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Resumo 

 

Este trabalho descreve o processo de desenvolvimento de um controlador domótico que 

procura servir como alternativa às soluções que existem no mercado, oferecendo aos seus 

utilizadores a possibilidade controlarem os dispositivos das suas casas de forma integrada e 

económica. Este controlador irá fazer parte do sistema DomoBus e assumirá um papel 

fundamental na DomoBus Control Network, que será a rede que irá ligar os vários dispositivos 

existentes. Para este efeito será feito um estudo das principais soluções existentes no mercado 

e serão comparadas as suas vantagens e desvantagens. Uma vez desenvolvido o controlador, 

será então implementado um outro dispositivo da DomoBus Control Network, cuja função será 

permitir a comunicação com a camada de alto nível do sistema DomoBus. Por fim, será 

desenvolvida uma aplicação que permita o envio e receção de mensagens dentro da DomoBus 

Control Network. Uma vez implementados todos os componentes necessários, será então 

montado um protótipo que permita testar o funcionamento da DomoBus Control Network e 

perceber quais são os limites da solução desenvolvida.  

 

Palavras-chave: Domótica, Casas Inteligentes, Controlador, DomoBus. 

 

Abstract 

This work describes the development process of a domotic controller which aims to be an 

alternative to the solutions that are present in the market by allowing its users to control the 

devices that they have at home in an integrated and economic way. This controller will be part 

of the DomoBus system and it will play a fundamental role in the DomoBus Control Network, 

which will be the network that will connect all the existing devices. For this purpose, the main 

domotic solutions that exist in the market will be studied, and a comparison will be made 

between the advantages and disadvantages of each of them. After the development of the 

controller comes to an end, a second device which also belongs to the DomoBus Control 

Network will be implemented, whose purpose will be the communication with the upper layer of 

the DomoBus system. Finally, an application that allows the transmission and reception of 

DomoBus Control Network messages will be created. Once the development of all the 

necessary components is completed, a prototype will be built with the purpose of testing the 

DomoBus Control Network and exploring the limits of the solution developed. 

 

Keywords: Domotics, Smart Home, Controller, DomoBus. 
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1 Introdução 
 

1.1 Contexto e Motivação 
 

O conceito de domótica, ou o termo “casas inteligentes”, é algo de que todos nós já ouvimos 

falar. De facto, a ideia de se ter uma casa que é capaz de controlar a iluminação ou 

temperatura de forma automática já existe desde os anos 80. Hoje em dia, com a evolução 

tecnológica que ocorreu nos últimos anos, a domótica não se fica só por aí, procurando facilitar 

a vida dos seus utilizadores em áreas tais como o conforto, a segurança e o consumo 

energético. 

Recentemente, com a evolução da Internet of Things (IoT), começam a surgir no mercado 

vários sistemas que permitem ao utilizador controlar a iluminação, a temperatura ambiente ou 

outros dispositivos domésticos através do smartphone, ou mesmo com comandos de voz. 

Estes sistemas, de custo acessível e de fácil instalação, fazem prever que o dia em que a 

domótica vai chegar às nossas casas talvez não esteja assim tão longe. 

No entanto, apesar de existirem muitas empresas a oferecer este tipo de soluções – que 

passaremos a designar por soluções IoT – continuam a existir algumas barreiras: por um lado, 

o facto deste tipo de mercado se encontrar fortemente fragmentado significa que muitas dessas 

soluções são incompatíveis entre si; por outro, muitas destas soluções pecam por terem um 

baixo nível de integração ou por não se mostrarem vocacionadas para lidar com um grande 

número de dispositivos em simultâneo. 

Considera-se então que, pelo menos por agora, quem quiser realmente ter uma casa 

inteligente – onde  seja possível controlar não apenas um número reduzido de dispositivos, 

mas sim dezenas ou centenas de dispositivos, de forma integrada – continua a ter de optar por 

uma das soluções domóticas tradicionais – designadas por soluções clássicas – que acarretam 

custos bastante mais elevados, ou por uma solução Do It Yourself (DIY), que requer que seja o 

próprio utilizador a instalar e manter o sistema. Desta forma, para aqueles que não têm os 

conhecimentos necessários ou o dinheiro para investir numa solução mais cara, ter uma casa 

inteligente continua a ser algo irrealista. 

O sistema DomoBus[1], que é uma solução desenvolvida em contexto académico, procura 

abordar alguns dos problemas das soluções domóticas existentes, tentando lidar com um 

grande número de dispositivos de forma económica e integrada. 

Quando comparado com as soluções que requerem a aquisição de dispositivos “inteligentes”, 

como é o caso das soluções IoT e de algumas soluções DIY, o sistema DomoBus opta por uma 

abordagem diferente, procurando controlar os dispositivos (sejam eles sensores ou atuadores) 

que já existem em nossa casa no nosso dia a dia. Isto é feito conectando esses mesmos 
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sensores e atuadores a um microprocessador que será responsável por os controlar de forma 

“inteligente”. 

De certa forma, isto pode ser encarado como pegar nos dispositivos “não inteligentes” do 

nosso dia a dia e acrescentar-lhes a parte “inteligente” que lhes faltava, estando a diferença no 

facto de a parte “inteligente” deixar de fazer parte do dispositivo em si (onde está escondida da 

perceção do utilizador) e passar a ser algo externo, estando concentrada num outro dispositivo 

– a que chamamos o controlador. 

Assim, em vez de cada dispositivo que pretendemos controlar ter de ter internamente algum 

componente responsável pela sua “inteligência” o controlador DomoBus assume esse papel, 

tendo a vantagem de ser capaz de lidar simultaneamente com vários dispositivos. Desta forma, 

em vez do utilizador ter de comprar uma lâmpada, uma tomada, e um interruptor inteligente, 

pode simplesmente pegar numa lâmpada, tomada e interruptor comuns e “transformá-los” em 

dispositivos inteligentes com um único controlador. 

Esta diferença vai-se tornando mais obvia à medida que a escala do sistema vai crescendo: 

suponha-se que se pretende tornar inteligente toda a iluminação de uma casa. Em vez de isso 

implicar adquirir algumas dezenas de lâmpadas e interruptores inteligentes, com o sistema 

DomoBus apenas são necessários 1 ou 2 controladores por divisão, sendo cada controlador 

capaz de controlar entre 8 a 16 dispositivos.  

O facto de a inteligência estar concentrada em vez de estar dispersa pelos diversos 

dispositivos é de certa forma semelhante ao que se pode observar na maioria das soluções 

clássicas. Isto porque, apesar de até agora termos descrito o controlador como “inteligente” na 

prática a sua função resume-se a controlar os estados dos dispositivos a se encontra ligado. A 

verdadeira inteligência – que define o comportamento da casa – será antes da 

responsabilidade de uma outra parte do sistema, a que se dá o nome de camada de 

supervisão, e onde podemos encontrar outros dispositivos do nosso dia a dia tais como 

computadores e telemóveis. No entanto, enquanto a maior parte das soluções clássicas utiliza 

algum tipo tecnologia baseada em fios como meio de comunicação, também aqui o sistema 

DomoBus opta por uma abordagem diferente, procurando dar suporte a várias tecnologias 

sem-fios. 

Considera-se ainda importante referir que enquanto muitos dos sistemas que existem no 

mercado procuram abstrair o utilizador de tudo aquilo que não seja essencial, o sistema 

DomoBus, procura dar ao utilizador a possibilidade de tomar certas decisões, sendo o meio de 

comunicação que se pretende utilizar uma delas. Embora isto possa não ser atrativo para todos 

os utilizadores, pois requer a presença de um certo grau de conhecimentos, tem a vantagem 

de permitir que aqueles utilizadores que realmente têm esse interesse tirem partido de todo o 

potencial do sistema, criando uma solução robusta capaz de se adaptar a diferentes cenários. 
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1.2 Objetivos 
 

Com este trabalho pretende-se contribuir para o desenvolvimento da DomoBus Control 

Network (DCN) que é um elemento-chave da camada de controlo (ver capítulo 3.3). 

Mais especificamente pretende-se desenvolver: 

 O módulo NET do controlador, que deverá permitir o envio e a receção de mensagens, 

através de um meio de comunicação sem fios; 

 Um conjunto específico aplicações para o controlador, que permitam lidar com alguns 

dos tipos mais comuns de sensores e atuadores que se espera ter numa casa 

inteligente; 

 O gateway, que será o componente responsável por receber e enviar mensagens entre 

o computador (que faz parte da camada de supervisão) e os vários controladores 

existentes; 

 Uma aplicação de teste que corra no computador e que permita interagir diretamente 

com a DCN. Esta deverá permitir o envio e a receção de mensagens entre o 

computador e o gateway. 

Concluídos estes objetivos deverá ser possível montar um protótipo da camada de controlo do 

sistema DomoBus, que sirva como prova de conceito. 

Para além dos acima mencionados, são também objetivos documentar o funcionamento da 

DomoBus Control Network e validar os componentes do controlador previamente 

desenvolvidos, procurando contribuir tanto quanto possível para a sua melhoria. 

1.3 Estrutura da Dissertação 
 

No segundo capítulo deste trabalho são descritos os vários tipos de soluções domóticas 

existentes, sendo analisados algumas soluções de cada tipo e comparadas as suas vantagens 

e desvantagens.  

No terceiro capítulo são apresentadas as duas camadas do sistema DomoBus, a DomoBus 

Control Network e formato de mensagens que esta irá utilizar.  

Nos capítulos 4, 5 e 6 são abordados os processos de implementação do controlador, gateway 

e aplicação de teste da DCN, respetivamente, procurando-se justificar as decisões tomadas e 

explicar o seu funcionamento. 
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No capítulo 7 são apresentadas as várias aplicações desenvolvidas com o propósito de 

controlar diferentes tipos de sensores e atuadores, descrevendo, para cada uma delas, os 

detalhes da sua utilização e o tipo de dispositivos que esta permitirá controlar numa casa 

inteligente. 

No capítulo 8 será descrito o protótipo desenvolvido dentro do contexto deste trabalho e serão 

apresentados os resultados dos testes realizados. 

No capítulo 9, serão abordadas algumas das limitações atuais do sistema DomoBus. 

Por fim, no capítulo 10, será apresentada a conclusão deste trabalho. 

 



 

5 

2 Trabalho Relacionado 
 

Antes de se ter dado início a este trabalho, foi feita uma pesquisa sobre as soluções domóticas 

existentes, tendo sido identificados três tipos principais de soluções:  

 As Soluções IoT: normalmente associadas ao uso de tecnologias sem-fios, podendo ou 

não existir um dispositivo central – designado por hub – responsável por gerir os 

restantes dispositivos; 

 As Soluções Clássicas: normalmente associadas ao uso de tecnologias com fios, 

sendo comum ser necessário fazer alterações à estrutura da casa para instalar este 

tipo de sistemas; 

 As Soluções Do It Yourself (DIY): que como o nome indica são baseadas na ideia de 

que o próprio utilizador será responsável pela instalação e configuração do sistema. 

Abaixo são analisadas as principais vantagens e desvantagens das soluções estudadas, 

procurando-se perceber, qual o esforço necessário para adotar estes sistemas e qual o grau de 

flexibilidade que cada um deles permite. 

2.1 Soluções IoT 
 

Como o nome indica, as soluções IoT estão fortemente ligadas ao conceito “Internet of Things”, 

que consiste na ideia de ter uma rede de objetos físicos que estão ligados entre si através da 

Internet. As informações recolhidas pelos vários objetos são normalmente utilizadas para tomar 

decisões, ou posteriormente analisadas para detetar padrões ou fazer previsões do futuro. 

