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Resumo

O interesse na monitorização, controlo e actuação de processos despoletou o aparecimento das

redes de sensores. A detecção e resposta a emergências é uma aplicação das redes de sensores.

Constituídas  por  dezenas  de  nós,  a  cobertura  destas  redes  pode  atingir  dimensões  grandes,

possibilitando múltiplos pontos de recolha de dados. Um mecanismo de comunicação eficaz entre nós

é essencial para a prolongação do tempo de vida da rede, e mais importante, para garantir entrega

em  tempo  útil  de  dados  adquiridos.  Além  disso,  a  utilização  de  um  sistema  operativo  com

características de tempo real e um método para alerta de eventos são essenciais para uma resposta

atempada, minimizando acidentes e perda de vidas.

Pretende-se melhorar o esquema de comunicação do FreeRTOS contribuindo com um protocolo que

suporte comunicação em tempo útil.  O intuito é o de desenhar e implementar uma plataforma de

testes para redes de sensores para aplicações de detecção e resposta em emergências.

Neste trabalho, é avaliado o Estado-da-Arte das redes de sensores aplicadas a cenários de detecção

e resposta em emergências, bem como a tecnologia típica destas redes. Além disso, é efectuada uma

análise  aos  sistemas  operativos,  utilizados  nos  sistemas  embebidos  destas  redes,  bem  como

protocolos de comunicação oferecidos por estes.

Ao  longo  do  desenvolvimento  deste  trabalho  foram  encontrados  diversos  problemas  que  são

resolvidos  por  forma  a  ser  conseguido  realizar  o  objectivo  original  proposto.  A  mudança  de

implementação  directa  da  pilha  protocolar  ao  FreeRTOS para  uma adaptação  do  FreeRTOS foi

adoptada devido ao facto de que os protocolos típicos de rede não se adaptarem a Redes Sem Fios

de Sensores.  Além disso  foram contribuídas  melhorias  nas  ferramentas  existentes  utilizadas por

alunos no caso do bootloader MRM, da máquina virtual e ambiente de compilação utilizado.

Por último é realizada validação das adaptações realizadas para a implementação da pilha protocolar

proposta em se usar e são tiradas observações quanto ao seu desempenho.

Palavras  Chave:  Entrega  em  Tempo  Útil,  FreeRTOS,  Rede  Sem  Fios  de  Sensores,

802.15.4E, Detecção e Resposta em Emergência, OpenWSN.
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Abstract

The interest in monitoring, control and actuation in processes triggered the emergence of Wireless

Sensor Networks. Hazard detection and emergency response is an application of these networks.

Consisting of  dozens of  nodes,  the coverage of  these networks  can achieve large size,  allowing

multiple points of data collection. An effective communication mechanism between nodes is essential

for prolonging the network lifetime, and most importantly, to ensure timely delivery of acquired data.

Furthermore, the use of an operating system with real-time characteristics and a method of event alert

are essential for a timely response, minimizing accidents and loss of life.

The objective is to improve the FreeRTOS communication scheme contributing with a protocol that

supports  timely  communication.  The  aim  is  to  design  and  implement  a  test  platform  for  sensor

networks in hazard detection applications.

In this work, the state-of-the-art of sensor networks applied to hazard detection scenarios, as well as

the  typical  technology  of  these  networks  is  evaluated.  Furthermore,  an  analysis  is  performed  to

operating  systems,  used  in  embedded systems  of  these  networks,  and  communication  protocols

offered by them.

Throughout the development of this work several were found problems that were tackled in order to be

able to achieve the original objective proposed. The switch from direct implementation of the protocol

stack into FreeRTOS for an adaptation of the FreeRTOS to the stack was adopted instead due to the

fact that typical network protocols do not adapt to WSN. In addition, improvements were made to

existing  tools  within  the  group  in  the  case  of  MRM and  the  virtual  machine  aswell  as  the  build

environment used.

Finally, validation of the adaptations made for the proposed implementation of the protocol stack is

carried out and observations are made regarding its performance.

Keywords: Timely Delivery, FreeRTOS, WSN, 802.15.4E, Hazard Detection and Emergency

Response, OpenWSN.
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1. Introdução

Redes de sensores (RS) são sistemas constituídos por nós distribuídos espacialmente que medem de

forma automática grandezas físicas do meio ambiente. Estas grandezas podem ser temperatura, luz,

pressão,  humidade,  aceleração,  diferenças  magnéticas  e  eléctricas.  Estas  redes  podem  ser

constituídas por poucos ou muitos nós, dependendo da aplicação e do meio onde se inserem.

RS  podem  ser  encontradas  em  diferentes  ambientes  como  na  domótica,  devido  ao  crescente

aparecimento  dos  electrodomésticos  inteligentes,  em  ambientes  industriais  para  controlo  e

monitorização dos processos de fabrico, na saúde para controlo e alerta de sinais vitais ou medicação

do  paciente,  e  na  monitorização  ambiental  para  previsão  e  detecção  de  catástrofes  ou  outros

fenómenos perigosos.

Nem todos os ambientes onde se podem encontrar estes sensores são idênticos. O meio onde as RS

estão instaladas pode trazer limites ao acesso a energia ou à comunicação com o exterior, bem como

ao seu acesso e manutenção. Tipicamente em localizações remotas são instaladas redes sem fios de

sensores (RSFS) em que a comunicação com o mundo é efectuada por meio de nós especiais que

utilizam  constelações  de  satélites,  ou  outras  formas  de  comunicação  especiais,  como

retransmissor (portal) entre a rede e o mundo. As RSFS são particularmente úteis em ambientes onde

a construção de infra-estrutura cablada é cara ou o acesso à rede é complicado.

Redes  remotas  podem  ser  usadas  para  monitorização  de  ambientes  críticos  onde  cenários  de

catástrofe  são  previsíveis  ou  iminentes.  Tem-se,  por  exemplo,  a  monitorização  de  um  vulcão

adormecido  para  monitorização  e  detecção  prematura  de  erupções  ou  na  costa  marítima  para

detectar súbitas variações no nível das águas, alertando a ocorrência iminente de um tsunami. Numa

rede de sensores com muitos nós o encaminhamento de pacotes pode ser um processo demorado.

Nesta situação, o tempo de resposta do sistema é de extrema importância. O tempo de resposta

exigido para a entrega de um pacote é determinado consoante o ambiente crítico em que esta rede

se encontra.

O tempo de resposta pode então ser classificado em dois grupos: Tempo de Resposta Moderado

(TRM) e Tempo de Resposta Crítico (TRC). O primeiro contém os cenários onde o tempo de resposta

é importante mas não é crítico, ou seja, existe uma maior margem de tempo para que o sistema

responda, visto que o impacto destes acontecimentos cresce lentamente no tempo. Exemplos destes

cenários são inundações que afectam áreas povoadas após alguns dias de chuva, ou o derretimento

dos glaciares que são processos intrinsecamente lentos. Por outro lado, tempo de resposta crítico

comtempla todos os outros cenários onde o tempo de resposta é de extrema importância. Isto é

devido, não só à natureza do desastre, mas também ao tipo e ao efeito que tem na população. Nesta

categoria  estão incluídos os  tsunamis que são, por  natureza,  imprevisíveis.  Na  Tabela   1 .1 são

apresentados diferentes cenários de catástrofe, classificados de acordo com a importância do tempo

de resposta. Note que a categorização de criticidade é dependente e relativa ao ponto de vista do

leitor.
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Tabela 1.1 – Classificação dos cenários de catástrofe de acordo com a importância do tempo de resposta.

Detecção de: Tempo de Resposta

Deslizamento de Terras Crítico

Tsunamis Crítico

Erupções Vulcânicas Crítico 

Inundações Moderado

Fogos Crítico

Fugas de Radiação Crítico

Gases Nocivos Crítico

Derretimento de Glaciares Moderado

Contaminações Moderado

O tempo de resposta destes sistemas é também afectado pelas características do sistema operativo

(SO) nos dispositivos. SO existentes para microcontroladores usados em RSFS têm capacidades de

execução  de  múltiplas  tarefas,  diferenciando-se  quanto  a  garantias  de  tempo  real,  consumo

energético e interacção com os protocolos de comunicação, com maiores ou menores prioridades. No

entanto, o principal factor em análise nestes SO é o facto de oferecerem protocolos de comunicação

mas não características de execução em tempo real,  ou o contrário,  oferecem características de

tempo real  mas não incluem protocolos de comunicação que assegurem entrega de pacotes em

tempo útil. O núcleo multitarefa FreeRTOS é um dos SO cujas características incluem execução em

tempo real, eficiência energética, requisitos de memória reduzidos e execução rápida.

1.1. Motivação

O FreeRTOS é um SO que tem boas características de tempo real. No entanto as bibliotecas de

comunicação,  que  estão  acessíveis,  não  são  adaptadas  a  RS.  Além  disso,  os  protocolos  que

constituem estas  bibliotecas  de  comunicação,  por  serem pró-activos,  têm necessidade  de  troca

periódica de mensagens e ocupam memória considerável, o que leva a um aumento no consumo de

energia por nó.

Uma situação em que se pretende monitorizar remotamente um determinado ambiente, por exemplo,

as condições de um vulcão adormecido. Estes sistemas normalmente envolvem RSFS de grandes

dimensões porque o fenómeno a medir ocorre num espaço grande e a utilização de múltiplos nós

espalhados  espacialmente  possibilita  múltiplos  pontos  de  recolha  de  dados  diminuindo  falsos

positivos. O facto de estarem instalados em locais remotos implica também que o acesso a energia

esteja limitado a uma bateria individual, e a comunicação com o exterior seja limitada.
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Um dos aspectos importantes a melhorar no FreeRTOS são os protocolos de comunicação. Esta

solução precisa ser modular e escalável com garantias de qualidade de entrega por forma a garantir a

comunicação em redes de sensores de grande dimensão. Ao assegurar uma notificação em tempo

útil podemos melhorar o tempo de resposta a cenários de catástrofe minimizando acidentes e perda

de vidas. 

1.2. Objectivos e desafios

O trabalho  proposto  consiste  em adaptar  um dos  protocolos  de  comunicação  já  existentes  com

garantias  de  entrega  em tempo útil  ao  FreeRTOS,  ou  adaptar  um protocolo  já  existente  com o

FreeRTOS para que passe a garantir entrega de pacotes em tempo útil. Além disto, outros objectivos

são a entrega fiável de pacotes, ocupação de memória reduzida, escalabilidade e modularidade. 

O  objectivo  basilar  passa  então  por  melhorar  o  esquema  de  comunicação  do  FreeRTOS

implementando um protocolo que suporte comunicação em tempo útil. O intuito é o de desenhar e

implementar  uma  plataforma  de  testes  para  RS  com aplicações  na  análise  e  monitorização  de

ambientes perigosos e prevenção de catástrofes. Para isto pretende-se:

 Adaptar  protocolos  de  comunicação  distribuídos  com o  FreeRTOS  para  funcionarem  na

plataforma  MoteISTv5;

 Modificar um destes protocolos de comunicação por forma a melhorar as características de

entrega de tempo real;

 Comunicação através do portal assegurando notificação em tempo útil.

Pretende-se também que o sistema seja  parte integrante de uma rede de testes já existente no

campus TagusPark, plataforma de testes de RS (TagusSensorNet).

Um dos desafios neste trabalho são as garantias de tempo útil que o protocolo precisa assegurar.

Este não é um assunto trivial já que as RS exigem robustez de comunicação e porque os nós da

malha  são  condicionados por  diversos  parâmetros  como a energia  do nó,  energia  necessária  à

transmissão, distância ao portal, topologia de rede, interferência do meio de comunicação, esquema

de acesso ao meio e tráfego de pacotes no nó.

Genericamente, podemos dizer que o atraso na entrega dos pacotes cresce com a distância do nó

que gera a mensagem ao nó que serve de portal. Ao mesmo tempo, na vizinhança do portal o fluxo

de  informação  é  maior,  o  que  causa  maior  interferência  no  envio  de  pacotes  provocando  um

engarrafamento no encaminhamento destes, que por sua vez vai afectar o tempo de resposta da

rede.
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Outros desafios passam por adaptar metodologias de transmissão de dados existentes em outros

protocolos ao FreeRTOS e o funcionamento deste na plataforma moteIST5++.

1.3. Organização do Relatório

Esta  dissertação  encontra-se  organizada  em 7  capítulos  principais.  O  segundo  capítulo  faz  um

resumo do Estado-Da-Arte sobre as Redes Sem Fios de Sensores, tecnologias utilizadas tanto a nível

de  protocolos  de  comunicação,  núcleos  multitarefa  bem como alguns  exemplos  onde estes  são

utilizados em aplicações reais. O Terceiro capítulo explica conceptualmente o que vai ser realizado e

justifica porque foram tomadas as decisões. As ferramentas e os programas e tudo aquilo que foi

utilizado vai ser explicado no capítulo 4 nomeadamente em termos da sua arquitectura, organização e

metodologia de funcionamento. No capítulo 5 é onde se realiza a descrição do trabalho desenvolvido

no projecto, obstáculos encontrados, como foram ultrapassados e outras soluções e ponderações.

Finalmente no Capítulo 6 é realizada a validação do trabalho principal desenvolvido no decorrer desta

tese  e  as  conclusões  sobre  o  trabalho  proposto  e  resolvido  são  expostas  no  séptimo  capítulo

juntamente com notas sobre desenvolvimentos futuros adicionais ao trabalho realizado.

1.4. Contribuição

Ao longo deste trabalho onde o objectivo principal foi a concretização e adaptação de uma RSFS para

detecção  e  resposta  em  emergência  foram  encontrados  muitos  obstáculos  que  obrigaram,

naturalmente, à sua resolução. 

Destes desafios, e por consequência o trabalho realizado, foi contribuído para o grupo:

• A actualização da máquina virtual.

• Instalação e configuração de compilador com suporte à compilação extendida. 

• A adaptação e actualização do FreeRTOS à plataforma utilizada pelo grupo.

• Actualização do bootloader utilizado em cadeiras dos docentes do grupo.

• Adaptação de um protocolo para RSFS inovador à plataforma MoteISTv5.
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2. Estado-da-Arte

Por definição, um perigo é uma situação que pode ser prejudicial à vida de um individuo, à saúde, à

propriedade ou ao ambiente. Um dos princípios chave em identificar uma situação de perigo passa

por determinar a existência de energia armazenada que quando libertada pode causar danos. Esta

energia armazenada pode estar sob a forma química, mecânica, térmica, radioactiva, eléctrica. Por

outro lado, pode considerar-se uma situação perigosa aquela que não envolva energia armazenada,

mas que é assim classificada porque implica a presença de uma situação de risco. Exemplos incluem

objectos salientes, cortantes, ambientes sem oxigénio ou a natureza de certos materiais. Grandezas

físicas podem ser analisados com recurso a sensores. 1

O sensor é um dispositivo que responde a um estímulo físico de maneira específica, produzindo um

sinal à saída do domínio eléctrico que lhe é proporcional [1]. O sensor mede uma grandeza física e

pela comparação de medidas é possível detectar uma variação desta grandeza à qual corresponde a

libertação ou transferência de energia. A medição destas grandezas, como a variação da temperatura,

humidade e pressão permite a sensores detectar a ocorrência de fogos florestais. Além disso, outros

sensores  podem  ser  utilizados  montados  em  aeronaves  ou  satélites,  como  as  camaras  de

infravermelhos. A utilização deste tipo de aquisição de dados tem a vantagem da monitorização de

uma grande área remotamente no entanto  lançar  satélites tem um custo  considerável  suportado

apenas  por  alguns  países.  Hoje  em  dia  procede-se  à  aquisição  de  dados  em  grandes  áreas

remotamente com recurso a RSFS. 

2.1. Detecção e resposta em emergência

As RS têm vindo a popularizar-se em diferentes sectores. Soluções para monitorização e controlo

ambiental  na  agricultura,  indústria,  domótica  e  aplicações  de  gestão  de  energia  [2][3].  Mais

recentemente estas RSFS são usadas na monitorização de factores ambientais para prevenção de

incêndios [4] ou na detecção de terramotos [5].

Nestes ambientes, o aspecto mais importante para as RSFS são o seu Tempo De Vida (TDV). Ao

contrário de RS de monitorização de uma fronteira com muitos eventos no seu TDV moderado uma

RS de monitorização de fogos florestais deve operar num período de tempo muito extenso por forma

a detectar e reportar um evento, comparativamente, raro. Nós numa RS de monitorização florestal

estão sujeitos a falhas aleatórias devido a esgotamento da bateria, assim como às antenas serem

reorientadas na direcção errada devido a queda de ramos, animais curiosos, vento. Como as RS

transmitem pacotes de nó em nó, a falha de vários nós relativamente perto uns dos outros pode

particionar a rede em duas sub-redes sem comunicação[6].

1   http://en.wikipedia.org/wiki/Hazard - Acedido a 21 de Dezembro de 2014
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Isto acontece porque um ou mais nós chave na ligação entre as sub-redes deixa de funcionar. Além

disso também há que ter em conta os próprios sensores que fazem o sensoriamento do tipo de

eventos a que a RS deve reagir. Se o nó responsável pela detecção do evento de emergência, numa

determinada área, deixa de responder devido à falha do elemento sensor ou à exaustão da bateria do

nó, existe uma falha na RS. Isto faz com que o evento só seja detectado mais tarde por outros nós

adjacentes  à  área  onde  deveria  ter  sido  primeiramente  originado  o  evento  de  emergência.  Isto

constitui  um  atraso  fazendo  com  que  um  acontecimento  fácilmente  controlável  possa  escalar

repentinamente dificultando ou impedindo a sua resolução.

Tendo o ponto anterior em consideração facilmente percebesse que o factor fundamental nestas RS é

a eficiência energética. Neste tipo de aplicações, em ambientes de detecção de perigo, a instalação é

realizada em local remoto, muitas vezes de difícil acesso. Por este motivo, garantir o tempo de vida

da rede (em termos energéticos) é importante. Deste modo, pode reduzir-se o custo de instalação e

manutenção deste tipo de infra-estruturas tornando a utilização de RSFS uma solução mais viável

que outras opções.

A utilização de RS em cenários de detecção de perigo é uma aplicação que tem vindo a ganhar

popularidade. Procede-se agora a um estudo da aplicação das RS a cenários de detecção de perigo,

tentando evidenciar através do método implementado problemas resolvidos e limitações a nível de

projecto considerando entrega em tempo útil de dados.

2.1.1. Exemplos de aplicação de RS a cenários de detecção

e resposta em emergências

Em [7] são utilizados 9 motes, alimentados a baterias, para detectar fugas de metano numa fábrica. A

topologia de rede seleccionada foi a topologia em estrela onde 1 dos nós estava configurado como

coordenador  de  rede.  A comunicação  na  rede  é  realizada  através  de  802.15.4[8] recorrendo  a

módulos ZigBee2. O coordenador de rede faz de portal com uma comunicação Ethernet para que, em

caso de emergência uma equipa seja notificada. Os motes são baseados em um microcontrolador

AtXmega32A4 e o módulo de comunicação escolhido (ETRX3) suporta autoconfiguração da rede em

troca de consumo energético (escolhido por simplificar a instalação da rede). O tempo de vida da rede

indicado é superior a um ano e é referido que o principal factor que o limita é o consumo energético

do sensor de metano que consome mais energia.

Em  [4] é  apresentada uma rede para detecção e monitorização de fogos florestais.  Os nós são

alimentados por duas pilhas AA e controlados por um microcontrolador ATMega1281. O transceptor

rádio é um módulo ZigBee. A topologia da rede encontra-se organizada em malha e recorre-se a um

coordenador  de  rede  para  calendarizar  períodos  de  “sono”.  Esta  topologia  foi  escolhida  porque

permite a escalabilidade da rede. Utilizando um ciclo de trabalho de 0,33% é garantido que o tempo

de vida da rede é maior que um ano. No futuro pretendem instalar um módulo GSM/GPRS no portal

2   http://zigbee.org/ - Acedido a 27 de Dezembro de 2014
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para permitir a recepção de pacotes remotamente, melhorando a flexibilidade e as capacidades do

sistema.

Em [9] é apresentado um sistema de detecção de fogos florestais (simulação) baseado numa RS.

Uma grande quantidade de nós é instalada e estes são organizados em sub-redes. Neste sistema é

proposto o processamento de pacotes através da agregação de dados no nó controlador de cada

sub-rede.  Isto  realiza-se  com o  objectivo  de  diminuir  a  utilização  de  largura  de  banda,  e  como

consequência a frequência de comunicação, entre nós controladores na rede. Além disso existem três

tipos de pacotes que são tratados com diferente urgência, dependendo do tipo de evento que os

originou. Os pacotes mais urgentes tomam a prioridade na fila  de retransmissão para que sejam

entregues com o menor atraso possível.  A eficiência  da rede foi  testada recorrendo a diferentes

simulações com um máximo de 150 motes numa área de 860m x 860m.

Num projecto para detecção de sismos [5] na Califórnia,  603 sensores encontram-se instalados em

383 locais. Os locais estão divididos em redes diferentes as quais encaminham os dados a serem

processados a 3 centros diferentes por forma a reduzir o aglomerado de informação no mínimo de

parâmetros possíveis. Os parâmetros resultantes destes 3 locais são depois encaminhados para o

servidor principal, onde o local do sismo e a onda de propagação são calculados. A rede faz medidas

de actividade e previsão de risco de um evento sísmico a cada segundo. A determinação do risco

recorrendo apenas aos dados de um nó era uma opção para melhorar o tempo de resposta, mas a

utilização de múltiplos dados de diferentes nós antes de emitir um alarme reduz incerteza e aumenta

a robustez.

Depois  de  determinado  um  evento  sísmico  são  efectuadas  medidas  a  cada  100 ms  durante  4

segundos.  A latência  média  na  transmissão  de  dados  entre  os  locais  é  de  6,5 s.  O  atraso  é

maioritariamente devido ao empacotamento dos dados localmente (quando provenientes de mais de

um sensor), que espera até um pacote estar completo antes de o transmitir ao centro designado.

Além disso a retransmissão dentro da rede (incluindo retransmissão entre os centros) demora em

média 11,8 s.

Em [10] é referido um sistema para detectar deslizamento de terras. A rede segue uma hierarquia de

dois  graus.  Os nós  da  camada mais  baixa  realizam medidas  e  recolha  de  dados dos  sensores

transmitindo-os  para  a  camada  superior.  A  camada  mais  alta  agrega  os  dados  e  faz  o

encaminhamento dos pacotes para o portal que retransmite os pacotes (através de Wi-Fi) para um

centro de controlo a cerca de 500 m de distância. Este centro de controlo tem instalado um terminal

de satélite que transmite toda a informação ao campus da universidade Amrita a 300 km de distância

ou redundantemente através de uma segunda ligação de banda larga (cablada).

O projecto-piloto consiste em duas colunas de seis nós cada um com dez sensores. A distância entre

as colunas é de aproximadamente 50 metros.  Devido ao terreno e à  vegetação os pacotes não

conseguiam chegar  ao  portal  devido  à  degradação  de  sinal.  O  problema  foi  remediado  com  a

instalação  de  três  nós  retransmissores.  No  centro  de  controlo,  os  pacotes  são  armazenados  e
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calendarizados. Caso ambas as redes estejam em baixo, os dados são armazenados em memória no

portal e retransmitidos assim que uma ligação seja restabelecida.

Na maior parte dos casos aqui abordados apenas é aprofundado o estudo das características de

eficiência energética da rede, não existindo muita informação quanto à topologia da rede ou atraso no

transporte de pacotes na rede, parâmetros que têm especial interesse neste caso.

