funcionalidades oferecidas pela norma IEEE 1451 irão permitir

a extracção de informação com significado da RSSF, ao mesmo tempo que os pro-

cessos de caracterização dos sensores e plataformas utilizados serão facilitados. Um

aspecto considerado importante é a normalização introduzida em todos os processos

de configuração e monitorização, recorrendo ao envio de comandos para a RSSF

segundo a norma IEEE 1451.





5 Protótipo de uma plataforma

para gestão de RSSF

Nos caṕıtulos anteriores foram abordadas as matérias relevantes que permitem en-

quadrar um conjunto de soluções e tecnologias normalizadas que se julgam ser as

mais adequadas para implementação de um gateway para gestão de RSSF heterogé-

neas. Neste caṕıtulo apresenta-se um protótipo de uma plataforma integrada para

gestão de RSSF assente nas normas IEEE 802.15.4/ZigBee e IEEE 1451. Finaliza-se,

analisando os resultados obtidos com a utilização desta arquitectura em cenários de

AP/VP.

5.1 Arquitectura do iPAGAT

Como foi referido anteriormente, na monitorização de áreas agŕıcolas existe a ne-

cessidade de fazer uma gestão da rede de uma forma distribúıda, uma vez que

os sistemas de aquisição de dados, principalmente devido à heterogeneidade exis-

tente nos parâmetros a medir, necessitam de adequar os intervalos de tempo entre

aquisições, ao mesmo tempo que são verificadas as condições energéticas e de conec-

tividade das PAD. Para tal, é desejável a introdução de um conjunto espećıfico de

tarefas e funcionalidades de configuração (tempos entre aquisições, ligar/desligar,

211
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etc.) e monitorização (valor da tensão da bateria, LQI, etc.) localizadas nas PAD

que permitam a adequação do seu funcionamento à principal tarefa (i.e., a recolha

periódica de dados). Os dados recolhidos pelas PAD e enviados para o sink node

devem ser processados, agregados e armazenados preferencialmente num elemento

comum (gateway), também ele, encarregue de realizar tarefas de configuração dos

elementos da rede através do envio de comandos para a mesma e de monitorização da

RSSF recolhendo dados que permitem a caracterização do seu estado (i.e., topologia

da rede, ńıveis de energia, etc.). Por outro lado, num cenário escalável em ex-

plorações agŕıcolas onde podem existir várias RSSF geridas por diferentes gateways

é necessária a utilização de vários serviços de gestão remota.

Este panorama sugere a utilização de uma arquitectura de gestão de RSSF dis-

tribúıda (em vários ńıveis) como sendo a estrutura mais adequada aos requisitos de

um sistema de monitorização inteligente e escalável para aplicação em práticas de

AP/VP. A arquitectura distribúıda proposta neste trabalho é ilustrada na figura 5.1

e recorre a três ńıveis de gestão distribúıdos quer funcionalmente, quer fisicamente

no terreno.

Nível 2
Gateway

Gestão de quinta

Nível 1
RSSF

iPAGAT: Gateway local
Coordenador de RSSF

Histórico de dados (data warehouse)

Gestão remota do iPAGAT

Gestão local da RSSF

Agregação de dados

Armazenamento temporário de dados

Aquisição de dados

Gestão local da PAD

sMPWiNodeZ

Nível 3
N3

N1

N2

Figura 5.1 – Arquitectura de monitorização baseada em três ńıveis de gestão distribúıda de
RSSF.
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Esta arquitectura, num esquema lógico similar ao ilustrado na figura 5.2, abrange

três ńıveis de gestão considerados necessários para a gestão de RSSF em cenários de

AP/VP: gestão distribúıda nas PAD (Nı́vel 1, N1), gestão centralizada no iPAGAT

(Nı́vel 2, N2); e gestão de quinta ou remota (Nı́vel 3, N3).
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Figura 5.2 – Esquema de gestão integrada de processos agŕıcolas baseado em ńıveis lógicos.
Adaptado de Oesterle et al. (2001).

Tendo como base o exposto nos caṕıtulos terceiro e quarto e a arquitectura ilustrada

na figura 5.1, apresenta-se, na figura 5.3, o protótipo de plataforma compat́ıvel com a

famı́lia de normas IEEE 1451 e IEEE 802.15.4/ZigBee, onde se identificam os vários

componentes que dela fazem parte segundo os três ńıveis de gestão de rede descritos.

Desta arquitectura protótipo fazem parte a RSSF constitúıda pelas plataformas sM-

PWiNodeZ e o gateway iPAGAT. O iPAGAT é o principal componente que compõe

a plataforma integrada de gestão de RSSF, incorporando os seguintes módulos de-

senvolvidos neste trabalho: IEEE NCAP; gestor de rede (WSNmanager); agregação

(AGGengine); entre outros. Ao mesmo tempo, o iPAGAT disponibiliza o ponto

de acesso sem fios (sink) às PAD sMPWiNodeZ. Contextualizado num plano mais

alargado, o iPAGAT, além da constituição referida e de operar como estação base ou

coordenador da RSSF instalada no terreno, foi utilizado como ponto de acesso in-

teligente de integração de serviços baseados, entre outros, nos dados disponibilizados

pela plataforma aqui referida (Correia, 2010).

As secções seguintes descrevem, separadamente, os vários componentes de hardware

utilizados e os componentes de software desenvolvidos para a concretização desta
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Figura 5.3 – Diagrama funcional do iPAGAT para gestão de PAD em contexto de AP/VP
assentes no conjunto de normas IEEE 802.15.4/ZigBee e IEEE 1451.

arquitectura protótipo de gestão integrada de RSSF.

5.1.1 Componentes de hardware

Na implementação do iPAGAT foram utilizadas duas plataformas de hardware dis-

tintas. Inicialmente o SBC (Single Board Computer) Zeus (ZEUS-M128-F32-001-

R6, EuroTech, Itália) e na fase final, o SBC Raspberry Pi (Raspberry Pi 2011,

fundação Raspberry Pi, UK).

O SBC Zeus, ilustrado na figura 5.4, é caracterizado pela sua robustez e por um

consumo de energia reduzido, tendo sido utilizado no desenvolvimento integral do

iPAGAT. O seu core assenta no processador PXA270Scale de 520 MHz com micro-

arquitectura ARMv5 (Advanced RISC Machine, norma ISA ARMv5TE). Dispõe de

um módulo de memória DRAM (Dynamic Random-Access Memory) de 256 MB,

uma memória SRAM (Static Random-Access Memory) de 256 KB, e uma memória
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Intel StrataFlash de 64 MB. Sendo uma plataforma embebida EPIC (Embedded Plat-

form for Industrial Computing), desenvolvida para ambientes industriais, é dotado

de caracteŕısticas de funcionamento que possibilitam a sua instalação em ambientes

remotos e com condições ambientais exigentes (tensão de alimentação de 10 a 30 V

e gama de temperaturas de -20 a 70◦C). Em termos de interfaces disponibiliza duas

portas série RS-232, sendo uma delas utilizada para interligação com o coordenador

de RSSF, duas portas ethernet 10/100 Mbps para acesso à internet nos locais em

que seja posśıvel uma ligação f́ısica de dados, um módulo GSM/GPRS e um módulo

IEEE 802.11 para conectividade sem fios local. É também disponibilizada uma

porta USB, utilizada pelo suporte de armazenamento do SO (Linux) e de periféricos

adicionais (p. ex., uma câmara web para visualização em tempo real da área envol-

vente).

Figura 5.4 – Fotografia da plataforma Zeus que serviu de suporte ao desenvolvimento das
componentes de software do gateway iPAGAT.

O SBC Raspberry Pi, utilizado na parte final deste trabalho, é caracterizado sobre-

tudo pelo seu tamanho reduzido, associado a um elevado poder de processamento

com um baixo custo. A figura 5.5 ilustra o protótipo utilizado para a evolução

do iPAGAT assente neste SBC. Baseado num SoC (System on a Chip) Broadcom

BCM2835, dispõe de um processador de 700 MHz (ARM1176JZF-S), uma memória
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SDRAM (Synchronous Dynamic Random-Access Memory) de 256 MB e um pro-

cessor multimédia de arquitectura GPU VideoCore IV, capaz de reproduzir v́ıdeo

com elevada qualidade. O sistema de armazenamento não inclui uma memória não

volátil (i.e., um disco ŕıgido), sendo o armazenamento do SO e respectivas aplicações

realizado, por defeito, através de um cartão SD (Secure Digital). No mercado são

disponibilizados dois modelos (A e B), tendo sido utilizado o modelo B com duas

portas USB para a comunicação com o coordenador IEEE 802.15.4/ZigBee e para

ligação de uma interface de rede sem fios baseada em IEEE 802.11.g ou GPRS/3G

para acesso à internet. É também posśıvel a comunicação com a internet através de

uma porta ethernet 10/100 Mbps. Fazem ainda parte dos periféricos disponibiliza-

dos, um porto com 8 entradas e sáıdas digitais, uma UART, um barramento I2C ,

uma porta SPI, uma sáıda de áudio e duas sáıdas de v́ıdeo, HDMI (High-Definition

Multimedia Interface) e RCA (v́ıdeo composto). A plataforma Raspberry Pi possui

dimensões reduzidas (85,60 × 53,98 mm), sendo alimentada com uma tensão de 5 V

através de uma interface micro-USB. O consumo apresentado pelo fabricante é de

700 mA (3.5 W).

O Zeus, enquanto iPAGAT, foi instalado no interior de uma caixa estanque em PVC,

como ilustrado na figura 5.6, fornecendo a necessária protecção contra os elementos

ambientais. A energia eléctrica necessária ao seu funcionamento é disponibilizada

por uma bateria recarregável de 12 V e 25 Ah (A512/25G5, Sonnenschein, Germany).

O funcionamento cont́ınuo do iPAGAT é assegurado por um painel solar fotovoltaico

de 40 W (KC40, Kyocera, Japan) e um regulador de tensão (Solsum 6.6C, Steca,

Germany) que regula os ciclos de carga e de descarga da bateria.

A gestão de energia é gerida segundo um conjunto de perfis de consumo, como é

exemplo o perfil “noite” em que a maioria dos periféricos pode ser desligada e as

interfaces de comunicação com o exterior (p. ex., interface IEEE 802.11 e modem

GSM/GPRS) podem operar em intervalos de tempo mais alargados (p. ex., de hora

a hora). Em casos extremos de reduzida disponibilidade de energia, um sub-sistema

de supervisão da tensão da bateria, ilustrado na figura 5.7, foi desenvolvido para pos-

sibilitar um desligar automático e seguro das plataformas de hardware, encerrando
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Figura 5.5 – Fotografia da plataforma Raspberry Pi, que disponibiliza as mesmas funcio-
nalidades da plataforma Zeus, no entanto, com maior capacidade de processamento e a um
custo muito inferior.

Figura 5.6 – Fotografia do iPAGAT instalado na cobertura do edif́ıcio Engenharias II da
UTAD, ilustrando a caixa estanque onde está alojado.
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a sessão do SO alojado no iPAGAT. Esta funcionalidade evita que a plataforma se

desligue abruptamente, sem salvaguarda do SO e respectivas aplicações, devido a

tensões de alimentação abaixo da tensão nominal de funcionamento. A necessidade

deste sub-sistema de monitorização surgiu depois de se ter verificado que neste tipo

de ocorrências, por vezes, o suporte de armazenamento do SO e dos vários programas

aplicacionais ficava danificado, sendo necessário proceder a uma nova instalação de

todo o software.

Ligação à bateria

Alimentação

Medição do valor da tensão

Relé

Relé de corte de  

energia do iPAGAT

Ligação ao iPAGAT (RS232)

Envio do comando HALT para desligar

Registo do valor de tensão

da bateria

Figura 5.7 – Dispositivo que constitui o sub-sistema de supervisão da tensão da bateria do
iPAGAT e que permite desligar correctamente o Zeus através de um comando HALT.

O elemento que faz a ponte entre a RSSF e o iPAGAT consiste num coordenador

IEEE 802.15.4/ZigBee, ilustrado na figura 5.8. É implementado numa versão sim-

plificada da PAD MPWiNodeZ (Morais et al., 2008a)1. Assente no módulo JN5148

(Jennic, UK) incorpora ummicrocontrolador de arquitectura RISC de 32 bit, 128 KB

RAM, 128 KB ROM e memória flash de 4 MB, ummódulo RF e uma pilha protocolar

IEEE 802.15.4/ZigBee. São disponibilizados um conjunto de periféricos essenciais

para a implementação de um coordenador de RSSF como uma porta série (RS-232) e

portas de entrada/sáıda (digitais e analógicas). O módulo de RF funciona na banda

ISM 2,4 GHz com uma potência de +2,5 dBm, o que possibilita um alcance de

até 1 Km (encontra-se também dispońıvel uma versão de longo alcance permitindo

distâncias de até 4 km).

1A PAD MPWiNodeZ consiste numa versão anterior à versão sMPWiNodeZ, dotada de menos
recursos de hardware, mas que possibilita a implementação de um coordenador de RSSF.
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Interface RS-232

Ligação série com o NCAP

Envio/recepção de mensagens

Suporte IEEE 802.15.4/ZigBee

Envio/recepção de dados da RSSF

Envio de comandos para a RSSF

Unidade de processamento

Inicialização e coordenação da RSSF

Reencaminhamento de mensagens

Figura 5.8 – Fotografia do coordenador de RSSF IEEE 802.15.4/ZigBee. Realiza a interface
entre o iPAGAT e a rede de aquisição de dados baseada nas plataformas sMPWiNodeZ.

Quando enquadrado segundo o conjunto de normas IEEE 1451, o coordenador de

RSSF é parte integrante do NCAP e implementa o perfil aplicacional e respectivos

clusters aplicacionais de comunicação definidos na norma IEEE 802.15.4/ZigBee

para assegurar a troca de informação com a RSSF. Fazem parte das suas tare-

fas enviar para a RSSF os vários comandos e pedidos de dados vindos do NCAP.

Ao mesmo tempo, encaminha as respostas aos respectivos pedidos e comandos,

bem como as leituras de envio periódico da RSSF para o NCAP. Ao ńıvel de rede

IEEE 802.15.4/ZigBee, o coordenador é responsável pela inicialização da rede PAN,

associação e atribuição de endereços às diversas PAD sMPWiNodeZ, manutenção

da rede, entre outras tarefas.

Ilustrada na figura 5.9, a plataforma sMPWiNodeZ é o resultado de uma evolução de

hardware e de software da plataforma MPWiNode descrita em Morais et al. (2008a).

A sua arquitectura de hardware contempla a possibilidade de implementação de

três tipos de dispositivos definidos pela norma IEEE 802.15.4/ZigBee: coordenador,
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router, e dispositivo de funcionalidade reduzida (end device).

Interface �sica

Suporte para sensores

analógicos e digitais

Unidade de processamento

Serviços IEEE 1451.0

Serviços IEEE 1451.5

Armazenamento de TEDS

Stack IEEE 802.15.4/ZigBee

Suporte IEEE 802.15.4/ZigBee

Envio/recepção de dados 

Recepção de comandos 

Sensor analógico

Sensor de temperatura LM50

Figura 5.9 – Fotografia da PAD inteligente sMPWiNodeZ utilizada na aquisição de dados
heterogéneos.