Quando aplicado à domótica a ideia será que cada um dos dispositivos seja capaz de se 

conectar à Internet, fornecendo informações que posteriormente poderão ser utilizadas para 

detetar padrões no comportamento dos utilizadores e eventualmente ajustar o sistema de 

acordo. 

Um exemplo disto seria um sistema capaz de inferir que o utilizador tem o hábito de abrir os 

estores assim que acorda de manhã e passar a desempenhar esse papel automaticamente 

sem intervenção explicita do utilizador. Outro seria um sistema capaz de detetar que o 

utilizador tem o hábito de ligar a televisão sempre que chega a casa e passar a ligar a televisão 

de forma automática daí em diante. 

Na prática, apesar da maior parte das soluções que se enquadram nesta categoria procurar 

ligar os vários dispositivos da casa numa rede, a utilização da Internet enquanto meio de 

comunicação nem sempre será a abordagem mais eficiente, pelo que a maior parte destas 

soluções opta pela utilização de outras tecnologias sem-fios. Por esse motivo, talvez fosse 
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mais correto chamar a estas soluções – soluções baseadas na IoT – no entanto por questões 

de simplicidade optámos por não o fazer.  

Por outro lado, enquanto ajustar o sistema automaticamente aos hábitos do utilizador pode ser 

considerado um objetivo, e talvez muitos destes sistemas para lá caminhem, pelo menos por 

agora são poucos os sistemas que tentam algo do género. Isto deve-se não só ao facto deste 

tipo de tecnologia ser relativamente recente, mas também a introduzir certo tipo de questões 

tais como: até que ponto é aceitável o sistema agir sem o consentimento do utilizador? E a 

partir de que ponto é que o utilizador deixa de sentir que está no controlo e passa a sentir-se 

controlado pelo sistema? 

É exatamente por este motivo que a maior parte dos sistemas que tenta fazer algo do género 

acaba por pedir o consentimento do utilizador antes de agir autonomamente. Um sistema que 

pergunte ao utilizador se quer ligar a televisão, ou sugira ao utilizador fazer uma pausa após 

um longo período em frente ao computador é certamente melhor aceite que um sistema que 

simplesmente ligue a televisão ou desligue o ecrã do computador sem autorização.  

Dito isto, apesar da Internet of Things ser um conceito que surgiu há menos de 20 anos, o 

aparecimento no mercado deste tipo de dispositivos, especialmente na última década, tem sido 

enorme, sendo possível hoje em dia encontrar alguns tipos destes dispositivos em várias lojas 

de tecnologia em Portugal. Fora de Portugal, a diversidade de dispositivos com diversos fins e 

o número de marcas que os comercializa é ainda maior:  

 Lâmpadas Inteligentes: Philips, Belkin, Xiaomi, LIFX; 

 Termostatos: Nest, Ecobee, Honeywell; 

 Tomadas Inteligentes: Belkin, Samsung, Insteon, Xiaomi; 

 Fechaduras Inteligentes: August, Schlage, Kwikset, Lockitron; 

 Sensores de Movimento: Samsung, Xiaomi, D-Link; 

 Sensores de Ambiente: Nest, Birdi, First Alert; 

 Sistemas de Segurança: Nest, Piper, Netatmo, SimpliSafe; 

 Sistemas de Entretenimento: Google, Apple, Amazon, Roku; 

 Utensílios de Cozinha: Belkin, Nespresso, AppKettle, Everycook; 

 Sistemas de Reconhecimento de Voz: Google, Apple, Amazon. 



 

7 

Apesar de muitos destes dispositivos poderem ser controlados remotamente utilizando 

aplicações especificas para o smartphone, tablet ou computador, podendo em certos casos ser 

programados para funcionar automaticamente, considera-se que a sua utilização de forma 

individual fica muito aquém do sistema integrado que se pretende numa casa inteligente. É 

então necessário que os dispositivos cooperem entre si, criando a tal rede de objetos físicos, 

mencionada acima. 

Grande parte das vezes, a solução para este problema passa pela existência de um dispositivo 

normalmente designado por “hub”. Este dispositivo, com o qual todos os dispositivos da casa 

comunicam, é responsável por monitorizar os restantes dispositivos e desencadear ações, 

sendo normalmente possível programar regras lógicas baseadas em condições ou 

temporizadores. Mais uma vez, existem várias marcas que comercializam este tipo de 

dispositivos, entre as quais: a Samsung, a Logitech, a Amazon, a Google, a Xiaomi, a Insteon, 

a Wink, a Lowes, a Vera e a EDP. 

É de notar que as funções de um hub não são as mesmas que as do controlador DomoBus que 

se pretende desenvolver com este trabalho. Quanto muito, as funções de um hub poderão ser 

comparadas às funções dos dispositivos da camada de supervisão. 

Como se pode verificar, no que toca a soluções IoT o mercado encontra-se extremamente 

dividido, não existindo uma marca dominante que ofereça uma solução completa. Como 

resultado, a escolha deste tipo de soluções para uma casa inteligente implicará sempre a 

aquisição de dispositivos de diferentes empresas, o que em muitos casos poderá levar a 

problemas de incompatibilidade entre os diversos dispositivos.  

Esta incompatibilidade deve-se ao facto do protocolo de comunicação que os dispositivos 

utilizam para comunicar entre si variar de solução para solução. Na prática, isto significa que a 

principal escolha a fazer quando se adota uma solução deste tipo é a escolha do protocolo de 

comunicação que se pretende utilizar. A escolha do protocolo de comunicação terá depois 

implicações no sistema que se pretende implementar, entre as quais: a robustez, velocidade e 

segurança da comunicação; o número máximo de dispositivos que o sistema poderá ter; e 

mesmo o consumo de cada dispositivo. 

Numa perspetiva centrada no utilizador, a escolha de um determinado protocolo limitará o 

sistema a esse mesmo protocolo, restringindo a gama de dispositivos que este poderá 

acrescentar no futuro. 

Depois de ser escolhido o protocolo é então necessário escolher um hub que use esse 

protocolo, podendo passar-se então á escolha dos restantes dispositivos entre aqueles que são 

compatíveis. É de notar que hoje em dia já começam a aparecer hubs e dispositivos que 

suportam mais que um protocolo de comunicação, permitindo assim ao utilizador optar por um 

maior número de dispositivos. 
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No que diz respeito a protocolos de comunicação sem-fios, entre aqueles que estão 

disponíveis no mercado existem alguns que foram desenvolvidos especificamente para fins 

domóticos. Desses serão analisados os protocolos Z-Wave e ZigBee, que são os dois que se 

considerou terem maior importância. Outros protocolos de comunicação sem-fios, tais como o 

Bluetooth e o Wi-Fi, não serão analisados neste documento pois os seus fins abrangem 

diversas áreas para além da domótica. 

2.1.1 Z-Wave 

 

O primeiro protocolo analisado é o protocolo Z-Wave[2], que foi desenvolvido em 2001 pela 

companhia Zensys, e mais tarde comprado pela Sigma Designs. Este é um protocolo sem-fios 

que, apesar de ser proprietário, a sua documentação foi tornada pública em 2016. 

Efetuando as comunicações através de ondas rádio de baixa potência na banda dos 900 MHz, 

o protocolo Z-Wave foi desenhado para funcionar como uma rede em malha (por oposição a 

uma rede em estrela ou árvore). Isto significa que cada dispositivo não tem de comunicar 

diretamente com o hub, podendo as mensagens saltar de dispositivo em dispositivo (e 

contornar obstáculos) até chegarem ao hub. No caso do Z-Wave, apenas são permitidos 4 

saltos entre os dispositivos, em que o alcance máximo de cada dispositivo é de 100 metros de 

distância, num cenário sem obstáculos. 

Apesar do protocolo pertencer à Sigma Designs, esta criou a Z-Wave Alliance, da qual fazem 

mais de 600 produtores que têm licença para produzir produtos utilizando o protocolo Z-Wave. 

As principais vantagens do protocolo Z-Wave são: 

 A Facilidade de Instalação: pois apenas é necessário substituir os dispositivos 

existentes por dispositivos que utilizem o protocolo Z-Wave; 

 O Baixo Consumo de Energia: devido à baixa potência do sinal de rádio frequência; 

 A Grande Diversidade de Dispositivos Existentes: por existirem mais de 2100 produtos 

certificados pela Z-Wave Alliance; 

 A Garantia de Compatibilidade: pois todos os dispositivos certificados pela Z-Wave 

Alliance têm garantia de funcionar entre si. 

Mas o Z-Wave também possui algumas desvantagens: 

 A Baixa Velocidade de Transmissão: uma vez que a velocidade máxima de 

transmissão é de 100 Kbps, o que inviabiliza a transmissão de imagem e som; 
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 O Baixo Número de Dispositivos Suportados: por apenas ser possível ter um número 

máximo de 232 dispositivos a funcionar na mesma rede. 

No que toca à possibilidade de desenvolver novos hubs e dispositivos, a Sigma Designs 

comercializa um kit de desenvolvimento de hubs e um kit de desenvolvimento de dispositivos, 

os quais possibilitam respetivamente a criação de hubs/dispositivos e das suas aplicações 

(uma vez que as bibliotecas são privadas). No entanto, a aquisição dos kits implica custos de 

900€ para os kits de hubs e de 1800€ para os kits de dispositivos, bem como a eventual 

aquisição de futuros módulos, o que muito provavelmente torna a sua aquisição para fins 

pessoais incomportável. 

Se o objetivo for apenas criar aplicações para fins não comerciais que permitam controlar os 

dispositivos através do computador (ou Raspberry Pi), é possível fazê-lo adquirindo um Z-Wave 

USB Stick (Z-Stick), cujo preço ronda os 50€. Nesse caso a Sigma Designs disponibiliza uma 

biblioteca de baixo-nível em C, que permite enviar e receber mensagens para outros 

dispositivos (sendo o utilizador responsável por construir as mensagens e por as enviar), e uma 

biblioteca em Python ligeiramente mais fácil de utilizar, mas que apenas permite executar um 

pequeno número de operações de gestão da rede. 

Caso o utilizador pretenda realizar algo mais elaborado, terá de desenvolver as suas próprias 

bibliotecas ou recorrer a uma biblioteca open source, como por exemplo a OpenZWave 

(disponível em C++ e em Python). 

2.1.2 ZigBee 

 

O segundo protocolo estudado foi o protocolo de comunicação ZigBee[3], definido pela norma 

IEEE 802.15.4. Tendo sido desenvolvido com a colaboração dos vários membros da ZigBee 

Alliance em vez de uma só empresa, é considerado um protocolo aberto na medida em que 

qualquer empresa ou individuo pode decidir desenvolver dispositivos que utilizem o protocolo. 

Na prática, se uma empresa desejar comercializar produtos desenvolvidos utilizando o 

protocolo ZigBee terá de se juntar à ZigBee Alliance, o que implica pagar uma quota anual de 

pelo menos 3600€.  