Das topologias  de  rede  utilizadas apenas é  referido  que  se  usa  a  topologia  em estrela  e  outra

topologia em malha. A pilha protocolar utilizada, na maioria dos casos, baseia-se em 802.15.4 que é a

norma principal utilizada para redes pessoais com capacidades energéticas baixas (LoWPAN – do

inglês Low power Wireless Personal Area Networks). Os testes realizados em ambiente real envolvem

número de nós tipicamente abaixo de uma dezena não excedendo os 350 nós.

Um aspecto a notar, referido em [5], é o facto da espera de completação de um pacote introduz um

atraso significativo na rede. Desta forma, o uso de pacotes com dimensão reduzida pode ser um

aspecto importante a considerar. Além disso, em [10] concluí-se que desvanecimento multi-caminho é

um problema em aplicações num ambiente exterior. A natureza dos locais onde seria utilizada a nossa

aplicação (sendo remota) usufruiria de um protocolo com robustez contra interferências externas e

desvanecimento multi-caminho.

2.2. Rede de Sensores

Uma RSFS é uma rede de nós sensores instalados para reunir informação em determinada área de

interesse.  Estes  nós  sensores,  comummente  designados  por  “motes”  do  inglês  remote,  têm  a

capacidade de medir, processar e comunicar dados. Estes dispositivos têm tipicamente um poder de

computação limitado e são desenhados para funcionar a baterias [11]. As redes de sensores sem fios

foram  originalmente  desenvolvidas  para  uso  em  aplicações  militares  como  vigilância,  mas  são

também, hoje em dia, utilizadas como aplicação em ambiente industrial, na monitorização e controlo

de processos industriais3, e na monitorização da saúde de um paciente.

2.2.1. Tecnologia típica de um mote

Um  mote  utilizado  numa  RS  pode  ser  considerado  um  sistema  computacional  embebido  com

recursos limitados. Este é tipicamente dotado de quatro blocos fundamentais: o microcontrolador, a

fonte  de energia,  o  módulo  de comunicação e os sensores.  Em RS é normal  que o módulo  de

comunicação seja constituído por um ou mais transceptores rádio. Na Figura  2 .1 pode visualizar-se

os blocos fundamentais de um mote e a interacção típica entre estes.

3   http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_sensor_network - Acedido a 21 de Dezembro de 2014
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Figura 2.1 – Blocos fundamentais de um mote e interacção típica entre estes.

Motes  instalados  remotamente  geralmente  possuem  mecanismos  de  recuperação  de  energia,

recorrendo tipicamente ao uso de painéis solares ou células termoeléctricas e a um dispositivo de

armazenamento,  baterias  ou  super-condensadores.  Em RS o  transceptor  rádio  é  o  módulo  que

consome mais energia.  Além disso,  o rádio  do nó não é só usado na transmissão dos próprios

pacotes,  mas  também  no  encaminhamento  de  pacotes  de  nós  adjacentes.  Por  este  motivo  a

arquitectura de rede e os métodos utilizados para aceder ao meio são de extrema importância.

2.2.2. Arquitectura de rede

Os motes  têm comunicação  com alcance  limitado.  Este  factor  deve-se  não  só  a  uma  limitação

inerente da potência de transmissão, por forma a diminuir interferências no meio de transmissão e a

aumentar o tempo de vida do nó [12], mas também às perdas de potência devidas ao caminho de

propagação das ondas electromagnéticas e a obstáculos entre os nós. Por este motivo a transmissão

de mensagens deve ser realizada recorrendo a encaminhamentos de nó em nó em que a mensagem

é encaminhada por nós intermediários até ao destino.  Estas redes são designadas de redes em

malha  onde  os  pacotes  são  transmitidos  com  uma  lógica  de  armazenamento  e  posterior

retransmissão [13]. 

Idealmente as RS estariam instaladas em meios onde não existisse interferência nas comunicações,

o terreno fosse plano e sem obstáculos. Neste cenário os nós estariam dispostos em grelha onde os

motes seriam colocados lado a lado a uma distância fixa correspondente ao alcance rádio de cada

nó.  No  entanto,  num cenário  real,  as  RS  são  utilizadas em ambientes  agrestes,  onde  se  torna

impossível frequentemente a colocação ideal dos motes [14].

Os  pacotes  numa  RS  são  transmitidos  segundo  uma  métrica  predefinida  que  se  adequa  aos

requisitos da rede. Existem diferentes tipos de métrica que dependem, principalmente, da aplicação

da RS. Das principais métricas referidas em [14] podem destacar-se:
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 Tempo de vida da rede: A rede é organizada para estar funcional o maior tempo possível. É

comum o factor limitativo do TDV numa RS ser a energia acessível  aos nós pelo que o

encaminhamento dos pacotes é tipicamente realizado para que haja o menor consumo de

energia possível.

 Tolerância a faltas: Na transmissão dos pacotes é escolhido um percurso que garanta a

entrega de pacotes com o mínimo de erros de transmissão possível. Útil quando se pretende

comunicar com nós móveis, por exemplo.

 Tempo de resposta:  O encaminhamento dos pacotes realiza-se através do caminho mais

rápido de transmissão, entre o nó de origem e o portal. Tipicamente esta solução é aquela

que numa rede a transmissão nó em nó dos pacotes passa por menos nós.

A terceira métrica de optimização é particularmente importante para este projecto. O protocolo de

encaminhamento usado na rede é responsável por encaminhar os pacotes até ao portal, e por isso,

uma métrica que tome em conta o tempo de resposta vai ao encontro do que é vantajoso nas redes

em cenários de detecção e resposta a emergências.

Faz  parte  integrante  e  fundamental  destas  redes  a  utilização  de  protocolos  de  comunicação

eficientes. Deste modo o Controlo de Acesso ao Meio (MAC) é essencial nas RS. Estes protocolos

MAC devem ter boa eficiência energética uma vez que os nós têm energia limitada [3].

2.2.3. Controlo de Acesso ao Meio

O MAC é responsável pela possibilidade de múltiplos nós comunicarem utilizando um meio partilhado,

como é o caso das RS, em que o dispositivo utilizado para transmitir no meio é o rádio. A interacção

entre as camadas superiores da pilha protocolar e a interface rádio é controlada pelo MAC.

Uma vez  que  os  transceptores  rádio  não  conseguem emitir  e  receber  dados  ao  mesmo tempo

(admitindo apenas um canal de transmissão e um rádio por nó), existem problemas associados à

interacção com o meio de transmissão. O MAC define o mecanismo e é responsável por permitir o

acesso de escrita ou leitura ao meio.  O controlo de quando se deve escutar por um pacote,  ou

pode-se transmitir um pacote é uma faculdade da política utilizada com o MAC. Além disso, como o

transceptor rádio é um dispositivo que consome muita energia, é necessário controlar o período em

que este está ligado, alternando com períodos de “sono” (rádio desligado). Desta forma, é possível

aumentar o tempo de vida do nó através da redução do consumo de energia por parte do rádio.

Numa  rede  onde  o  meio  de  transmissão  é  partilhado,  como  é  o  caso,  a  probabilidade  de

interferências é elevada. Apesar de o nó emissor realizar o envio de uma mensagem sem erros, no

receptor, pode ocorrer  interferência  (através do choque de dois  pacotes,  desvanecimento  multi-

caminho) provocando uma destruição ou adulteração da informação, e por consequência, uma falha
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na  recepção  do  pacote.  A  falha  no  envio  ou  recepção  de  um  pacote  requer  que  este  seja

retransmitido, levando a um consumo de energia maior.

Perdas de energia ocorrem por motivos como:

 Interferências/Colisões: Energia gasta no esforço do envio de um pacote que colide ou é

degradado com um outro pacote ou réplicas do mesmo pacote. As interferências, tipicamente

destrutivas, degradam o sinal electromagnético que transporta a informação pertinente.

 Rádio ligado: Estar ligado à espera de um pacote quando ninguém transmite;

 Recepção desnecessária: Energia gasta ao receber um pacote destinado a outro nó;

 Informação Adicional: Energia gasta na transmissão do cabeçalho do protocolo. A energia

gasta na transmissão da informação adicional não é directamente útil à aplicação;

Os requisitos típicos para protocolos MAC em RS são uma boa taxa de transferência, baixa taxa de

erros,  cabeçalho  reduzido,  eficiência  energética,  capacidade  de  alternarem  entre  períodos  de

actividade  e de “sono”,  suporte  a  mudanças da dimensão e topologia  da rede (escalabilidade  e

modularidade). O acesso ao meio pode ser realizado de forma centralizada ou distribuída.

2.2.3.1. Acesso Centralizado

No acesso  centralizado  existe  um nó (coordenador)  que coordena o acesso de  outro  nó.  Neste

espaço de tempo o nó a transmitir  tem garantias que mais nenhum nó o vai  fazer, e por isso a

possibilidade de interferências é reduzida significativamente.  Este é um método eficiente,  onde o

tempo de transmissão é aproveitado ao máximo. No entanto, satura o coordenador e não é facilmente

usado em RS com grande dimensão. Não obstante, é útil quando uma rede de grande dimensão é

particionada em sub-redes.

A  formação  de  sub-redes  refere-se  à  aglomeração  de  nós  da  rede  global  em  conjuntos  mais

pequenos.  Estas  sub-redes  são  representadas  cada  uma  por  um  nó  portal,  designado  de

coordenador, pertencente a essa sub-rede e à rede de hierarquia superior. O portal é responsável por

realizar  o  encaminhamento  dos  pacotes  originários  da  sua  sub-rede  na  rede  global.  Os  nós

intermediários da rede global são agora os nós portal de cada sub-rede onde o encaminhamento dos

pacotes segue a mesma métrica (ou outra mais adequada ao tráfego desta rede) [15]. Na Figura  2 .2

pode  ser  visualizada  a  organização  típica  de  uma  rede  de  grande  dimensão  que  tenha  sido

particionada em conjuntos mais pequenos.
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Figura 2.2 – Topologia de uma rede de sensores que sofreu aglomeração de nós [15].

2.2.3.2. Acesso Distribuído

O acesso ao meio numa RS é tipicamente distribuído, pelo facto de que este acesso é facilmente

implementado em redes com muitos nós e por isso mais facilmente escalável.  Ideias básicas de

acesso  distribuído  realizam  acesso  aleatório  ao  meio.  No  entanto,  também  é  possível  realizar

comunicação com acesso agendado. 

No  acesso  aleatório  o  risco  de  colisão  é  propositadamente  tomado.  No  entanto  pode  existir  a

necessidade de usar mecanismos que controlem ou depreciem as colisões entre pacotes por forma a

oferecer robustez e métricas de qualidade à rede. No acesso aleatório os principais métodos de

acesso são:

 ALOHA:  é  um protocolo  que  transmite  para  o  meio  espontaneamente  e  por  isso  pode

interferir com pacotes que estejam nessa altura a ser transmitidos. A possibilidade de colisão

faz com que este não seja um protocolo indicado.

 CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance): antes do envio do

pacote para o ar, o rádio faz uma avaliação do meio de transmissão (CS – Carrier Sense). Se

o  meio  estiver  livre  o  pacote  é  transmitido  imediatamente,  caso  contrário  se  estiver

actualmente um pacote no ar o rádio espera, um tempo aleatório, e volta a tentar retransmitir

o pacote. Este protocolo é melhor que o  ALOHA, no entanto não sabe o que se passa no

receptor e ao realizar uma transmissão, existe possibilidade de interferência entre pacotes no

receptor (efeito perto-longe).

 MACA (Medium Access with  Collision Avoidance):  Neste protocolo  existe  um controlo

efectuado quando se pretende enviar um pacote. Para enviar um pacote o nó que pretende

transmitir, primeiro transmite um pacote de pedido a transmissão (RTS – Request to Send).
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Se o receptor estiver pronto a receber, envia um pacote de volta a confirmar o pedido (CTS –

Clear to Send). Este pacote sinaliza outros nós na vizinhança do receptor que o meio está

ocupado. Tendo esta informação, possíveis transmissões na vizinhança do nó receptor são

evitadas e, com isso, a colisão entre pacotes.

Na Figura  2 .3 pode visualizar-se a interacção entre nós numa comunicação típica utilizando um

protocolo MACA. Na imagem, NAV traduz para Vector de Alocação de Rede.

Figura 2.3 - Comunicação típica entre nós utilizando MACA[16].

 FDMA  (Frequency  Division  Multiple  Access):  Neste  tipo  de  acesso  a  frequência  do

espectro electromagnético é utilizada para dividir oportunidades de transmissão. Dentro de

uma banda de frequências existem tipicamente vários canais de transmissão. Cada canal

representa um espaço por onde se pode realizar uma comunicação, semelhante a como uma

auto-estrada  tem várias  vias  de  trânsito  por  onde  uma  viatura  pode  circular.  Isto  traz  a

vantagem  de  permitir  que  comunicações  possam  ser  realizadas  ao  mesmo  tempo

paralelamente entre nós que estejam ao alcance rádio de outros nós também a transmitir mas

numa  frequência  ligeiramente  diferente.  Isto  é  particularmente  útil  quando  duas  redes

diferentes  situadas  no  mesmo  espaço  físico  necessitam  de  realizar  comunicações  sem

preocupações com interferências externas. No entanto, este tipo de multiplexagem também

pode ser utilizado nas comunicações dentro da própria rede recorrendo, por exemplo a dois

transceptores rádios que operam em frequências diferentes.

No acesso agendado é efectuado um tipo de calendarização. Neste tipo de acesso pode referir-se

tipicamente:

13



 TDMA (Time Division Multiple Access): O ciclo de transmissão é dividido em um número

fixo de ranhuras.  A cada ranhura está  apenas atribuído  um único nó  que  pode efectuar

comunicação nesse espaço de tempo sem interferências. A comunicação é coordenada por

um  nó  que  sinaliza  um novo  ciclo  de  transmissão  (através  de  uma  ranhura  balizadora

especial  -  beacon)  possibilitando  o  sincronismo  dos  nós  na  rede.  Este  método  tem  a

vantagem de  garantir  uma  taxa  de  transferência  e  atraso  de  transmissão  fixo  e  melhor

eficiência  energética.  No entanto sofre  por  limitar o tempo de resposta (só volta a haver

comunicação com esse nó na próxima ranhura agendada) e para casos onde os pacotes são

fragmentados é pior (são necessários vários ciclos de transmissão para o envio do pacote).

Outra desvantagem é o facto de limitar o número de nós ao número de ranhuras disponíveis.

 TSCH  (Time Scheduled Channel Hopping): Este é um tipo de agendamento que combina

dois tipos de acesso ao meio diferentes, nomeadamente o FDMA e o TDMA. Neste tipo de

transmissão  agendada  o  tempo  de  transmissão  continua  a  ser  dividido  em ranhuras  no

entanto a esta é também atribuída uma frequência única de transmissão. Esta frequência é

tipicamente sinalizada pela sequência de salto (Hopping Sequence – HS). Este método faz

com que a largura de banda total possível da rede seja maior do que utilizando apenas um

dos  métodos  anteriores.  Além  disso  permite  que  nós  relativamente  próximos  possam

comunicar  ao mesmo tempo sem que haja interferências entre  eles,  ao contrário do que

acontece com o TDMA.

2.2.4. Recuperação de perdas

Nos protocolos de transporte, fiabilidade é garantida ao detectar perda de pacotes e procedendo a

uma retransmissão. No transporte de pacotes, e considerando a métrica mais importante (Tempo de

resposta) nos cenários em causa neste estudo, é importante falar dos métodos de transporte de

pacotes na rede que são [11]:

 Origem a Destino (end-to-end): Similar ao que ocorre nas redes tradicionais (Ethernet), a

recuperação de um pacote perdido é assegurada pelo nó de origem e o de destino. Quando

um  dos  nós  detecta  a  perda  de  um  pacote,  mecanismos  específicos  tratam  da  sua

retransmissão. 

 Nó em Nó (hop-by-hop): A transmissão do pacote é confirmada entre nós. O pacote fica em

memória em cada nó e só é eliminado depois da entrega bem-sucedida ao outro nó. Note-se

que a camada de enlace também efectua uma verificação entre nós (verificação de frame –

pacote básico da camada de enlace) que difere àquela utilizada na camada de transporte

(verificação  de pacote).  O nó  que recebe o  pacote  fica  responsável  em proceder  à  sua

retransmissão e o nó que emitiu o pacote considera-o entregue.

Os  dois  métodos  de  transporte  têm vantagens  e  desvantagens.  Ao  usar  transmissão  Origem a

Destino é eliminada a memória extra de armazenar o pacote em cada nó. No entanto, o método de
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transporte Nó em Nó é mais robusto porque com o aumento do número de saltos, a necessidade de

retransmitir dados origem a destino pode introduzir atrasos consideráveis. Uma vez que o meio de

transmissão usado nas RS tem uma probabilidade alta de quebras na ligação por interferências, este

é o método mais aconselhado para realizar  recuperação de perdas nas redes onde o tempo de

resposta é vital (admitindo pacotes pequenos 2.1.1).

2.3. Garantias  de  resposta  em  tempo

útil

Existem casos na aplicação de RS onde atribuir prioridades diferentes associadas ao tipo de pacote

pode ser vantajoso. Em [9] estes pacotes estão distribuídos em três classes:

 Pacote Agendado: Pacote ao qual  corresponde uma medida periódica agendada de

acordo com as preferências do gestor da rede (tráfego de segundo plano).

 Pacote de Resposta: Pacote ao qual corresponde a medida que foi realizada por pedido

do  gestor  de  rede  ou  outro  processo  automatizado.  Este  tipo  de  esquema

(pergunta-resposta) implica que todos os nós sejam endereçáveis.

 Pacote de Emergência: Este pacote é activado sempre que um evento anormal ocorra.

A detecção de fumo ou a temperatura elevada podem ser considerados eventos anormais

numa aplicação de alerta de fogos florestais.

Quando um nó recebe um pacote de outros nós este é processado de acordo com o tipo de pacote.

Se for recebido um Pacote de Emergência este vai ser retransmitido o mais rapidamente possível. No

caso de haver mais pacotes na fila de retransmissão, por exemplo Pacotes Agendados, o Pacote de

Emergência é prioritário e por isso é inserido á frente de todos os outros nessa fila [9].

No entanto, existem problemas que se levantam quanto à garantia de entrega de pacotes em tempo

útil em locais remotos. Quando não existe um meio de comunicação comum (por exemplo a cobertura

de uma rede de telemóvel) entre o portal da rede e a BD, que pode estar situada a muitos quilómetros

de distância. Posto isto, o sistema tem que optar por a melhor solução para encaminhamento dos

pacotes tomando em conta a prioridade de cada um. Dentro dos mecanismos para retransmissão de

pacotes em locais remotos existem duas opções disponíveis: Transmissão de pacotes através de

redes oportunistas ou transmissão de pacotes através de comunicação satélite.
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2.3.1. Transmissão  de  pacotes  através  de  redes

oportunistas.

Redes oportunistas usam a mobilidade dos nós como uma vantagem para transferência de pacotes

dentro de uma rede. Se considerarmos uma RS instalada num ermo por onde passe, relativamente

perto, um comboio, periodicamente conseguimos efectuar troca de mensagens com um nó móvel

instalado no comboio.  Alguns segundos é o tempo necessário para que o portal  da rede remota

efectue troca de pacotes guardados durante o período entre comboios com o nó móvel e vice-versa.

Este  conceito  pode  também  ser  aplicado  com  a  movimentação  aleatória  de  animais  no  qual

algoritmos  de  encaminhamento  são  utilizados  de  acordo  com  a  qualidade  do  serviço  (QoS)

pretendida [17].

Figura 2.4 - Exemplo de uma rede onde nós móveis realizam o transporte de pacotes [17].

2.3.2. Transmissão de mensagens através de satélite

A transmissão de mensagens através de portais com comunicação satélite é uma opção viável para

qualquer local remoto, desde que exista cobertura pela constelação de satélites do operador. Este

serviço tem a vantagem de que,  como existe  sempre cobertura  (em constelações que oferecem

cobertura  global  ininterruptamente),  mensagem  consideradas  prioritárias  podem  ser  transmitidas

imediatamente com um atraso máximo de alguns minutos.

Existem várias companhias que oferecem serviços de transmissão de mensagens recorrendo a um

satmodem (do inglês, Satellite Modulator-Demodulator). Este dispositivo é responsável por converter

uma  entrada  com  informação  série,  por  exemplo  uma  interface  Universal  Asynchronous

Receiver/Transmiter (UART), em um sinal rádio e vice-versa. Na  Figura  2 .5 pode visualizar-se o

exemplo de uma aplicação típica do uso de uma ligação a uma constelação de satélites em uma zona

remota, para pedido de ajuda.
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Figura 2.5 – Exemplo de uma aplicação típica de comunicação de mensagens em zonas remotas recorrendo a
satélites como retransmissores4.

A utilização de monitorização remota em RSFS utilizando comunicação em satélites é explorada em

[18]. Neste trabalho é desenvolvido um sistema de comunicação para envio de mensagens a uma

base de dados (BD) por forma a monitorizar níveis de poeira e tempestades de areia. No acesso às

mensagens recebidas nos satélites é tipicamente utilizada a internet para efectuar consultas na BD do

operador. 

 Na Tabela  2 .2 visualiza-se uma comparação entre diferentes sistemas de comunicação por satélite

disponíveis no mercado.

4   http://www.sailboat-cruising.com/gmdss-system.html - Acedido a 29 de Dezembro de 2014
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Tabela 2.2 - Descrição de diferentes portais de comunicação baseados em mensagens enviadas por satélite.

Dispositiv
o

Constelação
de Satélites

Band
a

Orbit
a

Tamanho
do

Pacote

Consumo
Máx.
[mA]

Standby
[mA]

Tensão Taxa de
Transmissão

[bit/s] (1)

Interface
(2)

Latência
[s]

Comunicaçã
o

STM3-25 ORBCOMM L/S LEO 144 Bytes 280
@3V3

0,006 3,3 ±5% UART /
SPI

1,4 (3) Simplex

GSP-17206 Globalstar L/S Dial-up 1000
@5V

100 4,7 - 5,1 9,6k (-) UART
(AT Com)

Duplex

Iridium
96017

Iridium L/S LEO 340 Bytes 1500
@5V

66 4,5 - 5,5 10k (-) UART
(AT Com)

6 - 22 Duplex

Sat-2028 HoneyWell L/S 84Bit /
170Bit

500
@12V

0,063 9,6 - 32 - (36) UART <60 Duplex

SkyWave
DMR-800D9

Inmarsat L/S 100 Bytes 750
@12V

0,100 12 204 (800) UART <15 Duplex

HumSat10 UHF LEO 1,2k (9,6k) UART /
SPI

Digi m1011 ORBCOMM VHF LEO 1500
@12V

60 9 - 18 UART Duplex

(1) Taxa de Transmissão: Uplink (Downlink)
(2) Interface: Universal Asynchronous Receiver/Transmiter (UART), Serial Protocol Interface (SPI), Attention Commands (AT Com)
(3) Tempo de transmissão máximo

5   http://www.orbcomm.com/uploads/files/STM3-2.pdf - Acedido a 27 de Dezembro de 2014
6   http://pivotel.com.au/documents/PivotelGlobalstarGSP1720.pdf – Acedido a 27 de Dezembro de 2014
7   https://www.iridium.com/products/iridium9601.aspx - Acedido a 27 de Dezembro de 2014
8   http://www.gt.honeywell.com/catalogdocuments/SAT202_DS_EN.pdf - Acedido a 27 de Dezembro de 2014
9   http://www.skywave.com/content/datasheets/idp_800_eng.pdf?t=1419724014103 – Acedido a 27 de Dezembro de 2014
10   https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/h/humsat - Acedido a 27 de Dezembro de 2014
11   http://pt.mouser.com/new/Digi-International/digim10/ - Acedido a 27 de Dezembro de 2014
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2.4. Sistemas Operativos em RSFS

Um Sistema Operativo (SO) é um programa que gere os recursos do equipamento e dos programas

que nele executam. Um SO é tipicamente composto por uma hierarquia complexa de sub-rotinas em

que a principal, designada de núcleo, é responsável pela atribuição do tempo de processador, entre

outras características como métodos de comunicação e sincronização entre tarefas. Em sistemas

embebidos, os SO utilizados são minimalistas, e por isso são muitas vezes referidos como núcleos

multitarefa.