Tal como o coordenador de RSSF, a plataforma sMPWiNodeZ foi desenvolvida so-

bre o módulo JN5148, dotando-a de capacidade de processamento e de comunicação

segundo a norma IEEE 802.15.4/ZigBee. Nela encontram-se inclúıdos os compo-

nentes de acondicionamento de energia e interface sensorial, ilustrados no diagrama

de blocos da figura 5.10. O sub-sistema de energia utiliza uma bateria compacta

de 3,7 V 420mAh LiPo que, em conjunto com um painel solar (MSX–005, Solarex,

USA), possibilita um funcionamento da plataforma a longo termo. Tal como referido

anteriormente, a plataforma sMPWiNodeZ, permite a ligação de até três tipos fontes

de recolha de energia (solar, vento e fluxo de água).

A interface sensorial possibilita a utilização de diversos sensores digitais e analógicos.

Para os sensores analógicos com sáıda em tensão ou corrente estão dispońıveis 8

canais que depois de acondicionados são convertidos para o formato digital através

de um conversor A/D de 12 bit (AD7888, Analog Devices, EUA). A ligação de

sensores digitais (p. ex., SHT11, Sensirion, Súıça) é suportada através de protocolos
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Figura 5.10 – Diagrama de blocos da PAD sMPWiNodeZ. A plataforma é compat́ıvel com
a norma ZigBee PRO e possibilita a implementação de um WTIM IEEE 802.15.4/ZigBee
compat́ıvel com a norma IEEE 1451. Adaptado de Matos (2012).

embebidos, I2C e similares. É também disponibilizado um canal para sensores com

sáıda em frequência (p. ex., TSL230, Texas Instruments, EUA).

Além dos componentes descritos, uma memória EEPROM (25LC020A, Microchip,

USA) é utilizada no armazenamento dos TEDS IEEE 1451.0 e um relógio em tempo

real (DS1343, Maxim, EUA) utilizado no registo temporal das leituras de dados.

Caracterizada pelas suas reduzidas dimensões (90 mm × 53 mm) e por possuir

os requisitos de hardware compat́ıveis, a plataforma sMPWiNodeZ revelou-se um

dispositivo robusto e fiável para um desenvolvimento segundo as normas IEEE 1451

e IEEE 802.15.4/ZigBee (Matos, 2012). A PAD é acondicionada numa caixa à prova

de água, como ilustrado na figura 5.11, que lhe confere a capacidade de suportar

condições ambientais adversas, testadas em campo aberto.
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Figura 5.11 – Fotografia do acondicionamento da PAD sMPWiNodeZ utilizada em campo
aberto.

5.1.2 Componentes de software

Os vários módulos de software do iPAGAT articulam-se funcionalmente de acordo

com o esquema da figura 5.12. Todos os componentes de software foram desenvolvi-

dos em linguagem de programação Java que, dadas as suas caracteŕısticas de ro-

bustez, simplicidade e independência da arquitectura, possibilita uma programação

modular orientada a objectos e a implementação de aplicações sobre diferentes SO.

De fábrica, as plataformas de hardware Zeus e RaspBerry Pi apenas disponibilizam

o sistema operativo Linux com um kernel adaptado para arquitecturas ARM, não

dispondo das aplicações e módulos necessários para a implementação de um iPAGAT

(um servidor web, suporte a linguagem orientada a objectos ou serviços de conec-

tividade, entre outros). Para o devido efeito foi necessário proceder à instalação de

um conjunto de software descrito a seguir.
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Figura 5.12 – Diagrama de blocos da arquitectura de software do iPAGAT.

O suporte às aplicações de monitorização e interacção com a rede de aquisição de

dados requer a instalação de um Runtime Java (Oracle JDK6), uma biblioteca de

comunicação série (librxtx-java) e uma biblioteca para envio de notificações via

correio electrónico (jMail). O armazenamento de dados e interacção com a base de

dados é suportado pelas ferramentas MySQL, PHP5, phpmyadmin, Apache2 e o con-

nector com a base de dados MySQL Connector/J 5.1.21, utilizado na comunicação

entre a base de dados MySQL e as aplicações Java. Por forma a dotar o iPAGAT

de conectividade com o exterior é necessária a instalação de software de suporte

aos dispositivos de comunicação utilizados: Gigabyte GN-WBKG (IEEE 802.11.g)

e ZTE K3565-Z (3G/GPRS).

No seu desenvolvimento, optou-se por uma arquitectura de software modular com

o intuito de tornar a plataforma o mais flex́ıvel e escalável posśıvel, uma vez que

poderia ser executado em sistemas de hardware e software distintos. Nesse sentido

foram considerados os seguintes módulos:

• Gestor de RSSF (WSNengine) — Responsável pela gestão da RSSF: são im-

plementados os vários serviços e funcionalidades necessárias para a gestão das

PAD, envio de comandos e de pedidos para a RSSF e recepção de dados. É
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disponibilizado um conjunto de serviços para acesso remoto, o que permite,

através do iPAGAT, aceder e monitorizar a RSSF associada. Os dados reco-

lhidos pela RSSF e enviados ao gestor de RSSF são posteriormente inseridos

numa base de dados relacional;

• NCAP — Fornece uma interface transparente entre a RSSF e o ńıvel de gestão

de rede sobre dados heterogéneos. É constitúıdo pelos serviços IEEE 1451.0,

pela interface de comunicação IEEE 1451.5 e pela API de interface entre os

serviços IEEE 1451.0 e o gestor de RSSF. Seguindo as directrizes definidas pela

famı́lia de normas IEEE 1451, o NCAP fornece um acesso à rede segundo um

formato normalizado e que facilita o processamento dos dados heterogéneos

obtidos pelas PAD;

• Motor de agregação de dados (AGGengine) — Realiza um conjunto de primiti-

vas básicas de agregação dos dados. São implementadas as funções de cálculo

de mı́nimo, máximo e média dos dados recolhidos por cada sensor. Os dados

agregados são armazenados na base de dados para posterior disponibilização

externa através do sistema de integração de dados;

• Sistema de gestão de base de dados (DBMS — Database Management System)

— Permite gerir o repositório local de armazenamento de dados. Gerindo o

armazenamento temporário dos dados recolhidos da RSSF e os dados proces-

sados pelo motor de agregação de dados, bem como a informação necessária

para a gestão da RSSF;

• Módulo de supervisão da tensão de bateria (BATTmonitor) — Monitoriza o

estado da tensão de alimentação da bateria que fornece a energia eléctrica

necessária ao funcionamento do iPAGAT. Consiste num dispositivo exterior

de hardware que mede o valor da tensão da bateria e, através de uma das

portas série (RS-232) da plataforma de hardware, envia o valor obtido para

a aplicação BATTmonitor que preenche o respectivo campo na base de dados.

Ao mesmo tempo, se a tensão da bateria for inferior a 11 V é enviado um

comando HALT para desligar correctamente o Zeus;
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• Sistema de integração de dados — Interface de acesso entre o iPAGAT/NCAP

e o exterior. Os vários serviços disponibilizados possibilitam a gestão e moni-

torização da rede e ao mesmo tempo a disponibilização de dados (agregados

ou não) da base de dados do iPAGAT. Os serviços de dados são suportados

por um processador de pedidos QueryManager que analisa os pedidos vindos

do exterior e responde de forma adequada.

5.2 Implementação de um NCAP IEEE 1451

A implementação do NCAP seguiu as linhas orientadoras referidas nas normas IEEE -

1451.0 e IEEE 1451.5. Por questões da actual não compatibilidade entre normas,

não foram seguidas as directrizes da norma IEEE 1451.12. Foi ainda necessária a

implementação da TSI e a MCI, tendo sido desenvolvido um conjunto de métodos

considerados adequados para a comunicação entre a TSI e a camada aplicacional

(i.e., o WSNmanager). Sendo a comunicação entre os módulos WSNmanager e NCAP

realizada localmente no iPAGAT considerou-se que a implementação de uma API

de acesso entre camadas seria uma opção mais flex́ıvel e funcional.

A figura 5.13 ilustra a estrutura genérica do NCAP IEEE1451 implementado, onde se

incluem os métodos e propriedades considerados necessários ao seu funcionamento.

Como se observa na figura 5.13, a estrutura do NCAP IEEE 1451 assenta em três

blocos de classes principais: NCAP API, IEEE 1451.0 e IEEE 1451.5. As classes

do módulo NCAP API possibilitam ao gestor de rede (WSNmanager) interagir com os

serviços IEEE 1451 existentes no NCAP, enquanto que os restantes blocos imple-

mentam os serviços e funcionalidade das interfaces TSI e MCI definidas na norma

IEEE 1451.

2A norma IEEE 1451.1, tendo sido aprovada em 1999, não se adequa com as recentes normas
IEEE 1451.0 e IEEE 1451.5 aprovadas mais tarde e com um conjunto de API não compat́ıvel com
as especificações da norma IEEE 1451.1.
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Figura 5.13 – Estrutura funcional das classes que compõem o NCAP IEEE 1451, parte
integrante do iPAGAT.

Bloco de classes NCAP API

O acesso, por parte do gestor de RSSF, ao NCAP é realizado recorrendo aos métodos

definidos na classe NCAPAPI, que interage com os serviços da TSI através das classes:

AppRequest, para envio de comandos (p. ex., pedido de TEDS) para os WTIM; e

AppNotify, para notificação de dados enviados pelos WTIM.

Os métodos que constituem a classe NCAPAPI, e permitem a interacção entre o gestor

da RSSF e o NCAP, são os seguintes:

• APISendCommand — Envio de comandos para os WTIM e para os TC (iniciar

as leituras de um sensor, actualizar o estado de um actuador, entre outros);

• APIGetData — Pedido de dados a um TC de um determinado WTIM;
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• APIGetTEDS — Pedido dos TEDS a um determinado WTIM ou TC;

• APISetTEDS — Envio de TEDS para um WTIM ou TC;

• APIGetNetwork — Devolve uma lista com os vários WTIM, TC e respectivas

propriedades;

• APIConfigTIM — Inicializa o estado dos TC de um determinado WTIM;

• APIConfigureNCAP—Configura o NCAP durante a sua inicialização (definição

do número máximo de dispositivos, tempos de espera, entre outros);

• APIGetTSIinterface — Devolve um apontador para o objecto que possibilita

uma interacção directa com os serviços disponibilizados pela interface TSI;

• APITIMAnnouncement — Informa o ńıvel aplicacional que um WTIM tem in-

tenção de se registar no NCAP. Cabe ao ńıvel aplicacional validar e permitir

o registo do WTIM.

Bloco de classes IEEE 1451.0

Segundo a norma IEEE 1451.0, que descreve um conjunto de API destinadas a

facilitar a interacção entre as aplicações e os WTIM, deverá ser fornecido um con-

junto de serviços para a descoberta dos vários WTIM, acesso a transdutores, gestão

de transdutores e gestão de TEDS. As quatro principais categorias formam uma

camada de abstracção relativa ao módulo de comunicações MCI.

A classe TransducerServiceInterface, juntamente com as classes AppRequest e

AppNotify disponibilizam os serviços da interface TSI. As classes AppRequest e

AppNotify implementam parte dos serviços definidos pela norma IEEE 1451.0 que

constituem a interface TSI. Sempre que a classe NCAPAPI necessita de enviar um

comando ou pedido para a interface TSI (p. ex., pedido de TEDS a um determinado

WTIM), cria um processo associado à classe AppRequest, que fica responsável pela

sua execução e obtenção de resposta, se tal for necessário. O seu diagrama funcional

está representado na figura 5.14.



228 CAṔITULO 5. PROTÓTIPO DE UMA PLATAFORMA PARA GESTÃO DE RSSF
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Figura 5.14 – Diagrama funcional da classe AppRequest. É utilizada pela classe NCAPAPI

como API para o envio de comandos (activar um sensor, pedir os TEDS de um canal, entre
outros) para as camadas inferiores do NCAP e consecutivamente para a RSSF.

A classe AppRequest implementa os métodos:

• open — Abrir um canal de comunicação com um WTIM ou um TC;

• close — Fechar o canal de comunicação;

• readTEDS — Ler os TEDS de um WTIM ou TC recorrendo à cache de TEDS;

• readRawTEDS — Ler os TEDS de um WTIM ou TC directamente;

• writeTEDS — Enviar os TEDS para a cache e para os WTIM ou TC;

• writeRawTEDS — Enviar directo dos TEDS para os WTIM ou TC;

• sendCommand — Enviar comandos para os TC (p. ex., operate ou idle).
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A classe AppNotify é usada para processar os dados enviados pelos WTIM, através

da criação de um processo individual que é notificado aquando da chegada de novas

mensagens de dados. O seu diagrama funcional está ilustrado na figura 5.15.
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Figura 5.15 – Diagrama funcional da classe AppNotify. É utilizada para informar a classe
NCAPAPI e, por conseguinte, o gestor de rede da chegada de dados da RSSF.

Os restantes serviços definidos pela norma IEEE 1451.0 não implementados nas

classes AppNotify e AppNotify, são implementados na classe TransducerService-

Interface. Estes encontram-se divididos, consoante a sua categoria, nas classes

TimDiscovery, TransducerAccess, TransducerManager, TEDSManager, CommMa-

nager e AppCallback.

A figura 5.16 ilustra os métodos implementados pelas várias classes. Além dos

métodos definidos na norma IEEE 1451.0 a classe TransducerServiceInterfa-

ce possui o processo responsável por manter o módulo de comunicações MCI em

funcionamento e por reportar aos ńıveis superiores eventos como a chegada de men-

sagens de dados ou a ligação de um novo WTIM.
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Figura 5.16 – Métodos implementados na classe TransducerServiceInterface. Estes
definem a interface TSI de acordo com a norma IEEE 1451.0.

Por forma a estruturar toda a informação dinâmica necessária à caracterização dos

WTIM que fazem parte da RSSF foi criada a classe clsIpagat. Esta é constitúıda

por uma lista dinâmica de WTIM que armazena a informação relativa ao estado

de cada um (e dos respectivos TC), funcionando, ao mesmo tempo, como cache de

TEDS.

Bloco de classes IEEE 1451.5

O módulo de comunicações MCI fornece a interface entre os serviços IEEE 1451.0

e as funções de comunicação com os transdutores. O conjunto de API, que fazem

parte da norma IEEE 1451.5 foram implementados na classe ModuleCommunicati-

onsInterface, a partir das classes abstractas Comm, NetComm, P2PComm, NetReceive,

P2PReceive, Registration, NetRegistration e P2PRegistration. Fazem também
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parte do bloco de classes MCI IEEE 1451.5 as classes NetTwoWayClient, NetOneWay-

Publisher, NetOneWaySubscriber, NetOneWayServer, ZigBeeCommModule e RS232,

todas descritas nesta secção.