À semelhança do Z-Wave, as comunicações são feitas através de ondas rádio de baixa 

potência, em que os diversos dispositivos formam uma rede em malha. No caso do ZigBee a 

frequência das ondas radio utilizadas são na ordem dos 2.4GHz o que, para uma mesma 

potência, implica um alcance menor quando comparado com os dispositivos que utilizam o 

protocolo Z-Wave. No entanto não existe um número máximo de saltos que uma mensagem 

pode dar desde o ponto de partida até ao seu destino.  
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As vantagens identificadas no que toca ao protocolo ZigBee são: 

 A Facilidade de Instalação: por apenas ser necessário substituir os dispositivos 

existentes por dispositivos que utilizem o protocolo ZigBee; 

 O Baixo Consumo de Energia: devido à baixa potência do sinal de rádio frequência; 

 A Boa Velocidade de Comunicação: uma vez que a velocidade máxima de transmissão 

é de 250 Kbps, possibilitando assim a transmissão de sons e de imagem recorrendo a 

técnicas de compressão; 

 O Grande Número de Dispositivos Suportados: por ser possível ter um número máximo 

de 65000 dispositivos a funcionar na mesma rede. 

E as desvantagens: 

 A Suscetibilidade a Falhas: por ter um alcance de sinal reduzido (particularmente em 

ambientes com obstáculos) e por usar frequências na banda dos 2.4GHz, fazendo com 

que esteja sujeito a interferências por parte de outros dispositivos; 

 Os Possíveis Problemas de Compatibilidade: pelo facto de as empresas que 

desenvolvem o hardware não serem normalmente as mesmas empresas que 

desenvolvem o software e comercializam o produto final. Isto torna possível que um 

utilizador adquira um dispositivo cujo hardware seja certificado pela ZigBee Alliance, 

mas cujo software seja incompatível com o protocolo, impossibilitando assim o seu uso. 

No que toca ao desenvolvimento de hubs e dispositivos, não existe uma biblioteca oficial que 

implemente o protocolo ZigBee, nem a necessidade de utilizar um módulo em específico. Em 

vez disso, cada empresa pode adquirir ou desenvolver (e certificar) o seu próprio hardware e 

software, podendo ou não tornar públicas as especificações do dispositivo e as bibliotecas 

desenvolvidas. 

Se um utilizador desejar criar as suas próprias aplicações para controlar os dispositivos da 

rede, utilizando um computador, um Raspberry Pi ou outro microcontrolador como um Arduino, 

pode optar por adquirir, por exemplo, um kit básico de desenvolvimento XBee (um dos 

principais fornecedores) por cerca de 70€. Este kit vem com 2 módulos de comunicação, um 

cabo USB e 2 adaptadores que permitem ligar o módulo de comunicação diretamente ao PC 

(assumindo que queremos usar o PC). Depois basta utilizar a biblioteca correspondente para 

realizar a comunicação. No caso do kit de desenvolvimento da XBee tanto a documentação do 

módulo de comunicação como a biblioteca utilizada estão disponíveis na página do fornecedor. 
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2.2 Soluções Clássicas 
 

No espectro oposto das soluções IoT, estão as soluções clássicas, que já se encontram no 

mercado há mais tempo, mas que no entanto continuam a ser uma opção viável. 

Como já foi mencionado anteriormente, as soluções deste tipo estão fortemente ligadas à 

utilização de tecnologias com fios, normalmente implicando a instalação de cabos específicos 

para esse efeito. No entanto existem também soluções deste tipo que procuram tirar partido 

das instalações já existentes (como por exemplo as instalações elétricas da casa). 

Atualmente o uso deste tipo de soluções parece começar a perder terreno para as soluções 

IoT, sendo que algumas das soluções consideradas populares na última década começam a 

desaparecer do mercado. No entanto, ainda existem algumas soluções que, por serem 

robustas o suficiente ou por terem evoluído para acompanhar a evolução tecnológica, 

continuam presentes. Dessas, serão mais uma vez escolhidas duas, cuja relevância se 

destaca, para serem analisadas em maior detalhe. 

2.2.1 UPB 

 

A primeira das duas será o sistema Universal Powerline Bus[4] (UPB), que consiste numa 

solução proprietária que surgiu com o intuito de substituir o X10[5] – que é provavelmente a 

solução clássica mais utilizada a nível mundial. 

Assim como o X10, o UPB funciona através da corrente elétrica existente, não sendo 

necessária a instalação de cabos para poder ser utilizada. No entanto, o UPB distingue-se por: 

utilizar uma técnica chamada Pulse Position Modulation para reduzir a interferência de ruídos 

que possam existir na corrente elétrica; funcionar com uma tensão de 40V (5 vezes superior ao 

X10); transmitir informação em frequências mais baixas – entre os 4 e os 40 KHz; e por permitir 

comunicações em 2 sentidos, ao contrário do X10 que é unidirecional. 

Como resultado, o UPB afirma ser uma solução pelo menos 100 vezes mais robusta que o X10 

e pelo menos 20 vezes mais rápida no que toca ao ritmo de transmissão. 

No geral, as vantagens apresentadas pelo UPB são: 

  O Grande Alcance de Comunicação: por poder ser utilizado em casas de grandes 

dimensões; 

 A Boa Robustez: por não sofrer certos problemas característicos das soluções que 

usam tecnologias sem-fios; 
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 O Grande Número de Dispositivos Suportados: por ser possível ter um número máximo 

de 64000 dispositivos a funcionar na mesma rede. 

E as desvantagens são: 

 A Suscetibilidade a Ruído: pois apesar de ser considerado uma solução robusta, a 

presença de certos tipos de aparelhos ligados à rede elétrica pode criar ruído; 

 A Pouca Variedade de Dispositivos Existentes: uma vez que os dispositivos fornecidos 

pelas 4 empresas com licença para produzir dispositivos UPB são bastante 

semelhantes entre si, pelo que que o utilizador não tem muita opção de escolha; 

 A Dificuldade em Interagir com Dispositivos Sem-Fios: pois ao funcionar pela rede 

elétrica torna-se difícil para o UPB interagir com dispositivos que não estejam ligados a 

esta (que funcionem a pilhas ou bateria, por exemplo), o que põe em causa a sua 

compatibilidade com tecnologias mais recentes. 

Apesar de existir alguma documentação disponível sobre o protocolo de comunicação, o UPB é 

uma solução proprietária - o que impede qualquer empresa ou individuo interessado de 

desenvolver as suas próprias soluções UPB, não sendo disponibilizada qualquer ferramenta 

para tal efeito. 

No entanto, é possível ao utilizador adquirir um Powerline Interface Module por cerca de 80€ 

que, depois de conectado à rede elétrica, permite a configuração da rede UPB, utilizando 

software proprietário disponibilizado por um dos fornecedores. 

2.2.2 KNX 

 

A segunda solução clássica apresentada é o KNX[6], definido pela norma internacional ISO/IEC 

14543-3 desde 2006. À semelhança do ZigBee, o KNX é um protocolo aberto pelo que 

qualquer empresa ou individuo pode decidir desenvolver e comercializar os seus produtos 

desde que seja um membro da associação KNX e pague uma quota anual ou royalties sobre 

os produtos vendidos. 

O sistema KNX distingue-se por poder utilizar diversos meios de comunicação, entre os quais: 

cabos do tipo par entrançado; a rede elétrica existente; sinais de rádio; e ainda a Ethernet (rede 

local). Isto significa que diferentes dispositivos podem comunicar de forma diferente entre si e 

ao mesmo tempo permite alguma flexibilidade na sua instalação. 

As principais vantagens do KNX são: 

 A Boa Robustez: sendo que a sua versatilidade permite utilizar o meio de comunicação 

mais adequado dependendo da situação; 
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 A Independência da Plataforma: por o KNX poder ser utilizado com qualquer tipo de 

microcontrolador, não estando associado a nenhum hardware em específico; 

 A Diversidade de Dispositivos Existentes: pois é possível equipar uma casa inteligente 

apenas com produtos KNX, uma vez que estes abrangem um grande número de 

aplicações/funções. Na eventualidade de alguma aplicação/função ainda não existir, 

muito provavelmente é possível desenvolvê-la utilizando a tecnologia KNX. 

As principais desvantagens do KNX são: 

 O Custo Elevado: uma vez que os produtos KNX são relativamente mais caros que os 

produtos de outras soluções existentes; 

 A Necessidade de uma Instalação Especializada: pois, a não ser que o utilizador tenha 

conhecimentos técnicos suficientes, qualquer adição ao sistema KNX implica a 

intervenção de um técnico especializado, acentuando ainda mais o custo da solução. 

No que toca à configuração do sistema, esta pode ser feita pelo utilizador de forma simples (e 

limitada) através de um controlador central. Se for necessário configurar algo mais complexo, o 

utilizador terá de adquirir o software específico para esse efeito e a respetiva licença, cuja 

versão completa custa 1000€. No que toca aos conhecimentos necessários para esse efeito, 

qualquer utilizador pode pagar para receber formação oficial da KNX. Alternativamente, um 

utilizador que não tenha interesse em configurar o sistema ele próprio pode pagar a um técnico 

especializado para fazer as configurações por ele. 

Por fim, se um utilizador for membro da associação KNX, pode decidir pagar 2050€ pela versão 

completa das “Ferramentas de Software” que lhe permitem desenvolver software específico 

para hardware KNX. 

2.3 Soluções DIY 
 

Até agora, todas as soluções apresentadas, sejam elas soluções IoT ou clássicas, foram 

soluções comerciais. As soluções que se seguem, que se decidiu designar por soluções “Do It 

Yourself” (DIY), são soluções que se distinguem por serem soluções não-comerciais. Estas 

são, portanto, soluções desenvolvidas por utilizadores (ou comunidades) com conhecimentos e 

interesse na área, e que foram depois partilhadas com o público em geral. 

Este tipo de soluções não se encontra associado a nenhuma empresa ou tecnologia em 

específico, sendo o software normalmente open source e disponibilizado online gratuitamente. 

Já no que toca ao hardware, algumas soluções requerem que o utilizador construa o seu 

próprio hardware (normalmente fornecendo ao utilizador os conhecimentos necessários), 
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outras utilizam hardware proprietário, proveniente de soluções comerciais já existentes no 

mercado.  

De uma forma ou de outra, este tipo de soluções requer que o utilizador esteja disposto a 

perder o seu tempo a montar o sistema ele próprio. A vantagem será que quanto maiores 

forem os conhecimentos do utilizador, maior será o grau de liberdade que ele terá com o 

sistema. Esta, para além do custo total do sistema ser normalmente inferior ao de uma solução 

comercial, é talvez a principal razão que faz com que os utilizadores optem por uma solução 

DIY em vez de uma solução comercial (especialmente se já tiverem os conhecimentos 

necessários).  

No que toca à sua escala, o tipo de soluções existentes é bastante variável, indo desde 

soluções tão ou mais completas do que algumas soluções comerciais, a soluções individuais 

com funções especificas, como por exemplo: um controlador cuja única função é abrir a porta 

da garagem quando sente a presença de um utilizador[7] ou um sistema desenhado para regar 

as plantas com comandos de voz[8]. 

Neste caso o nosso interesse está nas soluções completas, que permitem controlar vários 

dispositivos de forma integrada, e não nas soluções individuais – que apesar de poderem ser 

consideradas bons pontos de partida para quem é novo para as soluções DIY não permitem o 

nível de integração que se pretende.  

Em seguida serão apresentadas duas destas soluções que se consideraram ter maior 

relevância. 

2.3.1 OpenHAB 

 

Surgido em 2010 e desenvolvido predominantemente em Java, o OpenHAB[9] (Open Home 

Automation Bus) é uma das principais soluções DIY existentes, possuindo uma comunidade de 

milhares de utilizadores.  

À semelhança das soluções IoT que analisámos, o OpenHAB baseia-se no conceito da 

“Internet of Things”, e pode ser caracterizado pela existência de um hub, que controla os 

restantes dispositivos presentes na rede. A diferença neste caso, será que o utilizador terá 

controle sobre o hub (que normalmente assume a forma de um Raspberry Pi), podendo 

reprogramá-lo como bem entender.  