Em cenários  de  detecção  e  resposta  em emergência,  além da  necessidade  de  protocolos  que

realizem comunicação em tempo útil, é necessário que o SO utilizado suporte execução em tempo

real. Os SO têm a vantagem de:

 Priorização de tarefas: Tarefas mais prioritárias têm prioridade e são concluídas primeiro

que outras tarefas menos prioritárias interrompendo a sua execução se necessário;

 Execução simultânea: Para o caso de o microcontrolador apenas conseguir executar uma

tarefa  em  simultâneo  tarefas  executam  concorrentemente  uma  intervalada  com  outra

(pseudo-simultaneidade). No caso de o microcontrolador suportar várias tarefas estas podem

executar em simultâneo (paralelização);

 Granularidade de execução: Tarefas  com a mesma prioridade  são atribuídas  o  mesmo

tempo de execução. Além disso, ordem de execução, tempo de execução e outros aspectos

dependem do tipo de algoritmo escalonador utilizado pelo SO. 

 Outras  ferramentas: Alguns  SO  oferecem ferramentas  para  facilitar  comunicação  entre

diferentes tarefas, para sincronização de tarefas e também podem oferecer facilidades para

utilizar alarmes e cronómetros. 

No entanto, a utilização de um SO tem a desvantagem de:

 Redução de processamento disponível: A utilização de tempo de processador (na troca de

contexto e agendamento de tarefas) que seria de outra forma usado pela aplicação;

 Ocupa memória do dispositivo: Microcontroladores têm memória reduzida, este factor pode

ser um problema se o código da aplicação for grande.

Além disso, é importante referir que existem métodos diferentes de executar tarefas simultaneamente.

No caso de execução cooperativa,  as tarefas cedem o acesso ao processador a outras tarefas,

enquanto que na execução preemptiva, o SO altera entre tarefas de um modo “forçado”. Esta última

opção permite que tarefas sejam executadas com base em prioridades estabelecidas,  garantindo

execução em tempo real de tarefas. A capacidade de execução de tarefas prioritárias com recurso a

preempção é útil quando se consideram sistemas em que os eventos são aleatórios (como é o caso
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dos cenários de catástrofe) ou existem processos que necessitam de um controlo exigente, como é o

caso dos protocolos de comunicação.

Na  Tabela   2  .3 encontram-se  discriminados  os  núcleos  mais  populares  de  acordo  com  as

características consideradas mais importantes:

 Suporte de execução em tempo real;
 Suporte a protocolos de comunicação de origem (abordado melhor em 2.5);
 Memória ocupada; 
 Modularidade;
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Tabela 2.3 - Comparação efectuada a diferentes núcleos multitarefa populares para estudar as características de tempo real, existência de protocolos de
comunicação de raíz e modularidade para múltiplos e diferentes nós dentro de uma rede de sensores heterogénea.

Execução[19] Memória
Ocupada

[Bytes][20]

Troca de
Contexto
[Ciclos]

Arquitecturas 
Suportadas

[MCU]

Suporta
Comunicação 

Rádio de Origem
Tempo Real

Preemptiva Cooperativa

Contiki[21]12 ○ ✓ <30k (1) 13 ✓ ○

FreeRTOS13 ✓ ✓ 4k – 9k 84 34 ○ ✓

Nano-RK[22]14 ✓ ✘ <18k (1) 12 (2) ✓ ✓

RiotOS[20]15 ✓ ✘ ~5k ~50 6 ✓ ✓

TinyOS[21][24]16 ✘ ✓ <4k 51 6 ✓ ○

Legenda: ✓ - Cumpre os requisitos; ○ – Cumpre parcialmente os requisitos; ✘ - Não cumpre os requisitos;

(1) Memória ocupada inclui protocolos de comunicação. 
(2) Troca de contexto demora: 45 µs num processador de 4 MHz.

12   http://www.contiki-os.org/ - Acedido a 29 de Dezembro de 2014
13   http://www.freertos.org/ - Acedido a 29 de Dezembro de 2014
14   http://www.nanork.org/projects/nanork/wiki - Acedido a 29 de Dezembro de 2014
15   http://riot-os.org/ – Acedido a 29 de Dezembro de 2014
16   http://tinyos.stanford.edu/tinyos-wiki/index.php/FAQ - Acedido a 29 de Dezembro de 2014
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O FreeRTOS é um núcleo multitarefa que se baseia em execução preemptiva de tarefas e por isso é

classificado como um núcleo de tempo real. Sempre que exista uma tarefa com prioridade mais alta

esta é executada antes de outras tarefas com menor prioridade. 

O FreeRTOS é um núcleo que suporta um elevado número de arquitecturas de microcontroladores.

Assim, é o núcleo ideal para ser usado nas RS em ambientes de detecção e resposta em emergência

e outras redes que usem grandes quantidades de nós. Isto porque, tipicamente, em RS de elevada

densidade nem todos os nós são iguais (rede de sensores heterogénea). O FreeRTOS é um núcleo

extremamente modular e por essa razão é optado neste tipo de ambientes.

Apesar de o FreeRTOS ser um SO com valor especial quando aplicado em redes heterogéneas, a

reduzida disponibilidade de protocolos de comunicação é um ponto fraco importante, nomeadamente

a falta de suporte de raiz a serviços de comunicação adaptados a RS, como por exemplo o ZigBee.

2.5. Pilhas  protocolares  oferecidas  nos

SO analisados

Dos  núcleos  que  são  indicados  ao  ambiente  de  detecção  e  resposta  em emergência,  que  vêm

acompanhados de uma pilha protocolar, apresentados na  Tabela  2 .3 destacam-se o Contiki e o

Nano-RK  que  incluem  pilhas  protocolares  interessantes  que,  para  melhorarem  o  esquema  de

comunicação, baseiam-se em diferenciação a nível MAC. O suporte, comum a praticamente todos os

núcleos, inclui: 6LoWPAN17, TCP e UDP/IP padrão e RPL18.

Além disso, neste capítulo vai ser estudado o 802.15.4 que é um MAC padrão utilizado nas RS.

2.5.1. Nano-RK

2.5.1.1. RT-Link

A pilha protocolar RT-Link é baseada em acesso TDMA. A comunicação é realizada em ranhuras de

tempo  bem  definidas,  organizadas  por  quadros,  sincronizadas  em  cada  ciclo  por  um  pulso  de

sinalização.  Em  cada  quadro  existem  ranhuras  para  comunicações  agendadas  e  outras  para

comunicação esporádica.

 Comunicação Agendada: é utilizada para trocar pacotes com o nó vizinho ao qual a ranhura

diz respeito. Este tipo de comunicação tem a vantagem de permitir taxa de transferência fixa

e melhor eficiência energética, mas sofre por limitar o tempo de resposta.

17   http://en.wikipedia.org/wiki/6LoWPAN - Acedido a 30 de Dezembro de 2014
18 http://pt.wikipedia.org/wiki/Routing_Protocol_for_Low_power_and_Lossy_Networks  -  Acedido  a  30  de
Dezembro de 2014
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 Comunicação em Contenção: A comunicação é realizada em Slotted Aloha. Desta forma é

possível  nós  não  agendados  pedirem uma  ranhura  única  destinada  a  eles  e  permite  a

comunicação de nós móveis em RS.

Na Figura  2 .6 pode visualizar-se um diagrama temporal típico de uma comunicação recorrendo à

pilha protocolar RT-Link.

Figura 2.6 - Diagrama temporal típico de uma comunicação recorrendo à pilha protocolar RT-Link19.

2.5.1.2. B-MAC

O B-MAC [25] é um protocolo baseado em CSMA para RS, pensado para eficiência energética. Em

vez de o transceptor rádio estar ligado 100% do tempo, este é activado durante breves períodos de

tempo para verificar se existe actividade no canal (Carrier Sense ou CS). Se for detectada actividade

no canal o rádio permanece ligado para receber o pacote. No entanto, para garantir que nós vizinhos

recebem um pacote, o preâmbulo dos pacotes têm que ter uma dimensão maior do que o período

entre testes de actividade. Desta forma é garantido que quando chega a altura do teste de actividade

este preâmbulo é detectado. 

2.5.1.3. WiDom

O protocolo WiDom [26] faz a transmissão de pacotes livre de colisão através de uma implementação

de prioridade  estática  atribuída  a  cada  nó,  semelhante  à  utilizada  no  protocolo  CAN20 do inglês

Controller Area Network. No entanto, como um transceptor rádio não pode transmitir e receber ao

mesmo tempo, é necessário uma abordagem diferente ao problema. Neste protocolo, a arbitragem de

prioridade é realizada com o ligar e desligar do rádio (equivalente a utilizar sinal lógico ALTO ou

BAIXO) em que o estado dominante é o rádio LIGADO. Os nós têm prioridade atribuída de acordo

com o endereço que lhes foi atribuído. O WiDom permite alterar o número de bits de endereçamento

19   http://www.nanork.org/projects/nanork/wiki/RT-Link - Acedido a 30 de Dezembro de 2014
20   http://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus - Acedido a 30 de Dezembro de 2014
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possibilitando  aumentar  o  número de nós na  rede  ou diminuir  o  cabeçalho  dos  pacotes,  com o

aumento ou diminuição do número de bits de endereçamento, respectivamente.

2.5.2. Contiki

2.5.2.1. RIME

O RIME [27] é um protocolo pensado para combater a arquitectura restritiva tradicionalmente utilizada

ou a complexidade apresentada devido ao cruzamento de camadas na pilha protocolar. A ideia geral é

a utilização de camadas com cabeçalhos mais pequenos em que são adicionadas mais camadas

consoante necessidade, partindo de um modelo de pacote básico. No entanto a camada protocolar

RIME é básica e não inclui encaminhamento.

2.5.2.2. ContikiMAC

O  protocolo  ContikiMAC  [28] é  baseado  em B-MAC,  apresentado  em  2.5.1.2.  Existe  a  mesma

detecção do preâmbulo utilizado pelo protocolo B-MAC. Um pacote é considerado enviado quando é

recebido uma Confirmação de Recepção de Pacote (ACK do inglês  Acknowledgement) de nível 2

(camada de enlace). Enquanto este ACK não for recebido o remetente continua a transmitir o pacote.

Pacotes enviados em difusão não recebem ACK. Ao invés disso o remetente envia o pacote durante o

tempo inteiro de um intervalo de transmissão.

Na Figura  2 .7 está demonstrado o princípio de funcionamento do protocolo ContikiMAC

Figura 2.7 - Demonstração do princípio de funcionamento do protocolo ContikiMAC[28] em modo endereçado
(à esquerda) e em difusão (à direita).
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2.6. Outras pilhas protocolares

2.6.1. 802.15.4

O MAC IEEE 802.15.4 é possivelmente o protocolo mais utilizado em RS como podemos constatar

através dos casos de estudo em  2.1.1.  As características do protocolo MAC 802.15.4 são: redes

sincronizadas acesso ao meio, gestão de ranhuras garantidas, validação de tramas, confirmação de

entrega de tramas,  associação e desassociação a redes.  O protocolo  pode usar  vários tipos de

acesso ao meio, dependendo da configuração de rede usada [8]:

 Redes não sincronizadas com muito baixo débito podem utilizar ALOHA considerando

que a probabilidade de colisão é razoavelmente baixa se a probabilidade do canal livre for

suficientemente grande.

 Redes  não  sincronizadas  usam  acesso  aleatório  com  CSMA-CA  descrito  em  2.2.3.2.

Sempre que um dispositivo pretende transmitir uma trama espera um tempo aleatório. Caso o

canal esteja livre, depois do tempo de espera, o rádio inicializa a transmissão. Se o canal

estiver ocupado é agendado um novo tempo de espera tentando o envio mais tarde. Pacotes

de confirmação (ACK) do inglês Acknowledge são transmitidos sem usar CSMA-CA.

 Redes  sincronizadas usam  TDMA com  CSMA-CA onde  os  períodos  de  espera  estão

referenciados à ranhura responsável pela sinalização de um novo quadro da rede. O envio de

tramas segue o mesmo caso explicado em cima (nas redes não sincronizadas) mas neste

caso o tempo de espera é referente ao número de ranhuras e depende do tempo definido das

ranhuras. 

Semelhante  ao  RT-Link  estudado  anteriormente,  o  modo  em rede  sincronizada  também oferece

possibilidade de divisão do tempo de transmissão em comunicação agendada e comunicação em

contenção. Além disto, existe a possibilidade de os nós na rede conservarem energia através da

utilização do quadro com períodos de transmissão e períodos de inactividade. Na Figura  2 .8 pode

visualizar-se a organização típica realizada com o protocolo IEEE 802.15.4.

Figura 2.8 - Á esquerda um quadro 802.15.4 onde as ranhuras são divididas entre Ranhuras de Contenção e
Ranhuras Agendads. À direita diferenciação de quadros sem período de inactividade (em cima) e com período

de inactividade (em baixo)[8].
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2.7. Projecto OpenWSN

Como as RSFS têm vindo a ganhar maturidade, novas definições têm surgido para controlar a forma

como estes nós interagem com o meio.  O projecto OpenWSN21 surgiu da necessidade de haver

disponível uma plataforma que possibilitasse o teste destas definições por parte da indústria e dos

organismos académicos.  O projecto  OpenWSN tem como objectivo  providenciar  implementações

livres  de  uma  pilha  protocolar  completa  baseada  nestas  definições  para  uma  variada  gama de

software e hardware. 

A implementação MAC utilizada neste projecto é baseada no protocolo IEEE 802.15.4e e implementa

o modo de comunicação TSCH.

2.7.1. 802.15.4e

O protocolo IEEE 802.15.4e é baseado no protocolo IEEE 802.15.4 e está a ser desenvolvido com o

interesse em o suceder. O aspecto chave desta nova definição é a utilização de saltos de canal de

transmissão (CH do inglês  Channel Hopping)  que aumenta significativamente a robustez da rede

contra interferências externas e desvanecimento multi-caminho. Além disto, ao contrário do 802.15.4,

a gestão de ranhuras garantidas é controlada pelas camadas hierarquicamente superiores e no seu

desenho o conteúdo do pacote de sincronização é diferente. Todas as outras características definidas

no  2.6.1 mantêm-se semelhantes.

Tal como o seu antecessor, o protocolo 802.15.4e define vários tipos de acesso ao meio dependendo

do tipo de rede que se pretende utilizar. No nosso caso vamo-nos focar no acesso utilizando TSCH

(explicado em 2.2.3.2).

Neste tipo de acesso e à  semelhança do que foi  definido anteriormente o  tempo é definido em

ranhuras. O número de ranhura absoluto (ASN do inglês  Absolute Slot Number) é incrementado a

cada ranhura que passa e partilhado por todos os nós da mesma rede. Admitindo que não existe

atraso de propagação do pacote sinalizador todos os nós na rede têm o mesmo ASN. No início de

uma ranhura o canal a utilizar é calculado através de [29]:

(1)

O desvio do canal (chnOffSet) é definido pelo comprimento da lista que define a HS, o que por padrão

tem os 16 canais  possíveis  de serem usados a nível  físico.  No início  os nós ouvem o meio de

21   http://openwsn.com/ - Acedido a 07/10/2016
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transmissão à procura de um pacote sinalizador transmitido pelo coordenador da rede. Todos os nós

para se juntarem à rede esperam o pacote sinalizador num canal conhecido e definido para toda a

rede.

O pacote sinalizador contém sempre, obrigatóriamente, o ASN. Além disso pode conter informação

sobre as definições de tempos utilizadas para a ranhura e para o quadro, a HS utilizada pela rede, e a

ranhura inicial com informação de quando nós que se pretendem associar à rede devem escutar por

uma transmissão do nó sinalizador ou de quando podem transmitir para este. Esta informação extra

definida no protocolo é designada por Elementos de Informação, EI do inglês Information Elements.

Na Figura  2 .9 pode ser visualizado o exemplo de uma rede de 8 nós a funcionar em TSCH.

Figura 2.9 - Exemplo da comunicação em TSCH realizada numa rede de 8 nós22. 

22 https://openwsn.atlassian.net/wiki/display/OW/uRES – Acedido a 05/10/2016
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3. Metodologia

Tomando como exemplo uma área de terreno florestal onde se pretende instalar uma RSFS para

fazer  monitorização  periódica  dos  indicadores  ambientais,  mas  também se  pretende  utilizar  um

mecanismo de alerta de eventuais emergências,  neste cenário um fogo florestal,  ou detectar um

elevado perigo de ocorrência de um fogo florestal por forma a evitar que este ocorra. Este cenário é

interessante porque abrange vários problemas, alguns deles provocados pelas próprias limitações

das RS. Estes problemas são:

 A utilização de baterias nos motes em RS configurada  neste ambiente limitam o tempo de

vida do nó, e consequentemente da própria rede.

 Terrenos florestais contém muitos obstáculos e estes degradam a comunicação por causa de

interferências. Para os casos em que a vegetação seja mais densa, interferências e falhas de

comunicação são problemas mais recorrentes pelo que é necessário um mecanismo que

providencie robustez de comunicação à solução.

 Os nós numa RS utilizam um meio de comunicação partilhado. Existe portanto necessidade

de um mecanismo  de  comunicação  que  forneça  um controlo  adequado  sobre  o  recurso

utilizado, a banda/canal de radiofrequência.

 Terrenos florestais são muitas vezes de elevadas dimensões, pelo que a necessidade de o

mecanismo de comunicação suportar uma grande quantidade de nós (RS escaláveis) é um

aspecto a ter em conta.

 Terrenos florestais existem em quantidade considerável. Além disso, existem locais que são

de  difícil  acesso  e  onde  as  RSFS são  uma  solução  óptima  em relação  por  exemplo  a

monitorização através de vigia florestal.

Tirando partido dos casos estudo de aplicações de RS que fazem a monitorização de cenários de

detecção  e  resposta  em emergência  em  2.1.1 podem ser  consideradas  soluções  que  permitam

resolver  ou  mitigar  os  problemas  acima  descritos.  Nomeadamente,  é  interessante  avaliar  as

implementações que descrevam o tipo de tecnologias utilizadas no que tem a ver com o tipo de pilhas

protocolares utilizadas, o MAC de eleição utilizado nestas redes e outros aspectos importantes.

Um dos principais problemas à utilização das RSFS são as limitações energéticas. Como foi descrito

em  [6] a preocupação com a preservação de energia onde se pretende utilizar  RS para realizar

monitorização  florestal  é  de  extrema  importância.  É  desejável  garantir  que  a  aplicação  consiga

preservar  energia  de  alguma  forma.  Redes  sincronizadas  permitem  ter  um  melhor  controlo  e

conhecimento  sobre  o  consumo  energético  de  uma  rede,  especialmente  quando  estas  são

constituídas por alguns nós e a utilização desta rede é considerável. Nos exemplos estudados [4] [7]

podemos constatar que a utilização de um protocolo MAC 802.15.4 oferece algumas garantias no que

tem a ver com o TDV da rede, mas apenas é descrito que este é maior do que 1 ano. 
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Também em [7] podemos verificar que num cenário real onde a existência de vegetação é comum

existem problemas na comunicação da rede devido a  interferência  provocada pelas folhas desta

vegetação no sinal de rádio. Uma das soluções para contornar este problema é a utilização de mais

nós, o que se verificou no caso estudo em causa, ou a utilização de um protocolo mais robusto a

interferências no meio de transmissão, como é o caso do 802.15.4e (2.2.3.2 e 2.7.1).

Outra situação a mitigar são os atrasos da transmissão do pacote na RS. Apesar da agregação de

pacotes utilizada no exemplo [9] se justifique quando se pretende reduzir o tráfego na rede (por forma

a reduzir o consumo de energia) em [5] verificamos que a espera de pacotes de vários motes pode

representar  um atraso  que  se  revela  crítico,  nomeadamente  quando  a  rede  deixa  de  transmitir

pacotes de medições periódicas para transmitir pacotes de emergência que devem ser entregues o

mais rápido possível ao portal. Além disso, esta entrega apesar de ser rápida deve garantir que o

pacote de emergência chega efectivamente ao destino para não invalidar a solução proposta.

Por último, mas não menos importante, a utilização de um SO de tempo real para detectar sinais

assíncronos e imprevisíveis que ofereça capacidade de resposta prioritária sobre outras tarefas que

estejam a executar. Nesta situação e através de consulta da Tabela  2 .3 está disponível o FreeRTOS

o RiotOS e o NanoRK.

Com isto  definem-se as tecnologias que vão ser  utilizadas na aplicação.  Sendo o 802.15.4e um

protocolo como melhoria ao 802.15.4 é tido em maior consideração. Além disso, o facto de permitir a

RS  comunicar  paralelamente  em múltiplos  canais  numa  banda  de  frequência  permite  aumentar

robustez a interferências no cenário onde é utilizado, sejam estas interferências devidas a outras

redes ou devido a fenómenos naturais como o desvanecimento multi-caminho.

Apesar de o projecto OpenWSN 2.7 basear-se num SO simples de execução até conclusão, inclui

uma adaptação do FreeRTOS como escalonador de tarefas. Isto faz deste projecto a opção mais

atractiva para ser implementada na plataforma MoteIST e por isso aquela que foi decidida utilizar.

O projecto OpenWSN contém algumas implementações no que tem em conta a microcontroladores

semelhantes  ao  utilizado  pela  plataforma  MoteIST. Tirando  partido  destas  semelhanças  vai  ser

adaptado o  firmware de adaptação da plataforma (BSP – do inglês  Board Support  Package)  ao

MoteIST. Isto implica a alteração e verificação de todos os ficheiros fonte começando pelos mais

básico, leds e pinos, ficheiros que ajudam ao depuramento do código. Depois disto a adaptação dos

ficheiros utilizados para fazer a interface e o controlo dos periféricos (drivers). No final será realizada

a adaptação do rádio já que este utiliza a interface de acesso aos periféricos definida dentro deste

grupo de adaptação.

Depois de realizada esta primeira adaptação temos que testar o projecto na nossa plataforma sem

proceder a nenhuma modificação para confirmar que tudo funciona. Nesta etapa vai ser testado o SO

fornecido com o OpenWSN, o OpenOS, que como referido anteriormente não é um SO em tempo real

e apenas serve para testar que o projecto funciona na nossa plataforma. Depois de testado o SO, há

que testar a pilha de comunicação (OpenSTACK) que implementa o MAC IEEE 802.15.4e e outras

camadas protocolares de nível superior que lidam com o encaminhamento e transporte de pacotes.
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Esta pilha protocolar é a base das aplicações exemplo fornecidas com o OpenWSN, aplicações estas

que permitem fazer ping a diferentes nós, através do navegador da internet apagar, acender e ver o

estado de um led, ver o nome e chip rádio da plataforma à qual se está a aceder e ver a topologia

estabelecida pela rede.

Tendo adaptado a pilha protocolar definida a ser usada, há que alterar entre a execução com o SO

oferecido de origem pelo projecto, o OpenOS, pelo FreeRTOS, que encontra-se adaptado. Nesta

etapa  vão  ser  utilizados  os  ficheiros  fonte  do  FreeRTOS  já  adaptados  à  plataforma  MoteIST

existentes na máquina virtual e utilizados para outros projectos do grupo GEMS. Ao mesmo tempo

pretende-se  actualizar  a  versão  do  FreeRTOS para  uma mais  recente  por  forma a  manter  esta

ferramenta actualizada para futuros projectos.

O código a executar, que é instalado na plataforma MoteIST, é carregado a partir da aplicação MRM.