Na figura 5.17 são ilustrados os métodos implementados pela classe ModuleCommu-

nicationsInterface.
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Figura 5.17 – Métodos implementados na classe ModuleCommunicationsInterface e que
definem a interface MCI de acordo com a norma IEEE 1451.5.

Estruturalmente, a classe ModuleCommunicationsInterface é constitúıda por: mé-

todos definidos pela norma IEEE 1451.5; listas que armazenam a informação relativa

aos WTIM registados no NCAP; e processo que monitoriza continuamente os pedidos

de registo por parte de cada WTIM.

As classes NetTwoWayClient e NetOneWayPublisher, cuja estrutura é ilustrada na

figura 5.18, estão associadas ao processo responsável pelas comunicações bidirec-

cionais e unidireccionais, respectivamente, entre o NCAP e os WTIM.
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Figura 5.18 – Diagrama funcional das classes NetTwoWayClient e NetOneWayPublisher

que asseguram a troca de comandos bidireccionais e unidireccionais entre a interface MCI
(pertencente ao NCAP) e os WTIM.

Ambas as classes são utilizadas sempre que o NCAP envia uma mensagem para

a RSSF. A diferença reside no envio de comandos que não necessitam de resposta

por parte de um WTIM, ou seja, não se torna necessária a recepção do comando

SetResponse (tal como definido pela norma IEEE 1451.5) no NCAP. Funcional-

mente, a classe NetTwoWayClient, ao construir e enviar uma mensagem, associa um

identificador incremental (packetID) utilizado pelo processo interno para verificar

se a camada inferior (ZigBeeCommModule) recebeu novas mensagens com um iden-

tificador idêntico ao utilizado pela classe durante o envio. Caso se verifique uma

correspondência, as várias mensagens recebidas são adicionadas à lista BulkMsg uti-

lizada posteriormente pela camada superior (ModuleCommunicationsInterface).

Ao ser finalizada a troca de mensagens entre o NCAP e o WTIM, ou ocorra um

timeout, o processo é terminado. Este tipo de funcionamento permite que sejam

enviados para a rede vários pedidos em simultâneo.
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Já a classe NetOneWaySubscriber está associada ao processo que recebe os dados

enviados periodicamente pelos WTIM. A sua estrutura é apresentada na figura 5.19.
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Figura 5.19 – Diagrama funcional da classe NetOneWaySubscriber que permite a recepção
de mensagens enviadas pelos WTIM para a camada MCI do NCAP. As mensagens recebidas
são posteriormente encaminhadas para a camada superior (TSI).

A classe NetOneWayServer é utilizada nas comunicações bidireccionais iniciadas pelo

WTIM. Neste trabalho não foram utilizadas comunicações iniciadas pelo WTIM em

que fosse necessário o envio de resposta por parte do NCAP.

Como parte de uma estrutura modular, o módulo de comunicações é também cons-

titúıdo pelas classes ZigBeeCommModule e RS232. De modo a cumprir as especifici-

dades de uma comunicação baseada na norma IEEE 802.15.4/ZigBee, considerou-se

óbvia a definição da classe ZigBeeCommModule para lidar com as especificidades da

referida norma, mantendo a estrutura de software do NCAP independente do tipo

de tecnologia utilizada para a camada de transporte do sistema IEEE 1451. A sua

estrutura é representada na figura 5.20.
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Ao ser enviada uma mensagem pelas classes de ńıvel superior, e no caso de ser

necessária uma resposta por parte da rede, é adicionado um registo na lista WaitR-

spList constitúıdo pelo packetID e pelo endereço do WTIM, possibilitando o acom-

panhamento de mensagens com resposta pendente. Ao mesmo tempo, as mensagens

recebidas da camada inferior são processadas e armazenadas na lista RawBulkMsg

para um posterior processamento de ńıvel superior pelos processos associados ao seu

packetID, como referido anteriormente.

O módulo de comunicações (ZigBeeCommModule) é gerido por um processo respon-

sável por manter as listas de mensagens actualizadas, por gerir o coordenador de

RSSF e por verificar a chegada de mensagens. As funcionalidades de gestão disponi-

bilizadas pelo coordenador de RSSF passam pela sua inicialização/paragem e moni-

torização do estado actual, através do envio periódico de um pacote de dados com

informação relativa ao seu estado. O processo de gerir a chegada de mensagens rece-

bidas tem como principal função recolher as mensagens da classe RS232 e proceder

ao seu armazenamento temporário e local na lista RawBulkMsg, em simultâneo, são

também encaminhadas, para as camadas superiores, as mensagens de announcement

de um WTIM.

Os métodos considerados necessários para a comunicação com o coordenador de

RSSF IEEE 802.15.4/ZigBee (sink) são definidos na classe RS232, figura 5.21. As-

sociado ao envio de comandos, um processo verifica a existência de mensagens na

lista DataToSend. Este limita-se a proceder ao envio das mensagens através da

ligação f́ısica (RS-232) com o coordenador de RSSF. No mesmo sentido, associado

à recepção de mensagens, um segundo processo verifica a chegada de mensagens do

coordenador de RSSF e encarrega-se de as armazenar na lista ReceivedData. A uti-

lização das referidas listas possibilita a gestão do envio e da recepção de mensagens

a um ńıvel mais baixo das camadas que constituem o NCAP.
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Figura 5.20 – Diagrama funcional da classe ZigBeeCommModule, que armazena e reenca-
minha as mensagens recebidas da RSSF. Ao mesmo tempo, disponibiliza as funcionalidades de
baixo ńıvel (iniciar, reiniciar, verificar estado, entre outros) relativas à gestão do coordenador
de rede.

Coordenador de RSSF IEEE 802.15.4/Zigbee

O coordenador de RSSF (sink) realiza a interface entre o NCAP e a RSSF constitúıda

pelos WTIM. A figura 5.22 ilustra a arquitectura de software implementada que

assenta no SO proprietário JenOS (Jennic, UK) e na pilha protocolar ZigBee Pro.

A camada aplicacional foi desenvolvida recorrendo ao IDE de programação (Eclipse)

fornecido pelo fabricante.

O seu funcionamento é baseado num interpretador de comandos que recebe as men-

sagens enviadas pelo NCAP e responde adequadamente, segundo o protocolo de

comunicações estabelecido3. O protocolo estabelecido possibilita, no sentido NCAP

3A comunicação série entre o coordenador de rede e os restantes elementos do NCAP obedece
a um protocolo simples de comunicação, constitúıdo por um cabeçalho (2 bytes), tamanho da
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Figura 5.22 – Arquitectura de software do coordenador de RSSF IEEE 802.15.4/ZigBee.
Adaptado de Jennic (2012).

— sink, a inicialização, monitorização e paragem do coordenador ou a solicitação do

envio de um pacote de dados para a RSSF. Fazem parte das mensagens enviadas,

no sentido sink — NCAP, as mensagens relativas aos WTIM, e as mensagens de

monitorização do sink. As mensagens relativas aos WTIM podem ser leituras dos

sensores, respostas a comandos ou relativas a um novo WTIM que deseja proceder

ao seu registo no NCAP.

mensagem (1 byte), tipo de mensagem (1 byte) e pelos dados que fazem parte da mensagem
(tamanho variável).
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5.3 Módulos de gestão distribúıda de uma RSSF

Como referido anteriormente, a arquitectura de gestão de RSSF adoptada neste tra-

balho é distribúıda segundo três ńıveis lógicos. Deste modo, o ńıvel 1, implementado

nas PAD compat́ıveis com IEEE 1451 WTIM, é responsável pelas tarefas de gestão

de energia da plataforma, pela monitorização da plataforma e pela configuração dos

vários TC. O ńıvel 2, localizado no iPAGAT, é constitúıdo pelo gestor de RSSF

(WSNmanager) encarregue de inicializar o NCAP e consecutivamente monitorizar e

configurar a RSSF de acordo com as opções tomadas no ńıvel 3. Ao ńıvel dos dados,

o WSNmanager encarrega-se de os encaminhar para as respectivas tabelas do DBMS.

As tarefas de processamento dos dados são facilitadas uma vez que o NCAP fornece

os dados ao WSNmanager num formato normalizado. Na gestão remota de ńıvel 3

é utilizada a aplicação (iPAGATremoteManager) que acede aos serviços disponibi-

lizados pelas entidades pertencentes ao ńıvel 2. Esta aplicação realiza as tarefas de

monitorização e configuração dos elementos que compõem a plataforma de gestão

integrada.

As próximas sub-secções descrevem os componentes que constituem estes três ńıveis

de gestão da plataforma integrada.

5.3.1 Gestão nas plataformas de aquisição de dados

A gestão no ńıvel 1 é realizada nas PAD, onde são executadas as tarefas responsáveis

pela gestão de energia, configuração e monitorização, como ilustrado na figura 5.23.

A gestão de energia pode ser realizada localmente de uma forma automática ou

remotamente pelo utilizador da RSSF. As suas principais tarefas consistem a manter

a PAD funcional desde que exista armazenada energia suficiente.

A PAD obedece a um ciclo de funcionamento no qual passa a maior parte do tempo

num estado de baixo consumo (sleep), isto é, a maior parte dos periféricos, incluindo

o módulo rádio, encontram-se desligados. Em intervalos de tempo pré configurados,
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Figura 5.23 – Módulos de gestão existentes na PAD sMPWiNodeZ.

a plataforma abandona o estado de sleep e inicia o seu processo de funcionamento

normal: verifica a existência de pedidos do sink e responde de acordo e, caso seja

necessário, realiza um conjunto de leituras e envia-as para o sink, voltando a entrar

no estado de sleep. Durante a passagem de um estado de sleep para um estado

operacional (wake) é medido o valor da tensão da bateria que alimenta a plataforma

e caso este seja inferior a 3,6 V a plataforma volta a entrar no estado de sleep.

Este esquema de gestão possibilita que a bateria não descarregue abaixo de ńıveis

de tensão de serviço não aconselhado. Ao mesmo tempo, o estado de sleep permite

que a bateria carregue por mais tempo, caso existam as condições ambientais para

tal.

O módulo de configuração assenta sobre o dispositivo WTIM e é facilitado pela

famı́lia de normas IEEE 1451. Por si só, é posśıvel activar e desactivar um WTIM

e os respectivos TC. É também posśıvel a definição dos peŕıodos entre leituras e,

para tal, respeitando as normas IEEE 1451, foram definidos grupos de controlo. A

cada canal de sensor está associado um actuador embebido que modifica o tempo

entre leituras para o canal sensor pertencente ao grupo. Sempre que um WTIM

é registado pelo NCAP, este envia os intervalos de tempo entre leituras para os

respectivos actuadores embebidos, procedendo deste modo à inicialização dos canais
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sensores da PAD.

A estratégia de configuração dos sensores ligados à PAD passa pelos TEDS definidos

nas normas IEEE 1451.0 e IEEE 1451.5. As vantagens associadas à sua utilização

foram anteriormente referidas e proporcionam, sobretudo aos ńıveis de gestão supe-

rior, uma abstracção dos processos de calibração e de obtenção dos dados das PAD

e sensores associados num formato normalizado.

A estratégia adoptada para a monitorização realiza o acompanhamento dos seguintes

parâmetros: pacotes enviados, pacotes recebidos, elemento de rede ao qual está liga-

da, qualidade da ligação (LQI) e registos de estado referentes à norma IEEE 1451.0.

Para este efeito foi definido um grupo de monitorização, constitúıdo por um canal

sensor (Management) e respectivo canal actuador embebido (CH7: Acquisition Time)

para definir o intervalo de tempo entre envios do pacote de monitorização para o sink.

Funcionalmente, estando o canalManagement no estado operacional, é enviada para

o sink, num intervalo de tempo definido pelo respectivo actuador embebido, uma

sequência de dados que define os parâmetros monitorizados referidos anteriormente.

Desta forma torna-se posśıvel, aos ńıveis de gestão superior, centralizar a informação

recolhida e monitorizar o estado da RSSF (p. ex., detectar posśıveis anomalias) e

reagir de acordo com posśıveis poĺıticas de gestão implementadas.

5.3.2 Serviços de gestão no iPAGAT

Fazem parte do ńıvel 2 de gestão localizado no iPAGAT o WSNmanager, o NCAP

e os serviços de gestão do iPAGAT disponibilizados para o exterior. As tarefas de

gestão no ńıvel 2 consistem na monitorização centralizada das PAD e do sink, na

configuração das PAD, na gestão da energia do iPAGAT, na gestão de acessos à rede

e na disponibilização de serviços de gestão para o exterior.

O NCAP, descrito na secção anterior, é visto como uma camada de middleware que

fornece um conjunto de serviços para o WSNManager. É através deste conjunto de
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serviços e funcionalidades disponibilizadas que o WSNmanager gere a RSSF e recolhe

os dados relativos às leituras dos vários sensores. A figura 5.24 ilustra o diagrama

de módulos pelos quais o WSNmanager é responsável.

IEEE 1451

NCAP

DBComm

module

BATT

monitor

WSN

services

WSN

manager

Figura 5.24 – Módulos geridos pelo WSNmanager.

O WSNmanager é assim responsável por inicializa: o NCAP, os serviços de gestão

da RSSF (WSNservices), o sistema de supervisão da bateria (BATTmonitor) e o

módulo de comunicações com a base de dados (DBCommModule). A figura 5.25 ilustra

o diagrama de funcionamento do WSNmanager onde, continuamente, um processo

se encarrega de realizar as tarefas gerais de gestão da rede. Estas passam pela

actualização permanente do estado dos WTIM e do sink, pelo registo de alto ńıvel dos

WTIM no iPAGAT, reencaminhamento de comandos vindos do WSNservices para

o NCAP e reencaminhamento dos dados (leituras e dados de gestão) processados

pelo NCAP para a base de dados.

Os WTIM adquirem vários estados definidos em: default, quando o WTIM se

encontra registado na base de dados, mas ainda não foi adicionado ao NCAP; Idle

quando é registado no NCAP; Operate quando algum dos seus canais se encontra

operacional; e Warning, quando é detectada uma anomalia (p. ex., falha no envio
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management

data

sensor

data

dispatch

ProcessSensorData()

dispatch

ManagementData()

W
S

N
m

a
n

a
g

e
r

Thread
Run()

TimStateMonitoring()

initModules()

TimRegister()

D
B

C
o

o
M

o
d

u
le

()

dispatch

Commands()

WSNservices()

IEEE 1451 NCAP

1

2

3 3 3

4

4

Figura 5.25 – Diagrama de funcionamento do WSNmanager.

de uma mensagem). Este tipo de monitorização possibilita à aplicação remota de

gestão (iPAGATremoteManager) uma apresentação bastante intuitiva do estado geral

da rede. O estado dos WTIM é actualizado com base nas trocas de dados e comandos

entre o ZigBeeCommModule e o WTIM, enquanto que o estado do sink é actualizado

através da troca de uma mensagem periódica entre o sink e o ZigBeeCommModule.

Ao mesmo tempo, o canal de monitorização possibilita um acompanhamento per-

manente do estado dos WTIM, como referido anteriormente.