O facto de o hub OpenHAB ser compatível com diversos protocolos de comunicação existentes 

no mercado, permite ao utilizador utilizar os dispositivos comerciais desenvolvidos para as 

soluções IoT. Se o utilizador quiser utilizar, por exemplo, um dispositivo Z-Wave, basta 

conectar um adaptador Z-Wave ao hub e informar o hub que se pretende utilizar a tecnologia 
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Z-Wave. O hub irá então encarregar-se de descarregar automaticamente o software que 

controla o adaptador Z-Wave e instalá-lo.   

No entanto, se o utilizador desejar, tem também a possibilidade de desenvolver os seus 

próprios dispositivos inteligentes desde que estes utilizem uma tecnologia já suportada ou o 

utilizador esteja disposto a desenvolver o software de controlo necessário.  

Em 2017 foi lançado o OpenHAB 2, que introduziu a interface gráfica Paper UI. Esta interface 

gráfica, que surge como uma melhoria relativamente à interface gráfica antiga, ambiciona 

permitir aos utilizadores configurarem totalmente o sistema sem ser necessário o acesso 

manual aos ficheiros de configuração. Assim, de forma a gerir e a controlar diretamente o 

estado dos dispositivos, o utilizador pode utilizar a Paper UI, que pode ser acedida por 

qualquer dispositivo de alto nível com acesso à rede local (através da Ethernet ou Wi-Fi). Caso 

o utilizador pretenda gerir o seu sistema através do smartphone ou tablet existem também 

aplicações especificas para Android e iOS que desempenham essas funções. 

Infelizmente, até à data, o tipo comportamentos que o utilizador pode definir através da 

interface gráfica ainda é limitado, pelo que a maior parte dos utilizadores continua a optar pela 

escrita manual de regras, que utilizam uma linguagem similar ao Xtend (originário do Java), 

uma vez que estas lhes conferem um maior grau de liberdade.  

De resto, apesar de o sistema funcionar todo localmente e não ser necessário a utilização de 

nenhum serviço em nuvem, o OpenHAB fornece mecanismos para integrar alguns dos 

principais serviços em nuvem como o Google Assistant, Amazon Alexa ou o IFTTT, se o 

utilizador assim o desejar.    

Os pontos fortes do OpenHAB são: 

 A Grande Diversidade de Dispositivos Suportados: pois suporta nativamente cerca de 

1400 dispositivos diferentes, através da instalação de módulos de software opcionais, 

permitindo assim inúmeras configurações diferentes do sistema; 

 A Flexibilidade do Sistema: sendo que para além de ter um mecanismo de definição de 

regras bastante flexível o OpenHAB mantém-se fiel à sua filosofia em que o utilizador é 

que está no controlo, permitindo assim que este personalize o sistema como muito bem 

entender; 

 A Boa Documentação Existente: pois o sistema dispõe de uma documentação bem 

organizada que tem sido atualizada ao longo dos anos. Além disso, na eventualidade 

de surgir uma questão que não seja respondida pela documentação, muito 

provavelmente esta já se encontrará respondida nos fóruns; 
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 A Garantia de Estabilidade: uma vez que o sistema é testado rigorosamente sempre 

que é lançada uma nova versão e é utilizado por milhares de utilizadores no dia-a-dia. 

E os pontos fracos são: 

 A Baixa Velocidade de Desenvolvimento: pois apenas são lançadas novas versões de 

6 em 6 meses. Como resultado, se os utilizadores não estiverem dispostos a esperar 

até ao lançamento da próxima versão sempre que quiserem utilizar algum dispositivo 

novo, terão de ser eles próprios a desenvolver o software necessário, ou utilizar o 

software desenvolvido por outro membro da comunidade; 

 A Curva de Aprendizagem Acentuada: uma vez que as interfaces gráficas existentes 

apenas permitem fazer coisas simples e o utilizador continua a ter de recorrer à edição 

manual de ficheiros e à escrita de regras para configurar o sistema, o que implica 

familiarizar-se com o sistema e com a sintaxe utilizada. 

O processo de instalação do sistema, é relativamente simples, bastando o utilizador carregar 

uma imagem do OpenHAB já preparada para o Raspberry Pi (OpenHABian) para o cartão 

microSD deste mesmo (o que deverá demorar entre 20 e 40 minutos). Para este efeito, caso o 

utilizador necessite de ajuda, existem guias que acompanham o processo passo a passo. 

Alternativamente, se o utilizador assim o desejar, poderá instalar e correr o OpenHAB 

diretamente num computador (Linux, Windows ou Mac OS) ou num outro sistema embebido 

capaz de correr um sistema operativo Debian/Ubuntu (Linux) e Java (JVM). 

Depois de instalado o OpenHAB o utilizador pode então recorrer à Paper UI para carregar o 

software controlador dos dispositivos, detetar automaticamente os dispositivos presentes, e 

proceder à configuração destes mesmos. 

A escrita de regras pode então ser feita remotamente, partilhando os ficheiros de configuração 

dentro da rede local, que podem depois ser editados com qualquer editor de texto, ou utilizando 

uma Secure Shell (SSH) e um editor de texto como o Vim ou o Nano.  

Da mesma forma, sempre que for lançada uma nova versão e for preciso fazer uma 

atualização do sistema, esta poderá ser feita remotamente através de uma SSH, sem nunca 

ser necessário que o utilizador aceda diretamente ao Raspberry Pi. No entanto, neste caso o 

utilizador é obrigado a utilizar a linha de comandos, não tendo nenhuma outra alternativa que 

possa ser considerada mais amigável. 
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2.3.2 Home Assistant 

 

O Home Assistant[10], que será a última solução apresentada, surge como uma solução DIY 

mais recente e mais moderna, quando comparada ao OpenHAB. Desde a sua origem em 2013, 

o Home Assistant, que é desenvolvido em Python, tem ganhado popularidade entre as 

soluções DIY. Essa popularidade deve-se sobretudo à sua abordagem amigável e à aposta nas 

interfaces gráficas. 

À semelhança do OpenHAB, também o Home Assistant é baseado no conceito da “Internet of 

Things”, sendo caracterizado pela existência de um hub que controla os restantes dispositivos 

presentes na rede. Da mesma forma, também com o Home Assistant o utilizador tem a 

possibilidade de desenvolver os seus próprios dispositivos inteligentes e respetivo software 

controlador ou de utilizar serviços em nuvem, apesar de, à semelhança do OpenHAB, o 

sistema correr localmente. 

Ao contrário do OpenHAB, cuja interface gráfica ainda deixa a desejar, o Home Assistant 

proporciona ao utilizador exatamente aquilo que o Paper UI tenta alcançar, ou seja, uma 

interface gráfica que permita aos utilizadores configurarem totalmente o sistema. Isto mantém-

se verdade para grande parte das coisas que o utilizador possa querer fazer, desde a gestão 

dos dispositivos presentes à definição de comportamentos do sistema. Além disso, nos poucos 

casos em o utilizador possa ter que editar os ficheiros de configuração do sistema (que utilizam 

a linguagem YAML), isso pode ser feito através da própria interface gráfica.  

Apesar de não existir nenhuma aplicação dedicada para dispositivos Android/iOS o facto de a 

interface gráfica funcionar como uma página web, acessível a qualquer dispositivo de alto nível 

ligado à rede local, permite que o utilizador controle o sistema através do seu dispositivo móvel, 

se assim o desejar. 

Assim as principais vantagens do Home Assistant são: 

 A Grande Diversidade de Dispositivos Suportados: pois suporta nativamente cerca de 

1150 dispositivos diferentes e é capaz de detetar a presença e instalar o software 

necessário ao funcionamento de alguns dos dispositivos mais comuns; 

 A Facilidade de Utilização: devido à existência de interfaces gráficas que permitem ao 

utilizador configurar e gerir o sistema de uma forma amigável e facilitam o processo de 

instalação e atualização; 

 A Rápida Velocidade de Desenvolvimento: pois saem versões novas de 2 semanas em 

2 semanas. Desta forma, sempre que surgir um dispositivo novo no mercado, é 

provável que este não demore muito tempo a ser suportado pelo Home Assistant. 
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E as desvantagens: 

 A Fraca Documentação Existente: uma vez que esta não se encontra tão bem 

organizada e completa quanto seria desejável. Como consequência é possível que 

muitos dos dispositivos suportados não estejam documentados corretamente 

(principalmente se forem recentes) e que os utilizadores sejam obrigados a recorrer 

aos fóruns em busca de respostas. Isto é uma consequência direta (e assumida) do 

rápido ciclo de desenvolvimento utilizado, em que a equipa de desenvolvimento coloca 

a documentação em segundo plano, em favor da rápida velocidade de 

desenvolvimento.  

 A Complexidade da Linguagem dos Ficheiros de Configuração: pois apesar da maior 

parte dos utilizadores raramente ter de editar os ficheiros de configuração, quando isso 

se torna necessário, a linguagem YAML demonstra-se pouco intuitiva, estando sujeita a 

uma certa curva de aprendizagem significativa. Para além disto afetar aqueles 

utilizadores que têm pouca ou nenhuma experiência com linguagens de programação, 

pode também ser considerado um obstáculo para aqueles utilizadores com maiores 

conhecimentos, que pretendam ter um maior grau de liberdade que aquele que a 

interface gráfica permite (ou que simplesmente não gostem de utilizar a interface 

gráfica mas que não se identifiquem com o YAML).  

No que toca à instalação do Home Assistant este é normalmente instalado num Raspberry Pi, 

podendo o utilizador, em vez disso, optar por instalar o Home Assistant num computador 

(Linux, Windows ou Mac OS) ou nalgum outro sistema embebido capaz de correr um ambiente 

virtual em Python (versão 3.5 ou mais recente). 

Caso o utilizador opte por utilizar um Raspberry Pi, poderá escolher carregar uma imagem do 

Home Assistant já preparada para o Raspberry Pi (Hassbian) através do cartão microSD. Neste 

caso, o utilizador continuar a ser capaz de utilizar o Raspberry Pi para correr outros tipos de 

software em simultâneo com o Home Assistant, mas, em contrapartida, a instalação de add-

ons (software adicional) e as futuras atualizações de sistema terão de ser feitas manualmente 

através da linha de comandos. 

Se o utilizador estiver disposto a abdicar de correr outras aplicações em simultâneo com o 

Home Assistant e a tornar o seu Raspberry Pi numa máquina dedicada, pode escolher instalar 

antes um outro sistema chamado Hass.io, que contém o sistema operativo resinOS (sistema 

operativo dedicado a correr contentores Docker[11] em sistemas embebidos) e um contentor 

Docker com o Home Assistant. Esta abordagem, que é a abordagem aconselhada para 

utilizadores com menos experiência, tem a vantagem de permitir ao utilizador instalar add-ons 

e atualizar o sistema através da interface gráfica.   



 

19 

Depois de instalado e configurado o hub, os restantes dispositivos suportados são detetados 

automaticamente pelo sistema e adicionados à interface gráfica. Aqui, ao contrário do 

OpenHAB, o Home Assistant é capaz de detetar se algum dos dispositivos presentes utiliza um 

dos protocolos de comunicação mais comuns e, se for esse o caso, de instalar 

automaticamente o software controlador necessário. Assim, apenas nos casos em que o Home 

Assistant falhe em detetar o protocolo utilizado é que será necessário que o utilizador 

especifique manualmente o protocolo a utilizar nos ficheiros de configuração do sistema. 