Esta aplicação serve de bootloader para a plataforma MoteIST e é responsável por gerir a aplicação a

executar existente na memória do mote guest. Pretende-se que o MRM seja modificado para permitir

a descodificação de código em formato IHEX para binário. A transmissão de informação em IHEX

permite detectar erros mais facilmente ao contrário do carregamento em binário. Este é um factor

importante para o carregamento remoto de um programa em RSFS.

Findo  o  desenvolvimento  da  solução  proposta  chega  a  etapa  de  testar  e  validar  as  alterações

realizadas e se a implementação, de facto, ajuda ao problema em análise: Detecção e Resposta em

Emergências com RS baseadas em FreeRTOS.

Numa primeira etapa é validdado todo o conjunto de alterações explicadas anteriormente ao realizar

um teste  de  compatibilidade  com uma solução  providênciada  pelo  projecto  original  e  a  solução

adaptada à nossa plataforma. Desta forma, será realizado um teste, em ambiente controlado, a uma

RS baseada em nós com características físicas diferentes (uns nós vão ser compostos por MoteIST e

outros por outra plataforma já adaptada ao projecto) bem como firmware diferente (alguns nós usam o

FreeRTOS como SO enquanto outros utilizam o OpenOS). Depois de ser validado o funcionamento

desta rede comprova-se que a solução funciona na plataforma MoteIST e que o projecto utilizado

permite a utilização de RS com nós diferentes, dita heterogénea porque é composta por nós com

tecnologias diferentes, uma mais-valia em redes de grande dimensão.

Para validar as opções escolhidas, a utilização do FreeRTOS com a pilha protocolar 802.15.4e e

através  do  cenário  descrito  no  início  deste  capítulo  vamos  simular  um  ambiente  de  teste  em

laboratório para testar a Qualidade de Serviço (QoS), neste caso a capacidade de entrega de pacotes

em tempo útil. Para isto vão ser definidos alguns aspectos ao nível de rede por forma a limitar e a

sobrecarregar a rede estabelecida permitindo deste modo tirar  conclusões sobre um cenário pior

caso. As configurações a utilizar são:

 Uma topologia de rede desfavorável à RS em testes com o objectivo de avaliar o atraso

provocado pelo reencaminhamento entre nós, o impacto da retransmissão de pacotes na taxa

de sucesso do pacote.
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 Tráfego de fundo por forma a saturar a rede com tráfego de pacotes menos prioritários. Este

teste é realizado para evidenciar uma rede real onde são recolhidos dados periódicos na rede

não só para avaliar possíveis perigos mas também para o estudo do ambiente e factores

ambientais onde a RS se insere, tipicamente a aquisição de dados para serem estudados por

entidades que os considerem proveitosos.

 Evento de alta prioridade que pretende testar a capacidade do sistema, individualmente e

colectivamente, responder a um evento assíncrono de emergência. Numa situação em que a

rede  se  encontre  saturada  pretende-se  testar  se  existem  garantias  que  os  pacotes  de

emergência assíncronos de alta prioridade conseguem chegar ao destino em tempo útil. Isto

apoia a tese que a solução implementada é adequada a ser utilizada nas RS em cenários de

detecção e resposta em emergências.

Finalmente serão tiradas conclusões sobre a implementação realizada e se de facto é útil ao cenário

considerado bem como os pontos fortes e os pontos fracos da solução implementada e da aplicação

destas RSFS como um todo.

No capítulo  a  seguir  vai  ser  explicado  com mais  detalhe  a  organização  e o  funcionamento  das

soluções  em  software utilizadas,  nomeadamente  a  organização  interna  do  OpenWSN  e  do

FreeRTOS.

32



4. Arquitectura

Neste capítulo vai ser explicado a arquitectura das ferramentas e programas que vão ser utilizados.

Nomeadamente neste capítulo vai ser exposta a organização do ecossistema OpenWSN, explicando

os diferentes componentes que o integram e como estes se encontram organizados entre si. Depois

disto,  será aprofundado a parte  principal  do ecossistema OpenWSN para o  projecto  onde serão

definidas as modificações necessárias realizar para a adaptação do OpenWSN à plataforma MoteIST.

Depois  de  adaptado  o  OpenWSN  será  realizado  o  mesmo  procedimento  anterior,  expondo  a

organização  do  ecossistema  FreeRTOS,  a  sua  interacção  com  o  OpenWSN,  e  as  adaptações

necessárias para este ser funcional com o OpenWSN na nova plataforma, MoteIST.

4.1. Projecto OpenWSN

Antes de prosseguir com a adaptação do OpenWSN ao MoteIST é apresentada a organização do

ecossistema  OpenWSN  para  ajudar  a  uma  maior  perceptibilidade  de  como  este  se  encontra

organizado e o que será necessário mudar. Além disto, esta introdução permitirá revelar muitas das

ferramentas já existentes dentro do ecossistema OpenWSN. 

4.1.1. Ecossistema OpenWSN

O OpenWSN é um projecto que fornece soluções para um fácil desenvolvimento de RSFS. Existem

três grupos principais nos quais este projecto se subdivide:

 OpenWSN-hw – Este grupo contém o desenvolvimento do  hardware livre. Aqui podem ser

encontrados vários ficheiros com diferentes motes, incluindo esquemáticos eléctricos, layout,

ficheiros gerber, entre outros.

 OpenWSN-sw  –  Este  grupo  fornece  soluções  e  outras  ferramentas  para  fácil

desenvolvimento de aplicações em um computador. Dentro destas, será importante destacar

a  ferramenta  de  visualização  openvisualizer que,  entre  outras  coisas,  permite  mostrar

graficamente o estado e a organização da rede. Esta informação é tipicamente transmitida

pelo mote que funciona como portal (porque contém o conhecimento de toda a organização

da rede) mas também pode ser fornecida por outros nós.

 OpenWSN-fw – Este é o grupo onde o desenvolvimento do nosso trabalho se vai inserir. Aqui

está presente todo o código que executa nos motes. Este “sub-projecto” está desenvolvido

por  forma  a  ser  transparente  ao  firmware,  à  plataforma  de  compilação  utilizada  no  seu
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desenvolvimento,  o  mote  onde  executa  a  aplicação  e  também  está  preparado  para  a

utilização de diferentes Sistemas Operativos.

 OpenVM – É um projecto recente para dispor uma máquina virtual preparada com todo o

ambiente OpenWSN para configurar, testar e compilar todas as soluções oferecidas.

Para ter uma noção de como este ecossistema se encontra organizado podemos, pela consulta da

Figura  4 .10, visualizar a àrvore com a organização deste projecto.

Figura 4.10 - Representação em árvore da organização do ecossistema OpenWSN que contempla os grupos de
hardware, software, firmware e virtualização especificando com algum detalhe a organização do grupo

OpenWSN-FW onde se insere o nosso trabalho.

As  diferentes  caixas  com  nome  em  amarelo  representam  elementos  na  hierarquia  onde  são

modificados elementos de forma indirecta, devido à interacção que ocorreu no desenvolvimento deste

projecto. Nas caixas com nome a vermelho estão indicados os elementos da hierarquia onde vão ser

criados  elementos  novos  ou  onde  serão  realizadas  modificações  a  ficheiros  existentes

maioritariamente  devidas  a  opções  de  compilação  (formato  de  compilação  e  compilador),  e  à

adaptação do projecto à nova plataforma.

A organização do grupo OpenWSN-FW encontra-se apresentada em seguida por ordem hierárquica

segundo nível de abstracção do mais baixo ao mais alto. Este grupo está subdividido em:

 A pasta  bsp (do ingês,  board support  package)  tem o código que faz a  abstracção dos

diferentes  motes  através  de  um  número  bem  definido  de  rotinas.  Isto  faz  com  que

funcionalidades de diferente  hardware possam ser  acedidas da mesma forma e realizem
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operações atómicas. Estas funcionalidades incluem, mas não estão limitadas a, acender e

apagar LED’s, receber um pacote do rádio.

 A pasta  drivers contém ficheiros que utilizam as rotinas definidas no ponto acima e que

cumprem funções mais complexas.  Estas funções podem ser  a configuração de relógios

definidos  em  hardware,  ou  a  abstração  de  outros  sistemas  embebidos  externos  ao

microcontrolador, como no caso do MoteIST onde existe a memória flash externa ou o cartão

SD.

 O FreeRTOS faz parte da pasta  kernel que contém o código fonte dos SO disponíveis a

utilizar no projecto. A escolha do SO é realizada na altura da compilação do código. Além

disso contem ficheiros para que o agendamento de tarefas e outras ferramentas básicas

sejam  abstraídos  das  outras  camadas.  Este  tipo  de  abstração,  no  entanto  limitada,  é

chamada de  Camada  de  Abstracção  de  Sistema  Operativo,  do  inglês  Operative  System

Abstraction Layer (OSAL).

 A implementação da pilha protocolar encontra-se na pasta  openstack que está organizada

de forma  lógica  segundo  o  modelo  OSI.  Nesta  pilha  protocolar  está  implementada  uma

camada de nível 2 em IEEE 802.15.4e e está disponível ao utilizador os protocolos de alto

nível comuns como TCP e UDP juntamente com o CoAP (comum em RS).

 Na pasta openapps estão definidas as aplicações que correm sobre a pilha protocolar e que

podem ser utilizadas por um projecto. Nesta pasta existem aplicações para acender, apagar e

saber o estado dos LED’s, assim como outras aplicações para injecção de pacotes na pilha

protocolar ou para saber informações do mote, como o modelo do rádio utilizado. Na óptica

deste  projecto  aqui  pode  ser  definida  uma aplicação  que  enviasse  pacotes  em caso  de

emergência de uma forma completamente transparente ao utilizador ou uma aplicação que

recolha e envie leituras periódicas de um determinado sensor.

 Na pasta  projects estão disponíveis os projectos que podem, ou não, interligar diferentes

aplicações. Esta pasta serve como o ficheiro main.c que implementa o ponto de entrada do

nosso código. Aqui podem ser definidos projectos que utilizam todas as outras hierarquias

como uma aplicação  de  comunicação  por  texto  ou  apenas testam implementações mais

simples,  LED’s  a  dispararem  com  timers,  envio  de  pacotes  pelo  rádio.  O  projecto

OpenWSN-FW vem com  projectos  de  teste  que  são  úteis  para  a  verificação  de  que  a

adaptação de software à nova plataforma foi bem sucedida.

 Outros refere-se a um aglomerado de outras pastas e ficheiros que contém código com

definições globais, ficheiros de documentação gerada e ficheiros com as intruções a serem

reconhecidas pela ferramenta de compilação em todo o grupo OpenWSN-FW.

 A pasta  build contém os ficheiros gerados pelo compilador, como os ficheiros gerados de

dependências e os objectos, e mais importante, o ficheiro final com o código compilado que

pode ser um dos ‘.bin’, ‘.elf’ ou ‘.hex’. No nosso bootloader o tipo de ficheiro utilizado é o

‘.hex’.
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 Aplicações  para  upload  do  código  gerado  para  o  mote  estão  contidas  dentro  da  pasta

bootloader.  A ferramenta Mote Resident Monitor (MRM), a qual vai ser abordada mais à

frente em 5.5 - O Mote Resident Monitor (MRM), encontra-se aqui. Este código apenas serve

para carregar o código para a plataforma e não é afectado pela compilação do projecto.

Doravante, a não ser que explicitamente dito em contrário, a parte do projecto OpenWSN-FW será

chamada de OpenWSN já que o trabalho desenvolvido vai incidir sobre este grupo.

4.1.1.1. Ferramenta de compilação - Scons

O projecto OpenWSN vem integrado com uma ferramenta de compilação livre para a construção de

software chamada Scons. Esta ferramenta foi desenvolvida com o intuito de fornecer um compilador

multi-plataforma  (através  de  ficheiros  de  configuração  em linguagem Python23)  que  traz  suporte

incluído para múltiplas linguagens de programação (incluíndo C) bem como geração de dependências

e compilação de forma paralela. 

Esta ferramenta oferece uma forma mais simples de se compilar e carregar código com múltiplas

opções relativamente a outras ferramentas como o Make já que o Python é uma linguagem de alto

nível  de  fácil  compreensão.  Pelo  facto  de que esta  ferramenta  já  se  encontra  adaptada  para  a

compilação do projecto OpenWSN foi decidido realizar a adaptação ao novo mote, o MoteISTv5, sem

realizar nenhuma alteração no que diz respeita à ferramenta utilizada.

Na Figura  4 .11 pode-se visualizar um exemplo com o comando de compilação e várias opções. 

Figura 4.11 - Comandos para a compilação do projecto com a ferramenta SCons dentro da máquina virtual
mantida pelo grupo e utilizada no desenvolvimento de aplicações para a plataforma MoteISTv5.

Na instrução  board define o mote para o qual o projecto é compilado,  toolchain o compilador a

utilizar,  datamodel o modelo de dados a utilizar (para processadores MSP430X),  kernel o sistema

operativo, e outras opções adicionais que se queiram indicar. O comando de compilação é sempre

23   https://www.python.org/

36



terminado com o nome do projecto que neste caso é oos_openwsn, o qual corresponde ao teste

com a pilha protocolar completa oferecida pelo OpenWSN.

4.1.2. Suporte do OpenWSN para múltiplos SO

O OpenWSN vem acompanhado com um SO simples, não preemptivo de execução até conclusão.

Tarefas  partilham  tempo  de  execução  num  processador  de  acordo  com  o  algoritmo  de

escalonamento. O escalonador do OpenOS executa as tarefas pela ordem de prioridades de cada

uma. Isto é, tarefas com maior prioridade são executadas primeiro. 

Quando uma tarefa é agendada, o algoritmo primeiro procura por um buffer do tipo tarefa livre onde

pode guardar a informação necessária à sua execução (no futuro). No caso de o  buffer de tarefas

estar totalmente ocupado a execução termina na sua totalidade com um sinal de erro e posterior

reinicialização da plataforma. Se for possível alocar um novo  buffer o algoritmo procura na fila das

tarefas agendadas a posição onde a prioridade da nova tarefa é menor que a prioridade da tarefa

actualmente em teste e insere-a ai.

Como  já  referido  anteriormente,  o  projecto  OpenWSN,  tendo  em  mente  os  diferentes  tipos  de

sistemas  operativos  existentes  fornece  uma  Camda  de  Abstracção  de  Software.  Desta  forma  é

possível  a  utilização  de  diferentes  SO (como é  o  caso  do  FreeRTOS)  de  forma completamente

abstracta a outras camadas superiores na hierarquia do projecto. No entanto este tipo de abstracção

tem a desvantagem de nem sempre fornecer todos os mecanismos que um SO pode fornecer. Um

exemplo simples é o facto de que o FreeRTOS fornece semáforos para controlo de acessos enquanto

que o OpenOS não. 

A diversidade de funções disponíveis à camada superior é sempre definida pela implementação mais

fraca, neste caso o OpenOS. As funções transversais de alto nível para acesso a chamadas da CASO

implementadas no OpenWSN são a inicialização, lançamento do escalonador e o agendamento de

tarefas. Estas funções encontram-se definidas nos ficheiros scheduler deste projecto. 

4.1.3. OpenWSN e o FreeRTOS

A utilização do FreeRTOS, pelas garantias de tempo real que fornece, é ideal. Nesta nota convém

saber como é realizada a integração do FreeRTOS no OpenWSN. Nesta adaptação foi criada uma

estrutura com um mutex global, três processos com prioridades diferentes e 1 semáforo associado a

cada  um destes  processos.  Além disto  o  mesmo  buffer de  tarefas  com prioridades utilizado  no

OpenOS, descrito em cima, está integrado nos 3 processos fo FreeRTOS. A diferença é que existem

3 prioridades de execução (processos do FreeRTOS) que gerem sub-conjuntos de tarefas (tarefas do

OpenOS).
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À semelhança do que acontece com o OpenOS as tarefas são executadas pela ordem de prioridades.

A principal  diferença é que uma interrupção ou instrução ao agendar uma tarefa  (gerida por  um

processo de maior prioridade) que suplante a prioridade do processo actualmente em execução toma

de imediato o tempo de processamento deixando o processo(tarefa)  anterior em espera.  Caso a

prioridade da tarefa a agendar seja igual ou menor da tarefa actual, esta é acrescentada à fila de

tarefas como anteriormente.

Quando uma tarefa termina é procurada uma nova tarefa para executar de acordo com:

1. A prioridade de execução dos processos (FreeRTOS).

2. A prioridade da tarefa dentro do sub-grupo gerido por esse processo (OpenOS).

Os três processos do FreeRTOS no OpenWSN são:

 xAppHandle –  este  é  o  processo  com menor  prioridade  responsável  por  gerir  todas  as

operações relativas ao nivel do utilizador (aplicação final). Por exemplo, a recolha genérica de

dados de um determinado sensor com uma periodicidade de 30 segundos e posterior envio

de informação.

 xSendDoneHandle – é um processo que executa com prioridade média. Este é responsável

por  gerir  as  tarefas  que  tratam  de  erros  de  envio  de  pacotes  e  procedem  ao  seu

reencaminhamento  ou  à  notificação  de  um  pacote  enviado  com  sucesso.  Além  disso,

prioridades de temporizadores e alarmes caem dentro desta categoria.

 xRxHandle – este processo executa em prioridade mais alta dedicado às tarefas de recepção

de pacotes agendados pela máquina da pilha protocolar (agendador 802.15.4e). Estas tarefas

procedem à interpretação e tratamento de pacotes que têm como destino camadas cada vez

mais altas da pilha protocolar.

Percebendo como se encontra implementado o FreeRTOS dentro do OpenWSN, é agora esclarecida

a organização interna do FreeRTOS.

4.2. Núcleo FreeRTOS

O FreeRTOS foi escolhido para este projecto não só por ser um Sistema Operativo em Tempo Real

mas  por  permitir  compatibilidade  para  diferentes  versões  de  microcontroladores.  O  núcleo  do

FreeRTOS é constituído por:

 Ficheiros base correspondentes ao agendador de tarefas, ficheiros para manutenção de filas,

temporizadores definidos em software e semáforos. Estes ficheiros são multiplataforma e por

isso não dependem da arquitectura do microcontrolador usado.
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 Ficheiros  portáveis  que  diferem  de  microcontrolador  para  microcontrolador  e  entre

compiladores. Estes ficheiros definem a alocação de memória (dinâmica e não dinâmica), a

manutenção da pilha nas chamadas de sistema entre outras opções como as definições de

relógio do SO e os tipos de dados a utilizar.

Juntamente com os diferentes módulos que podem ser  usados em conjunto com o FreeRTOS a

organização do ecossistema torna-se complexa pelo que é útil referir a Figura  4 .12 como guia. 

Figura 4.12 – Árvore com a representação hierárquica do ecossistema FreeRTOS bem como os módulos
adicionais presentes no ecossistema. Nota: As letras X, Y, Z, N e A referem-se a várias opções.

Na Figura  4 .12 a vermelho estão sinalizadas as pastas onde foram criados ou adaptados ficheiros. É

importante  referir  a  organização  genérica  de  todo  o  ecossistema  FreeRTOS  uma  vez  que  foi

ponderado utilizar um dos módulos existentes, o módulo UDP/IP,  o qual será esclarecido mais à

frente. A adaptação de um módulo que implementa uma pilha protocolar integrada com o FreeRTOS

foi  posteriormente  abandonada  ao  descobrir  o  projecto  OpenWSN,  uma  solução  mais  prática  e

teóricamente mais apelativa ao problema desta tese: Detecção e Resposta em Emergências.

No ecossistema o módulo UDP/IP encontra-se em:

Módulos FreeRTOS -> Código Fonte -> FreeRTOS-Plus-UDP
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Para desenvolver esta implementação vai-se utilizar a versão mais recente do FreeRTOS que nesta

altura corresponde ao FreeRTOSv8.2.0 (lançamento 12 Agosto de 2015).  Até esta altura a versão

utilizada e presente no repositório do grupo GEMS era a FreeRTOSv7.1.0. 
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5. Implementação

O subcapítulo 5.1 incorpora trabalho desenvolvido antes de descoberto o projecto OpenWSN. Na

altura,  este  trabalho  foi  realizado  para  adaptar  uma  das  pilhas  protocolares  oferecidas  com  o

ambiente FreeRTOS ao rádio utilizado pelo MoteIST. Neste capítulo são tratados principalmente a

adaptação entre o rádio utilizado pelo mote e o backend da pilha protocolar utilizada. Depois deste

primeiro  sub-capítulo  são  expostos  os  procedimentos  realizados  para  adaptar  o  ecossistema

OpenWSN  com  o  FreeRTOS  ao  MoteIST,  problemas  e  soluções  encontrados  ao  longo  desse

desenvolvimento.

5.1. Primeira Abordagem

O FreeRTOS é um SO que oferece dentro do seu ecosistema várias aplicações extra. Estes módulos

podem ser, mas não estão limitados a, sistemas de armazenamento de ficheiros, rotinas para leitura e

escrita  com execução  segura  (thread  safe),  e  um módulo  com  a  implementação  de  uma  pilha

protocolar UDP/IP e outro módulo com TCP/IP.

Os dois módulos com pilhas protoculares UDP/IP e TCP/IP estão desenvolvidos ao estilo padrão

utilizado por computadores usuais, os chamados (Berkley Sockets). Estes módulos UDP/IP e TCP/IP

utilizam os protocolos de transporte e de rede mais vulgares do inglês UDP - User Datagram Protocol

ou TCP do inglês Transmission Control Protocol, respectivamente. 

Sendo estas pilhas comuns existe uma maior familiarização de como as utilizar num novo ambiente, o

FreeRTOS.  Além  disso,  estas  pilhas  aliam-se  e  tiram proveito  de  muitas  ferramentas  ‘core’  do

FreeRTOS como é o caso da alocação de memória dinâmica, permitindo reduzir o espaço ocupado

em pilha, e a utilização de semáforos com prioridades. No caso da memória existe a possibilidade de

utilizar gestão de memória estática.

Outras opções incluídas nas pilhas protoculares incluem utilidades de rede como Fragmentação de

Pacotes, resposta e envio a comandos de Ping, ARP, DHCP e DNS. Além disso como é código livre

tem permissão em uso comercial e facilita a utilização desta biblioteca por qualquer utilizador.

Outro  pormenor importante,  e  que de certa  forma depende do desenvolvimento baseado no SO

FreeRTOS é o espaço ocupado em ROM24 e RAM25.  A pilha UDP/IP utilizada permite compilação

com  diferentes  opções,  ou  sub-módulos,  que  complementam  a  pilha  base  dependendo  das

necessidades do utilizador em termos de memória ROM utilizada. Na  Tabela  5 .4 é comparado o

espaço ocupado em memória ROM com os diferentes sub-módulos obtida do site do FreeRTOS26.

24   Read Only Memory, memória não volátil onde se guarda o código a executar
25   Random Access Memory onde são guardados os dados temporários (ex. variáveis)
26   www.freertos.org - Acedido a 24 de Abril de 2016
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Tabela 5.4 - Tamanho em memória ROM de diferentes sub-módulos da pilha protocolar UDP/IP oferecida com o
FreeRTOS em diferentes opções de compilação para um processador ARM Cortex-M.

Característica Com optimização
O1 [KB]

Com optimização
Os [KB]

Pilha UDP/IP base 3,6 2,9

… com processamento de pings recebidos. 3,7 3,3

… com envio de pings e processamento de pongs. 4 3,2

… com fragmentação de pacotes enviados. 4 3,2

… com configuração automática via DHCP. 5,5 4,2

… com pesquisa de nome de domínio via DNS. 4,4 3,5

… com tudo activado. 6,7 5,1

Numa primeira abordagem, antes do conhecimento do projecto OpenWSN optou-se por utilizar a pilha

protocolar UDP/IP oferecida como módulo adicional ao FreeRTOS. O UDP, do inglês User Datagram

Protocol,  é um protocolo de transporte  que ao contrário do TCP, do inglês  Transmission Control

Protocol, não realiza transmissão de dados fiável. Ocorrendo um erro de transmissão o UDP não

retransmite a informação sendo por isso um protocolo simples. Por outro lado o TCP necessita de

estabelecer  um canal  de comunicação entre  o nó da mensagem origem e o nó portal  antes de

transmitir informação o chamado TCP Handshake. Além disto a recepção e verificação de erros de

pacotes no TCP são verificados na origem e no destino mas esta verificação requer a comunicação

entre os nós extremos da ligação.