O registo dos WTIM é levado a efeito no NCAP. No entanto, a sua validação e

configuração é realizada pelo WSNmanager, de acordo com os parâmetros armazena-

dos na base de dados. Ao ser anunciado o pedido de registo por parte do NCAP,

o WSNmanager consulta a base de dados para verificar se o WTIM está configurado

e habilitado para funcionar na rede. Caso afirmativo procede-se ao seu registo no

NCAP, recolhidos todos os TEDS obrigatórios para serem armazenados na base de

dados e inicializados os vários canais com os valores pré estabelecidos (i.e., estado

e valores entre aquisições de dados). Este procedimento garante dois aspectos fun-

damentais: garante que a base de dados está sempre actualizada com os TEDS

existentes no WTIM; e garante que um WTIM, ao ser reinicializado (p. ex., falta de
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energia) é inicializado com a configuração que possúıa anteriormente.

Cabe ao WSNmanager inicializar os serviços de gestão disponibilizados ao ńıvel 3

(WSNservices). Ao mesmo tempo é da sua responsabilidade responder a pedidos

efectuados de ńıvel 3 e reencaminhar esses mesmos pedidos, caso se torne necessário,

para o NCAP e por conseguinte para a RSSF.

Do ponto de vista da gestão dos dados, o WSNmanager é notificado da chegada

de novos dados vindos da RSSF através do NCAP. Nesse sentido, a sua tarefa é

armazenar os dados nas tabelas implementadas para o efeito, recorrendo ao módulo

de comunicações com a base de dados.

As funcionalidades de configuração disponibilizadas pelo sistema de gestão no ńıvel

2 passam pela pesquisa, inicialização, envio de comandos e registo dos WTIM de

acordo com o definido na base de dados e pela aplicação remota de gestão.

Da monitorização no ńıvel 2 fazem parte integrante os dados dinâmicos recolhidos

da RSSF e que possibilitam a caracterização de toda a rede. No entanto, um con-

junto mais alargado de dados estáticos de gestão são também armazenados na base

de dados. Estes, em conjunto com os TEDS, caracterizam o software e hardware

utilizado pelos vários componentes, fazendo parte dessa informação: as versões de

software e hardware utilizadas por cada PAD, pelo sink e pelo iPAGAT; as res-

pectivas coordenadas geográficas; os parâmetros iniciais do NCAP (p. ex., número

máximo permitido de WTIM); entre outros parâmetros de interesse para a gestão

da plataforma integrada.

Do ńıvel de gestão 2 fazem ainda parte os web services (WSNservices) disponibi-

lizados para acesso remoto ao iPAGAT. A utilização de web services facilita a co-

municação entre diferentes tipos de aplicações segundo um formato normalizado. A

troca de objectos (previamente binarizados) entre a aplicação iPAGATremoteManager

e os WSNservices é realizada através de serviços descritos em XML.
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5.3.3 Gestão remota da RSSF

O ńıvel de gestão 3 possibilita uma gestão remota do iPAGAT (de um ou de vários) e

dos seus componentes. Para o efeito foi desenvolvida a aplicação iPAGATremoteMa-

nager, que acede aos serviços disponibilizados pelo ńıvel 2 (WSNservices) e permite

realizar um conjunto de tarefas de gestão que passam pela monitorização em tempo

útil da RSSF, pela sua configuração e pela elaboração de históricos de ocorrências

entre outras. A figura 5.26 ilustra o seu aspecto geral.

Figura 5.26 – Aspecto geral da aplicação iPAGATremoteManager, que permite a gestão
remota de gateways iPAGAT e RSSF associadas.

Inicialmente, e após realizado o processo de login com o iPAGAT, a janela prin-

cipal (AppVisual) apresenta, de uma forma sucinta, os elementos que compõem a

plataforma integrada de gestão, e onde podem também ser acompanhadas as trocas

de informação entre a aplicação e o iPAGAT, bem como os incidentes ocorridos na
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RSSF.

Pretendeu-se dotar a aplicação iPAGATremoteManager de caracteŕısticas de inter-

acção, que proporcionassem ao utilizador uma interface amigável e de fácil per-

cepção. Estruturalmente, a aplicação é baseada numa árvore onde todos os compo-

nentes do iPAGAT podem ser acedidos facilmente, figura 5.27.

WTIM com anomalia

iPAGAT/NCAP

Canal em operate

Canal em idle

WTIM operacional

WTIM não configurado

Router

TEDS

do WTIM

TEDS

de canal

Figura 5.27 – Estrutura em árvore dos elementos da RSSF associados a um iPAGAT.

A árvore de dispositivos permite uma interacção intuitiva com o iPAGAT, com o

NCAP, com os WTIM e respectivos TC, bem como com os vários TEDS configurados

nos WTIM e nos TC.

A topologia da rede é apresentada ao utilizador (frmNetwork) com recurso a peque-

nas formas geométricas (cone e esfera) sobre um mapa 3D baseado na API World

Wind (Nasa, 2011). Um cone vermelho representa o iPAGAT, enquanto um con-

junto de esferas representam os WTIM (diferentes cores traduzem o seu estado). Ao

mesmo tempo e utiliza um conjunto de semi rectas, entre os vários elementos da

RSSF, que representam as diferentes ligações rádio entre os dispositivos. Diferentes

cores possibilitam uma melhor compreensão do estado das ligações (p. ex., a cor
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azul indica que não existem anomalias, enquanto a cor preta indica uma perda de

ligação com o dispositivo). A janela de monitorização da rede é apresentada em

maior detalhe figura 5.28.

Figura 5.28 – Interface de monitorização da topologia e propriedades da RSSF.

Ao seleccionar um WTIM é apresentado um conjunto de informação que descreve as

principais caracteŕısticas do mesmo (endereços de rede, localização geográfica, etc.).

Ao mesmo tempo é também posśıvel a visualização dos últimos dados recebidos

relativos à informação de gestão dinâmica (p. ex., pacotes enviados e recebidos).

É ainda posśıvel observar, no caso do sink, a quantidade de bytes enviados e recebidos

relativos a um peŕıodo temporal. No caso dos WTIM é posśıvel acompanhar, para

além dos pacotes de dados enviados e recebidos, o ńıvel de tensão da bateria e

o indicador de qualidade de ligação. Associado à possibilidade de configuração do

peŕıodo de envio dos dados de gestão é também posśıvel acompanhar em tempo útil,
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sob a forma de um gráfico, os mesmos parâmetros, bem como gerar um relatório

CSV com os valores observados. A figura 5.29 ilustra a interface (frmMonitoring)

de monitorização dos dados dinâmicos de um WTIM.

Figura 5.29 – Interface de monitorização de um WTIM. Fazem parte dos parâmetros ap-
resentados: o tráfego de dados, a tensão da bateria e o indicador de qualidade da ligação
(LQI).

Já ao ńıvel da configuração é posśıvel a configuração do iPAGAT (frmIpagatConfig),

dos WTIM (frmTimConfig), e das zonas de monitorização (frmZones), utilizadas

pelo sistema de agregação de dados.

A interface frmIpagatConfig, ilustrada na figura 5.30, possibilita a visualização

de todos os parâmetros que caracterizam o iPAGAT e, em simultâneo, a sua con-

figuração.
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Figura 5.30 – Interface de configuração do iPAGAT, do NCAP e do sink.

Para além da informação espećıfica do iPAGAT é posśıvel observar e configurar a

informação relativa ao NCAP e ao sink. Algumas funcionalidades como a visuali-

zação das coordenadas geográficas através de um mapa e a utilização de caixas de

texto coloridas tornam a apresentação visual do estado do iPAGAT mais agradável

e funcional.

Relativamente aos WTIM, a interface frmTimConfig, ilustrada na figura 5.31, per-

mite a visualização dos parâmetros que caracterizam um WTIM e os seus TC, bem

como a sua configuração. A informação apresentada refere-se, para além das pro-

priedades do WTIM (endereços de rede do WTIM, localização geográfica ou data do
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último contacto), aos TEDS do WTIM e aos TEDS do TC seleccionado. É também

posśıvel visualizar todos os TEDS obrigatórios definidos pelas normas IEEE 1451.0

e IEEE 1451.5. Uma funcionalidade dispońıvel permite o envio de TEDS para um

WTIM ou para um canal espećıfico, bem como a activação (estado operate) ou

desactivação (estado idle) de um canal ou o envio do intervalo de tempo entre

aquisições.

Figura 5.31 – Interface de configuração dos WTIM e dos TC. As possibilidades de con-
figuração passam pelo envio de comandos e TEDS para um WTIM e para os respectivos
canais.

As zonas de monitorização podem ser configuradas pela interface frmZones, ilustrada

na figura 5.32. Estão ao dispor do utilizador as funcionalidades genéricas de criação,

edição e remoção de uma zona. Funcionalmente, um determinado WTIM pode,

inclusive, pertencer a zonas diferentes.
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Figura 5.32 – Interface de configuração das zonas de monitorização. Estão ao dispor do
utilizador as funcionalidades genéricas de criação, edição e remoção de uma zona.

5.4 Recolha e agregação de dados

Uma das principais tarefas do sistema de gestão de dados, se não a principal é, de

forma simplista, a de recolher os dados de cada sensor e proceder ao seu encaminha-

mento para a base de dados. No entanto, este processo envolve várias etapas prévias:

aquisição dos dados, processamento e conversão em unidades SI por parte do WTIM

e encaminhamento na rede através de técnicas de múltiplo salto para o sink. Já no

sink, os dados atravessam as várias camadas que formam o NCAP até chegarem ao

WSNmanager que os insere na base de dados. Associado aos dados armazenados são

também inseridos os campos que possibilitam a localização geográfica e temporal do

valor armazenado, bem como as respectivas unidades SI.

O processo de recolha de dados e posterior preenchimento da base de dados é ilustrado

na figura 5.33.

Nas secções seguintes abordam-se os vários subsistemas envolvidos neste processo.
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Figura 5.33 – Ilustração do processo de recolha dos dados adquiridos pela RSSF e posterior
armazenamento na base de dados.

5.4.1 Sistema de gestão de base de dados

O DBMS assenta numa base de dados denominada zeusdb1451 e desenvolvida em

MySQL. Encontra-se dividida segundo três grupos principais de tabelas de informa-

ção: tabela de leituras de dados da RSSF, tabela de dados agregados pelo motor de

agregação de dados e tabelas de informação relativa à gestão da RSSF (subdividido

em monitorização e configuração). Um quarto grupo de tabelas auxiliares comple-

mentam a base de dados relacional. A figura 5.34 ilustra os três principais grupos

que compõem a base de dados relacional.

Grupo de leituras

A tabela sensordata constitui o grupo de leituras de dados da RSSF. A sua função

é armazenar os dados recolhidos de cada sensor, correspondendo cada uma das

entradas a uma leitura. Associado ao valor da leitura (Value), em unidades SI,

está a informação relativa à contextualização geográfica e temporal (Coordinates e

TimeStamp respectivamente), bem como os campos UnitsId para representação das
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Figura 5.34 – Principais grupos de tabelas da base de dados. Esta encontra-se dividida
segundo três grupos principais de tabelas de informação: tabela de leituras de dados da RSSF,
tabela de dados agregados pelo motor de agregação de dados e tabelas de informação relativa
à gestão da RSSF (sub-dividido em monitorização e configuração).

unidades de medida, e o campo relativo ao canal de aquisição de dados (ChannelId).

Esta tabela alimenta periodicamente o motor de agregação de dados constituindo

um repositório local de dados que por sua vez representa um histórico para consultas

através do sistema de integração de dados.

Grupo de dados agregados

A tabela que constitui o grupo de dados agregados é denominada de aggdata. A

sua função é armazenar o resultado produzido no motor de agregação de dados.

Cada linha corresponde aos dados agregados durante o peŕıodo de um dia para

um determinado sensor. São armazenados o último valor recolhido (LastValue)

e respectivo timestamp (LastValueHour), o máximo, média e mı́nimo diário (Max,

Average e Min), e respectivos timestamp para o mı́nimo e o máximo (MaxHour e

MinHour). Além dos campos descritos é também armazenada informação relativa à

localização geográfica, unidades SI e relativa ao canal que realizou a aquisição.

Grupo de gestão

As tabelas pertencentes ao grupo de gestão permitem ao gestor de RSSF monitorizar

e configurar a rede, constituindo a MIB de toda a plataforma integrada de gestão.



252 CAṔITULO 5. PROTÓTIPO DE UMA PLATAFORMA PARA GESTÃO DE RSSF

Subgrupo de monitorização

O subgrupo de monitorização, formado pelas tabelas monitoring, monitoringhis-

tory, armazena a informação que possibilita a caracterização do estado da rede num

determinado momento (i.e., topologia, pacotes enviados e recebidos, ńıveis de tensão

de bateria das PAD e timestamp da última ligação). A tabela incidents armazena

posśıveis anomalias e ocorrências detectadas pelo gestor de rede (p. ex., falhas na

comunicação de uma PAD). A tabela monitoring é de consulta rápida onde cada

linha representa as caracteŕısticas de uma PAD e também do coordenador de RSSF.

Já a tabela monitoringhistory armazena o histórico de cada pedido à rede pelo

sistema de gestão de RSSF, fornecendo assim um histórico da evolução da rede e

dos elementos que a constituem. O conjunto de tabelas do grupo de monitorização

armazena a informação dinâmica relativa à gestão da RSSF.

Subgrupo de configuração

O subgrupo de configuração é constitúıdo pelas tabelas ipagat, ncap, channels e

tims. Genericamente, a informação armazenada representa os parâmetros de con-

figuração do iPAGAT, do NCAP IEEE 1451, dos WTIM e dos respectivos canais,

correspondendo à informação estática da rede e dos elementos que a constituem.

A tabela relativa ao iPAGAT contém os seus parâmetros, tais como, o nome, uma

breve descrição e as coordenadas geográficas. A tabela relativa ao NCAP contempla

as propriedades de cada um dos elementos IEEE 1451, desde o coordenador ZigBee,

o módulo de comunicações (MCI) e a interface de serviços de transdutores (TSI). A

tabela de WTIM e de TC caracteriza cada uma das PAD e respectivos canais. São

armazenados os vários TEDS de acordo com a famı́lia IEEE 1451, os endereços se-

gundo a norma IEEE 802.15.4/ZigBee, as coordenadas geográficas de implementação

do WTIM, tipos de sensores utilizados por canal e respectivas unidades SI, entre

outros parâmetros de interesse para o sistema de gestão.
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Tabelas auxiliares

Um quarto grupo de tabelas auxiliares, descritas em seguida, serve de suporte às

tabelas principais e à parametrização de algumas funcionalidades.

Na tabela config são armazenados tempos relativos aos ciclos de manutenção da

base de dados e os endereços IP utilizados na comunicação entre módulos perten-

centes ao iPAGAT.

As tabelas utilizadas como suporte às tabelas principais são: utilization para des-

crever a utilização dada a um determinado canal (Air Temperature ou TIM Battery

voltage, entre outros); units para armazenar a informação que descreve as unidades

SI dos dados recolhidos por cada um dos canais; sensortypes para descrever o

tipo de sensor associado a um canal do tipo sensor (LM50, Internal, entre outros);

timstates para armazenar uma descrição do estado funcional de um WTIM (p. ex.,

Idle, Operate e Warning); incidentetype para descrever o tipo de incidente ocor-

rido (p. ex., Management para incidentes reportados pelo sistema de gestão, ou User

para incidentes reportados por um utilizador); users para armazenar a informação

que identifica os vários utilizadores habilitados para interagir com o iPAGAT.