2.4 Balanço 
 

Após terem sido analisadas algumas das principais soluções domóticas existentes, considera-

se que o principal entrave à sua expansão continua a ser o seu custo ou, quando este não é o 

caso, o elevado nível de conhecimentos exigido. 

As soluções IoT, que utilizam protocolos como o ZigBee e o Z-Wave e são caracterizadas pelo 

seu custo normalmente inferior, estão sujeitas a um mercado muito fragmentado - não existindo 

nenhuma empresa que ofereça uma solução completa que abranja todas as áreas/aplicações 

de uma casa inteligente – pelo que as opções do utilizador continuam limitadas pelo protocolo 

que escolher.  

As soluções clássicas por outro lado, oferecem soluções completas a custos elevados (como o 

KNX), ou soluções a preços ligeiramente mais baratos, mas que se encontram limitadas a 

áreas especificas, como o controle da iluminação e da temperatura, deixando de fora outras 

áreas (como é o caso do UPB). 

É de referir ainda que o mercado das soluções clássicas é sobretudo um mercado fechado, 

enquanto que nas soluções IoT é possível notar uma tentativa de abertura do mercado, que 

passa sobretudo pela disponibilização das especificações dos protocolos usados. 

Como resultado dessa abertura, começa-se a notar o aparecimento de soluções DIY, como 

aquelas que foram analisadas, que tentam tirar partido das soluções IoT existentes no mercado 

e procuram resolver o seu maior problema – a falta de integração. De todas soluções 

analisadas estas serão talvez aquelas com que o sistema DomoBus partilha uma maior 

semelhança – seja pelo facto de estas terem o mesmo público alvo ou pelo facto de abordarem 

o mesmo problema. 

Apesar de algumas soluções DIY serem bem-sucedidas em resolver os problemas de 

integração das soluções IoT, não deixam de apresentar uma curva de aprendizagem mais 

acentuada quando comparadas com as soluções comerciais. Assim, apesar de poderem ser 

atrativas para utilizadores que já possuam conhecimentos técnicos, para a grande parte dos 

utilizadores poderão não ser uma opção viável. 
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Não obstante, considera-se que as soluções DIY estão no caminho certo, procurando tornar os 

seus sistemas mais atrativos para os utilizadores comuns (como se pode observar com o 

OpenHAB e o Home Assistant) e que talvez num futuro próximo ganhem terreno entre as 

outras soluções existentes.  

Por outro lado, talvez as soluções IoT sigam o seu exemplo, pondo de parte as suas 

diferenças, e façam um esforço por tornar as suas soluções compatíveis entre si, resolvendo 

assim o atual impasse existente no mercado das soluções domóticas. De uma forma ou de 

outra, é certo que a “Internet of Things” irá desempenhar um papel fundamental no futuro das 

casas inteligentes. 
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3 Sistema DomoBus 
 

O sistema DomoBus[1], que surgiu em 2003, é uma solução domótica desenvolvida para fins 

académicos que tem como objetivo explorar abordagens alternativas às utilizadas pelas 

soluções atuais. Apesar de o sistema DomoBus não procurar competir com as soluções 

existentes no mercado, não deixa de abordar alguns dos seus problemas, ambicionando ser 

um sistema flexível, capaz de lidar com centenas ou milhares de dispositivos, de forma 

integrada e económica. 

O DomoBus ambiciona ainda, num futuro próximo, seguir as pisadas de algumas soluções IoT 

e, com base nas informações recolhidas pelos sensores existentes no sistema, ser capaz de 

tomar decisões que tenham um impacto positivo na vida dos seus utilizadores – melhorando, 

por exemplo, o consumo energético das casas em que seja utilizado. 

No entanto, pelo menos por agora, esta última ambição é apenas isso – uma ambição – uma 

vez que para lá se chegar ainda faltam muitos passos, sendo o primeiro deles a criação de um 

protótipo funcional – que é o objetivo deste trabalho. 

De resto, talvez seja importante referir que, devido ao contexto académico a que se encontra 

associado, o DomoBus é um sistema desenhado para utilizadores que possuam 

conhecimentos de programação. Assim, se se puser como hipótese a utilização do sistema 

DomoBus num agregado familiar, será necessário que pelo menos um dos membros do 

agregado tenha conhecimentos suficientes para montar e configurar o sistema, podendo então 

os restantes membros do agregado usufruir do sistema mesmo não tendo conhecimentos de 

programação.  

Exatamente por ser feito para pessoas que saibam programar, é importante que o DomoBus 

seja um sistema flexível, estando o controle do utilizador apenas limitado pelos seus próprios 

conhecimentos. 

Dito isto, será então descrito o funcionamento do sistema DomoBus e a sua arquitetura. Para 

começar, o DomoBus encontra-se dividido em duas camadas: 

 A Camada de Supervisão: onde podemos encontrar dispositivos de alto nível como 

computadores, telemóveis, tablets, raspberry pi’s e etc.  

 E a Camada de Controlo: onde podemos encontrar dispositivos de baixo nível como 

microcontroladores, sensores e atuadores. 

Abaixo serão descritas em maior detalhe cada uma delas. 
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3.1 Camada de Supervisão 
 

Do ponto de vista de um utilizador comum, a camada de supervisão será aquela com que este 

terá mais contato e também aquela que este deverá entender melhor. Dito isto, apesar de o 

utilizador não ter de estar ciente do funcionamento da camada de supervisão em detalhe, 

existem alguns conceitos que deverá ter em mente e que tentaremos explicar de forma sucinta. 

Em primeiro lugar, no sistema DomoBus, cada dispositivo (seja ele um sensor ou atuador) está 

associados a um conjunto de propriedades. A cada propriedade (que pode ser do tipo 8 bits, 16 

bits, 32 bits ou array) está associado um valor, que descreve o seu estado atual. Seguindo esta 

raciocínio, no sistema DomoBus, uma lâmpada estaria associada a uma única propriedade 

chamada “estado”, cujo valor poderia ser “apagada” (0) ou “acesa” (1). Neste caso a 

propriedade “estado” só poderia assumir 2 valores, pelo que 8 bits, que permitem descrever 

256 estados diferentes, seriam mais do que suficientes.  

Em segundo lugar, toda a comunicação entre os vários dispositivos do sistema é baseada em 3 

tipos de mensagens: 

 GETS: que circulam da camada de supervisão para a camada de controlo e indicam 

que o dispositivo que enviou a mensagem pretende saber o valor de uma propriedade; 

 SETS: que também circulam da camada de supervisão para a camada de controlo e 

indicam que o dispositivo que enviou a mensagem pretende alterar o valor de uma 

determinada propriedade (e consequentemente o estado do respetivo dispositivo); 

 NOTIFIES: que circulam da camada de controle para a camada de supervisão e 

informam o dispositivo que recebeu a mensagem do valor atual de uma determinada 

propriedade. Normalmente é gerada uma mensagem NOTIFY sempre um sensor 

muda de estado. 

Seja qual for o tipo de mensagem, após esta chegar ao seu destino, é gerada uma mensagem 

de resposta que circula no sentido contrário. No caso da mensagem inicialmente enviada ser 

um GET, para além da mensagem de resposta indicar que a mensagem enviada chegou ao 

seu destino com sucesso, contém também informação sobre o valor atual da propriedade que 

se pretendia descobrir. Utilizando a mesma lâmpada como exemplo, um dispositivo da camada 

de supervisão que pretendesse saber o valor da propriedade “estado” da lâmpada, poderia 

enviar um GET para o dispositivo da camada de controlo responsável por controlar a lâmpada, 

e este, em resposta, enviaria de volta uma mensagem indicando se esta se encontrava 

“acesa” ou apagada”. 

Estando claros estes conceitos, podemos então passar à análise da arquitetura da camada de 

supervisão.  
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Figura 1 – Arquitetura da camada de supervisão[12] 

 

Como se pode ver na figura 1, a camada de supervisão é composta por um número variável de 

módulos de supervisão que normalmente assumem a forma de computadores ou Raspberry 

Pi’s. Cada um destes módulos de supervisão será responsável por correr uma ou mais 

aplicações de alto nível, podendo estas ser: 

 Supervisores DomoBus: responsáveis pela gestão dos mecanismos de automação do 

sistema. Normalmente cada módulo de supervisão terá no máximo 1 supervisor, 

podendo a camada de supervisão ter um ou mais supervisores a correr ao mesmo 

tempo. 

 Ou Aplicações Gateway: responsáveis pela comunicação entre a camada de 

supervisão e a camada de controlo. Neste caso, estas apenas existirão em dispositivos 

que estejam conectados a pelo menos um gateway (dispositivo da camada de 

controlo), sendo necessário existir uma aplicação por cada gateway conectado. 

Ao contrário da maioria das soluções domóticas, que concentram a inteligência do sistema num 

único dispositivo, o sistema DomoBus opta por repartir esta inteligência pelos vários módulos 

de supervisão que corram um supervisor DomoBus. Assim, num sistema de pequenas 
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dimensões o utilizador poderá optar por seguir a abordagem que a maioria das soluções 

domóticas utiliza e ter apenas 1 supervisor, enquanto que num sistema de grandes dimensões 

poderão existir vários supervisores a funcionar ao mesmo tempo – um exemplo seria um 

edifício com vários andares com um supervisor por andar. 

De forma a lidar com sistemas em que existam mais que um supervisor, o sistema DomoBus 

comtempla um mecanismo de publish-subscribe em que cada supervisor pode subscrever a 

um determinado conjunto de propriedades. Sempre que for alterado o valor de uma 

propriedade, a aplicação gateway apenas irá informar os supervisores que tenham subscrito a 

essa mesma propriedade, pelo que efetivamente cada supervisor só estará responsável por 

parte do sistema.  

A ideia por de trás desta abordagem é que cada supervisor não precisa de ter uma visão global 

do sistema a toda a hora – um supervisor que controle as luzes do primeiro piso, não precisará, 

à partida, de saber o estado dos interruptores do segundo andar. Isto não significa, no entanto, 

que cada supervisor esteja limitado a uma parte do sistema, podendo qualquer supervisor 

supervisionar qualquer dispositivo, uma vez que todos os dispositivos da camada de 

supervisão estão conectados através da rede local. Assim, caso o utilizador assim o deseje, 

poderá ter um supervisor no primeiro andar que seja responsável pelo controlo da iluminação 

no quarto ou no quinto. 

3.1.1 Mecanismos de Automação 

 

De forma a definir o comportamento do sistema, o utilizador tem ao seu dispor vários 

mecanismos de automação, sendo estes: 

 As Regras de Automação: que consistem em condições lógicas do tipo if-then-else e 

permitem despoletar ações conforme o estado de uma ou mais propriedades do 

sistema. Estas podem ser utilizadas, por exemplo, para ligar as luzes de uma divisão 

sempre que é detetada a presença de um utilizador.  

 Os Eventos Agendados: que consistem em ações que se repetem periodicamente, num 

determinado dia ou a uma determinada hora. Estas permitem, por exemplo, ativar o 

sistema de rega todos os dias às 21h, ou tocar o despertador às 8h da manhã apenas 

aos dias de semana. 