Este  número  de  mensagens  e  o  atraso  que  cada  uma  provoca  em  enviar  uma  mensagem  é

proibitivamente alto pelo que numa RSFS, onde os terminais de comunicação podem estar a vários

saltos de distância e onde a largura de banda para transmissão de dados é pequena (na aplicação

típica de RSFS) fazem com que a implementação desta solução seja inviável.

5.1.1. Actualização do FreeRTOS da Máquina Virtual

A versão  do  FreeRTOS  utilizada  pelo  grupo  até  à  data  era  a  FreeRTOSv7.1  lançada  a  13  de

Dezembro de 2011 pelo que teria que ser realizada uma actualização para utilizar a versão mais

recente do módulo  UDP disponível  apartir  da versão FreeRTOSv7.4.  Na altura da tomada desta

decisão estava disponível a versão 8 pelo que é realizada a migração para a versão mais recente.

Normalmente a mudança entre versões é relativamente simples uma vez que os ficheiros portáveis

não variam e podem ser adaptados entre versões. No entanto, devido a modificações de variáveis

internas  ao  funcionamento  do  FreeRTOS  os  ficheiros  portáveis,  até  então  adaptados  ao

microcontrolador e compilador utilizados nos projectos com MoteIST e existentes no repositório do

grupo, deixaram de ser compatíveis da versão 7 para a versão 8. 
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Foram ponderadas duas opções:

 A utilização da pilha protocolar com uma versão mais recente mas que não necessitasse de

qualquer alteração, ou seja, continuasse a ser compatível.

 A  actualização  dos  ficheiros  portáveis  existentes  no  repositório  por  forma  a  serem

compatíveis com a versão 8 do FreeRTOS. Desta forma procede-se a uma actualização dos

ficheiros fonte no repositório e a continuação do suporte aos utilizadores desta plataforma

para esta versão mais recente.

 Foi  então decidido que seria utilizada a versão mais recente do FreeRTOS + UDP/IP que fosse

compatível  com o código portável  já  existente  no repositório  do grupo.  Desta forma,  e  tendo as

distribuições  disponibilizadas  até  à  altura  no  repositório  do  FreeRTOS  disponível  na  plataforma

SourceForge foi utilizada a versão FreeRTOSV7.6.0 (lançamento 1 Janeiro de 2014).

5.1.2. Módulo FreeRTOS+UDP/IP

A pilha protocolar UDP/IP apresentada no módulo incluído com o FreeRTOS encontra-se lógicamente

bem  estruturada  segundo  o  modelo  OSI.  Este  modelo  divide  os  níveis  de  comunicação  em  7

camadas por forma a se obter camadas de abstração. Em cada camada existem protocolos que

implementam uma funcionalidade específica e bem definida.

Nesta  altura  é  feita  a  implementação  da  interface  de  rede  que  vai  ser  utilizada.  Na  plataforma

utilizada, o MoteISTv5 a interface rádio utilizada é um rádio da Texas Instruments CC2420 [30]). O

CC2420 é um rádio que implementa de raíz a definição protocolar IEEE 802.15.4, simplificando a

utilização  deste  rádio  em  pilhas  protocolares  como  o  ZigBee,  ou  o  WirelessHart  (protocolos

proprietários) e ao mesmo tempo melhorando eficiência energética da solução uma vez que tem

aceleradores  de  encriptação  e  ACK  ‘On-Chip’.  No  entanto,  a  pilha  protocolar  disponivel  com  o

FreeRTOS  vem  especificamente  formatada  para  fazer  interface  com  um periférico  Ethernet,  ou

IEEE 802.3. Desta forma é necessário proceder a uma conversão e manipulação dos cabeçalhos da

segunda camada de modo a fazer uma ponte entre os dois protocolos (o 802.3 e o 802.15.4).

Na  Figura  5 .13 podemos verificar as principais diferenças entre os dois tipos de encapsulamento

derivado dos diferentes protocolos utilizados. Os pacotes apresentados nesta imagem representam a

estrutura  das  tramas  da  camada  2  encapsuladas  com os  campos  específicos  da  camada  física

(camada 1), representada a tracejado preto.
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Figura 5.13 – Representação gráfica da organização da trama correspondente ao protocolo IEEE 802.3 em cima
e IEEE 802.15.4 em baixo, encapsulados pelos cabeçalhos correspondentes à camada 1 (camada física).

De notar  que  na  Figura   5  .13 representada  as  tramas representantes  dos  dois  protocolos  não

incluem todas as variações permitidas. Por exemplo, na trama representante do protocolo IEEE 802.3

existe uma opção (definida pelo valor no campo Tipo) que adiciona um cabeçalho onde é especificada

uma rede virtual (VLAN). Da mesma forma, para a trama representativa do protocolo IEEE 802.15.4

existem modificações, que são dependentes de campos definidos dentro do Campo de Confirmação

de  Trama  (FCF  do  inglês   Frame  Control  Field)  aos  quais  adicionam ou  incrementam campos

relativos ao endereçamento de destino e/ou origem bem como encriptação.

Na Figura  5 .14 está representado visualmente as adaptações a realizar à camada de interface da

pilha  do  FreeRTOS+UDP para  que  esta  funcione  de  acordo  com a  norma  esperada  pelo  rádio

utilizado. 

Figura 5.14 - Modificações realizadas para a adaptação da pilha protocolar ao rádio utilizado.

Foi decidido remover o campo relativo ao número sequência da frame (a vermelho riscado) já que

este  controlo  existe  dentro  da  pilha  protocolar  IP  através  do  campo  ‘Tipo’.  Da  mesma forma  o

tamanho  da  trama  IEEE 802.3  foi  directamente  adaptado  ao  correspondente  tamanho  na  frame

802.15.4 controlado pelo cabeçalho da camada física ‘Tamanho’ na Figura  5 .14. Assim a trama da

pilha implementada fica limitada a um tamanho máximo de 127 Byte (1 Byte é usado pela camada

física  do  rádio  para  definir  o  tamanho  a  enviar/receber).  Como  a  pilha  UDP/IP  implementa

fragmentação de pacotes è possível a utilização desta com abstração à camada física que lhe é
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habitual (admitindo que é alterado o tamanho máximo para os dados de cada trama 802.3 no ficheiro

de configuração da pilha).

As modificações aqui descritas são efectuadas no caminho (ver Figura  4 .12):

Ecossistema FreeRTOS -> Source -> Módulo UDP -> portable -> NetworkInterface -> CC2420

Nesta directoria é criada uma pasta com o nosso rádio (CC2420) e as adaptações são realizadas

dentro do ficheiro NetworkInterface.c. Este ficheiro tem que no seu conteúdo conter obrigatóriamente

3 funções específicas e 1 opcional. Estas funções estão pré-definidas em, 

Ecossistema FreeRTOS -> Source -> Módulo UDP -> include -> NetworkInterface.h

e permitem que existam várias interfaces compatíveis com o resto da pilha. No entanto apenas uma

pode ser usada e é definida aquando da compilação do código. A Figura  5 .15 mostra os protótipos

das funções definidas em NetworkInterface.h.

Figura 5.15 - Protótipos das funções definidas no ficheiro NetworkInterface.h

A maioria das interacções com o rádio CC2420 são efectuadas a partir do controlador de Interface

Série com Periféricos (SPI do inglês Serial Peripheral Interface). As funções obrigatórias são:

 xNetworkInterfaceInitialise  – Realiza  a  inicialização  do  rádio,  nomeadamente  o  canal  a

utilizar, o endereço MAC do rádio, a potência a utilizar na transmissão entre outros opções.

 xNetworkInterfaceOutput – Implementa os passos a efectuar para que o MoteIST envie

tramas através do rádio gerados pela pilha IP. Neste caso a trama a enviar será a trama

resultante da adaptação entre protocolos (802.3 para 802.15.4) visível na Figura  5 .14.

 pvrRXHandlerTask – Define uma tarefa  de alta prioridade que funciona como Rotina de

Interrupção Diferida (RID). Quando uma trama é recebida no rádio é gerada uma interrupção.

Nesta interrupção o microcontrolador pede um espaço em memória, do espaço definido e

alocado previamente à pilha IP, para onde copia os dados recebidos pela interface rádio
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(caso exista  espaço).  Depois  disto é sinalizado à tarefa  prvRXHandlerTask que um novo

pacote está disponível através de um semáforo. Este semáforo incrementa cada vez que uma

trama é copiada para memória (por meio da Rotina de Interrupção) e decrementa quando as

tramas são tratadas na RID. Quando não existem mais tramas a serem tratadas a RID é

bloqueada à espera que chegue uma nova e outras tarefas menos prioritárias executam em

seu lugar.

 vNetworkInterfaceAllocateRAMToBuffers – Esta função é dispensável quando é utilizado

um modelo de memória dinâmico como gestor de memória do core do FreeRTOS, como é o

caso desta implementação onde foi utilizado o modelo de memória heap_4.c disponível em,

Ecossistema FreeRTOS -> FreeRTOS -> Source -> portable ->MemMang -> heap_4.c

Para o caso onde é utilizado um modelo que utilize memória estática esta função tem que ser

definida. Num modelo estático a inicialização da memória para a pilha protocolar é definida

aqui.

A solução adaptada vai ser testada para comprovar o funcionamento da adaptação realizada.

5.1.3. Teste inicial da pilha implementada

Para realizar o teste desta simples adaptação são programados 3 motes com a a pilha protocolar

adaptada. Nestes 3 motes são instaladas aplicações que executam com recursos da pilha. Neste

caso é criado um servidor e 2 clientes para comunicação. Os clientes enviam as mensagens para o

servidor, e  este  difunde todas as mensagens recebidas para os clientes registados (incluindo as

mensagens enviadas pelos próprios nós). 

Os motes estão ligados ao computador através do USB e as mensagens a enviar e a receber são

introduzidas/recebidas através do terminal putty. Os motes são dispostos na sala 1-16 de acordo com

a Figura  5 .16.

Figura 5.16 - Disposição dos motes no teste efectuado na sala 1-16.
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5.1.4. Problemas e limitações

Uma das limitações do ARP, do inglês Address Resolution Protocol, é o facto de que este protocolo de

encaminhamento é reactivo. Isto quer dizer que o protocolo responde a falhas de ligação entre nós da

rede apenas quando detecta que uma mensagem não foi enviada ao invés de realizar periódicamente

uma gestão da rede para prevenir  falhas de comunicação.  Este problema foi  detectado no teste

realizado, onde se verificou que a primeira mensagem enviada ao servidor nunca era entregue uma

vez que a rede UDP/IP não se encontra configurada. 

Este aspecto não permite que este tipo de protocolos de formação de topologia de rede possam ser

utilizados  em  RS  com  nós  móveis  (porque  estes  movem-se  dentro  da  rede  de  sensores  e

perdem/ganham conectividade com diferentes nós ao longo do tempo) e tambem porque estas redes

estao susceptíveis a terem interferências que podem ser variáveis de acordo com factores externos

(como temperatura que altera a oscilação de certos componentes electrónicos, humidade alteram a

distancia de propagação porque partículas de água absorvem a radiação dos 2.4 GHz) e o facto de

os nós perderem bateria são aspectos que influenciam a conectividade numa rede de sensores, na

qual  um  protocolo  proactivo  (que  monitorize  e  mantenha  a  hierarquia  da  rede  com  alguma

regularidade ajuda a mitigar perdas de pacotes na rede, assim como ajuda a garantir o fornecimento

de Qualidade de  Serviço (QoS) ao tempo de resposta entre nó e o portal

O resultado das limitações anteriores e as limitações descritas limitam o desempenho da rede para o

tópico  em  questão.  Esta  implementação  não  se  adequa  ao  uso  dentro  das  RSFS  e  assim

necesitamos de arranjar uma implementação diferente.

Tendo em conta o objectivo deste projecto o uso de uma pilha protocolar com garantias de resposta

em tempo real dentro de uma RS que implemente o FreeRTOS são contempladas outras opções que

não implementem uma pilha protocolar nativa ao FreeRTOS, mas que de outra forma suportem este

SO. Uma oppção existente é a utilização do projecto chamado OpenWSN que faz exactamente isto

(ver sub-capítulo 2.7). 

5.2. Adaptação  da  pilha  protocolar

OpenWSN ao MoteIST

Primeiramente há que adaptar o hardware às chamadas de funções padrão pré-definidas. O software

fundamental a adaptar tem a ver com a interacção com os componentes principais que constituem o

mote  utilizado  pelo  grupo  (o  MoteIST)  através  dos  periféricos  existentes  no  microcontrolador

(TI MSP430F5438A). Os componentes adicionais utilizados para a constituição de um mote, neste

47



projecto,  são  constituidos  pelo  rádio  (TI CC2420)  e  pelo  conversor  UART-USB (TI TUSB3410)  e

podem ser observados na Figura  5 .17.

Figura 5.17 – Os constituintes do mote IST. Em cima a placa principal com o microcontrolador MSP430F5438A.
Em baixo à esquerda a placa com o rádio CC2420 e em baixo à direita um conversor UART-USB.

Partindo  do  princípio  que  o  OpenWSN é  um projecto  que  pretende levar  o  desenvolvimento  de

aplicações a todo e qualquer tipo de motes é de esperar que existam componentes que sejam os

mesmos ou com semelhanças por forma a poder ser realizada uma adaptação. Um dos componentes

utilizados no MoteIST e que se encontra já desenvolvido na pilha utilizada pelo OpenWSN é o caso

do rádio. Em princípio esta adaptação já se encontra operacional.

No caso do microcontrolador existem motes com componentes parecidos e de familia próxima ao

microcontrolador utilizado no MoteIST que é da série e família F5 (MSP430F538A). É o caso dos

motes identificados nas pastas da hierarquia em bsp->boards como o wsn430v13b, wsn430v14 e

telosb que usam o microcontrolador MSP430F1611.

Cria-se uma pasta com o nome do nosso mote em bsp->boards->MoteISTv5. Esta pasta alberga

todos os ficheiros que realizam a abstracção de  hardware  das camadas superiores.  Antes de se

conseguir compilar código para o MoteIST através do Scons à que adicionar este mote aos scripts de

compilação no ficheiro SConscript e SConstruct como se mostra a seguir na Figura  5 .18.
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Figura 5.18 - Modificações realizadas nos ficheiros de instruções da ferramenta de compilação para reconhecer
o MoteIST. À esquerda o ficheiro SConscript e à direita o ficheiro SConstruct.

Da mesma forma, na pasta criada anteriormente cria-se o ficheiro de configuração (SConscript) que

adiciona  os  ficheiros  de  código  do  MoteISTv5  ao  ambiente  de  compilação.  Estes  ficheiros  são

adicionados ao ficheiro  de configuração ao mesmo tempo que são modificados para adaptar  ao

MoteIST. Desta  forma é  possível  proceder  à  verificação  que  foram adaptados  correctamente.  O

resultado final pode ser observado nos Anexos em 9.2 - Ficheiro de configuração SConscript dentro

da pasta MoteISTv5.

Os ficheiros são adaptados ao MoteIST de acordo com a sua hierarquia lógica. Estes ficheiros são

adaptados um a um e a cada passo é testado o correcto funcionamento destes através de projectos,

comuns entre os vários motes, existentes para esse efeito. Estes ficheiros são:

 board_info.h – Neste ficheiro estão definidas maioritariamente macros de pré-compilação

para  activação  e  desactivação  de  interrupções,  definições  de  pinos,  e  tipos  de  dados

utilizados pelo temporizador hardware do microcontrolador.

 board.c – Este ficheiro define de uma forma geral as funções de inicialização do mote e

outras funções de gestão base fundamentais ao MoteIST como é o caso da activação da

alimentação das placas de expansão do MoteIST.  As rotinas de interrupção também se

encontram definidas aqui.

 leds.c – Os leds presentes na board permitem não só indicar  o  estado quando este  se

encontra em funcionamento mas também ajudar no  debug de possíveis erros que possam

ocorrer durante o desenvolvimento do software. Por este motivo a adaptação deste ficheiro é

realizada agora e contém maioritariamente operações básicas (como ligar, desligar, piscar)

sobre os leds disponíveis. Os led’s verde, vermelho e laranja correspondem aos portos do

microcontrolador P4.7, P4.6 e P4.5 respectivamente.

 debugpins.c –  Este  ficheiro  confere  um  tipo  semelhante  de  suporte  ao  implementado

anteriormente (leds.c). Esta opção torna-se ideal para saber o estado de funcionamento em

sistemas mais complexos (como é o caso da máquina de estados do rádio) recorrendo ao
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uso de um analizador lógico. Os pinos para debug utilizados pelo módulo de debug do rádio

correspondem: frame P8.4, slot P8.3, fsm P8.2, task P8.1, isr P8.0, rádio P7.3 e notused

P7.2. 

 spi.c –  Implementa  o  código  necessário  para  comunicar  em série  com outros  módulos

existentes no mote através de um Interface de Comunicação Série (SPI,  do inglês  Serial

Peripheral Interface). Na nossa aplicação o rádio vai ser controlado recorrendo ao SPI. O SPI

está configurado para funcionar com o rádio nos pinos P10.0 ao P10.3 que correspondem ao

Chip  Select,  Master  Output  Slave  Input,  Master  Input  Slave  Output e  ao  Serial  Clock

respectivamente. Além disso, a comunicação entre o microcontrolador e o rádio realizada

pelo periférico está configurada para utilizar um relógio à frequência de aproximadamente

8,33 MHz.

 uart.c – Da mesma forma que anteriormente,  o receptor/transmissor assíncrono universal

(UART do inglês  Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), vai ser necessário para a

utilização do controlador que comunica com o programa OpenVisualiser e outro para o auxílio

à depuração recorrendo a um terminal série. A UART que se liga ao computador, através da

placa  de  expansão  USB  do  MoteIST, utiliza  os  pinos  P3.4  e  P3.5  e  comunica  a  uma

velocidade de 115200 baud27.

 bsp_timer.c  – Este ficheiro define funções básicas para inicializar e operar um cronómetro

definido em  hardware. Este cronómetro vai ser usado maioritariamente para lançar rotinas

tipicamente para leitura de sensores ou outras operações, caso existam. Para este módulo foi

decidido utilizar o cronómetro em hardware TB0 [32].

 radiotimer.c – Este ficheiro define as funções básicas para inicializar e operar o cronômetro

que  está  dedicado  exclusivamente  ao  controlo  da  máquina  de  estados  do  rádio.  O

cronómetro em hardware a utilizar é o TA0 uma vez que a placa de expansão com o rádio do

MoteIST  assim  o  exige.  Além disso  o  rádio  tem pinos  especiais  que  sinalizam eventos

especiais gerados pelo rádio, como é o caso do pino P1.1 que sinaliza o início de uma trama

SFD entre outros que indicam o estado das pilhas de envio e recepção.

Neste módulo o pino mais importante é o correspondente ao SFD já que a interrupção gerada

por este no microcontrolador vai servir (entre outras coisas) para realizar a sincronização dos

motes na rede. O porto 1 e 2 no MoteIST são especiais uma vez que os sinais nestes portos

podem ser  reencaminhados  para  o  módulo  do  temporizador  respectivo  (que  no  porto  1

corresponde ao TA0) para realizar captura do tempo em que ocorreu a interrupção. Desta

forma o pino P1.1 ignora a função normal do porto 1 e aquando a interrupção externa faz a

captura real do tempo no contador TA0R que fica guardado no registo de captura TA0CCR0.

Além disso,  a  máquina  de estados do temporizador  permite  a  detecção  de eventos  que

ocorram num curto  período  de  tempo  (detecção  de  overflow)  ideal  para  determinar  que

ocorreram duas mudanças de estado no pino SFD por o pacote recebido ser pequeno, por

27   baud - Medida de velocidade de sinalização em símbolos por segundo.
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exemplo). Na Figura  5 .19 está representada a máquina de estados de detecção de overflow

da interrupção externa.

Figura 5.19 - Máquina de estados para detecção de overflow no registo de captura TA0CCR0 utilizado no
MoteIST.

Além disso, o registo de captura TA0CCR1 é programado para controlar o tempo das várias

operações sobre o rádio. Este registo dispara quando o tempo programado é esgotado para

se procederem à identificação e eventual correcção do respectivo erro. O registo de captura

TA0CCR2 marca o tempo de cada ranhura e procede à reinicialização do temporizador TA0R

quando é activado. Por fim o temporizador tem um registo de overflow que dispara quando a

contagem é esgotada (ou seja TA0R ultrapassa 216 = 65536) para que o controlador actue

consoante programado.

 eui64.c – Neste ficheiro estão definidas as operações para o acesso ao identificador único de

cada mote do inglês Extended Unique Identifier. Tipicamente este identificador costuma ser

um pequeno dispositivo integrado que fornece uma identificação única e global de 64 bit. Na

plataforma MoteIST este componente não existe mas é substituído por um espaço dedicado

em memória ROM especial (INFO A) que não pode ser apagada da mesma forma que a

memória utilizada para o programa. Este espaço é comparativamente pequeno com o resto

da ROM disponível. Desta forma o mesmo código pode ser carregado para vários MoteIST ao

mesmo tempo atendendo a que cada microcontrolador  tenha um EUI  não repetido.  Este

identificator único será depois utilizado para identificar o mote na rede. 

Testando todos  os  ficheiros  implementados com cuidado,  realizam-se  os  testes  mais  avançados

sobre os sistemas básicos oferecidos por esta primeira camada de abstracção. Nomeadamente o

teste dos temporizadores e de operações mais complexas como o envio e recepção de pacotes

recorrendo ao rádio.  Tendo estes  pontos  a  funcionar  correctamente  procedemos para  a  camada

superior, neste caso o SO.
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5.2.1. Compilação do projecto OpenWSN

Nesta fase é verificada a compilação total do projecto com a adição dos restantes módulos ainda por

testar. Estes módulos são o SO, a pilha protocolar e algumas das aplicações já existentes. No entanto

ao compilar o código ocorre um erro aquando a  linkagem do projecto porque não temos memória

suficiente. O erro apresentado pode ser visualizado no excerto da saída da consola em baixo, Figura

 5 .20. 

Note-se que o resultado em cima foi obtido utilizando compilação normal, modo não extendido, com

um compilador diferente (explicado no capítulo  seguinte,  5.2.3)  pelo  que estes erros não são os

originais  mas equiparam a situação problemática encontrada  nesta  altura.  As  saídas  da consola

podem ser encontradas na totalidade no Anexo 9.4 - Resultado da compilação em modo normal..

Esta falta de espaço pode ser justificada pelo espaço ocupado em ROM pelo MRM, que é utilizado

para carregar o código para o nó MoteIST. No entanto isto só conta com 4 KB de ROM o que não é

suficiente para o excesso de código verificado. A compilação da pilha protocolar na totalidade poderia

ser modificada para experimentar a possibilidade de utilizar apenas um protocolo de transporte (OSI

camada 4) da pilha protocolar (OpenStack), preferêncialmente UDP. 
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moteist@MoteIST:~/openwsn/HazardSense$  scons  board=MoteISTv5  toolchain=mspgcc  kernel=freertos
datamodel=small forcetopology=1 dagroot=0 cryptoengyne=board_crypto_engine verbose=1 oos_openwsn

scons: Reading SConscript files ...

[...]