O conjunto de tabelas zones, zone tim, foi implementado para fornecer um futuro

conjunto de funcionalidades ao motor de agregação que possibilitam a classificação

das PAD por zonas de gestão agŕıcola a um ńıvel local. Esta classificação possibilita

funcionalidades de agregação no local baseadas em zonas de gestão agŕıcola, sem a

necessidade de envio das leituras de dados dos sensores para ńıveis de processamento

superiores. Torna-se assim posśıvel agregar, por exemplo, o valor da temperatura

ambiente numa área de cultivo espećıfica.

Por fim, as tabelas people zone e people referem-se a um ponto importante rela-

tivo ao acesso às leituras realizadas, ou seja, determinam o grupo de utilizadores

habilitados para aceder aos dados recolhidos da RSSF e o tipo de acesso concedido.

A figura 5.35 apresenta uma visão completa da estrutura de tabelas que formam a

base de dados.
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Acesso à base de dados

Um conjunto de classes foi implementado em cada um dos módulos que constituem a

plataforma de gestão, formando uma biblioteca (API) constitúıda por um conjunto

de métodos que facilitam o acesso às várias tabelas da base de dados por parte dos

vários módulos do iPAGAT. Os principais métodos e classes utilizados para interagir

com o sistema de gestão da base de dados são resumidamente apresentados na figura

5.36.

clsDBCommModule

InsertNewSensorData()

InsertNewTim()

InsertTimManagementData()

InsertIpagatMonitorData()

nsertTimConnectTime()

InsertIncident()

UpdateTimInfo()

UpdateNcapzbLastConnect()

GetMonitoringData()

GetMonitoringDataHistoryByDevice()

GetIpagatData()

GetTimsByIpagat()

GetChannelsByTim()

GetHardwareInfoByIpagat()

GetTimByTimId()

GetTimIdByActualId()

GetChannel()
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Figura 5.36 – Conjunto de métodos utilizados pelas classes que interagem directamente
com o sistema de gestão da base de dados (DBMS).

5.4.2 Funções básicas de agregação de dados

A inclusão das funções de agregação de dados no local, junto à RSSF, introduz

vantagens ao ńıvel da disponibilização de dados para um posśıvel sistema de in-

tegração. O motor de agregação implementa as funcionalidades de agregação das

leituras de cada sensor, num intervalo de tempo configurável, relativas ao peŕıodo

de um dia de recolha. Considerando por exemplo um WTIM configurado para reco-

lher leituras de 15 em 15 minutos da temperatura ambiente, o motor de agregação
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pode ser configurado para agregar as leituras recolhidas de duas em duas horas

durante um dia. No final do dia o motor de agregação agregou o equivalente a 96

leituras num único resultado que sumariza todas as leituras. O intervalo de tempo

entre agregações de dados é definido pelo campo AggDataCycleTime da tabela de

configurações (config).

A classe, denominada AGGengine implementa os vários estados do motor de agre-

gação. Um conjunto auxiliar de classes ajuda no acesso à base de dados e no pro-

cessamento dos dados. O seu diagrama funcional foi pensado para ser simples e de

modo a fornecer três funções básicas de agregação de dados: o cálculo do máximo;

do mı́nimo; e da média, relativa a cada parâmetro monitorizado.

Sendo baseado em estados, estes realizam as tarefas de configuração do motor de

agregação que passam por: construção da query para acesso e obtenção dos dados

da tabela sensordata; cálculo das primitivas de agregação; inserção ou actualização

da tabela aggdata; manutenção da tabela sensordata; e no caso da activação do

sistema de alertas, notificação da existência de novos dados.

Salienta-se que as leituras existentes na tabela sensordata são áı mantidas por um

peŕıodo configurável de 1 até 30 dias. É da responsabilidade do motor de agregação

eliminar as leituras com um timeStamp que ultrapassa o peŕıodo de dias definido.

O campo BdMaintenanceCycleHour da tabela de configurações define o peŕıodo de

dias em que os dados são mantidos na tabela sensordata (por defeito sete dias).

A figura 5.37 ilustra os vários estados de funcionamento do motor de agregação.

O primeiro estado, UpdateConfigurationDb é responsável pela actualização dos

parâmetros AggDataCycleTime e BdMaintenanceCycleHour. O estado GetChannels-

List constrói uma lista com os vários canais que, a cada dia, fornecem dados para

a tabela sensordata. O estado GetDataFromDb encarrega-se de executar as várias

query SQL com as primitivas de agregação e armazenar os dados numa lista de objec-

tos que facilitam o posterior armazenamento dos dados. Para as leituras dispońıveis

é calculado o valor máximo, mı́nimo e médio. A listagem 5.2 apresenta como e-

xemplo uma query utilizada para o cálculo do valor máximo de temperatura do ar
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(identificador de canal 25) e respectivo timestamp, referentes ao dia 12-1-2012.

A
G
G
e
n
g
in
e

Thread

Run()

GetChannelList()

GetDataFromDb()

UpdateConfigura!onDb()

SaveAggDataToDB()

DatabaseMaintenance()

Wait()

SendAlert()

Figura 5.37 – Diagrama de estados do motor de agregação.

Listagem 5.1: Exemplo de query SQL utilizada para a obtenção do valor máximo

de temperatura do ar e respectivo timestamp de um canal (25) referente ao dia

12-1-2012.

SELECT MAX( value ) as max , timestamp

FROM sensordata

WHERE channe l id=25

AND TimeStamp BETWEEN ’2010−1−12 ’ AND ’2010−1−13 ’

O cálculo das funções básicas de agregação de dados ocorre no DBMS, onde os dados

existentes relativos a cada canal são agregados segundo as instruções da query SQL.

Posteriormente, o estado SaveAggDataToDB realiza as tarefas de armazenamento

dos valores agregados na base de dados. No caso da existência de um serviço de

alertas, o estado SendAlert notifica o sistema de alertas da existência de dados

novos. Por fim, cabe ao estado DatabaseMaintenance eliminar as leituras exis-

tentes na tabela sensordata que ultrapassam o peŕıodo de dias definido pelo campo

BdMaintenanceCycleHour.

A cada dia é inserido um novo registo na tabela aggdata que representa os dados

agregados de cada canal pertencente às várias PAD existentes na rede. Ao longo do

dia, e no intervalo de tempo configurado, o motor de agregação verifica a existência
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de novas leituras na tabela sensordata; caso sejam encontradas leituras novas, rea-

liza novamente o processamento das funções básicas de agregação de dados aggdata,

actualizando também os respectivos tempos de ocorrência.

A tabela aggdata fornece um suporte de armazenamento para os valores do máximo,

mı́nimo, último valor adquirido e respectiva informação temporal e espacial, da

média, do canal onde foi realizada a leitura e por fim as unidades e respectiva

utilização dada ao canal. O campo relativo ao canal e à sua utilização é importante

para um posterior processamento por zona ou por grandeza.

Aplicações ou entidades exteriores à rede podem, também elas, realizar funções de

agregação através dos dados armazenados na tabela sensordata. Para tal, deverão

enviar um pedido de dados à camada de serviços de query de dados. No entanto, para

diversas aplicações de monitorização, a informação obtida pelo motor de agregação

permite uma sumarização dos parâmetros medidos pela RSSF e pode ser obtida

mais uma vez pelos serviços de query de dados. A vantagem reside no facto de

os dados já se encontrarem agregados, evitando um processamento posterior e o

envio de informação redundante e, acima de tudo aumento de tráfego eventualmente

desnecessário.

5.5 Resultados experimentais

Durante o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas duas versões de PAD

(MPWiNodeZ e sMPWiNodeZ), com diferentes aplicações de software, que se difer-

enciam na forma como é realizada a interface entre o iPAGAT e a RSSF. Inicial-

mente, as plataformas MPWiNodeZ formavam uma RSSF baseada apenas na norma

IEEE 802.15.4/ZigBee, onde os processos de configuração da rede eram baseados

num conjunto de regras, descritos em Morais et al. (2008a). Estas possibilitavam

a activação e desactivação de canais, a alteração dos intervalos entre aquisições

de cada sensor, entre outros parâmetros de interesse. A RSSF, denominada de
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MPZ3WirelessNetwork, consistiu num conjunto de plataformas MPWiNodeZ colo-

cadas numa das vinhas da UTAD. Os dados adquiridos pelos vários sensores, tem-

peratura do ar, humidade relativa e radiação solar, foram recolhidos por uma estação

base interligada com o coordenador de rede IEEE 802.15.4/ZigBee. A sua função,

para além de enviar os dados recolhidos para a estação base, assente num PC (Per-

sonal Computer), consistiu em distribuir as regras pela rede. Na estação base, um

conjunto de aplicações, desenvolvidas na linguagem Java, armazenavam os dados

numa base de dados e disponibilizando-os para o exterior através de serviços desen-

volvidos em linguagem PHP.

Posteriormente à fase de testes, a estação base foi substitúıda pela plataforma Zeus.

Para o efeito, procedeu-se à transferência de todas as aplicações, serviços e base

de dados para a plataforma Zeus. O trabalho desenvolvido com as plataformas

MPWiNodeZ encontra-se publicado em: Morais et al. (2008a), Morais et al. (2008b),

Cunha et al. (2010) e Peres et al. (2011).

Com a introdução do conjunto de normas da famı́lia IEEE 1451, foi necessário refazer

parte dos componentes de software de modo a suportarem a comunicação com as

PAD sMPWiNodeZ. Para o efeito, o WSNmanager foi alterado de modo a interagir

com o NCAP e a base de dados foi redesenhada para assegurar o armazenamento da

informação necessária para a gestão e monitorização da RSSF segundo o conjunto

de normas IEEE 1451. O trabalho descrito anteriormente neste caṕıtulo ilustra e

descreve a plataforma de gestão integrada para RSSF baseada nas normas IEEE 1451

e que incorpora as PAD sMPWiNodeZ.

Durante o processo de migração das aplicações que constituem o iPAGAT do PC,

dotado de maior capacidade de processamento, para o SBC Zeus surgiram muitos

problemas de desempenho no funcionamento das aplicações. Foram identificados

atrasos de execução em vários dos módulos de software, devidos a aspectos de pro-

gramação que foi necessário optimizar. A optimização focou-se nas consultas SQL à

base de dados, na redução dos tempos de espera existentes nos processos (threads),

na optimização dos ciclos de repetição que lidam com tabelas de mensagens, bem

como na criação de processos adicionais para a realização de algumas das tarefas.
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Numa fase final deste trabalho, o SBC Zeus foi substitúıdo pelo SBC Raspberry Pi.

A opção foi tomada por questões de desempenho, consumo de energia e custo de

cada unidade. O custo de aquisição para o ano de 2008 do SBC Zeus rondou os

1500e. Actualmente o SBC Raspberry Pi pode ser adquirido por aproximadamente

40e. Em termos de memória ambos disponibilizam 256 MB. No entanto, ao ńıvel da

capacidade de processamento, enquanto que o SBC Zeus assenta num core a 520 MHz

com arquitectura ARMv5, o Raspberry Pi possui um core de baixo consumo ARM11

a 700 MHz.

A figura 5.38 ilustra os dispositivos de hardware utilizados para os vários testes em

laboratório do iPAGAT e da RSSF. São ilustradas ambas as versões de hardware

do iPAGAT (Zeus e Raspberry Pi), o coordenador de rede IEEE 802.15.4/ZigBee,

o módulo de gestão da bateria do iPAGAT e as PAD sMPWiNodeZ.

NCAP/iPAGAT
(Raspberry Pi SBC)

NCAP/iPAGAT
(Zeus SBC)

Módulo de gestão da 

alimentação do iPAGAT

sMPWiNodeZ
(IEEE 1451 WTIM)

Coordenador de RSSF
IEEE 802.15.4/ZigBee

Sistemas de recolha 

de energia

Sensores e Interface 

para sensores analógicos

Interfaces sem fios

com a internet

Figura 5.38 – Fotografia dos dispositivos utilizados para ensaio do iPAGAT e da RSSF.
Podem ser visualizadas as duas versões de hardware do iPAGAT (Zeus e Raspberry Pi), o
módulo de gestão de alimentação do iPAGAT, o coordenador de rede IEEE 802.15.4/ZigBee
e as PAD sMPWiNodeZ.
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5.5.1 Inicialização e manutenção da rede

Com o desenvolvimento dos WTIM surgiu a necessidade de construir os TEDS

requeridos para identificar quer o próprio WTIM, quer cada um dos canais a ele as-

sociados. Não existindo na altura, e até ao momento, nenhuma ferramenta acesśıvel

que possibilite a construção e validação de TEDS foi desenvolvida a aplicação de

suporte TEDSmanager (Matos et al., 2012). A figura 5.39 ilustra a interface com o

utilizador da aplicação TEDSmanager. Esta permite a construção dos vários TEDS

especificados pelas normas IEEE 1451 de uma forma prática e simples através da

selecção de valores e parâmetros segundo uma lista de opções dispońıveis. Uma base

de dados serve de suporte para armazenamento de todas as opções dispońıveis e para

o armazenamento de projectos estruturados, constitúıdos pelos TEDS dos vários

WTIM. Depois de criados, os TEDS podem ser validados segundo um conjunto de

regras baseadas nas especificações IEEE 1451.

O software do NCAP foi desenvolvido com o intuito de o tornar num componente

robusto e que suportasse a execução de várias tarefas concorrentes ao mesmo tempo.

A utilização de processos (threads) e de listas partilhadas, possibilitou um desem-

penho superior do NCAP, senśıvel, por exemplo, no processo de registo dos WTIM.

Foi testado e validado com sucesso o processo de registo simultâneo de vários WTIM

no NCAP. A figura 5.40 ilustra os vários estados de funcionamento do NCAP.

Ao ser iniciado, o NCAP obtém as suas configurações iniciais da base de dados

(tempos de espera, numero máximo de WTIM, entre outros). É iniciada a API com

os serviços IEEE 1451.1, IEEE 1451.0, bem como o módulo de comunicações IEEE

1451.5. O passo seguinte consiste na inicialização do sink e posterior registo do

módulo de comunicações no NCAP. Findo este processo, a PAN ZigBee encontra-se

activa e pronta a aceitar novos elementos de rede. Depois de registado o módulo

de comunicações no NCAP, este encontra-se no modo activo e a aguardar pelo

announcement de novos WTIM. O NCAP é notificado do pedido de registo de um

WTIM pela stack ZigBee que se encarrega de atribuir um endereço IEEE 802.15.4 ao

novo WTIM. O processo de registo do módulo de comunicações e de announcement
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Figura 5.39 – Aplicação de suporte ao desenvolvimento e validação de TEDS
(TEDSmanager), publicado em Matos et al. (2012).

de um WTIM é ilustrado na figura 5.41.