 As Ações Temporizadas: que consistem em ações que são agendadas para ocorrer 

passado um determinado tempo. Estas podem ser encadeadas para formar sequências 

de ações, ou combinadas com outros mecanismos, permitindo, por exemplo, desligar 

as luzes de uma divisão 10 segundos após deixar de ser detetada a presença de um 

utilizador, ou abrir os estores alguns segundos depois de o despertador tocar.  
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 Os Blocos de Automação[13]: que consistem numa nova abordagem que o DomoBus 

pretende explorar. A ideia será utilizar regras de automação e ações temporizadas para 

formar “blocos” que possam depois ser agrupados de forma a descreverem 

comportamentos complexos. Isto será feito de forma genérica, sendo depois possível 

definir-se os inputs (sensores) e outputs (atuadores) que se pretende utilizar consoante 

o cenário. Cada conjunto de blocos que descreva um comportamento genérico será 

então considerado um template. A vantagem será que em vez de construir os seus 

próprios templates, o utilizador poderá simplesmente ir buscá-los a uma biblioteca já 

existente, desenvolvida por utilizadores com conhecimentos de programação. Assim 

apenas se tem de preocupar em definir quais os sensores e atuadores que pretende 

utilizar com o template que escolheu. Considere-se um sistema em que se pretenda 

acender as luzes sempre que o utilizador entra numa divisão e apagar as luzes sempre 

que ele sai desta mesma. Se se pretender implementar este comportamento em todas 

as divisões, utilizando apenas regras de automação será necessário criar regras para 

cada uma das divisões da casa. Utilizando os blocos de automação, torna-se possível 

definir o comportamento desejado apenas uma vez (ou utilizar um template já 

existente), restando depois identificar quais os sensores e as lâmpadas a utilizar em 

cada divisão. 

Por agora, toda a gestão dos mecanismos de automação – escrita de regras, configuração dos 

inputs e outputs dos blocos de automação, etc. – é feita através da edição manual de ficheiros, 

implicando assim o acesso direto aos dispositivos que corram os vários supervisores do 

sistema. 

3.1.2 Interação com a Camada de Supervisão 

 

À semelhança de outras soluções estudadas, para além dos mecanismos de automação, o 

utilizador tem também a opção de controlar o estado dos dispositivos diretamente – utilizando 

as interfaces gráficas desenhadas para esse propósito. 

No caso do sistema DomoBus, o utilizador poderá interagir com a camada de supervisão 

através da interface web, acessível por qualquer dispositivo de alto nível com acesso à rede 

local (computador pessoal, smartphone, tablet, etc.). Alternativamente, se o utilizador tiver um 

tablet ou smartphone apropriado, existe ainda uma aplicação desenvolvida para o sistema 

Android com o mesmo fim.  

Através da interface web, ou da aplicação para Android, o utilizador poderá visualizar o estado 

dos vários sensores da casa e alterar o estado dos vários atuadores como desejar. De forma a 

ter acesso ao estado dos dispositivos, também o dispositivo Android ou o dispositivo onde 

esteja hospedada a interface web, podem “subscrever” às suas propriedades, passando assim 

a serem notificadas sempre que ocorrer alguma alteração ao seu estado. 
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Por fim, se o utilizador pretender controlar os dispositivos remotamente, poderá configurar um 

dispositivo da camada de supervisão para funcionar como servidor (representado na figura 1 

como Home Server), permitindo assim o acesso à interface web de fora da rede local, através 

da Internet. 

3.2 Camada de Controlo 
 

 

Figura 2 – Arquitetura da camada de controlo[12] 

 

Ao contrário da camada de supervisão, a interação do utilizador com a camada de controlo não 

é feita através de interfaces gráficas ou dispositivos de alto nível, mas sim através dos 

sensores presentes no sistema. Sempre que o utilizador alterar o estado de um sensor, 

considera-se que está a interagir com a camada de controlo, despoletando uma reação que se 

propagará por esta até chegar à camada de supervisão.  

A forma exata como esta reação terá lugar irá depender do sistema utilizado pois, como se 

pode observar na figura 2, o DomoBus pretende ser compatível com várias soluções cujos 

protocolos de comunicação sejam públicos. 
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Seja qual for o sistema utilizado, a comunicação com a camada de supervisão passará 

necessariamente pela existência de um gateway, uma vez que, seja devido ao formato de 

mensagens ou à tecnologia utilizada, a comunicação direta entre dispositivos da camada de 

controlo e dispositivos da camada de supervisão não é possível. Assim, se o utilizador 

pretender utilizar três tecnologias distintas na camada de controlo, será necessário utilizar três 

gateways diferentes (como ilustrado na figura 2).  

De forma a tornar possível a comunicação entre camadas, cada gateway estará conectado a 

uma aplicação gateway que corre num dispositivo da camada de supervisão. Sempre que 

chegarem ao gateway mensagens provenientes da camada de controlo, este encarregar-se-á 

de as enviar para a aplicação gateway, que será responsável por as converter para o formato 

apropriado e de as reencaminhar para os dispositivos da camada de supervisão. 

Alternativamente, sempre que chegarem à aplicação gateway mensagens provenientes da 

camada de supervisão, esta será responsável por as converter para o formato apropriado e por 

as enviar para o gateway, que por sua vez se encarregará de as reencaminhar para os 

dispositivos da camada de controlo. 

Assim, para cada sistema com que o DomoBus pretenda ser compatível, será necessário 

desenvolver um gateway que permita lidar com a tecnologia utilizada e uma aplicação gateway 

que permita lidar com o formato de mensagens. 

Dito isto, apesar do sistema DomoBus procurar ser compatível com várias soluções já 

existentes no mercado, oferece também a sua própria solução no que toca ao controle de 

sensores e atuadores, designada por DomoBus Control Network (DCN). Sendo o grande foco 

deste trabalho a implementação da DomoBus Control Network, optou-se por apresentá-la num 

capítulo em separado, apesar de tecnicamente esta fazer parte da camada de controlo. 

3.3 DomoBus Control Network 
 

Como mencionado na introdução, a DomoBus Control Network é um dos pontos em que se 

optou por seguir uma abordagem diferente das restantes soluções, recorrendo à utilização de 

sensores e atuadores comuns em vez de obrigar o utilizador a adquirir dispositivos inteligentes. 

Quer o utilizador aproveite os dispositivos que já tem em casa ou opte por adquirir dispositivos 

novos, o facto dos dispositivos utilizados serem mais baratos que as suas versões inteligentes, 

permite ao utilizador poupar uma quantidade substancial de dinheiro na montagem do sistema.  

De forma a ser possível controlar estes sensores e atuadores, estes deverão estar ligados a 

um controlador. O número máximo de dispositivos pelos quais cada controlador poderá ser 

responsável dependerá do número de portos do hardware utilizado, e também do tipo de 

dispositivos que se pretenda controlar – enquanto uma lâmpada simples ocupará apenas um 

porto, uma lâmpada RGB irá precisar de 3 portos (R, G e B) para ser controlada corretamente. 
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Apesar desta ligação ser feita através de fios, a ideia será que os controladores se encontrem 

relativamente próximos aos sensores/atuadores que controlam, recorrendo depois a 

tecnologias sem fio para comunicarem com o resto do sistema. Neste caso a comunicação com 

a camada de supervisão deverá passar pela utilização de um gateway que utilize a mesma 

tecnologia e protocolo de comunicação que os controladores. 

Estando reunidos estes três tipos de dispositivos – sensores/atuadores, controladores e 

gateway – sempre que for detetada uma mudança no estado de um dos sensores do sistema, 

o controlador responsável por esse sensor deverá enviar uma mensagem para o gateway, que 

a reencaminhará para a camada de supervisão. Da mesma forma, sempre que chegar ao 

gateway uma mensagem vinda da camada de supervisão, este irá reencaminhá-la para o 

controlador apropriado, que por sua vez irá alterar o estado dos atuadores que controla (caso a 

mensagem seja um SET). 

De forma a tudo isto ser possível, será necessário que cada mensagem contenha vários tipos 

de informação, como por exemplo qual o destino da mensagem ou qual o dispositivo e 

propriedade a que esta diz respeito. Para este efeito foi definido um formato de mensagens 

para a DomoBus Control Network que se passará a descrever.  

3.3.1 Formato de Mensagens 

 

À semelhança da camada de supervisão também na DCN a comunicação funciona à base de 

três tipos de mensagens: GETS, SETS e NOTIFIES. No entanto, enquanto pode parecer 

simples dizer que se enviou uma mensagem do tipo GET, SET ou NOTIFY, a informação que é 

necessário enviar em cada mensagem é muito mais do que apenas o tipo de mensagem.  

Por este mesmo motivo foi definido um formato de mensagens a ser utilizado dentro da DCN, 

que estrutura toda a informação necessária de forma organizada. 

 

Figura 3 – Formato de mensagens da DCN 
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Como se pode observar na figura 3, cada mensagem da DCN é composta por vários campos. 

Estes são, por ordem: 

 O Tamanho Total da Mensagem (TLen): composto por um único byte que indica o 

número total de bytes da mensagem. Sempre que um dispositivo dentro da DCN 

receber uma mensagem, o primeiro byte recebido deverá indicar o tamanho total da 

mensagem permitindo assim saber-se quantos bytes é que ainda faltam receber. 

Apesar de teoricamente o campo TLen poder assumir qualquer valor entre 0 e 255, na 

prática os dispositivos da DCN só consideram válidas mensagens cujo tamanho se 

encontre entre 8 e 20 bytes; 

 O Dispositivo de Destino da Mensagem (DestDevice): composto por 2 bytes. O 

primeiro byte indica o endereço do nó (controlador) para o qual se pretende enviar a 

mensagem. Neste caso, apenas o nó cujo endereço coincida com o endereço de 

destino irá receber a mensagem com sucesso, sendo que os restantes nós (que 

poderão eventualmente receber a mensagem, dependendo do meio de comunicação) 

irão simplesmente ignorá-la. Uma vez recebida a mensagem, o segundo byte deste 

campo indica qual a aplicação responsável por gerir o dispositivo e qual o número do 

dispositivo dentro do contexto da aplicação. No caso do destinatário ser o gateway 

(que assume por definição o endereço 0) o segundo byte é ignorado. Teoricamente, 

segundo o formato de mensagens, cada controlador poderá ter 8 aplicações e cada 

aplicação poderá controlar 32 dispositivos, no entanto, como já foi mencionado, o 

número real de dispositivos que cada controlador pode ter em simultâneo depende do 

hardware utilizado (número de entradas, capacidade de alimentação, etc.); 

 O Dispositivo de Origem da Mensagem (OrigDevice): composto por 2 bytes, em que 

o primeiro byte indica o endereço do nó que deu origem à mensagem e em que o 

segundo byte indica a aplicação e o dispositivo que causou o envio da mensagem. No 

caso da mensagem ter origem no gateway (e ser portanto proveniente da camada de 

supervisão) o segundo byte é ignorado (tanto a aplicação como o dispositivo serão 0). 