/opt/msp430-toolchain/v3_04_05_00/bin/../lib/gcc/msp430-elf/4.9.1/../../../../msp430-elf/bin/ld:
build/MoteISTv5_mspgcc/projects/common/03oos_openwsn_prog section `.text' will not fit in region `ROM'

/opt/msp430-toolchain/v3_04_05_00/bin/../lib/gcc/msp430-elf/4.9.1/../../../../msp430-elf/bin/ld:  section
__interrupt_vector_44 loaded at [0000ffd6,0000ffd7] overlaps section .text loaded at [000073e4,00013f13]

/opt/msp430-toolchain/v3_04_05_00/bin/../lib/gcc/msp430-elf/4.9.1/../../../../msp430-elf/bin/ld:  region  `ROM'
overflowed by 16276 bytes

[...]

collect2: error: ld returned 1 exit status

scons: *** [build/MoteISTv5_mspgcc/projects/common/03oos_openwsn_prog] Error 1

scons: building terminated because of errors.

Figura 5.20 - Excerto do texto impresso na consola quando se experimenta compilar o código sem utilizar o
modo extendido no msp430f5438a.



5.2.2. Compilação em modo extendido

O MSP430 da série 5 (microcontrolador da plataforma MoteIST) tem duas zonas de memória ROM.

Nomeadamente  o  microcontrolador  (msp430f5438a)  tem  256 KBs  de  memória  ROM  disponível.

Acontece que a ROM está dividida entre LOW ROM e HIGH ROM que é usada dependendo do modo

de compilação usado. Até agora o código foi compiladopara a LOW ROM porque na compilação com

o mspgcc (compilador usado) este compila para o modelo de memória pequeno (small). O modelo de

memória  para  o  qual  o  código  é  compilado  faz  variar  o  tipo  de  endereçamento  realizado  pelo

microcontrolador e para usar a HIGH ROM é necessário compilar com modelo de memória extendido.

De uma forma geral, o modelo de memória pequeno usa endereçamento de 16 bit, enquando que o

modelo  de memória grande permite  endereçamentos de até  20 bit  (endereçamento extendido).  A

utilização de endereçamento extendido traz a vantagem obvia no tamanho máximo possível para a

nossa aplicação (no máximo, 20 bits conseguem endereçar 1 MB). No entanto traz a desvantagem de

que  operações  de  endereçamento  levam,  por  norma,  o  dobro  dos  ciclos  de  relógio.  Este

endereçamento extendido é apenas possível porque à ALU28 e aos registos do microcontrolador são

propositadamente extendidos para 20 bit  para poderem ser realizadas as operações necessárias,

como é comprovado pela Figura  5 .21.

28   ALU – Unidade Lógica e Aritmética ou em inglês Arithmetic Logic Unit.

53



Figura 5.21 - Diagrama de blocos da arquitectura do CPU29 MSP430X. Podemos verificar que no CPU o BUS de
dados é de 16 bit, no entanto permite o endereçamento de até 20 bit (BUS de endereçamento).

Para  ser  possível  compilar  o  código  para  modo  extendido  é  necessário  utilizar  o  mspgcc  (o

compilador actual) com essa opção definida, tipicamente, através de flags de compilação.

5.2.3. Actualização do MSPGCC legacy para MSP430-GCC

Através de uma consulta ao manual mspgcc, uma sub-distribuição do gcc, consegue-se observar as

opções disponíveis para este compilador. Uma cópia pode ser visualizada em Anexo 9.1 - Opções de

compilação  do  mspgcc  legacy  [34]  . Verificamos  que  é  possível  compilar  em  modo  extendido

utilizando a opção “-mlarge”. Além disso também é necessário alterar o conjunto de instruções usado

na compilação com a opção “-mcpu=msp430x ou –mcpu=msp430xv2”, a última opção foi utilizada. 

Após nova tentativa de recompilação do código completo do OpenWSN, agora com as novas opções

para  permitir  usar  toda  a ROM do microcontrolador  mostraram-se  infrutíferas.  Uma pesquisa  ao

29 CPU – Unidade de Processamento Central ou em inglês Central Processing Unit
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pormenor para perceber os erros gerados pelo compilador levaram à conclusão que na versão do

mspgcc  legacy existem  erros.  Aparentemente  um  problema  com  os  ficheiros  de  ligação  e

mapeamento  do  código  existente  para  os  microcontroladores  msp430  em  modo  extendido  que

aguardava resolução, na página do projecto. 

Sendo a arquitectura do microcontrolador de 16 bit,  a tabela de interrupções é de 16 bit  e estas

chamadas  têm  que  ficar  obrigatóriamente  na  LOW-ROM  devido  à  arquitectura  do  próprio

microcontrolador. Como as rotinas de interrupção são mapeadas em último lugar o programa que

executa a ligação e o mapeamento do código ocupa a LOW-ROM com código normal o que impede o

posicionamento destas rotinas de interrupção na LOW-ROM. Devido a isto a compilação do código

acaba por ser abortada devido ao erro gerado. Nesta situação existe a possibilidade de se mapear às

funções uma a uma especificamente em HIGH-ROM por forma a libertar este espaço, através de

atributos específicos para o compilador, mas esta não é a melhor opção. 

Havendo  este  problema  no  mspgcc  teve  que  se  procurar  outras  soluções.  Sabendo  que  este

compilador, que fazia parte da biblioteca de compiladores GNU, já não era mais suportado ou mantido

virou-se  a  atenção  para  outras  soluções  disponíveis  no  website da  Texas  Instruments.

Nomeadamente, surgiu a hipótese de utilizar daqui em diante o Code Composer Studio (CCS), uma

ferramenta de desenvolvimento da TI, mas existiria a necessidade de modificar o projecto para o novo

ambiente de compilação. Outra opção disponível no site da TI contempla uma versão do mspgcc

derivada da versão antiga “mspgcc legacy” mantida e desenvolvida pela Red Hat30, sendo esta grátis.

Na Figura  5 .22 podemos verificar os três tipos de compiladores existentes retiradas do site da TI.

Figura 5.22 - Compiladores existentes para o msp430 compatíveis com o CCS. O New MSP430-GCC refere-se a
um ramo do mspgcc legacy (MSPGCC na imagem) que é mantido e desenvolvido pela Red Hat.

Optou-se por utilizar este novo compilador o msp430-gcc uma vez que não requer que todo o projecto

OpenWSN seja  alterado  para funcionar  no CCS.  Para  isto  é  necessário  fazer  a  modificação do

ambiente de compilação dentro da máquina virtual (MV) utilizada pelo grupo.

30   https://www.redhat.com/
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5.3. Modificação da Máquina Virtual

A máquina  virtual  utilizada  até  agora  é  um Sistema  Operativo  Unix  Debian  versão  7  (nome de

código: Wheezy) à qual estavam configuradas as ferramentas e respectivos ambientes de compilação

para o mspgcc legacy e para o armgcc. Para proceder à instalação e configuração do novo mspgcc e

por forma a não provocar possíveis conflitos é eliminado do sistema a versão anterior recorrendo ao

comando:

sudo apt-get remove --purge mspgcc

Com os ficheiros binários e ficheiros de configuração removidos do sistema podemos começar a

actualização para a nova ferramenta de compilação, o novo msp430-gcc.

5.4. Instalação  e  configuração  do

msp430-gcc

Através do site31 da TI é descarregada a versão mais recente do msp430-gcc para a máquina virtual.

Depois  da  transferência  é  realizada  a  instalação.  Esta  ferramenta  foi  configurada  no  caminho

/opt/msp430-toolchain/ como é possível verificar na Figura  5 .23.

Figura 5.23 - Directório de instalação da ferramenta de compilação msp430-gcc da Red Hat na máquina virtual
do grupo GEMS.

Note que a versão do compilador que será chamada corresponderá sempre ao binário sinalizado pelo

atalho  “current”.  Desta  forma é  possível  oferecer  suporte  a  projectos  antigos  que  não  compilem

devido a modificações ocorridas entre diferentes versões do compilador, bastando para isso mudar o

atalho indicado por “current”.

31   http://www.ti.com/tool/msp430-gcc-opensource
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Com a  nova  versão  da  ferramenta  de  compilação  msp430-gcc  instalada  é  possível  proceder  à

compilação bastando para isso proceder a modificações nos ficheiros das instruções da ferramenta

Scons  (ver  Anexo  9.3 -  Modificações  à  ferramenta  de  compilação  msp430-gcc).  Além  destas

modificações  é  necessário  mudar  as  declarações  de  rotina  de  interrupção

bsp->board->MoteISTv5->board.c (ver  5.2) para que o código compile com sucesso. O próximo

passo é carregar o código gerado para o mote.

5.5. O Mote Resident Monitor (MRM)

O MRM é um bootloader, que executa no microconcontrolador como se fosse um programa normal,

criado para permitir a instalação do código a executar, o chamado código hóspede. Além disso este é

responsável por verificar e executar o código hóspede e ao mesmo tempo apresenta uma interface

para interagir directamente com o mote permitindo realizar comandos básicos para acender/apagar

leds através de um terminal. Este programa foi criado para permitir carregar código para o MoteIST

sem necessitar do programador especial (programador FET) que são caros e por isso o grupo tem

poucos.  Desta forma o MoteIST pode ser utilizado como plataforma de aprendizagem por outros

alunos os quais podem desenvolver projectos sobre a plataforma

Na altura em que se começou este projecto de dissertação existiam duas verções do MRM:

 Na versão 1 o MRM carrega o código compilado em binário para o microcontrolador. Através

dele é também possível interagir através de um terminal série com alguns dos constituintes

do mote, como os leds. No entanto esta versão do MRM não consegue carregar código para

a zona de memória HIGH ROM.

 Na versão 2 o MRM carrega na mesma o código compilado em binário. No entanto esta

versão  trás  a  vantagem  de  que  é  possível  carregar  código  para  a  zona  de  memória

HIGH ROM.  Além disso é implementada uma opção que inicia automáticamente o código

hóspede no microcontrolador passados alguns segundos (caso este exista) o que facilita a

fase de testes quando apenas se pretende reiniciar o mote.

No entanto, por razões que serão descritas de seguida, a versão 2 do MRM não consegue carregar

na totalidade o código gerado para o mote. 

Note-se que nestas duas verções do MRM este é constituído por dois programas:

 MRM HOST: executa no computador e é responsável por interpretar o código e fazer a sua

tradução para binário. Depois de interpretado o código é formatado ao tamanho específico

dos segmentos de memória do mote e é enviado através da porta série definida.
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 MRM TARGET: executa no mote e recebe o código (e outras instruções) enviado através da

porta série do computador. Á medida que o código é recebido este é escrito em memória

permanente no microcontrolador e um sinal de ACK é enviado para o MRM HOST.

5.5.1. Problemas com o MRMv2

No MRM o código é carregado para o dispositivo de destino com origem em um ficheiro  .ihex. O

Intel HEX é um formato de ficheiro que representa informação binária em forma de texto ASCII32. 

Aquando  o  carregamento  do  código  para  o  mote  como  seria  feito  normalmente,  recorrendo  ao

MRMv2, este não demonstrou qualquer sinal de funcionar. Desenvolvimentos adicionais levaram à

conclusão de que este não executava por dois motivos:

1. O início do código não está correctamente configurado (o valor do Intruction Pointer) não é

obtido apartir do final do ficheiro IHEX. Ao invés disso è admitido que o código compilado

para executar no mote começa sempre na mesma posição de memória (0x07000). Isto é uma

premissa falsa e origina uma falha no MRM por não interpretar correctamente o ficheiro de

acordo com o padrão IHEX. Por não interpretar correctamente o código gerado com o novo

compilador (msp430-gcc) o código nunca poderá ser executado.

2. O MRMv2 considera que a zona de memória correspondente à Tabela de Interrupções (TdI) é

uma zona especial.  Por  causa  disto,  esta  é  tratada  como um tipo  diferente  de  dados a

carregar  e  estes  são  carregados  em  último.  Além  disso,  o  programa  que  interpreta  a

informação no ficheiro IHEX espera que a TdI completa esteja presente no ficheiro, aspecto

que verificava-se no compilador antigo, mas que neste foi alterado.

O primeiro ponto é uma falha na implementação do MRMv2. Contudo o facto de tratar o espaço da

ROM da Tabela de Interrupções como um tipo de dados à parte é um erro no MRMv2. O padrão IHEX

não  especifica  qualquer  diferenciação  entre  DADOS  que  são  carregados  para  o  dispositivo  de

destino. Além disso, as versões até agora existentes do MRM fazem o carregamento do código em

binário, que é mais propício a erros do que usar o formato IHEX desenvolvido específicamente para

programar microcontroladores e outros tipos de dispositivos. Pode não parecer importante, mas se for

pretendido actualizar o programa remotamente em um mote numa RSFS a redundância oferecida

pelo  IHEX juntamente  com a  correcção  de erros  na  pilha  de  transporte  (se  existir)  aumenta  as

probabilidades de detectar e corrigir erros que ocorram no envio do código e por sua vez diminui a

possibilidade de um mote deixar de funcionar devido a esse erro.

Para dar continuidade ao suporte do MRM, agora que a máquina virtual e o ambiente de compilação

foram alterados,  é  necessário  corrigir  os dois  problemas identificados anteriormente.  Além disso,

garantindo  já  suporte  para  um  futuro  melhoramento  do  MRM  para  carregamento  de  código

32   https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII
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remotamente, é garantida uma maior fiabilidade no carregamento do código enviando em formato

IHEX directamente para o mote.

5.5.2. Arquitectura do MRMv3

Sendo  o  MRM  um  programa  que  serve  de  bootloader à  aplicação  carregada,  existem  alguns

requisitos que serão necessários.

1. Um dos requisitos principais é o de guardar em memória não volátil o endereço de entrada da

aplicação carregada (app_guest_address).

2. Outro  requesito  será  o  de  guardar  um identificador  único  de  64 bits  (eui_64),  que  será

responsável por atribuir a cada mote da rede um identificador único. Este identificador será

utilizado pela pilha protocolar utilizada pelo OpenWSN como foi explicado no Capítulo 5.2.

3. Como o bootloader é um programa auxiliar, será importante também identificar a versão do

programa e a data de compilação presente no MoteIST, através de uma string (info).

4. É reservada uma região especial onde são guardadas as configurações padrão do sistemas

de relógios do msp430 (clk_config).  Esta configuração pode ser alterada pela consola do

MRM e é carregada antes do bootloader chamar o código convidado.

Estas configurações são guardadas numa zona de memória especial do microprocessador utilizado

no MoteIST. Nos microcontroladores msp430f5438a esta zona de memória especial é designada de

‘INFO’ e é segmentada em 4 blocos com dimensões idênticas. Estes segmentos são designados de

‘INFOA’ a ‘INFOD’ tendo cada segmento uma dimensão de 128 Bytes.

No segmento utilizado para guardar as configurações definidas, ‘INFOA’, este é separado em blocos.

Um bloco dedicado a configurações exclusivas ao bootloader e outro bloco dedicado a variáveis que

serão utilizadas pelo código hóspede. Na Figura  5 .24 está representado o mapeamento definido.

Figura 5.24 - Configuração do mapeamento utilizado no segmento de memória INFOA.
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5.5.2.1. MRM TARGET

Como já foi referido anteriormente, a descodificação do código ihex é agora processada dentro do

mote,  por  razões  também  já  referidas.  Nesta  situação  o  código  existente  no  MRM  Target  é

ligeiramente mais complexo. Além das máquinas de estados existentes anteriormente foi adicionado

um novo módulo para o processamento do código em ihex recebido. Além  disso, a implementação do

novo MRM não necessita de um programa específico para carregar o código para o microcontrolador,

como os seus antecessores. O código pode ser carregado através de um programa do tipo terminal,

que consiga ler um ficheiro e enviar os dados lidos utilizando controlo de fluxo de dados em software.

Esta modificação para o carregamento do código de uma forma simplificada no entanto não têm em

conta possíveis erros que possam ocorrer no carregamento do código para a plataforma MoteIST. O

diagrama de estados que representa a implementação do MRM Target pode ser visualizado na Figura

 5 .25.

Figura 5.25 - Diagrama de estados do programa MRM Target que responde a comandos, e interpreta o código
IHEX enviado.

Quando  o  mote  é  ligado,  a  primeira  operação  que  o  MRM  executa  é  copiar  uma  tabela  de

interrupções pré-programada para uma zona específica da memória RAM. Deste modo é possível

modificar o que o microcontrolador interpreta como tabela de interrupção do espaço em ROM para a

tabela  de  interrupções  acabada  de  definir  em  RAM  através  de  um  registo  especializado  do

microcontrolador. Depois disso segue-se a configuração do relógio, a activação das alimentações das

CB’s e a configuração dos periféricos que serão utilizados no funcionamento do MRM.
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A certa altura o MRM configura um temporizador, em contagem decrescente, para disparar após 4

segundos de ser armado. Quando a interrupção gerada por este temporizador despoleta é realizada

uma série de operações que iniciam a aplicação, caso esta esteja presente. Durante este tempo o

MRM espera que algum comando seja recebido pela UART (através da CB do USB).

No  caso  de  ser  recebido  um  caracter  através  da  UART,  a  primeira  operação  realizada  é  o

desarmamento do temporizador lançado anteriormente. Depois disto, caso seja recebido o comando

específico para programar o MoteIST (caracter utilizado é ‘:’ uma vez que este identifica o início de

uma linha  no ficheiro  .ihex),  é  inicializada  a operação de programação.  De outra  forma o MRM

apresenta o terminal ao utilizador (que esteja ligado com um terminal série por forma a visualizar

mensagens recebidas) para interagir com o mote. 

No caso do MRM receber o comando programar é chamada a máquina de estados de descodificação

do MRM (IHEX decoder) na qual este permanece por um tempo indeterminado até a operação de

carregamento terminar ou ocorrer um erro detectado por esta máquina de estados. O fluxograma que

representa sucintamente as acções tomadas por este algoritmo pode ser consultado na Figura  5 .26.

Figura 5.26 - Fluxograma do interpretador IHEX existente no MRM.

 As operações principais realizadas pela máquina de estados, responsáveis por descodificar os dados

recebidos, são bem definidas e estão em concordância com o formato definido Intel HEX  [31]. No
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entanto para que o MoteIST esteja preparado para receber o novo código operações adicionais têm

que ser executadas. O algoritmo implementado é descrito de seguida.

1. O primeiro passo é limpar a referência à aplicação que já possa estar instalada (caso exista

um problema durante a programação e esta ficar a meio do código este assim considerado

não válido).

2. Depois disso é necessário limpar toda a memória disponível à programação da aplicação. Isto

porque a memória do microcontrolador da plataforma utiliza NAND FLASH. Neste tipo de

memória para ser escrito um bit a ‘0’ basta guardar o respectivo bit a zero. No entanto para

escrever o ‘1’ é necessário limpar o segmento de memória onde esse bit está presente uma

vez que não é possível escrever um bit a ‘1’ uma vez que este esteja definido como ‘0’ [32].

3. Nesta altura o mote está pronto a ser programado, bastando para isso receber o código. O

código é primeiro carregado para um buffer temporário.  Quando este buffer contiver pelo

menos um registo o interpretador IHEX realiza o processamento sobre este registo.

a. Primeiramente  é  realizada  a  validação  que  o  código  recebido  não  contém erros

(através de verificação de erros pelo algoritmo CRC – do ingês Cyclic Redundancy

Check). 

b. Depois  disto  o  registo  é  descodificado.  Nesta  etapa  o  código  em  formato

Hexadecimal  ASCII  é  convertido  para  binário.  À  medida  que  esta  conversão  é

realizada o interpretador IHEX realiza a operação correspondente para o registo em

questão e guarda os dados (caso estes sejam do tipo DATA) para um buffer (neste

caso  é  maior)  com  código  a  ser  guardado  em  memória  não  volátil  do

microcontrolador.

i. A cada novo registo é verificado se este buffer com código binário está quase

cheio ou se o espaço físico ultrapassa as dimensões do buffer que contém o

código binário. Caso uma destas duas situações se verifique todo o código

binário  guardado  no  buffer temporário  é  escrito  em memória  não  volátil.

Escrever  em  memória  FLASH  em  grande  quantidade  permite  que  as

operações  de  escrita  sejam mais  rápidas  porque  o  microcontrolador  não

necessita de entrar e sair do estado de escrita constantemente.

ii. Além disto, é verificado se o código a ser guardado reescreve a tabela de

interrupções da ROM. Caso isto aconteça o MRM substitui  nesta tabela o

vector de reset pelo próprio vector de reset para que quando esta TdI for

guardada  permanentemente  o  reset  do  microcontrolador  arranque  no

endereço de entrada do MRM.

c. Depois de processado cada registo, um novo registo é adquirido do primeiro buffer e

é resumida a operação em a).
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4. No final, quando o ficheiro termina de ser carregado, o endereço de entrada da aplicação é

escrito em ROM na posição de memória do microcontrolador reservada para esse propósito

como foi descrito anteriormente e pode ser visualizado em Figura  5 .24.

5. O interpretador IHEX termina retornando indicação de sucesso à rotina que o chamou.

Após confirmação que o interpretador retornou com sucesso, é chamada a rotina de verificação e

inicialização do programa. Esta, por último:

1. Confirma que existe uma referência para o início do programa acabado de carregar.

2. Desactiva todas as interrupções e repõe o relógio do microcontrolador para o padrão.

3. Troca a TdI utilizada pelo MRM definida no topo da RAM para a TdI definida em ROM que

será utilizada pelo programa hóspede.

4. Realiza a reconfiguração do Ponteiro da Pilha para o topo da RAM (garantindo desta forma

que a aplicação pode utilizar todo o espaço de 16 KB de RAM disponível).

5. Por fim a aplicação é chamada. 

Conseguindo  agora  compilar  e  carregar  código  em  modo  extendido  para  o  microcontrolador,

prossegue-se o projecto original resumindo o sub-capítulo 5.4.

5.6. Adaptação do FreeRTOS para modo

extendido

O adaptação do FreeRTOS realizado para o MSP430F5438A existente no repositório do grupo não

suporta modo extendido. Por isso, para utilizar a pilha protocolar disponibilizada pelo OpenWSN é

necessário  corrigir  o  problema.  Além disso,  a  versão  existente  no  repositório,  como  já  referido

anteriormente, é a versão V7 e como já existia uma versão nova V8 foi também decidido proceder à

actualização de versão do FreeRTOS.

5.6.1. FreeRTOS em modo extendido

Para realizar esta adaptação pode optar-se por dois caminhos. Primeiro são corrigidos os ficheiros

necessários para o FreeRTOS funcionar em modo extendido e depois é efectuada a transferência de

ficheiros para o FreeRTOS mais recente (a versão 8), ou ao contrário.

Uma vez que fazia sentido a actualização da versão do FreeRTOS primeiro (porque os ficheiros

portáveis  entre  versões  são  idênticos,  variando  apenas  devido  às  diferentes  arquitecturas  do
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microcontrolador e do compilador utilizado) foi decidido realizar esta última opção. No entanto tal

tornou-se  impossível  porque  entre  as  versões  7  e  8  foram realizadas  modificações  internas  ao

funcionamento do FreeRTOS que entre outras coisas mudaram os tipos de dados e por isso os

ficheiros portáveis do grupo já não são compatíveis. 

5.6.2. Substituição do FreeRTOS no projecto OpenWSN

Numa  primeira  abordagem  tentou-se  realizar  um novo  ficheiro  portável  para  o  microcontrolador

msp430f5438a  utilizando  como  referência  o  ficheiro  já  existente  no  repositório  do  grupo  e  os

existentes com a distribuição mais avançada do FreeRTOS (Note-se que o FreeRTOS não fornece

ficheiros com o port deste microcontrolador para a compilação com a ferramenta mspgcc genérica).