Ao ser processado o pedido de registo, o NCAP consulta a base de dados para

validação de um WTIM e caso o mesmo seja validado, procede-se ao registo do

WTIM no NCAP e ao pedido de todos os TEDS existentes no WTIM (METATEDS,

NAMETEDS, e PHYTEDS). Para cada WTIM são requisitados os METATEDS,

os PHYTEDS e os NAMETEDS, para cada canal configurado no WTIM são pe-

didos os TEDS de canal, os NAMETEDS e os TEDS de calibração caso existam.

Constatou-se que o processo de registo de um WTIM e pedido dos TEDS demora

aproximadamente 45 segundos a ser completado, considerando a PAD sMPWiNodeZ

com 8 canais (quatro sensores e quatro actuadores). Os TEDS recolhidos permitem

a identificação do WTIM e de todos os canais e unidades associadas que o con-

stituem. Caso um WTIM announcement seja motivado por uma religação da PAD
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Figura 5.40 – Diagrama de estados de funcionamento do NCAP.
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Figura 5.41 – Diagrama temporal relativo ao registo do MCI e de registo de um WTIM.
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é verificado se o respectivo WTIM possúıa algum canal em operate e procede-se à

sua activação de uma forma automática. A figura 5.42 ilustra o processo de pedido

de TEDS a um WTIM.

Net

Comm

Net

TwoWay

Client

ZigBee

Comm

Module RS232

NCAP

API

cacheRawBulkMsg()

Pedido
de TEDS

open(!mId,channelId,transCommId)

open(destId,twoWay,maxPayloadLen,commId)

readTeds(transCommId,!meout,tedsType,teds)

writeMsg(commId,!meout,payload,last,msgId)

sendRequest()

sendCommModuleRequest()

sendRS232Request()
SET

SETRSP

cacheRawBulkMsg()

cacheRawBulkMsg()

sendRsp()

SET

resposta

sendCommModuleRequest()

sendRS232Request()
SETRSP

no!fyRsp()
readRsp()

close()
close()

WTIM
(sMPWiNodeZ)

O NCAP pede os TEDS a um determinado WTIM 

Figura 5.42 – Diagrama temporal relativo ao pedido de TEDS a um WTIM.

Os serviços disponibilizados pela API IEEE 1451.1 do NCAP, permitem o envio de

comandos e TEDS para um WTIM e a recepção de TEDS de um WTIM. Entre

outras opções, os comandos IEEE 1451 possibilitam a colocação de um determinado

TC no estado de operate, habilitando as aquisições do respectivo sensor e posterior

envio da leitura por parte de um WTIM associado para o NCAP. A figura 5.43

ilustra o processo de envio de um comando para um WTIM com o qual é posśıvel

colocar um canal no estado operate ou definir o intervalo de tempo entre aquisições

de dados. O processo de configuração de um canal de dados para o envio de dados



5.5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 265

consiste na activação (colocação em estado de operate) dos dois canais (sensor

e actuador embebido) descritos anteriormente. O NCAP ao receber novos dados

efectua o seu processamento e armazenamento na base de dados.

WTIM
(sMPWiNodeZ)

Net
Comm

Net
OneWay
Client

ZigBee
Comm
Module RS232

NCAP
API

cacheRawBulkMsg()

open( mId,channelId,transCommId)

open(destId,twoWay,maxPayloadLen,commId)

sendCommand(transCommId, meout,cmdClassId,cmdFunc onId,inArgs,outArgs)

writeMsg(commId, meout,payload,last,msgId)

sendRequest()

sendCommModuleRequest()

sendRS232Request()
SET

SETRSP

close()
close()

O NCAP envia um comando genérico para um WTIM em par cular

Figura 5.43 – Diagrama temporal relativo ao processo de envio de um comando para um
WTIM.

Depois de configurado, um canal de um WTIM pode proceder à leitura do sensor

que lhe está associado em intervalos de tempo regulares. Um WTIM envia uma

mensagem com os dados segundo os formatos IEEE 1451 e IEEE 802.15.4/ZigBee

para o sink, que se encarrega de notificar as camadas superiores do NCAP para um

posterior armazenamento na BD. A figura 5.44 ilustra o processo de recepção de

leituras no NCAP.

Por forma a assegurar um funcionamento sem falhas, os elementos do NCAP e da

RSSF são monitorizados através do módulo de manutenção (NCAPmaintenance).

Em intervalos de tempo regulares é actualizado o estado do sink. Recorrendo ao
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Figura 5.44 – Diagrama temporal relativo ao processo de recepção de leituras de dados de
um WTIM.

protocolo de comunicação estabelecido é posśıvel ao NCAP obter, além da quanti-

dade de dados enviados e recebidos, o estado do sink. No mesmo sentido, é também

verificada a validade temporal das mensagens, armazenadas nas filas de espera tem-

porárias, relativas à troca de dados e comandos com os WTIM e dáı aferir o seu

estado.

De uma forma resumida, o processo de inicialização dos WTIM consiste nas seguintes

fases: localização dos WTIM, realizada segundo o protocolo ZigBee; registo dos

WTIM no NCAP; identificação de um WTIM e dos respectivos canais através do

envio dos respectivos TEDS para o NCAP; configuração dos canais de aquisição de

dados através da sua activação e atribuição do intervalo de tempo entre leituras.

Finalizado o processo de inicialização dos WTIM, estes encontram-se configurados

e preparados para a troca de dados com o NCAP.

A monitorização da rede é assegurada através da activação do canal de gestão (Man-

agement). A sua activação permite a recolha dos parâmetros necessários para a

monitorização da rede. É também posśıvel a recolha de informação relativa ao
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estado de cada canal, recorrendo ao comando IEEE 1451 especificado para o efeito.

O protocolo de gestão baseia-se na activação do canal de gestão e na recolha periódica

de dados de gestão associados ao coordenador de rede. A associação de elementos

do tipo router em árvore é comunicada ao coordenador pelos próprios, através do

envio do seu endereço de rede e do endereço do elemento de rede ao qual se associou.

Esta informação é posteriormente utilizada na elaboração do mapa de topologia da

rede.

As funcionalidades de monitorização da RSSF geram um histórico com os vários

incidentes detectados pelo gestor da rede. Este histórico pode ser acedido através

da aplicação de gestão remota através de um ficheiro no formato PDF. A t́ıtulo de

exemplo, foram registados incidentes como a falta de comunicação de um determi-

nado WTIM ou como o instante em que o mesmo se associou novamente à rede.

Este histórico permite a detecção de problemas associados às PAD, tais como a

necessidade de utilização de elementos do tipo router para expandir o alcance da

rede. É também posśıvel a detecção da tentativa de associação de elementos não

registados na base de dados. A figura 5.45 exemplifica um relatório de incidentes.

Um serviço de envio de emails foi implementado para um constante acompanhamento

da ocorrência de anomalias no iPAGAT ou nas PAD. A figura 5.46 apresenta uma

notificação enviada via email que indica uma anomalia numa das PAD, possivelmente

ocasionada por um baixo ńıvel de tensão da sua bateria.

5.5.2 Sistema de integração de dados

O sistema de integração estabelece uma interface transparente de serviços sobre os

dados e configurações do iPAGAT. Os serviços disponibilizados fornecem um acesso

aos dados a partir do exterior através do envio de pedidos (queries) e disponibi-

lizam um acesso remoto para gestão da plataforma integrada de gestão de RSSF.

No âmbito deste trabalho foram implementados os serviços considerados necessários
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UTAD Campus WSN incidents list 
Placed at Utad Campus. Monitoring: vineyard, greenhouses, 

environment, water resources. 

Coordinates 41.28514,-7.74458

Report generated by: Miguel, Tue Dec 29 18:22:15 BST 2009

29/Dec/2009 16:56 WTIM disconnected

         WTIM with mac 00158D00000F201D as left the network

29/Dec/2009 16:47 WTIM rejoin

         WTIM with mac 00158D00000F84EA rejoin the network

29/Dec/2009 16:15 WTIM disconnected

         WTIM with mac 00158D00000F84EA as left the network

29/Dec/2009 12:23 WTIM rejoin

         WTIM with mac 00158D00000F84EA rejoin the network

29/Dec/2009 11:04 WTIM rejoin

         WTIM with mac 00158D00000F201D rejoin the network

29/Dec/2009 10:31 WTIM rejoin

         WTIM with mac 00158D00000F201B rejoin the network

29/Dec/2009 8:54 WTIM disconnected

         WTIM with mac 00158D00000F84EA as left the network

29/Dec/2009 8:49 WTIM not validated

         WTIM with mac 00158D00000F201F is not con�gurate in database

Figura 5.45 – Relatório de incidentes gerado pela aplicação de gestão remota.

para a gestão do iPAGAT e da respectiva RSSF, descritos anteriormente e um con-

junto de serviços para o acesso aos dados recolhidos, descritos nesta secção.

Recorrendo a web services na disponibilização de dados para o exterior e para gestão

da RSSF o sistema de integração de dados é constitúıdo pelos web services e pelo pro-

cessador de pedidos (QueryManager). Este último, selecciona os dados que melhor

respondem ao pedido efectuado. Por uma questão de eficiência, o acesso aos dados

pode ser realizado de duas formas: através da tabela de dados ou através da tabela

de dados agregados. Cabe ao QueryManager interpretar o pedido e recolher os dados

da tabela que melhor se adequa. A figura 5.47 ilustra o esquema de processamento

de pedidos de dados no sistema de integração.

O QueryManager foi implementado como forma de demonstração e validação do

sistema de integração de dados. Das suas funcionalidades fazem parte o pedido de
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Figura 5.46 – Serviço de email para indicação de anomalias no iPAGAT e nas PAD. Exemplo
de um email que indica que um WTIM deixou de enviar dados, o que poderá indicar uma
reduzida disponibilidade de energia num WTIM.
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Figura 5.47 – Ilustração do processo de processamento de pedidos de dados realizado pelo
sistema de integração de dados.
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dados relativos a uma zona numa determinada janela temporal. As zonas de gestão

possibilitam uma contextualização geográfica dos dados com abstracção do ńıvel de

aquisição de dados de onde fazem parte as PAD.

A listagem 5.2, apresenta o cabeçalho do serviço utilizado para aceder aos dados

relativos a uma zona. No pedido podem ser ainda especificados parâmetros como

a utilização (temperatura do ar, humidade do solo a 20cm, entre outros), a janela

temporal dos dados e a tabela de origem dos dados (agregados ou não agregados).

Listagem 5.2: Cabeçalho da implementação Java do web service getSensorData.

<xs:complexType name=”getSensorData ”>

<xs : s equence>

<xs : e l ement name=”Zone” type=” x s : i n t ”></ xs : e l ement>

<xs : e l ement name=” U t i l i z a t i o n ” type=” x s : i n t ”></ xs : e l ement>

<xs : e l ement name=”TimeStamp min” type=” x s : s t r i n g ”></ xs : e l ement>

<xs : e l ement name=”TimeStamp max” type=” x s : s t r i n g ”></ xs : e l ement>

<xs : e l ement name=”Agregated” type=” xs :boo l ean ”></ xs : e l ement>

</ xs : s equence>

</xs:complexType>

Depois de interpretar o pedido, o QueryManager recolhe os dados da base de dados

e devolve-os. Os dados são então enviados, num formato estruturado em XML, e

organizados por WTIM. A utilização de um formato estruturado facilita o acesso

e a interpretação dos dados por parte das aplicações que efectuam os pedidos. A

listagem 5.3 apresenta a resposta a um pedido de dados relativo a uma zona.

Listagem 5.3: Exemplo de uma resposta a uma query de dados em formato norma-

lizado.

<?xml version=\” 1 .0\ ” encoding=\”UTF−8\” ?>

<r e s u l t>

<tim>

<t imid>11<t imid>

<u t i l i z a t i o n>

<u t i l i z a t i o n i d>Air Temperature</ u t i l i z a t i o n i d>

<data>

<value>295</ value>

<uni t>K</ un i t>

<timestamp>2012−07−05 00 : 0 0 : 5 3 . 0</timestamp>

<coo rd ina t e s>41.278512 ,−7.744879</ coo rd ina t e s>

</data>
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<data>

<value>296</ value>

<uni t>K</ un i t>

<timestamp>2012−07−05 00 : 0 5 : 5 3 . 0</timestamp>

<coo rd ina t e s>41.278512 ,−7.744879</ coo rd ina t e s>

</data>

</ u t i l i z a t i o n>

<u t i l i z a t i o n>

<u t i l i z a t i o n i d>WTIM Battery vo l tage</ u t i l i z a t i o n i d>

<data>

<value>3 .9</ value>

<uni t>V</ un i t>

<timestamp>2012−07−05 00 : 0 0 : 5 4 . 0</timestamp>

<coo rd ina t e s>41.278512 ,−7.744879</ coo rd ina t e s>

</data>

</ u t i l i z a t i o n>

<u t i l i z a t i o n>

<u t i l i z a t i o n i d>So la r Radiat ion</ u t i l i z a t i o n i d>

<data>

<value>41</ value>

<uni t>Kg. sˆ−3</ un i t>

<timestamp>2012−07−05 00 : 0 0 : 5 5 . 0</timestamp>

<coo rd ina t e s>41.278512 ,−7.744879</ coo rd ina t e s>

</data>

</ u t i l i z a t i o n>

</tim>

</ r e s u l t>

O acesso a partir do exterior à base de dados é realizado indirectamente por web

services e pelo QueryManager por forma a evitar acessos indevidos e a não compro-

meter a integridade da base de dados. O acesso a dados não agregados referentes a

peŕıodos superiores a sete dias deverão ser efectuados não ao iPAGAT mas ao ńıvel

de quinta (não aprofundado neste trabalho), no seu repositório. O ńıvel de quinta

é responsável por recolher os dados de vários iPAGAT e disponibilizar um histórico

completo dos dados recolhidos.

O conjunto de funcionalidades oferecidos pelo processador de pedidos, disponibi-

liza aos serviços do sistema de integração as ferramentas necessárias para que um

utilizador que aceda ao iPAGAT apenas se concentre em especificar os dados de-

sejados, não sendo necessário qualquer conhecimento prévio como ou por quem os
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dados foram recolhidos.

Interfaces de visualização dos dados

Durante o processo de validação da plataforma de gestão de RSSF foram colocadas

várias PAD MPWiNodeZ e sMPWiNodeZ no campus da UTAD, figura 5.48, desde

o ano de 2008. Parâmetros micro-climatéricos relativos à temperatura do ar, hu-

midade relativa e radiação solar incidentes em várias parcelas de casta Malvasia

Fina foram monitorizados pelas várias PAD. Os dados adquiridos, depois de en-

caminhados pela rede foram armazenados nas respectivas tabelas pelo DBMS. A

informação adquirida ficou assim dispońıvel para consulta através dos serviços de

acesso aos dados. Por forma a validar o sistema de integração de dados foram

desenvolvidas várias aplicações de consulta aos dados. Esta consulta, como descrito

anteriormente, pode ser realizada quer aos dados adquiridos no momento ou aos

dados agregados pelo sistema de agregação.