Normalmente o propósito deste campo será para quando uma mensagem chega ao 

seu destino o seu destinatário saber para que endereço enviar a resposta de volta; 

 O Número de Sequência da Mensagem (SNum): composto por 1 byte, cujo valor 

corresponde ao contador de mensagens enviadas do nó de origem. Sempre que um nó 

enviar uma mensagem nova o número de sequência da mensagem enviada será o 

número de sequência da última mensagem enviada por esse nó, mais um. No caso de 

ser preciso reenviar a mesma mensagem mais que uma vez, o número de sequência 

mantém-se o mesmo. Desta forma, quando a mensagem chegar ao seu destino, o seu 

destinatário poderá detetar se recebeu a mesma mensagem duas vezes, ou se perdeu 
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alguma mensagem. Quando o número de sequência chega a 255 a próxima 

mensagem terá novamente o número de sequência 0; 

 O Campo de Controlo da Mensagem (CTR): composto por 1 byte, que permite definir 

o tipo de operação que se pretende fazer, e assinalar casos específicos. Neste caso: 

os primeiros três bits (da esquerda para a direita) não são utilizados; o quarto bit 

assinala que ocorreu um erro; o quinto bit marca a mensagem como sendo uma 

resposta; e os últimos três bits indicam se a mensagem é um GET (000) um SET (001) 

ou um NOTIFY (010). Os bits não utilizados e os tipos de mensagem não definidos 

(expressados pelos últimos três bits) estão disponíveis caso venha a ser preciso alterar 

o formato de mensagens no futuro; 

 O Campo de Dados da Mensagem (Data): cujo tamanho e estrutura é variável. Este 

campo está divido em duas partes, sendo a segunda sempre um valor e a primeira: ou 

um único byte que descreve a propriedade de destino (caso a mensagem seja um 

NOTIFY); ou dois bytes, em que o primeiro descreve a propriedade de origem e o 

segundo a propriedade de destino (caso a mensagem seja um GET ou um SET). Em 

qualquer dos casos a estrutura do byte (ou bytes) utilizado para descrever as 

propriedades é a seguinte: os primeiros dois bits (da esquerda para a direita) 

descrevem o tipo de propriedade – 8 bits (00), 16 bits (01), 32 bits (10) ou array (11); o 

terceiro bit assinala se o valor da propriedade é válido (0) ou inválido (1); o os últimos 

cinco bits correspondem ao identificador da propriedade. O tamanho da segunda parte 

do campo, que corresponde ao valor da propriedade de destino, varia consoante o tipo 

da propriedade – um valor de 8 bits ocupa 1 byte, um valor de 16 bits ocupa 2 bytes e 

um valor de 32 bits ocupa 4 bytes. Já no caso das propriedades do tipo array, o valor 

será constituído por um byte que indica o número de bytes da array, seguida da array 

em si. É importante notar que, por motivos de implementação: no caso das 

propriedades de 16 e 32 bits, os bytes que compõem o valor são enviados do byte de 

menor peso para o byte de maior peso; no caso das propriedades do tipo array, o 

tamanho máximo que uma array poderá ter são 9 bytes (visto que uma mensagem 

válida só pode ter no máximo 20 bytes); e no caso da mensagem ser um GET, o 

campo de dados é enviado sem os bytes que compõem o valor e esses bytes são 

adicionados posteriormente quando é enviada a resposta de volta; 

 E o Checksum da Mensagem: composto por 1 byte, que serve para verificar se a 

mensagem chegou ao destino sem erros. Na prática este campo é último a ser 

preenchido, mesmo antes de a mensagem ser enviada, e consiste na soma de todos 

os campos anteriores. Chegada a mensagem ao destino, é feita novamente a soma 

dos campos da mensagem (à exceção do checksum) e comparado com o valor do 

checksum presente na mensagem. Isto permite detetar a maior parte dos casos em 

que ocorra corrupção de algum dos bytes da mensagem.  
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Nos casos em que a tecnologia de comunicação já implemente algum tipo de mecanismo de 

reenvio de mensagens este poderá ser utilizado diretamente. Caso contrário, deverá ser 

implementado um mecanismo que promova o reenvio da mensagem caso ocorra alguma falha 

durante a sua transmissão. Para além deste mecanismo, que atua entre dois nós da DCN 

adjacentes (por exemplo um controlador e um gateway), o sistema DomoBus comtempla ainda 

a existência de um mecanismo global que atua entre quaisquer dois dispositivos do sistema 

(por exemplo um controlador e um módulo de supervisão). 

De forma a distinguir-se entre os dois mecanismos: a repetição do envio de uma mensagem 

considera-se um “reenvio” se a falha ocorrer ao nível do meio de comunicação (corrupção dos 

conteúdos da mensagem, perda de bytes, etc), caso em que o nó que detetou a falha deverá 

solicitar que o último nó por onde esta passou a envie novamente; e uma “retransmissão” se a 

falha ocorrer a nível do protocolo de comunicação (falta da mensagem de resposta), caso em 

que o dispositivo que enviou a mensagem pela primeira vez deverá tomar a iniciativa de repetir 

o seu envio. 

Quanto ao número de “retransmissões” considera-se 2 repetições (mais a mensagem original) 

como sendo suficientes, dado um tempo máximo de espera de 0,5 segundos. Já o número de 

“reenvios” e o tempo de espera entre cada um deles irão depender da fiabilidade do meio de 

comunicação utilizado entre os dois nós em questão. 

Uma característica importante de realçar é que este formato de mensagens permite adereçar 

255 controladores (estando o valor 0 reservado para o gateway), cada um dos quais pode 

teoricamente controlar 256 sensores/atuadores. Assim, mesmo numa perspetiva mais 

conservadora, em que cada controlador controla apenas 8 sensores/atuadores, cada DCN 

poderá ter aproximadamente 2000 dispositivos. 

Se se tiver em conta que o sistema DomoBus permite a existência de várias DCNs ao mesmo 

tempo e que o formato de mensagens da camada de supervisão é capaz de endereçar 

aproximadamente 65000 redes, então o limite teórico de dispositivos que o sistema DomoBus 

pode ter está na ordem dos 13 milhões. Assim, apesar deste limite ser apenas teórico, pode 

considerar-se que, pelo menos no que toca ao formato de mensagens, o sistema DomoBus 

está mais que preparado para lidar com um grande número de dispositivos. 
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4 Implementação do Controlador 
 

Uma vez que cada o tipo de sensores/atuadores com que o controlador terá de lidar irá 

depender da configuração do sistema optou-se por desenvolver o código de forma modular, à 

semelhança de algumas das soluções estudadas, de forma a permitir ao utilizador alterar 

facilmente o código presente no controlador conforme a situação. Assim, para cada tipo de 

dispositivos suportado pelo sistema, optou-se por desenvolver uma aplicação, que por motivos 

de desambiguação, se designou por app. 

Um controlador DomoBus deverá, portanto, ser capaz de correr várias apps, sendo cada app 

responsável por lidar com um tipo diferente de dispositivos. Um controlador que tenha vários 

dispositivos poderá ter, por exemplo, uma app para lidar com luzes, uma app para lidar com 

interruptores, etc. De forma a correr as várias apps em simultâneo optou-se por implementar 

uma arquitetura de software round-robin, em que cada aplicação correrá à vez. 

À semelhança das apps, considerou-se também que o utilizador deverá ter a opção de trocar o 

software responsável pela comunicação conforme a tecnologia utilizada, pelo que se optou por 

desenvolver não só as apps de forma de forma modular, mas sim todo o código do controlador. 

Assim, para além da arquitetura round-robin correr as várias aplicações de controlo dos 

sensores/atuadores à vez, deverá também correr o restante código do controlador, que se 

encontra organizado em módulos. 

4.1 Arquitetura do Controlador 

 

Figura 4 – Arquitetura de software do controlador 
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Um controlador DomoBus deverá ter portanto: um módulo SYS; um módulo NET; um módulo 

MSG; um módulo PROP; um módulo TIME; um módulo EEP; uma app SYS; e um número 

variável de apps consoante os tipos de dispositivos a controlar. 

Como se pode observar na figura 4 cada módulo/app do controlador apenas irá interagir com 

outros módulos ou aplicações especificas. A exceção a isto será o módulo SYS, que será 

responsável por correr todos os outros módulos segundo a arquitetura round-robin e os 

módulos TIME e EEP que desempenham funções auxiliares. 

4.2 Escolha do Hardware 
 

Para o desenvolvimento do controlador DomoBus, optou-se por utilizar a placa de 

desenvolvimento Arduino Uno R3, uma vez que é bem conhecida, pode ser adquirida a um 

preço relativamente baixo e cumpre os requisitos que se consideram necessários, tendo em 

conta que: 

 Utiliza um microcontrolador ATmega328p da família AVR, para o qual estão disponíveis 

bibliotecas na linguagem C. 

 Possui 32Kb de memória flash, que se considera ser suficiente para o código que se 

pretende armazenar; 

 Possui 1Kb de EEPROM que pode ser utilizado para armazenar dados persistentes 

(utilizado pelo módulo EEP); 

 Possui 3 timers que podem ser utilizados para medir a passagem do tempo (um dos 

quais é utilizado pelo módulo TIME); 

 Pode ser alimentada por uma pilha de 9V, pelo que o controlador não precisa de estar 

obrigatoriamente ligado à corrente elétrica; 

 Pode ser programada através de um cabo USB (ao contrário de outro tipo de placas 

que necessitam de programadores específicos), o que facilita a sua utilização por parte 

do utilizador; 

 Dispõe de 14 pins digitais (6 dos quais suportam PWM) e 6 pins analógicos, o que se 

traduz num total de 20 pins que podem ser utilizados para controlar dispositivos. 

Tendo em conta que o software do controlador não deverá estar limitado a placas Arduino, 

optou-se por desenvolver todo o código diretamente em C, utilizando as mesmas ferramentas 

que o ambiente de desenvolvimento do Arduino usa, mas pondo de parte o ambiente em si.  
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Assim, as ferramentas utilizadas foram as seguintes: 

 A biblioteca avr-libc: que consiste na adaptação das bibliotecas “standard” da 

linguagem C para microcontroladores da família AVR. 

 O compilador avr-gcc: que consiste na versão do compilador GCC para 

microcontroladores da família AVR. 

 O programa avr-dude: que permite o carregamento de código para microcontroladores 

da família AVR. 

De seguida, serão abordados os detalhes de implementação e o modo de funcionamento dos 

vários módulos que constituem um controlador DomoBus. 

Apesar do módulo NET ter sido o único módulo desenvolvido do zero, os restantes módulos 

que já existiam previamente foram desenvolvidos num ambiente simulado, nunca tendo sido 

testados fora desse ambiente. A utilização destes módulos num ambiente real, e o teste de 

situações que nunca tinham sido testadas, levantou certas questões nunca antes abordadas. 

Desta forma, apesar desses módulos não terem sido desenvolvidos dentro do contexto deste 

trabalho, considera-se que este trabalho também contribuiu para o seu desenvolvimento. 

4.3 Módulo SYS 
 

Como já foi referido, o módulo SYS é o módulo responsável pela implementação da arquitetura 

round-robin e pela execução dos restantes módulos e aplicações. Na prática este módulo será 

o primeiro módulo a ser corrido quando é iniciado o sistema, passando depois a chamar os 

restantes módulos em ciclo.  

A partir do momento em que se passa a executar um módulo ou aplicação diferente, o módulo 

SYS deixa de ter qualquer controlo sobre este, pelo que cada módulo/app deverá 

voluntariamente devolver o controlo ao módulo SYS após terminar a sua tarefa, de forma a que 

este possa chamar o módulo ou aplicação seguinte. Por este motivo, cada módulo/app deverá 

preocupar-se em realizar a sua tarefa o mais depressa possível, para os restantes 

módulos/apps também poderem correr. 

De forma a funcionarem segundo a arquitetura round-robin, tanto os módulos do controlador 

como as apps desenvolvidas (que serão descritas no capítulo 7) têm de implementar 

obrigatoriamente: 

 Uma função init(), que será chamada uma única vez quando o sistema é inicializado; 

 E uma função task(), que será chamada a cada iteração do sistema. 
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O único módulo que não implementa estas funções é o módulo PROP que será descrito mais à 

frente. 

4.4 Módulo NET 
 

O módulo NET é o módulo responsável pelo tratamento do hardware de comunicação, 

permitindo o envio e a receção de mensagens para outros dispositivos da DCN. À semelhança 

das várias apps de controlo de dispositivos, também o módulo NET pode ser alterado conforme 

a tecnologia de comunicação que se pretende utilizar. Neste caso, o módulo NET desenvolvido 

será apenas um dos módulos NET que poderão existir, sendo que o controlador apenas terá 

um módulo NET a funcionar de cada vez.  