Uma  vez  que  adaptar  este  ficheiro  requer  algum  trabalho,  e  por  ordem  a  adiantar  trabalho

ponderou-se a utilização do Code Composer Studio. Sendo esta uma ferramenta de desenvolvimento

da  TI  suporta  a  compilação  de  código  extendido  e  já  existe  inclusive  uma  versão  adaptada  do

FreeRTOS com suporte para microcontroladores com arquitectura em modo extendido. No entanto,

esta  opção  requeria  que  o  projecto  OpenWSN  fosse  adaptado  para  esta  nova  ferramenta  de

desenvolvimento, o que seria relativamente complicado uma vez que este é extenso.

Um bocado de mais consideração levou à ideia de adaptar esta adaptação existente para o CCS, que

se encontra escrito maioritatiamente em linguagem Assembly, e arranjar uma forma do assembler

fornecido na ferramenta msp430-gcc integrar este na fase de assemblagem. Com um pouco mais de

pesquisa  foi  descoberto  um  projecto  na  plataforma  GitHub  que  implementava  esta  solução.  A

compilação  do  FreeRTOSv8  com  o  mspgcc  utilizando  os  ficheiros  portáveis  em  assembly.

Inclusivamente  esta  adaptação  estava  realizada  para  o  microcontrolador  utilizado  na  nossa

plataforma. O código pode ser acedido na plataforma github33.

Estando o FreeRTOS parcialmente integrado com o OpenWSN, como já foi referido anteriormente,

basta apenas acrescentar e actualizar os ficheiros relativos ao FreeRTOS modificados anteriormente

ao ambiente de compilação. Além disso, foi adicionado uma definição de projecto para poder realizar

a comutação do modo de compilação em modo extendido ou em modo simples.

Depois destas modificações concluímos finalmente a implementação de:

 A adaptação do projecto OpenWSN à plataforma MoteIST.

 A actualização do código fonte do FreeRTOS a ser utilizado neste projecto, sendo inclusive

útil em projectos futuros realizados pelos alunos do grupo.

 A possibilidade de compilar código em modo extendido por forma a conseguir utilizar todo o

espaço  de  memória  ROM  existente  no  microcontrolador  msp430f5438a  utilizado  na

plataforma MoteIST.

33   https://github.com/sbach/msp430-freertos-smartwatch – Acedido a 23/01/2017
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 A actualização da máquina virtual utilizada pelo grupo com o novo ambiente de compilação

instalado e configurado.

 A modificação do MRM para permitir carregar código em formato IHEX directamente de um

terminal série com controlo de software de fluxo de dados, sem necessitar recorrer a software

específico  para  proceder  ao  carregamento  deste  código  (como  ocorria  em  versões

anteriores).  Além  disto  o  algoritmo  descodificador  do  IHEX  trata  os  dados  de  forma

transparente e de acordo com o definido pelo protocolo permitindo desta forma considerar de

forma correcta o endereço de entrada do código hóspede (situação que não se verificava nos

MRM anteriores).

São agora testadas e validadas todas as alterações realizadas. Por forma a validar a implementação

do  projecto  OpenWSN,  tópico  principal  nesta  dissertação,  são  utilizadas  aplicações  exemplo

possíveis de encontrar no projecto OpenWSN.
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6. Validação

Este capítulo vai abordar os métodos utilizados para a validação do trabalho realizado comprovando o

funcionamento completo do projecto adaptado OpenWSN. Primeiramente é realizada uma validação

do correcto  funcionamento  da  pilha  protocolar  utilizada  no  projecto  OpenWSN com as  mínimas

alterações possíveis. Isto implica realizar os testes com uma versão original utilizando a plataforma

TelosB, visível na Figura  6 .27, por forma a testar e demonstrar compatibilidade entre diferentes tipos

de plataformas a utilizar firmware com algumas similaridades.

Figura 6.27 - Plataforma TelosB utilizada para a validação do firmware original do projecto OpenWSN.

Por forma a comprovar a compatibilidade com outros dispositivos que já  se sabem funcionar (já

existentes no projecto OpenWSN) o primeiro teste vai consistir na utilização de 5 motes (4 MoteIST e

1 Telosb). Um MoteIST está ligado ao computador e é definido como nó portal. Outros MoteIST são

ligados a um computador diferente (apenas para serem alimentados) e o TelosB é alimentado por

duas pilhas AA uma vez que esta plataforma já vem equipada para este efeito.

Relativamente ao firmware utilizado nas plataformas, 3 dos MoteIST são compilados para usarem o

FreeRTOS como Sistema Operativo (o nó portal  está aqui incluído)  e o restante utiliza o SO de

origem OpenOS. Por fim o  firmware  utilizado na plataforma TelosB é configurado para usar o SO

simples providênciado de raíz com a pilha, OpenOS. A Figura  6 .28 mostra a disposição espacial dos

nós na sala e identifica cada um.
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Figura 6.28 - Disposição espacial dos nós na sala para o teste em efeito.

Para terminar a configuração falta referir que vão ser utilizadas aplicações de origem que funcionam

sobre  a  pilha  protocolar  em  teste.  Estas  aplicações  executam  em  um  nível  lógico  superior

imediatamente a seguir aos protocolos de comunicação e são o nível mais alto da organização de

todo o projecto OpenWSN.

6.1. Aplicações do projecto OpenWSN

Existem algumas aplicações úteis para testar o completo funcionamento da pilha sem a necessidade

de qualquer alteração prévia. Estas aplicações são:

 cinfo: Fornece informações sobre o mote remoto.

 cleds: Permite, remotamente, saber e alterar o estado de um dos leds presentes nos motes.

 uecho: é uma aplicação que responde aos pacotes do protocolo ICMP, do inglês  Internet

Control  Message Protocol,  parte da  suite protocolar IP. Este protocolo tem como especial

função a gestão da comunicação numa rede IP. Na nossa situação, o uso do ICMP vai ser útil

para testar  a latência  dos pacotes na RSFS em teste  em variadas condições que serão

testadas adiante.

Na Figura  6 .29 é possível observar um exemplo da aplicação cinfo presente no projecto OpenWSN.

Esta  aplicação  utiliza  o  protocolo  CoAP, do  inglês  Constrained  Application  Protocol,  ao  nível  da

camada da aplicação, conforme modelo OSI.
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Figura 6.29 - O resultado do comando GET executado no navegador de internet utilizando a aplicação CoAP
Copper com o navegador Mozilla Firefox é mostrado em cima.

 a) à esquerda o MoteISTv5 M16 b) à direita o Telosb.

Para além desta aplicação existem funcionalidades que permitem responder a ping, como foi referido

anteriormente. Na Figura  6 .30 está representado um exemplo da resposta a um ping ao MoteISTv5

M16 a um pacote do estilo TCP.

Figura 6.30 - Teste ping realizado ao MoteISTv5 M16.

Na  Figura  6 .31 e utilizando mais funcionalidades do projecto OpenWSN, nomeadamente com o

auxilio do programa de visualização da rede, disponível em OpenWSN-SW é possível verificar que de

facto existem 5 motes (4 MoteISTv5 e 1 Telosb) e a árvore de roteamento da rede é plana porque os
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nós encontram-se ao alcance rádio uns dos outros e não foram aplicadas quaisquer restrições na sua

topologia.

Figura 6.31 - Aplicação OpenVisualizer acedida através do navegador de internet. Á esquera está o painel de
navegação, e á direita é-nos apresentada a página com a árvore de encaminhamento dos motes estabelecida de

forma autónoma.

6.2. Interferências no ambiente de teste

Todos  os  dispositivos  que  utilizam  rádio  como  comunicação  têm a  desvantagem de  realizarem

comunicações em um meio partilhado com outros dispositivos. Nomeadamente em aplicações típicas

são utilizadas bandas de frequência abertas, conhecidas como bandas de frequência para aplicações

industriais, ciêntificas e médicas ISM, Industrial, Scientific and Medical radio bands.

Entre as bandas mais usadas podemos indicar a banda de frequência dos  2.4 GHz. Nesta banda

podem não só existir interferências entre MAC’s iguais, mas também em MAC’s diferentes uma vez

que a banda utilizada é a mesma para diferentes tipos de protocolos MAC. Nesta situação temos

protocolos  como  o  IEEE 802.11  (o  conhecido  wi-fi),  IEEE 802.15.4  (o  protocolo  utilizado  neste

projecto)  e  do  IEEE 802.15.1  (correspondente  á  tecnologia  bluetooth)  que  partilham a banda de

frequência  dos  2.4 GHz apesar  de  cada  tecnologia  utilizar  um MAC diferente.  Na  Figura   6  .32

visualiza-se uma representação de dois tipos de tecnologia que partilham a mesma frequência base

(o WiFi e o Zigbee que se baseiam no 802.11 e no 802.15.4 respectivamente).
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Figura 6.32 - Figura que demonstra a concorrência à mesma frequência de duas tecnologias diferentes.

No edifício onde os testes são conduzidos existe instalada uma rede 802.11 e por isso é necessário

ter em conta as interferências causadas por esta rede por forma a escolher um canal que não esteja a

ser usado ou onde a possibilidade de interferências seja o mais baixa possível. Na Figura  6 .33 é

possível compreender através de uma representação visual a ocupação das diferentes bandas dentro

da frequência dos 2,4 GHz e escolher uma frequência que nos permita evitar interferências causadas

pela rede 802.11 presente (que neste caso utilizam o Canal 1, Canal 6 e Canal 11 do respectivo

protocolo). 

Figura 6.33 – Visualização gráfica da utilização da frequência dos 2,4 GHz pela rede 802.11 existente. Capturado
a 17/03/2017 utilizando o software grátis Wi-Fi Scanner34.

Teóricamente estariam à disposição os canais 15, 20, 25 e 26 (relativamente ao 802.15.4) onde a

ocupação  seria  nula/mínima  e  utilizavam-se  os  canais  com interferência  mínima.  Observando  a

Figura  6 .33 percebemos que o canal 14 (do 802.11) é o que apresenta RSSI,  Received Signal

Strength Indicator, mais reduzido. Este indica a potência média recebida onde um menor valor RSSI

indica uma menor possíbilidade de interferências. Desta forma vamos optar por utilizar o canal 26 do

protocolo 802.15.4 para os testes a realizar.

34   http://download.cnet.com/Wi-Fi-Scanner/3000-2651_4-75858971.html – Acedido a 17/03/2017.
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6.3. Configuração da rede

Escolhido o canal de comunicação descreve-se agora a configuração da rede de testes e as opções

referentes ao agendamento da rede.

A rede de teste é constituída por cinco motes MoteIST que se encontram dispostos em linha recta,

sobre uma secretária. Nesta rede existe um nó portal que se liga ao computador através de USB.

Para efeitos práticos, todos os nós são alimentados através do adaptador USB existente em cada um.

Na configuração da rede foi decidido utilizar uma topologia linear uma vez que este tipo de topologia é

a mais desfavorável para a rede de testes, permitindo desta forma efectuar medições de desempenho

com o pior tipo de topologia para a rede possível. O teste deste tipo de topologia é particularmente

importante em redes com comunicação sincronizada porque permite, entre outros factores, testar a

estabilidade  da  rede,  a  propagação  do  sincronismo  na  rede  a  vários  saltos  de  distância,  medir

variadas métricas de desempenho da rede na comunicação entre nós a vários saltos de distância

(nomeadamente latência, rácio de recepção, taxa de transferência). A Figura  6 .34 contempla uma

ilustração da configuração topológica utilizada na rede de testes.

Figura 6.34 - Ilustração da topologia linear utilizada para a rede de testes.

Tipicamente, o protocolo de encaminhamento utilizado pela pilha OpenWSN (o 6LowPAN), com a

disposição física dos nós descrita anteriormente, faria com que a rede convergisse numa rede com

topologia estrela (nós a 1 salto de distância), como aconteceu na Figura  6 .31, isto porque todos os

nós estão ao alcance rádio uns dos outros. O mesmo não acontece agora porque a topologia linear

utilizada é forçada através de software. Utilizando o ficheiro topology.c do OpenWSN é possível forçar

os nós a apenas aceitarem pacotes dos nós adjacentes (no caso deste teste) fazendo com que os

pacotes  recebidos  de  outros  nós  sejam  ignorados  antes  de  atingirem  camadas  protocolares

superiores ao MAC. Na Figura  6 .35 é possível ver as configurações realizadas.
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Figura 6.35 - Configurações realizadas no ficheiro topology.c para configurar a topologia da rede de teste como
uma topologia linear.

Na Figura  6 .36 podemos verificar o resultado esperado de forçar a topologia no ambiente de teste

captado pela ferramenta de visualização  openvisualizer. Esta topologia é igual á definida na Figura

 6 .34.
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Figura 6.36 - Aplicação OpenVisualizer acedida através do navegador de internet. Á esquera está o painel de
navegação, e á direita é-nos apresentada a página com a árvore de encaminhamento dos motes estabelecida de

forma manual.

São abordadas agora as configurações relativas ao funcionamento interno da pilha protocolar. Tendo

em conta que a rede pretende ser usada para prevenir cenários de catástrofe, muitas das vezes em

situações remotas, e como já foi indicado em capítulos anteriores, esta terá ter não só garantias de

entrega, mas também a garantia de que funciona quando é realmente necessária  [33]. Em RSFS

remotas ter garantias de que a rede estará a funcionar a médio-longo prazo é vital. Por este motivo,

vários aspectos são considerados.

 O protocolo a utilizar é um protocolo sincronizado e por isso existe um custo de energia

mínimo que é utilizado para a manutenção da RSFS (depois da configuração inicial). Um dos

príncipais aspectos a considerar neste caso é o consumo do nó portal que sinaliza a rede

inteira do início de um novo super-quadro. Devido a este consumo, não convém que este

super-quadro seja pequeno.

 Outro aspecto a considerar é a dimensão do quadro. Quanto maior este for, menos vezes

ranhuras especialmente alocadas para certos motes se repetem no tempo e nesta situação

perdemos na latência (que nesta tese é dos aspectos mais importantes na rede).

Através  destes  pré-requisitos,  a  rede  de  testes  é  configurada  com  uma  ranhura  padrão

(IEEE 802.15.4) de 15 ms e com um número de 64 ranhuras por quadro. Isto faz com que no total

cada quadro se repita em intervalos de 0,960 ms. 

73



Para além da rede servir para comunicar em situações de emergência, é pretendido que esta também

realize actualizações periódicas de parâmetros que esta esteja a monitorizar. Na implementação do

OpenWSN o nó que funciona como portal (DAGRoot) apenas funciona como repetidor e não executa

qualquer tipo de aplicação. Desta forma apenas 4 nós podem ser usados para  simular uma aquisição

de dados periódica do ambiente por forma a quase saturarem a rede (80% das ranhuras ocupadas).

O evento de emergência é simulado após 2 minutos através de intervenção manual. Quando ocorre

um evento de emergência a aplicação gera 10 mensagens de emergência.

Para determinar a atribuição de slots para cada nó por forma emular uma rede saturada a 80% vai se

inferir sobre a utilizaçao desta. Tendo em conta que os nós estão ao alcance rádio uns dos outros

existem momentos em que nós que não transmitem nem recebem pacotes devem permanecer em

silêncio por forma a não perturbar a comunicação de outros nós vizinhos. Para cada nó na hierarquia

N (onde um N maior representa um nó hierarquiacamente superior)  cada nó gera P pacotes por

quadro. Desta forma cada nó na topologia vai ter que obedecer aos seguintes parâmetros:

1. Todos os nós têm que receber os dados transmitidos do nó hierarquicamente abaixo dele:

Rx(n) = Tx(n-1)

2. A cada período de transmissão cada nó deve enviar todos os pacotes recebidos juntamente

com os pacotes por ele gerados para o período correspondente: Tx(n) = Rx(n) + P

3. Existem períodos de tempo onde nós não podem transmitir porque outros nós que lhe são

desconhecidos  têm agendada uma ranhura.  Como a topologia  da rede  está  forçada  isto

acontece quando (com o auxílio da Figura  6 .34) o nó M16 transmite para o nó M17 tendo

que estar M18 em silêncio. Nesta situação todos os nós 2 níveis acima devem permanecer

em silêncio do nó a transmitir: S(n) = T(n-2)

4. O número total de ranhuras utilizadas pelo nó n equivale à soma dos pacotes recebidos do nó

hierarquicamente abaixo n-1 [Rx(n)], os pacotes a retransmitir e nais os gerados pelo próprio

nó  [Tx(n)] juntamente com as ranhuras de silêncio que o nó  n tem que respeitar  [S(n)]:

T(n) = Tx(n) + Rx(n) + S(n)

Se se considerarem:

 10 pacotes gerados em emergência;
 64 ranhuras num quadro;

Obtemos por tentativa-erro através da  Tabela  6 .5 o número de pacotes de fundo para obter um

tráfego correspondente à ocupação de 80% da largura de banda disponível.
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Tabela 6.5 - Cálculo da ocupação total de ranhuras por forma a saturar em cerca de 80% a rede com tráfego de
fundo.

HOPS 1 2 3 4 5
Silêncio (S) 0 0 5 15 30

Rx(n) 0 5 10 15 20
Tx(n) 5 10 15 20 -

TOTAL (T) 5 15 30 50 50
Tráfego [%] 7.81 23.44 46.88 78.13 78.13

De facto, os resultados obtidos anteriormente só são compatíveis com a transmissão de informação

com o protocolo 802.15.4. Uma vez que o 802.15.4E é um protocolo que permite utilizar a mesma

banda de frequências de forma dinâmica, outros nós podem estar a transmitir  em uma frequência

diferente.  Por  este  motivo,  aos resultados obtidos na  Tabela   6  .5 devem ser  multiplicados pelo

número de canais a utilizar, definido pelo Channel Hopping Template.

Para  simplificação  não  foram  considerados  os  pacotes  de  controlo  que  são  enviados

esporádicamente de super-quadro em super-quadro o que acontece em períodos de 30 segundos.

Com este cálculo conseguimos determinar que o número de pacotes a serem enviados por cada nó

equivale a 5 pacotes por período de tempo (ou 5 pacotes por quadro).

Considerando agora os eventos de emergência na Tabela  6 .6 e Tabela  6 .7 conseguimos ponderar 
o impacto dos pacotes de emergência no desempenho global da rede.

Tabela 6.6 - Cálculo da ocupação total adicional gerada pela necessidade de transmissão de 10 pacotes de
emergência  pelo nó no nível mais baixo da hierarquia (apenas 1 canal).

HOPS 1 2 3 4 5
Silêncio (S) 0 0 15 35 60

Rx(n) 0 15 20 25 30
Tx(n) 15 20 25 30 -

TOTAL (T) 15 35 60 90 90
Tráfego [%] 23.44 54.69 93.75 140.63 140.63

Tabela 6.7 - Cálculo da ocupação total adicional gerada pela necessidade de transmissão de 10 pacotes de
emergência pelo nó no nível mais baixo da hierarquia (16 canais de transmissão)

HOPS 1 2 3 4 5
Silêncio (S) 0 0 90 260 510

Rx(n) 0 90 170 250 330
Tx(n) 90 170 250 330 -

TOTAL (T) 90 260 510 840 840
Tráfego [%] 8.79 25.39 49.80 82.03 82.03
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Como se pode visualizar em cima, a transmissão de 10 pacotes de emergência utilizando TSCH com

16 canais não provoca impacto considerável na rede, o que permite que múltiplos nós consigam

entrar em emergência ao mesmo tempo sem comprometer o desempenho total.

Sumarizando todos os aspectos anteriores, e pela consulta do Anexo 9.5 -  retirado do sítio com a

documentação do projecto OpenWSN configuramos da seguinte forma os ficheiros:

IEEE802154E:

 Canal de Sincronização:  0 

 Período EB: Enviado todos os 30 segundos

 Port_TS Slot duration: 15ms -> board_info: 455 ticks @ 33 ticks/ms 

NEIGHBORS:

 Sem configuração para o teste actual

SCHEDULE:

 Número mínimo de ranhuras activas: 3 

 Número de ranhuras para Rx/Tx série: 3 (apenas para o nó portal, 0 em contrário)

 Tamanho do quadro: 64

 Número de slots OFF: 50 (define o número máximo de slots que podem ser adicionados) 

Desta forma, são agendados em cada nó os seguintes parâmetros (apenas utilizando um canal):

 Para obter uma saturação de 80% da rede e de acordo com os parâmetros estabelecidos

anteriormente cada nó terá que enviar 5 pacotes a cada quadro de envio. Ou seja, pacotes

normais são enviadas a uma frequência de (5/0,960) = 5,21 Hz.

 Para o caso de a rede estar a funcionar em TSCH com 16 canais as tramas são enviadas a

uma frequência de (5/0,960)*16 = 83,34 Hz

A comparação do atraso ao criar o pacote até este ser recebido no nó portal pode ser calculada

através  da diferença  entre  os ASN (para o  caso  do 802.15.4E).  Na altura  em que o  evento  de

emergência é detectado, um pacote de emergência é gerado e nesse pacote é adicionado o número

ASN aquando a geração do evento de emergência. Tendo em conta que o ASN é absoluto na rede

(comum a  todos  os  nós),  apenas tendo  atraso  devido  à  propagação do  sinal  de  sincronização.

Quando este é recebido pelo nó portal a diferença entre os ASN dos dois nós permite calcular este

atraso sabendo o tempo de cada ranhura.
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6.3.1. Aplicações sobre a pilha OpenStack

Nesta situação a aplicação uinject já existente no projecto é exactamente aquilo que se pretende para

gerar a informação de fundo na rede. Para configurar correctamente esta aplicação tem apenas que

alterar se alterar no ficheiro uinject.h a definição UINJECT_PERIOD_MS para 1920 ms. Da mesma

forma, vai se modificar o endereço de destino para o nó portal que, como representado em Figura  6 .

34, corresponde ao endereço terminado em 0x21 e recebe os pacotes UDP na porta 2000. Na Figura

 6 .37 visualiza-se o endereço configurado.

Figura 6.37 - Configuração do endereço a receber dados de fundo correspondente ao nó portal.

Por  último  falta  só  adicionar  a  função  de  entrada  da  aplicação  à  função  de  inicialização  das

aplicações da pilha protocolar no ficheiro openapps.c, compilar e instalar no MoteIST. De seguida

verifica-se se o tráfego de fundo corresponde ao esperado.
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7. Conclusão

Recapitulando  no  início  desta  tese  pretendia-se  adaptar  um protocolo  existente,  que  garantisse

entregas em tempo útil, ao FreeRTOS. Começou-se por realizar uma simples integração das pilhas

protocolares  distribuidas  com o FreeRTOS mas percebeu-se  rapidamente  que  a pilha  protocolar

distribuída neste SO não ia ao encontro dos objectivos por não se adaptar a RSFS. 

Mais tarde foi  descoberto um projecto, o OpenWSN, que de certa forma, realiza a adaptação do

FreeRTOS a uma pilha protocolar nova e ainda em desenvolvimento pelo grupo conhecida como o

IEEE 802.15.4E.  Esta  pilha  protocolar  é  uma  proposta  melhoria  ao  estado  da  arte  utilizado,  o

802.15.4, e tem como pontos críticos na sua melhoria a utilização de TSCH. Ao permitir a utilização

de multi-canal na transmissão de informação na rede é conseguido um aumento da capacidade de

transferência  global  da  rede  e  a  redução de  desvanecimento  multi-caminho  através  da  variação

periódica do canal de transmissão.

Apesar da implementação do FreeRTOS se mostrar incompleta, esta verificou-se a opção que mais

se aproximava do objectivo pretendido. A implementação efectuada pelo projecto OpenWSN limita-se

à preempção de processos dependendo da prioridade destes. Neste caso o FreeRTOS adaptado não

executa como foi desenhado e além disso o  overhead acrescentado pelo OpenOS (que de certa

forma  executa  por  cima  do  FreeRTOS)  não  apresenta  qualquer  vantagem.  No entanto  são

necessários mais testes para validar o verdadeiro impacto de um SO de tempo real. Nesta situação o

Riot-OS seria um bom SO para concluir sobre o impacto de SO de tempo real em redes emalhadas.