Figura 5.48 – Fotografia da plataforma sMPWiNodeZ durante a monitorização de uma
parcela da casta Malvasia Fina. Fazem parte dos parâmetros micro-climatéricos monitorizados,
a temperatura do ar, a humidade relativa e a radiação solar.

Um gadget possibilita a visualização dos dados agregados e a visualização das várias
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plataformas inseridas numa determinada zona de monitorização. Ao seleccionar

uma PAD é apresentada, para além da informação relativa à plataforma (nome,

coordenadas, entre outros), a informação sumária (agregada) recolhida por cada um

dos canais de aquisição de dados que a compõem. A figura 5.49 ilustra a interface

visual do gadget.

Figura 5.49 – Gadget criado para a visualização dos dados agregados relativos a uma zona
de monitorização.

Uma página web em PHP, ilustrada na figura 5.50, foi desenvolvida para consulta

dos dados (históricos e agregados). Esta possibilita a criação de gráficos tempo-

rais relativos aos vários parâmetros micro-climatéricos monitorizados. Ao utilizador

é também apresentado um resumo (dados agregados) com informação relativa ao

máximo, mı́nimo e último valor adquirido de cada parâmetro monitorizado. Recor-

rendo à Google Maps API foi posśıvel construir uma interface em que os vários

elementos da rede são georeferenciados num mapa. Esta georeferenciação possibilita

um acesso mais rápido a cada um dos elementos constituintes de uma zona de gestão

agŕıcola.

Posteriormente, a página web foi redesenhada para se adequar a visualização dos
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Monday 9th of July 2012 - 00341
Data available for node: 00158D000000A835 First data: 2012/05/18 00:06:38 2012/06/02 25:51:24Last data:
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Figura 5.50 – Página web que possibilita o acesso ao sistema de integração de dados do
iPAGAT. Visualização dos dados não agregados sob a forma de um gráfico e os dados agregados
sob a forma de uma tabela recolhidos durante o peŕıodo de 15 dias consecutivos.

dados agregados e disponibilizados pelo sistema de integração de dados recorrendo

a dispositivos móveis, como ilustrado na figura 5.51.

Os exemplos apresentados possibilitaram a validação do sistema de integração de

dados do iPAGAT. Este, de acordo com os pedidos recebidos, disponibiliza um

conjunto de dados que melhor se adequa ao pedido efectuado. A utilização de um

formato normalizado, facilitou o processo de processamento dos dados por parte das

aplicações que acedem aos sistema de integração.

5.5.3 Caracteŕısticas e funcionalidades do iPAGAT

O iPAGAT possui actualmente um conjunto de caracteŕısticas consideradas essen-

ciais para a implementação de sistemas de monitorização em cenários agŕıcolas.

A sua estrutura de software, baseada nos componentes descritos anteriormente, é

caracterizada sobretudo pela sua modularidade e flexibilidade.
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Figura 5.51 – Página web optimizada para dispositivos móveis. Os dados agregados pelo
motor de agregação podem ser visualizados recorrendo ao sistema de integração de dados
implementado no iPAGAT.

Hardware

Ao ńıvel do hardware, o iPAGAT foi pensado de forma a suportar um conjunto de

aplicações e serviços com requisitos elevados de processamento e armazenamento.

Ao mesmo tempo, o seu encapsulamento estanque e robusto possibilita uma imple-

mentação em campo aberto sujeito às mais variadas condições ambientais. É suposto

o iPAGAT manter as suas condições de funcionamento durante longos peŕıodos de

tempo. Já as restrições ao ńıvel da disponibilidade de energia são asseguradas pela

recolha de energia através da combinação painel solar fotovoltaico e bateria de ar-

mazenamento. No entanto, métodos de recolha de energia do vento podem ser

utilizados, assegurando um carregamento da bateria em peŕıodos em que não existe

suficiente exposição solar (p. ex., durante a noite). Foi realizado um estudo do

consumo energético dos vários periféricos que constituem o iPAGAT, estando estes

descritos em Correia (2010). Ao mesmo tempo foi realizada uma monitorização do

perfil de carga da bateria durante vários dias, onde os resultados obtidos, permitiram

extrapolar um funcionamento cont́ınuo para as condições de consumo mais exigentes

durante vários dias.
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Comunicações

Ao ńıvel das comunicações, estas são analisadas em dois sentidos: entre o iPAGAT

e a RSSF e entre o iPAGAT e o exterior (através do sistema de integração de da-

dos). A utilização do coordenador de rede segundo a norma IEEE 802.15.4/ZigBee

assegura uma conectividade com a RSSF de uma forma normalizada, encapsulando

os protocolos de encaminhamento de dados. Confirmou-se no terreno a robustez e

facilidade de utilização oferecida pela norma IEEE 802.15.4/ZigBee. Os processos

de formação da RSSF são automáticos não exigindo qualquer pré configuração ou

intervenção especializada. Do ponto de vista de comunicação para o exterior, a

utilização de diferentes modos de interface (GPRS, IEEE 802.11 ou Ethernet) asse-

guram a conectividade do iPAGAT à internet. A utilização de diferentes tecnologias

de comunicação de dados como o IEEE 802.11 surgiu como resposta às necessi-

dades verificadas no terreno, onde, em locais remotos, se verificou a inexistência

de cobertura GPRS. Esta interface de curto alcance permitiu ainda a disponibi-

lização de vários serviços do sistema de integração para utilizadores autorizados nas

redondezas.

Armazenamento de dados

A implementação do armazenamento de dados no local revelou-se uma opção efi-

ciente e indicada para um contexto de gestão de dados por zonas agŕıcolas. Ini-

cialmente, considerou-se um armazenamento de dados na própria PAD. Ou seja, na

tabela relativa às leituras, cada linha continha a identificação da PAD e as leituras

de todos os canais dispońıveis. Actualmente a tabela de leituras (sensordata) é

orientada à leitura, ou seja, cada linha representa uma leitura individual de cada

canal e acrescenta a informação complementar de localização temporal e espacial.

Deste modo, o processo de agregação e de consulta dos dados por parte do sistema

de integração torna-se mais flex́ıvel e prático.
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Agregação de dados

O módulo de agregação de dados contribui para a disponibilização de informação

sumariada, obtida a partir dos dados recolhidos. Apesar da simplicidade relacionada

com o reduzido número de primitivas de agregação utilizadas, verificou-se que a sua

aplicação, obtida diariamente, pode preencher os requisitos necessários para a mo-

nitorização a curto e longo prazo de processos agŕıcolas. A elevada quantidade de

dados produzidos por uma RSSF pode assim ser reduzida e filtrada, sendo apenas

armazenada a quantidade de informação necessária, por exemplo, para o acompan-

hamento da evolução de uma cultura.

Gestão inteligente da RSSF

O ponto forte do iPAGAT em relação às soluções apresentados na literatura cient́ıfica

passa pela gestão da RSSF e pelo encapsulamento de toda a heterogeneidade que

a caracteriza, quer ao ńıvel dos dados quer ao ńıvel do hardware, de uma forma

normalizada. A incorporação da famı́lia de normas IEEE 1451 dotou o iPAGAT e

a RSSF de funcionalidades consideradas essenciais para um funcionamento simplifi-

cado e que não exige a utilização de técnicos especializados durante os processos de

implementação ou manutenção da RSSF. Na prática observou-se que a identificação

de uma plataforma sMPWiNodeZ é um processo fácil e rápido. O processo descrito

é realizado apenas na fase de implementação da PAD. O recurso a processos concor-

rentes na implementação do software do NCAP possibilita que várias plataformas

sejam interligadas e configuradas na RSSF ao mesmo tempo.

Serviços

Os serviços oferecidos pelo sistema de integração de dados possibilitam dois aspectos

fundamentais: a gestão remota do iPAGAT; e a disponibilização dos dados recolhi-

dos e agregados. O recurso a web services possibilita uma interacção remota com

o iPAGAT nos processos de monitorização e gestão da RSSF. Ao mesmo tempo,
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a consulta dos dados pode ser realizada através de pedidos formatados que são

executados pelo QueryManager. O iPAGAT apresenta-se como uma ferramenta de

disponibilização de dados e informação considerada uma mais valia num sistema de

suporte a aplicações de AP/VP.

A tabela 5.1 apresenta um resumo das principais caracteŕısticas do iPAGAT.

Funcionalidade Descrição

Hardware SBC industrial Zeus: CPU ARMv5 520 MHz, SRAM 256
KB; SBC RaspberryPi : CPU ARM11 700 MHz, SDRAM
256 MB Suporta vários softwares essenciais para imple-
mentação de um iPAGAT, como: SO LINUX, DBMS, Java,
Apache, PHP entre outros. Encapsulamento estanque e ro-
busto. Alimentação por conjunto: painel solar e bateria.

Consumos iPAGAT (Zeus): 3.78 W (300 mA, 12.6 V), iPAGAT (Rasp-
berry Pi): 2.1 W (420 mA, 5.0 V), sink node: 0.23 W (45 mA,
5.0 V)

Comunicações Interface IEEE 802.15.4/ZigBee com a RSSF. Conectividade
GPRS, IEEE 802.11, Ethernet com o exterior.

Armazenamento de dados Suporte da base de dados através de um DBMS mySQL.

Agregação de dados Agregação de dados segundo um conjunto de primitivas
básicas de agregação.

Gestão da RSSF Gestão inteligente da RSSF através da incorporação da
famı́lia de normas IEEE 1451.

Serviços Serviços de acesso remoto e disponibilização de dados da rssf
(web services).

Tabela 5.1 – Quadro resumo das principais caracteŕısticas fornecidas pelo iPAGAT.
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5.6 Discussão e análise cŕıtica

Neste caṕıtulo foi apresentado o desenvolvimento de uma plataforma integrada para

gestão de RSSF focalizadas na recolha de dados em aplicações de AP/VP. A plata-

forma de gestão de RSSF apresentada, assenta num conjunto de software e hardware

denominado de iPAGAT e na RSSF responsável pela recolha de dados que permitem

a caracterização da evolução dos vinhedos, do ambiente e dos solos circundantes. A

principal consideração incidiu na recolha e gestão de dados heterogéneos de forma

normalizada, recorrendo às plataformas inteligentes de aquisição de dados sem fios e

auto-alimentadas sMPWiNodeZ. Estas permitiram a recolha de dados de diferentes

tipologias de sensores, formando uma rede emalhada de encaminhamento até um

elemento de sincronização existente no iPAGAT. Por sua vez, o iPAGAT foi dotado

de um conjunto de funcionalidades e serviços que permitem o processamento, ar-

mazenamento, agregação e disponibilização dos dados, potenciando a sua utilização

para sistemas de apoio à decisão em contexto agŕıcola.

Ao longo deste caṕıtulo foi descrito o conjunto de componentes que constituem o

protótipo de um sistema de gestão integrada de RSSF em contextos de AP/VP.

A análise e ensaios efectuados permitiram verificar e validar, na prática, a con-

tribuição deste trabalho para a elaboração e desenvolvimento de novas soluções e

produtos tecnológicos para práticas agŕıcolas. Foram também apresentadas as car-

acteŕısticas necessárias para o desenvolvimento de um gestor de RSSF segundo o

conceito definido nos caṕıtulos anteriores. Fazem parte dessas caracteŕısticas um

conjunto de serviços que permitiu entre outras funcionalidades de relevo, o envio

normalizado de comandos para uma RSSF. Este aspecto acrescenta, sem dúvida,

um factor de inovação nos sistemas de monitorização aplicados na AP/VP. De uma

forma mais abrangente, é apresentado um sistema de gestão inteligente, normalizado

segundo a famı́lia de normas IEEE 802.15.4 sobre uma rede sem fios normalizada

segundo IEEE 802.15.4/ZigBee.

De facto verificou-se, sobretudo nos processos de instalação e manutenção da RSSF,

que a norma IEEE 1451 introduz uma maior automatização e simplicidade. No
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entanto, constata-se que esta simplificação de processos é realizada à custa de um

aumento da complexidade dos componentes implementados. Um aspecto inerente à

descrição automática das PAD e respectivos sensores é a quantidade de informação

que é necessário que a PAD envie para o gestor da RSSF. Ou seja, verificou-se

que a adopção das folhas de dados (TEDS) nas PAD obriga a um aumento do

tráfego gerado na RSSF durante os processos de identificação das PAD. No entanto,

interessa também referir que o processo de identificação e descrição das PAD é

realizado apenas uma vez, aquando do registo da PAD pelo iPAGAT.



6 Conclusões e trabalho futuro

O presente caṕıtulo pretende apresentar as principais conclusões emanadas do tra-

balho desenvolvido e apontar o caminho para futuras metodologias e tecnologias

que possibilitam um incremento nas capacidades da plataforma de gestão desen-

volvida, ajudando assim a fomentar o aparecimento de mais e melhores ferramentas

tecnológicas de ajuda efectiva às práticas de AP/VP.

6.1 Principais conclusões

A introdução de tecnologias de electrónica, das comunicações e da informação na

agricultura, permite a melhoria dos processos agŕıcolas, mesmo considerando um

processo naturalmente intrusivo no meio onde são inseridas, quer seja através da

colocação de dispositivos e sensores nas áreas reservadas ao cultivo, próximo das

plantas monitorizadas, ou da necessidade de deslocações motivadas pelos procedi-

mentos de comissionamento ou de manutenção. A estes factores é normalmente

inerente a necessidade de mão de obra especializada para instalação e manutenção

dos equipamentos e a disponibilização de horas de formação para manuseamento

das aplicações de software instaladas. Este trabalho permitiu a concepção de um

281
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conjunto de ferramentas tecnológicas, de alguma complexidade, mas que ao ńıvel

aplicacional de interacção com o utilizador foram tornadas simples e transparentes,

contribuindo assim para a redução de tempo dispendido e entraves nos procedi-

mentos de instalação e manutenção de um sistema de monitorização, tornando-as

acesśıveis a utilizadores não especializados quer em ferramentas informáticas quer

na gestão de dados (como é o caso dos agricultores em geral).

A monitorização de processos agŕıcolas envolve a utilização das mais variadas tipolo-

gias de sensores, dotados de diferentes caracteŕısticas (p. ex., com diferentes sáıdas:

digital, em corrente ou em tensão). A não existência de uma norma que permita uni-

formizar a ligação de sensores a RSSF obriga à utilização de técnicos especializados

para o desenvolvimento de aplicações de monitorização e, por vezes, a inevitabi-

lidade de ajuda técnica em processos tão simples como a ligação dos sensores às

PAD. É nossa convicção que este trabalho contribuiu para a diminuição substancial

das barreiras à adopção de tecnologias normalizadas e, ao mesmo tempo, sendo os

sistemas dotados de maior inteligência e auto-diagnóstico, contribuiu-se para uma

diminuição dos pontos onde normalmente poderiam ocorrer falhas humanas.

A adopção de uma topologia em malha suportada pela norma IEEE 802.15.4/ZigBee

dotou a RSSF de um suporte de comunicações robusto, flex́ıvel e escalável o sufi-

ciente para a cobertura de grandes áreas agŕıcolas. Nesta matéria, a utilização das

plataformas sMPWiNodeZ, com reduzido consumo e auto-alimentadas, foi funda-

mental. A referida norma provou a sua aplicabilidade em situações de monitorização

em terrenos agŕıcolas, possibilitando o funcionamento de vários elementos de rede ao

mesmo tempo. A arquitectura centralizada no coordenador IEEE 802.15.4/ZigBee

demonstrou, tal como esperado, ser a melhor solução para recolha dos dados obtidos

pelos diversos sensores. O processo de reconhecimento dos dispositivos de aquisição

foi tornado completamente automático, reduzindo ao mı́nimo a intervenção de qual-

quer utilizador. Do ponto de vista do iPAGAT, a RSSF oferece um conjunto de

funcionalidades, que facilitam os processos de encaminhamento e recolha dos dados.

Esta filosofia de transparência e abstracção foi utilizada entre os diversos módulos

que constituem a plataforma integrada de gestão de dados de RSSF, contribuindo
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para uma escalabilidade em termos de desenvolvimento e futuras actualizações.

A norma IEEE 1451 provou simplificar os processos de interligação e reconhecimento

das PAD nas RSSF, possibilitando uma harmonização na recolha e posterior proces-

samento dos dados recolhidos, lidando com a verdadeira heterogeneidade de dados e

sensores existentes em ambientes agŕıcolas. No entanto, a esta transparência e flexi-

bilização no tratamento dos dados está associada uma implementação complexa de

vários módulos descritos na norma IEEE 1451. Considera-se que, apesar do tempo

necessário para a compreensão e implementação da referida norma, o resultado final

é tido como vantajoso. Os resultados experimentais comprovaram os aspectos de

simplificação e flexibilidade nos processos de monitorização e a disponibilização dos

dados em contexto agŕıcola. Esta ideia é reforçada pela quase inexistência, quer

no campo cient́ıfico, quer no campo tecnológico, de soluções que integrem diver-

sas tecnologias como as normas IEEE 1451 e IEEE 802.15.4/ZigBee para gestão

de dados heterogéneos em aplicações práticas de AP, sendo mesmo inexistentes em

contextos de VP. Apesar da complexidade intŕınseca à norma IEEE 1451, numa per-

spectiva cient́ıfica e tecnológica, foi posśıvel demonstrar uma implementação prática

e abrangente da referida norma. Este trabalho, além de argumentar os benef́ıcios

da sua aplicação, defende a sua utilização em redes de sensores para monitorização

e aduz a sua aplicabilidade sob a forma de um protótipo experimental validado em

cenário agŕıcola. A remoção e adição, quer de sensores, quer de plataformas, consiste

num processo intuitivo e facilitado, o que é uma clara vantagem.

Verificou-se que a normalização possibilita o desenvolvimento de novos sistemas de

aquisição de dados segundo um conceito que no seu extremo teórico necessitaria de

apenas um click para a sua instalação e colocação em serviço. A ideia de criação de

wizards (aplicações com descrição do seu funcionamento passo a passo) para facilitar

a instalação de um sensor avista-se como um excelente método de quebrar barreiras

entre agricultores e a utilização de produtos altamente tecnológicos. As aplicações

desenvolvidas apresentam um claro avanço nesse sentido. Associada à normalização

surge a possibilidade de integração de dispositivos desenvolvidos por diferentes fa-

bricantes. Embora não tenha sido posśıvel uma constatação prática desta afirmação,
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devido fundamentalmente à completa inexistência no mercado de PADs ou sensores

inteligentes sem fios baseadas na norma IEEE 1451 para a AP/VP, antevê-se a sua

compatibilidade com a plataforma de gestão, já que esta foi implementada estrita-

mente segundo a referida norma.

Ao ńıvel da gestão de RSSF, a abordagem utilizada, através da recolha periódica de

dados como a tensão da bateria ou a quantidade de dados transferida, possibilitou

uma caracterização do estado da rede em pleno funcionamento e a disponibilização

ao sistema de gestão, de informação útil para garantir o bom funcionamento da

RSSF.

Culmina-se esta secção com os principais pontos chave a realçar:

• Recolha e gestão de dados heterogéneos — A plataforma desenvolvida propor-

ciona a recolha de dados de diversas fontes num meio caracterizado pela sua

heterogeneidade. Ao mesmo tempo, a utilização da norma IEEE 1451 contribui

para uma uniformização dos dados, disponibilizando-os nas suas unidades SI.

Este processo torna o armazenamento e agregação dos dados numa tarefa

simples e flex́ıvel para os módulos que compõem a plataforma;

• Gestão de plataformas normalizadas — Tal como os dados recolhidos, as PAD

são geridas através de um conjunto de funcionalidades oferecidas pelas nor-

mas utilizadas. Esta caracteŕıstica confere às plataformas um funcionamento

automático nos processos de associação à RSSF e, fundamentalmente, na de-

tecção de anomalias no seu funcionamento;

• Arquitectura de software modular — Os vários componentes que constituem

o iPAGAT foram desenvolvidos segundo um conceito modular e de fácil in-

teracção com o utilizador. Cada módulo possibilita a disponibilização de vários

serviços aos módulos a eles interligados. Desta forma é posśıvel a introdução

de novos módulos de processamento, por exemplo, sobre os dados recolhi-

dos (i.e., sistema de alerta de doenças). A t́ıtulo de exemplo, a introdução

futura de uma interface de comunicações entre o iPAGAT e o coordenador
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IEEE 802.15.4/ZigBee (actualmente uma comunicação baseada em RS232) ou

mesmo entre o iPAGAT e a RSSF (actualmente IEEE 1451.5/ZigBee) podem

facilmente ser alteradas para diferentes protocolos de comunicação (p. ex.,

USB no primeiro caso ou IEEE 1451.5/6LoWPAN no segundo caso) sem com-

prometer os restantes módulos da plataforma integrada de gestão de RSSF;

• Escalabilidade da RSSF — Um ponto adquirido e considerado essencial na

plataforma desenvolvida é a questão da possibilidade de esta se adaptar de uma

forma flex́ıvel às diferentes necessidades de monitorização de uma área agŕıcola.

Fundamentalmente, devido às tecnologias normalizadas utilizadas, a RSSF é

expanśıvel o suficiente para suportar grandes áreas de cultivo (a norma ZigBee

indica um limite teórico de 65536 elementos com endereço curto), através da

interligação de dispositivos segundo uma topologia em malha. No mesmo

sentido, a possibilidade de gestão dos dispositivos e dados segundo um conceito

de zona permite ao agricultor adaptar a RSSF para as necessidades espećıficas

de cada zona e de cada peŕıodo de cultivo. A qualquer momento o agricultor

pode facilmente alterar a finalidade a que uma PAD ou mesmo um determinado

canal se destina, modificando por exemplo os TEDS existentes na plataforma;

• Agregação de dados — O sistema de gestão da base de dados possibilita o

armazenamento dos dados recolhidos e a interacção com o motor de agregação.

Este tem a finalidade de agregar os dados de uma forma sumária, contribuindo

para a diminuição da redundância existente nas leituras recolhidas pela RSSF.

Sobre o sistema de gestão de base de dados assenta ainda o motor de integração

dos dados. Este, recebe pedidos de dados externos e devolve um conjunto de

dados, agregados ou em bruto, sob um formato normalizado (XML);

• Conectividade — A conectividade disponibilizada é considerada sob dois pon-

tos de vista. O primeiro é considerado do iPAGAT para a RSSF, sendo imple-

mentado através da norma IEEE 802.15.4/ZigBee. Já a conectividade entre

o iPAGAT e o exterior pode ser realizada, consoante a sua disponibilidade na

quinta agŕıcola, segundo três formas de comunicação: sem fios, recorrendo a
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dispositivos IEEE 802.11; sem fios, através de GPRS/3G; e com fios, recor-

rendo a uma ligação Ethernet. Esta flexibilidade na conectividade permite que

as comunicações sejam adaptadas aos suportes de comunicação existentes no

local.

6.2 Perspectivas de trabalho futuro

Enquadrado numa área tecnológica em constante evolução, este trabalho decerto

perspectiva o desenvolvimento de um conjunto de soluções ao ńıvel de hardware e

software que possam contribuir para a evolução dos componentes constituintes do

iPAGAT e das próprias RSSF.

Desde logo, ao ńıvel do hardware, com a cada vez maior evolução ao ńıvel dos micro-

controladores se antevê a substituição dos SBC Zeus e Raspberry Pi por plataformas

de hardware com maior capacidade de processamento, associadas a dimensões re-

duzidas capazes de, a um menor custo, disponibilizar o conjunto de serviços ofereci-

dos pelo iPAGAT. Também, com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação

sem fios, mais propriamente, no desenvolvimento de módulos rádio com consumos

de energia reduzido, se considera vantajosa a sua futura integração nas plataformas

sMPWiNodeZ.

Reconhece-se que a solução adoptada neste trabalho como suporte às comunicações

na RSSF poderá não ser a ideal, dadas as vantagens associadas à recente norma

6LoWPAN, nomeadamente a capacidade de endereçamento (IP) directo de cada

sensor. No entanto, entende-se também que actualmente a referida norma não está

introduzida nas práticas comuns e a sua maturidade ainda não foi alcançada, aspecto

considerado importante para a adopção de computadores e electrónica na agricul-

tura. Neste sentido, pondera-se um estudo de implementação recorrendo a platafor-

mas com comunicação baseada na norma 6LoWPAN, comparando-a com a norma

IEEE 802.15.4/ZigBee. O trabalho aqui apresentado possibilita, num reduzido es-

forço, a passagem da norma IEEE 802.15.4/ZigBee para a norma 6LoWPAN à luz da
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norma IEEE 1451. Esta integração não necessitará de alterações profundas nos com-

ponentes do iPAGAT uma vez que a norma IEEE 1451 especifica também a norma

6LoWPAN como tecnologia de comunicações no módulo MCI referido descrito pela

norma IEEE 1451.5.

O motor de agregação deverá ter uma adequação do seu funcionamento segundo os

pedidos realizados ao sistema de integração. Ou seja, uma query enviada para o

sistema de integração, poderá definir o funcionamento do motor de agregação se-

gundo necessidades espećıficas das aplicações que dependem dos dados armazenados

no iPAGAT. No mesmo sentido, através do suporte já criado ao ńıvel da base de

dados, a agregação dos dados poderá ser realizada segundo o conceito de zona de

gestão agŕıcola utilizado nas práticas de AP/VP.

Desenvolvido como prova de conceito, o sistema de integração, mais propriamente

o processador de pedidos (QueryManager), apresentou-se como uma forma prática

de disponibilizar os dados recolhidos pela RSSF segundo as necessidades espećıficas

de um utilizador ou aplicação que envie um pedido para o sistema de integração de

dados do iPAGAT. No entanto, será necessário dotar o QueryManager de capacidade

de processamento de queries mais complexas, que permitam, tal como referido a

configuração do motor de agregação segundo necessidades espećıficas de agregação

dos dados. Um exemplo será a agregação dos dados no local segundo regras geo-

gráficas (apenas em determinadas zonas permitindo uma melhor caracterização da

variabilidade) ou regras segundo parâmetros (apenas de alguns parâmetros micro-

climatéricos de modo a prever a ocorrência de pragas em locais pré-determinados).

No sentido de implementação de um sistema de gestão de rega inteligente torna-

se necessária a introdução de sistemas de actuação. No estudo realizado não foi

conduzido qualquer teste no local que permita validar o funcionamento destes sis-

temas. No entanto, a sua utilização encontra-se prevista e é suportada pela norma

IEEE 1451, facto suportado pela utilização de actuadores embebidos na interacção

entre o iPAGAT e as plataformas sMPWiNodeZ. Pretende-se implementar uma

RSSF para gestão de rega inteligente, sendo para isso necessário adequar as platafor-

mas sMPWiNodeZ e assim poder validar todo o sistema de gestão constitúıdo pelo
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iPAGAT.

Ao ńıvel da norma IEEE 1451 aguarda-se a actualização da norma IEEE 1451.1

aprovada no ano de 1999 e não compat́ıvel com as restantes normas da famı́lia

IEEE 1451. Deste modo pretende-se dotar o iPAGAT de um módulo NCAP com

comunicação normalizada. Assim, com a introdução de outros posśıveis NCAP no

interior da rede de monitorização, poderá ser posśıvel a divisão da rede a um ńıvel

superior, de clusters de dispositivos NCAP, de processamento local de dados.

Este trabalho enquadra-se numa equipa que, à data da conclusão deste documento,

foi convidada a integrar uma proposta de projecto FP7 denominada de IMPROVE,

com a responsabilidade da gestão de dados heterogéneos em ambiente de VP, desde

a recolha dos dados até ao ńıvel do iPAGAT. Antevê-se com muito entusiasmo

um resultado positivo e que este projecto europeu traga os meios necessários à

continuação do trabalho realizado até ao presente momento.
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Damas, M., Prados, A., Gómez, F., e Olivares, G. (2001). HidroBus system: fieldbus

for integrated management of extensive areas of irrigated land. Microprocessors

and Microsystems, 25(3):177 – 184. 31, 32

Deb, B., Bhatnagar, S., e Nath, B. (2002). A topology discovery algorithm for sensor

networks with applications to network management. Dept Comput Sci Rutgers

Univ Tech Rep DCSTR441. 112

Deb, B., Bhatnagar, S., e Nath, B. (2004). STREAM: Sensor Topology Retrieval at

Multiple Resolutions. Telecommunication Systems, 26(2-4):285–320. 131

Deb, B. e Nath, B. (2005). Wireless sensor networks management. http://www.

research.rutgers.edu/~bdeb/sensor_networks.html. [Online; consultado em

30-Janeiro-2012]. 112, 131

Decagon (2011). Decagon Devices. http://www.decagon.com/. [Online; consultado

em 9-Dezembro-2011]. 28

Department of Computer Science at the University of Colorado at Boulder (2002).

MANTIS. http://mantisos.org. [Online; consultado em 8-Março-2013]. 104

Eden, T. e J., M. E. (1928). The influence of soil heterogeneity on the growth and

yeld of successive crops. Journal of Agricultural Science, 18:163–185. 1

Fairchild, D. (1988). International interactive workshop on soil resources: their

inventory, analysis and interpretations for use in the 1990s. pages 159–164. Uni-

versity of Minnesota. 2

Fang, H. e He, Y. (2008). A pocket pc based field information fast collection system.

Computers and Electronics in Agriculture, 61(2):254 – 260. 123
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Mathúna, C. ., O’Donnell, T., Martinez-Catala, R. V., Rohan, J., e O’Flynn, B.

(2008). Energy scavenging for long-term deployable wireless sensor networks.

Talanta, 75(3):613 – 623. Special Section: Remote Sensing. 55

Matos, S. R. G. (2012). Estações inteligentes de aquisição de dados, sem fios e auto-

alimentadas, para aplicações em agricultura de precisão. PhD thesis, Universidade

de Trás-os-Montes e Alto Douro. 54, 93, 221

Matos, S. R. G., Fernandes, M., Reis, M., Morais, R., López, J., e Soto, F. (2012). An
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 311
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