Ao longo da implementação do projecto OpenWSN na nossa plataforma, o MoteIST, foram no entanto

tomadas decisões, que acabaram por atrasar o desenvolvimento do trabalho original, mas que se

tornam benéficas para o desenvolvimento de trabalho de alunos futuros. Nomeadamente os seguintes

tópicos:

 Criação de uma máquina virtual de raiz com o software de desenvolvimento para compilar

projectos para a plataforma MoteIST em modo extendido.

 Modificação do código MRM anteriormente existente para aceitar e interpretar código IHEX

enviado pelo computador, ao contrário de código binário como era antigamente realizado.

 Descontinuamento da aplicação JAVA que era necessária para carregar este código para o

MRM. Agora é possível carregar o MRM com, teoricamente, qualquer terminal série utilizando

apenas o controlo de fluxo de dados por software. O software testado para estes efeitos foi o

RealTerm. Também foi escrito um pequeno  script em python desenvolvido para permitir  o

carregamento simultâneo de código para múltiplos nós durante o projecto.

 O FreeRTOS foi actualizado para a versão mais recente. Os ficheiros portáveis do SO da

plataforma  foram  modificados  para  permitir  a  compilação  do  FreeRTOS  quer  em  modo

estendido ou normal, o que antes não se verificava.
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 O  teste  do  desempenho  da  pilha  protocolar  com  os  parâmetros  de  teste  definidos

anteriormente não foi conseguido. Foi possível verificar através da aplicação openvisualizer

os parâmetros definidos para o teste e foram notadas algumas deficiências destacadas no

sub-capítulo 7.1.

Como foi referido anteriormente, as diferenças destacadas entre os protocolos 802.15.4 e 802.15.4E

são interessantes de serem exploradas mais a fundo tanto na área de Detecção e Resposta em

Emergência como nas aplicações de Redes de Sensores Sem Fios Industriais, conhecidas como

IWSN.

Retornando o cenário tipo definido no inicio desta tese, a utilização de RSFS em detecção e reposta a

fogos florestais (Capítulo - 2),  estes cenários beneficiam da característica de Salto de Canal pela

possibilidade de minimização de interferências provocadas pelas folhas e obstáculos presentes no

meio. A utilização de redes sincronizadas de facto implica o consumo adicional de energia para a

manutenção da rede na sincronização das ranhuras de transmissão e na manutenção do mapa de

roteamento da rede mas de outra forma impede colisões entre vários nós que tenham o seu estado

de emergência desencadeado ao mesmo tempo. O consumo de energia será maior para os nós que

retransmitem mais  pacotes  (estes  localizam-se  em hierarquias  superiores).  Nesta  situação,  para

prolongar o tempo de vida da rede podem ser utilizados múltiplos nós portais, o que se encontra

previsto  no  protocolo  IEEE 802.15.4E  mas  que  ainda  não  se  encontra  implementado  na  pilha

protocolar OpenStack.  De facto este protocolo foi  definido para trabalhar com compatibilidade de

utilizar e ser compatível com duas redes que funcionem com parâmetros diferentes. Por exemplo,

uma rede com período de quadro de 1 segundo e esquema de Salto de Canal <1,2,3> e outra rede

com período de quadro de 10 segundos e esquema de salto de canal <2,6,1,5>.

Na implementação  do  FreeRTOS ainda  há  espaço  para  melhorias.  Como foi  referido,  este  está

implementado em 3 processos distintos que têm funcionalidades específicas.  São estas:  receber

pacotes, confirmação de envios e temporizadores, envio pacotes, respectivamente com ordem de

prioridade descendente. A utilização de uma única fila para enviar e receber informação (apesar de

importante para a sua utilização em nós com restrições no espaço de memória RAM) é dificiente no

sentido em que é fácil para o nó consumir todo o espaço disponível a pacotes anulando qualquer

oportunidade de receber informação de nós hierarquicamente inferiores. Relativamente à fila utilizada

pelo projecto não se encontra a ser substituída pela fila existente implementada do FreeRTOS onde

como maior  benefício  encontra-se a  facilidade de sincronização de tarefas.  Ainda neste tópico a

adptação das facilidades do FreeRTOS para utilizar  memória  dinâmica são um ponto extra  para

permitir  uma maior  fiabilidade de alocar  memória  para enviar  pacotes de emergência.  Na actual

implementação,  os  pacotes  reservados  na  fila  para  TX/RX  são  definidos  padrão  a  10  e  são

estáticamente alocados na inicialização do código.

No tópico do projecto OpenWSN e da implementação do protocolo definido IEEE 802.15.4E pode-se

dizer que este não se encontra ainda maduro e muitas das vezes são encontrados problemas na sua
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execução.  Uma  das  piores  dificuldades  neste  caso  foi  a  falta  de  documentação  específica  ao

funcionamento interno da pilha protocolar openstack e quais os parâmetros definidos na definição

IEEE 802.15.4E que se encontram implementados. 

Na implementação do novo MRM3 a facilidade de carregamento de código em formato IHEX é uma

mais  valia  pois  permite  utilizar  uma  ferramenta   de  comunicação  série  genérica  para  instalar  a

aplicação. No entanto o carregamento e a verificação de integridade de código apartir do IHEX deste

novo MRM3 apresenta o inconveniente que o carregamento é mais demorado uma vez que o código

antes de ser instalado tem que ser convertido para binário e a informação a ser transmitida para o

mote é maior devido ao tipo de codificação utilizado pelo padrão. Além disso, existe um erro no

MRM3 que não executa correctamente a entrada em código carregado compilado em formato não

extendido, apesar de quando verificado através do CCS este estar correctamente instalado.

A máquina virtual desenvolvida e disponível ao grupo consegue compilar código tanto em formato

extendido como simples. O software de compilação recente encontra-se instalado juntamente com o

mspgcc-legacy utilizado por outros projectos dentro da máquina virtual (nomeadamente o TinyOS),

actualização desenvolvida por outro aluno do grupo.

7.1. Trabalho Futuro

Existe a necessidade de comprovar a resiliência e o desempenho da pilha protocolar adaptada no

cenário tipo proposto.  Nomeadamente,  o interesse original  era o de comparar o desempenho do

protocolo IEEE 802.15.4E com a versão original IEEE 802.15.4 implementada em outros projectos

existentes e utilizados pelo grupo, onde se destacam o TinyOS e o Contiki, onde a diferença principal

é o facto de estes últimos não utilizarem um SO de tempo real.

No caso do MRM3 existe a oportunidade de melhorar a fiabilidade deste  bootloader utilizando um

sistema de carregamento multi-imagem. Sabendo que na plataforma MoteIST existe uma unidade de

memória  não  volátil  externa  flash seria  interessante  modificar  o  MRM3  para  gravar  imagens  e

carregar imagens apartir deste armazenamento externo. Desta forma era possível existir uma maior

fiabilidade em nós dispostos remotamente aquando a falha de uma imagem era verificada existindo a

possibilidade  de  realizar  o  arranque  seguro  apartir  de  uma  imagem  estável.  Além  disso  esta

adaptação é necessária para possibilitar o carregamento de imagens remotamente.
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9. Anexos

9.1. Opções  de  compilação  do  mspgcc

legacy[34].
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9.2. Ficheiro de configuração SConscript

dentro da pasta MoteISTv5

import os

Import('env')

localEnv = env.Clone()

# scons doesn't let us look to parent directories for source, so the
# bsp/chips/cc2420/radio.c is off limits from this file. To keep things
# simple, each SConscript file in bsp/chips/* will return a list of objects
# which can be appended to the source list. Don't forget to specify a
#  variant_dir,  or  else  the  build  will  occur  directly  in  the  chips
directory.

cc2420 = localEnv.SConscript(
    os.path.join('#','bsp','chips','cc2420','SConscript'),
    variant_dir = 'cc2420',
    exports     = {'env': env},
)

source = [
    'HAL_PMM.c',
    'hal_UCS.c',
    'board.c',
    'bsp_timer.c',
    'debugpins.c',
    'eui64.c',
    'leds.c',
    'radiotimer.c',
    'spi.c',
    'uart.c',
    'board_crypto_engine.c',
]

localEnv.Append(
        CPPPATH =  [
            os.path.join('#','bsp','chips','cc2420'),
        ],
)

board  = localEnv.Object(source=source) + cc2420

Return('board')
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9.3. Modificações  à  ferramenta  de

compilação msp430-gcc

Ficheiro SConsctript.env na pasta projects -> MoteISTv5.

import os
Import('env')

# create build environment
buildEnv = env.Clone()

# inherit environment from user (PATH, etc)
buildEnv['ENV'] = os.environ

# choose bsp. Normally this would be the same as the board name,
# however, there are cases where one might want to make separate build
# configuration for the same board.
buildEnv['BSP'] = buildEnv['board']

# include board/bsp-specific directories
buildEnv.Append(
   CPPPATH = [
      os.path.join('#','bsp','boards',buildEnv['board']),
   ]
)

MSPVERSION = "5438a"
if   buildEnv['toolchain']=='mspgcc':
   flags = []
   # Machine flags
   flags += ['-mmcu=msp430f{0}'.format(MSPVERSION)]
   #flags += ['-D__MSP430F{0}__'.format(MSPVERSION)]
   flags += ['-DGCC_MSP430X']
   flags += ['-mhwmult=f5series']   #Use Hardware Multiplier

   # Data Model (MSP430X)
   if env['datamodel'] == 'large':
         flags += ['-mlarge']
         flags += ['-mcode-region=upper']
         flags += ['-mcpu=msp430xv2']
         flags += ['-D__DATA_MODEL_LARGE__']
         buildEnv.Append(ASFLAGS = '-D__DATA_MODEL_LARGE__')
         buildEnv.Append(ASFLAGS = '-mlarge')
   else:
      #flags += ['-msmall']
      flags += ['-D__DATA_MODEL_SMALL__']
      buildEnv.Append(ASFLAGS = '-D__DATA_MODEL_SMALL__')
   buildEnv.Append(CCFLAGS   = ' '.join(flags))
   buildEnv.Append(LINKFLAGS = ' '.join(flags))

# Use hardware accelerated crypto engine by default 
if not env['cryptoengine']:
   buildEnv.Append(CPPDEFINES  = {'CRYPTO_ENGINE_SCONS':
'board_crypto_engine'})
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Return('buildEnv')

Modificações ao ficheiro SConscript na pasta principal.

if   env['toolchain']=='mspgcc':
[…]

    # compiler
    env.Replace(CC           = 'msp430-elf-gcc')  
    # assembler
    env.Append(ASFLAGS       = '-I/opt/msp430-toolchain/current/include')
    env.Append(ASFLAGS       = '')
    # archiver
    env.Replace(AR           = 'msp430-elf-ar')
    env.Append(ARFLAGS       = '')
    env.Replace(RANLIB       = 'msp430-elf-ranlib')
    env.Append(RANLIBFLAGS   = '')
    # linker
    env.Replace(LINK         = 'msp430-elf-gcc')
    env.Append(LINKFLAGS     = '-L/opt/msp430-toolchain/current/include')
    env.Append(LINKFLAGS     = '-MMD')  #Preprocessor, only user header
files
    env.Append(LINKFLAGS     = '')
    # misc
    # general options
    env.Append(CCFLAGS       = '-I/opt/msp430-toolchain/current/include')
    env.Append(CCFLAGS       = '-Wunknown-pragmas')
    env.Append(CCFLAGS       = '-fno-force-addr')
    env.Append(CCFLAGS       = '-finline-limit=1')
    env.Append(CCFLAGS       = '-fno-schedule-insns')   #should change to
fschedule-insns
    env.Append(CCFLAGS       = '-fshort-enums')    #Enum types uses
smallest type possible
    env.Append(CCFLAGS       = '-fdiagnostics-color=always')
    #env.Append(CCFLAGS       = '-Wall')     #Preprocessor
    env.Append(CCFLAGS       = '-Wshadow')
    env.Append(CCFLAGS       = '-Wpointer-arith')
    env.Append(CCFLAGS       = '-Wbad-function-cast')
    env.Append(CCFLAGS       = '-Wcast-align')
    env.Append(CCFLAGS       = '-Wsign-compare')
    env.Append(CCFLAGS       = '-Waggregate-return')
    env.Append(CCFLAGS       = '-Wstrict-prototypes')
    env.Append(CCFLAGS       = '-Wmissing-prototypes')
    env.Append(CCFLAGS       = '-Wmissing-declarations')
    env.Append(CCFLAGS       = '-Wunused')
    env.Append(CCFLAGS       = '-Wno-main')
    env.Append(CCFLAGS       = '')

    # Debug Options
    if env['debug'] == 1:
        env.Append(CCFLAGS      = '-O1')
        env.Append(CCFLAGS      = '-ggdb')
        env.Append(CCFLAGS      = '-Wa,--gstabs')
        env.Append(LINKFLAGS    = '-Wl,--gc-sections')
    else:
        env.Append(CCFLAGS      = '-Os')
        env.Append(CCFLAGS      = '-fdata-sections')
        env.Append(CCFLAGS      = '-ffunction-sections')
        env.Append(CCFLAGS      = '-fomit-frame-pointer')
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        env.Append(LINKFLAGS    = '-Wl,--gc-sections')
        env.Append(LINKFLAGS    = '-Wl,-s')

    # OS Selection
    if env['kernel'] == 'freertos':
            env.Append(CCFLAGS       = '-DUSE_FREERTOS')
    
    # convert ELF to iHex
    elf2iHexFunc = Builder(
       action = 'msp430-elf-objcopy --output-target=ihex $SOURCE $TARGET',
       suffix = '.hex',
    )
    env.Append(BUILDERS = {'Elf2iHex' : elf2iHexFunc})
    
    # convert ELF to bin
    elf2BinFunc = Builder(
       action  = 'msp430-elf-objcopy  --output-target=binary  $SOURCE
$TARGET',
       suffix = '.bin',
    )
    env.Append(BUILDERS = {'Elf2iBin' : elf2BinFunc})
    
    # print sizes
    printSizeFunc = Builder(
        action = 'msp430-elf-size $SOURCE',
        suffix = '.phonysize',
    )
    env.Append(BUILDERS = {'PrintSize' : printSizeFunc})

Modificações ao ficheiro SConstruct na pasta principal para permitir compilação em modo extendido.

command_line_options = {
    […]
    # Extended mode capable MSP430X processor option
    'datamodel':        ['small','large'],
}

[…]

command_line_vars = Variables()
command_line_vars.AddVariables(
    […]
    # Extended mode capable MSP430X core
    (
        'datamodel',                                       # key
        '',                                                # help
        command_line_options['datamodel'][0],              # default
        validate_option,                                   # validator
        None,                                              # converter
    ), […]
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9.4. Resultado da compilação em modo

normal.
moteist@MoteIST:~/openwsn/HazardSense$  scons  board=MoteISTv5  toolchain=mspgcc  kernel=freertos  datamodel=small

forcetopology=1 dagroot=0 cryptoengyne=board_crypto_engine verbose=1 oos_openwsn

scons: Reading SConscript files ...

scons: done reading SConscript files.

scons: Building targets ...

Dynifying build/MoteISTv5_mspgcc/openapps/openapps_dyn.c

msp430-elf-gcc  -o  build/MoteISTv5_mspgcc/projects/common/03oos_openwsn_prog  -L/opt/msp430-toolchain/current/include

-MMD -Wl,--gc-sections  -Wl,-s  -mmcu=msp430f5438a  -DGCC_MSP430X -mhwmult=f5series  -D__DATA_MODEL_SMALL__

build/MoteISTv5_mspgcc/projects/common/03oos_openwsn/03oos_openwsn.o  -Lbuild/MoteISTv5_mspgcc/bsp/boards

-Lbuild/MoteISTv5_mspgcc/kernel/freertos  -Lbuild/MoteISTv5_mspgcc/drivers  -Lbuild/MoteISTv5_mspgcc/openstack

-Lbuild/MoteISTv5_mspgcc/openapps -lopenstack -lopenapps -lkernel -ldrivers -lbsp

/opt/msp430-toolchain/v3_04_05_00/bin/../lib/gcc/msp430-elf/4.9.1/../../../../msp430-elf/bin/ld:

build/MoteISTv5_mspgcc/projects/common/03oos_openwsn_prog section `.text' will not fit in region `ROM'

/opt/msp430-toolchain/v3_04_05_00/bin/../lib/gcc/msp430-elf/4.9.1/../../../../msp430-elf/bin/ld:  section  __interrupt_vector_44

loaded at [0000ffd6,0000ffd7] overlaps section .text loaded at [000073e4,00013f13]

/opt/msp430-toolchain/v3_04_05_00/bin/../lib/gcc/msp430-elf/4.9.1/../../../../msp430-elf/bin/ld: region `ROM' overflowed by 16276

bytes

build/MoteISTv5_mspgcc/bsp/boards/libbsp.a(board.o): In function `hal430SetSystemClock':

board.c:(.text.hal430SetSystemClock+0xc): relocation truncated to fit:  R_MSP430X_ABS16 against symbol  `__mspabi_divlu'

defined in .text.__udivsi3 section in /opt/msp430-toolchain/v3_04_05_00/bin/../lib/gcc/msp430-elf/4.9.1/libgcc.a(lib2divSI.o)

board.c:(.text.hal430SetSystemClock+0x1c): relocation truncated to fit: R_MSP430X_ABS16 against symbol `SetVCore' defined

in .text.SetVCore section in build/MoteISTv5_mspgcc/bsp/boards/libbsp.a(HAL_PMM.o)

board.c:(.text.hal430SetSystemClock+0x64): relocation truncated to fit: R_MSP430X_ABS16 against symbol `Init_FLL_Settle'

defined in .text.Init_FLL_Settle section in build/MoteISTv5_mspgcc/bsp/boards/libbsp.a(hal_UCS.o)

build/MoteISTv5_mspgcc/bsp/boards/libbsp.a(board.o): In function `board_init':

board.c:(.text.board_init+0x6e): relocation truncated to fit: R_MSP430X_ABS16 against symbol `activate_switches' defined in

.text.activate_switches section in build/MoteISTv5_mspgcc/bsp/boards/libbsp.a(board.o)

board.c:(.text.board_init+0x74):  relocation  truncated  to  fit:  R_MSP430X_ABS16  against  symbol  `LFXT_Start'  defined  in

.text.LFXT_Start section in build/MoteISTv5_mspgcc/bsp/boards/libbsp.a(hal_UCS.o)

board.c:(.text.board_init+0x86):  relocation  truncated  to  fit:  R_MSP430X_ABS16  against  symbol  `hal430SetSystemClock'

defined in .text.hal430SetSystemClock section in build/MoteISTv5_mspgcc/bsp/boards/libbsp.a(board.o)

board.c:(.text.board_init+0xba):  relocation  truncated  to  fit:  R_MSP430X_ABS16  against  symbol  `debugpins_init'  defined  in

.text.debugpins_init section in build/MoteISTv5_mspgcc/bsp/boards/libbsp.a(debugpins.o)

90



board.c:(.text.board_init+0xbe):  relocation  truncated  to  fit:  R_MSP430X_ABS16  against  symbol  `leds_init'  defined  in

.text.leds_init section in build/MoteISTv5_mspgcc/bsp/boards/libbsp.a(leds.o)

board.c:(.text.board_init+0xc2):  relocation  truncated  to  fit:  R_MSP430X_ABS16  against  symbol  `uart_init'  defined  in

.text.uart_init section in build/MoteISTv5_mspgcc/bsp/boards/libbsp.a(uart.o)

board.c:(.text.board_init+0xc6): relocation truncated to fit: R_MSP430X_ABS16 against symbol `spi_init' defined in .text.spi_init

section in build/MoteISTv5_mspgcc/bsp/boards/libbsp.a(spi.o)

board.c:(.text.board_init+0xca): additional relocation overflows omitted from the output

collect2: error: ld returned 1 exit status

scons: *** [build/MoteISTv5_mspgcc/projects/common/03oos_openwsn_prog] Error 1

scons: building terminated because of errors.
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9.5. Tune parameters in OpenWSN35

There  are  lots  of  parameter  defined  in  OpenWSN source  code  to  be tuned  for  specific  network

deployment.  This  page  lists  those  parameters  and  explain  how  those  parameter  influence  the

behaviors of OpenWSN network.

9.5.1. IEEE802154E

 EBPERIOD. The interval of two EBs to be sent. It influences the time of a mote for

 joinning  a  network.  The  smaller  EBPERIOD  is,  the  faster  mote  joins  a  network.  Unit:

mili-seconds.

 MAXKAPERIOD. The mote sends a KeepAlive packet if it doesn't get synchronized

within  KAPERIOD.  Bydefault,  KaPeriod  is  set  to  MAXKAPERIOD.  The  period  can  be

controlled by adaptive sync component. KeepAlive packet must be sent before the mote gets

desynchronized. For general crystals with +/- 30ppm drift, MAXKAPERIOD needs to be set

less than 33 seconds to meet 1 milisecond GuardTime. Unit: slots

 DESYNCTIMEOUT. The timeout to mark the mote to "desynchronized" if it doesn't got

synchronized within DESYNCTIMEOUT. This parameter needs to be set a little larger than

MAXPAERIOD. Unit: slots

9.5.2. NEIGHBORS

 BADNEIGHBORMAXRSSI. A RSSI threshold to choose mark a neighbor as stable. If

a neighbor has RSSI higher than this threshold,  then this neighbor is  a penitential  stable

neighbor. Unit: dbm.

 GOODNEIGHBORMINRSSI. A  RSSI  threshold  to  choose  mark  a  neighbor  as

unstable. If a neighbor has RSSI lower than this threhold, then this neighbor is a suspicious

 unstable neighbor. Unit: dbm.

 SWITCHSTABILITYTHRESHOLD.  If  a  neighbor  has  higher  RSSI

than BADNEIGHBORMAXRSSI  or  lower  RSSI  then GOODNEIGHBORMINRSSI  for

SWITCHSTABILITYTHRESHOLD times, then the neighbor is marked as stable or unstable.

Unit: times.

 DEFAULTLINKCOST. The default link cost (Estimated transmission Counts, ETX) if

there is no one successfully transmission to a neighbor happens yet. This parameter indicates

35 openwsn.atlassian.net/wiki/display/OW/Tune+parameters+in+OpenWSN – Acedido a 03/23/2017
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the default link quality. However, it's hard to know the real link quality until sending a mount of

packet to the neighbor. It may be a good idea to set the default link cost depending on the

RSSI. Unit: ETX. 

9.5.3. SCHEDULE

 SCHEDULE_MINIMAL_6TISCH_ACTIVE_CELLS.  The  number  of  shared  slots  at

initial. This parameter needs to be tuned depending on the collision situation on shared slots.

E.g. if a mote has lots of neighbor, then there will be more packet sending on the shared slots,

including the sixtop packet for reserving more dedicated slots. The number of shared slots

should be increased to light the collision. Unit: slots.

 NUMSERIALRX. Number of slots used for receiving command/data from serial port.

Usually, 3 serial Rx slots is enough. Unit: slots.

 NUMSLOTSOFF. Number of available buffer entries. Each entries can be used for

storing one slot information.

 MAXACTIVESLOTS. The sum of above three parameters. This parameter needs to

be smaller than slotframe length, or there will be no information printed out through serial port.

9.5.4. SIXTOP

 SIX2SIX_TIMEOUT_MS. The max duration for completing a sixtop transaction. Once

the timeout reached, sixtop will reset it state and able to start an another sixtop transcation.

Unit: mili-seconds.

9.5.5. ICMPv6

 TIMER_DIO_TIMEOUT. The interval of two DIO packes. This parameter influence the

time that neighbors get their rank. After getting neighbors rank, the mote is able to select its

parent. and reserve slots by calling sixtop. Unit: mili-seconds.

 TIMER_DAO_TIMEOUT. The interval of two DAO packes. Unit: mili-seconds.
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