Uma vez que a DCN foi desenhada com o pressuposto de que a comunicação com os 

controladores deverá ser feita à distância, foi necessário escolher uma tecnologia de 

comunicação sem-fios entre as várias tecnologias existentes.  

4.4.1 Escolha da Tecnologia de Comunicação 

 

Foram então escolhidas 3 três das principais tecnologias de comunicação sem-fios, para cada 

uma das quais se escolheu um módulo de hardware distinto. Assim temos:  

 O módulo ESP8266 que utiliza a tecnologia Wi-Fi; 

 O módulo HM-10 que utiliza a tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE); 

 O módulo nRF24L01+ que utiliza ondas rádio para comunicar. 

Para cada módulo de hardware escolhido foram estudadas as suas características relevantes, 

nomeadamente o seu ritmo de transmissão, consumo energético, alcance e custo por unidade. 

Os resultados obtidos podem ser observados na tabela 1. 

 

 ESP8266 (Wi-Fi) HM-10 (BLE) nRF24L01+ (RF) 

Ritmo de 
Transmissão 

7 Mbps ~ 13 Mbps 46 Kbps 256 Kbps ~ 2 Mbps 

Consumo 120 mA ~ 170 mA 8,5 mA 13,5 mA 

Alcance 400 m ~ 1km ~10 m 30 m ~ 100 m 

Custo ~1,8 € ~2 € ~0,7 € 

 

Tabela 1 – Comparação entre os diferentes módulos de hardware estudados 
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A conclusão a que se chegou foi que o módulo Wi-Fi ESP8266 é o mais potente, permitindo um 

elevado ritmo de transmissão a um grande alcance, mas também aquele que tem um maior 

consumo energético. Por outro lado, o módulo Bluetooth Low Energy HM-10 é aquele que tem 

um menor consumo energético, mas é também o menos potente, apresentando um alcance e 

um ritmo de transmissão reduzidos. Sendo tanto o alcance da comunicação como o consumo 

energético uma preocupação – visto que o controlador deverá poder funcionar sem estar ligado 

à corrente elétrica e o seu alcance deverá ser suficiente para permitir a comunicação entre as 

várias divisões da casa – acabou por se excluir tanto um como o outro. 

Assim o módulo escolhido foi o módulo de rádio nRF24L01+, cujo alcance e ritmo de 

transmissão se encontram entre os dos outros dois módulos e que, quando comparado a estes, 

apresenta um custo unitário mais reduzido. Apesar do seu consumo energético não ser tão 

baixo como o do módulo BLE HM-10 considerou-se que este seria adequado, tenho em conta 

que este não estará ativo a toda a hora e que este dispõe de mecanismos que permitem baixar 

o seu consumo energético. 

4.4.2 Envio e Receção de Mensagens 

 

Como descrito na figura 4, o único módulo que deverá interagir diretamente com o módulo NET 

é o módulo MSG, que entre outras funções, será responsável por preparar as mensagens que 

o módulo NET irá enviar e por processar as mensagens que este irá receber. 

De forma a interagirem um com o outro o módulo MSG tem acesso não só ao buffer que o 

módulo NET utiliza para guardar as mensagens recebidas/enviadas mas também a um 

conjunto de flags que pode ser utilizado para enviar informação entre os dois módulos. Estas 

são: 

 A flag RX: que é ativada pelo módulo NET sempre que este receber uma mensagem e 

indica que o buffer contém uma mensagem nova à espera de ser lida; 

 A flag TX: que é ativada pelo módulo MSG sempre que este quiser enviar uma 

mensagem e indica que o buffer contém uma mensagem à espera de ser enviada;  

 A flag TX_PRTY: que serve o mesmo propósito que a flag TX mas indica que a 

mensagem presente no buffer tem prioridade; 

 A flag TX_DONE: que é ativada pelo módulo NET sempre que este termina de enviar 

uma mensagem e permite ao módulo MSG saber que esta já foi enviada. 
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O motivo para o módulo NET só ter um buffer, que é utilizado tanto para a receção como para 

o envio de mensagens prende-se não só com preocupações a nível de memória, mas também 

com o facto do módulo de hardware nRF24L01+ apenas permitir a receção ou envio de 

mensagens num sentido de cada vez. Isto significa que sempre que se pretender enviar uma 

mensagem, o módulo nRF24L01+ deverá ser colocado em modo de transmissão enquanto a 

mensagem é enviada, regressando então ao modo de receção, que pode ser considerado o 

seu estado habitual.  

O facto desta mudança de estados demorar tempo, associado às restrições de tempo impostas 

pela arquitetura round-robin, significa que em situações em que exista uma mensagem para 

ser recebida e uma mensagem para ser enviada na mesma iteração do loop round-robin, o 

módulo NET terá que escolher entre uma delas. 

De forma a lidar com o envio e receção de mensagens o módulo nRF24L01+ dispõe de uma 

fila de espera para as mensagens recebidas e de uma fila de espera para as mensagens a 

enviar, cada uma das quais tem capacidade para guardar 3 mensagens de 32 bytes. Uma vez 

que as mensagens que circulam na DCN terão entre 6 a 20 bytes, isto significa que poderão 

ser armazenadas em fila de espera um máximo de 3 mensagens recebidas, antes destas 

começarem a ser descartadas. 

Apesar do módulo de hardware nRF24L01+ possuir seu próprio mecanismo de reenvio de 

mensagens, uma vez cheia a fila de espera das mensagens recebidas, a receção de 

mensagens irá falhar, independentemente do número de vezes que estas forem reenviadas. 

De modo a evitar este cenário, uma das principais preocupações do módulo NET deverá ser a 

libertação da fila de espera das mensagens recebidas. 

Por outro lado, é preciso ter em conta que dar prioridade à receção de mensagens significa que 

sempre que ocorrer um conflito o módulo NET estará a descartar a mensagem que estava à 

espera para ser enviada. Isto, num caso extremo em que o controlador estivesse 

constantemente a receber mensagens, significaria que este nunca seria capaz de enviar 

mensagens de resposta, ativando assim os mecanismos de retransmissão desses dispositivos, 

que iriam continuar a mandar mensagens.  

De forma a evitar este cenário, tomou-se a decisão de dar prioridade em primeiro lugar ao 

envio das mensagens de resposta (flag TX_PRTY). Caso não exista nenhuma para enviar a 

prioridade seguinte serão então a receção de mensagens da fila de espera (flag RX). E por fim, 

caso nenhuma das anteriores se verifique, enviar uma mensagem sem prioridade (flag TX), se 

esta existir. 

Sempre que o módulo NET enviar ou receber uma mensagem deverá ser também responsável 

por, respetivamente, construir o checksum da mensagem, ou verificar se seu checksum está 

correto, antes de a passar para o módulo MSG. 
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4.5 Módulo MSG 
 

O módulo MSG poderá ser considerado o módulo central da arquitetura do controlador, um vez 

que interage não só com o módulo NET mas também com o módulo PROP. Este será 

responsável pela preparação das mensagens a serem enviadas e pela interpretação das 

mensagens recebidas.  

Sempre que uma aplicação atualizar o valor de uma propriedade do sistema (módulo PROP), 

esta propriedade será colocada numa lista de transmissões onde ficará à espera de ser 

transmitida. Mais tarde, quando o módulo MSG não tiver nenhuma mensagem recebida para 

processar, irá tomar a iniciativa de gerar uma mensagem de NOTIFY para essa propriedade. 

Se entretanto o valor dessa propriedade for alterado, a mensagem gerada irá conter o valor 

mais recente. Uma vez gerada a mensagem, o módulo MSG deverá, como já foi mencionado, 

colocar a mensagem no buffer do módulo NET e ativar a flag TX.  

Uma vez enviada a mensagem NOTIFY essa propriedade será movida para uma lista de 

retransmissões onde ficará até ser recebida a mensagem de resposta correspondente, ou ser 

ultrapassado o tempo máximo de espera (0,5 segundos). Caso o tempo máximo de espera seja 

ultrapassado, o módulo MSG tomará a iniciativa de voltar a colocar essa propriedade na lista 

de transmissões, para esta ser enviada novamente assim que possível. Se mais uma vez a 

mensagem NOTIFY enviada não obtiver resposta, este processo continuará a repetir-se até se 

atingir um máximo de 2 retransmissões, de acordo com o protocolo de comunicação do 

sistema DomoBus. 

Se entretanto, chegarem mensagens vindas do módulo NET, o módulo MSG deverá colocar de 

parte a construção das mensagens NOTIFY e focar-se em processar as mensagens recebidas. 

Dependendo da mensagem que receber, o módulo NET deverá desencadear uma ação 

correspondente: 

 Caso a mensagem recebida seja um GET, deverá interagir com o módulo PROP de 

forma a informar-se sobre o valor da propriedade correspondente e construir uma 

mensagem de resposta para ser enviada pelo módulo NET; 

 Caso a mensagem recebida seja um SET, deverá interagir com o módulo PROP de 

forma a atualizar a propriedade correspondente e construir uma mensagem de 

resposta para ser enviada pelo módulo NET; 

 Caso a mensagem recebida seja uma mensagem de resposta a um NOTIFY que esteja 

na lista de retransmissões deverá dar o seu envio como um sucesso e removê-la da 

lista. 
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É de notar que o único tipo de mensagens cujo envio pode ser adiado e com o qual o módulo 

MSG se preocupa se as mensagens chegaram ao seu destino são as mensagens do tipo 

NOTIFY. Já as respostas às mensagens do tipo GET e SET são construídas e passadas ao 

módulo NET imediatamente, não se preocupando o módulo MSG em retransmiti-las se estas 

não chegarem ao seu destino (ou nem sequer forem enviadas), nem tendo maneira de o fazer. 

Isto realça a importância de o módulo NET dar prioridade ao envio das mensagens de 

resposta. 

4.6 Módulo PROP 
 

De todos os módulos do controlador o módulo PROP é o único que não é corrido em conjunto 

com os outros módulos/apps, uma vez que na prática este corresponde a uma estrutura de 

dados que contém os valores das propriedades dos vários atuadores e sensores e a um 

conjunto funções a serem utilizadas pelas várias apps de forma interagirem com essas 

propriedades. 

Estas funções deverão permitir não só que as aplicações percebam quando é que uma 

propriedade é atualizada devido á chegada de uma mensagem SET como também que estas 

sejam capazes de atualizar as propriedades e desencadear o envio das mensagens de 

NOTIFY apropriadas. 

Visto que o número e o tipo de propriedades variam consoante a configuração do controlador, 

o módulo PROP irá também variar. Assim, de forma a tornar mais fácil o processo de 

configuração do controlador, o sistema DomoBus dispõe de uma aplicação chamada 

CM_config que gera automaticamente o módulo PROP consoante as apps e o número de 

dispositivos a utilizar. O processo de utilização da aplicação CM_config é descrito no capítulo 

4.10. 

4.7 Aplicação SYS 
 

Tal como os módulos descritos, a aplicação SYS também será um componente fixo do 

controlador DomoBus. À semelhança das restantes apps também esta é responsável por 

controlar um dispositivo, sendo o dispositivo controlado, neste caso, o próprio controlador. 

Assim sendo, a sua função exata irá depender do hardware, podendo ser responsável, por 

exemplo, por reiniciar o watchdog timer do sistema, de forma a impedir que o dispositivo se 

reinicie, ou por controlar o led embutido na placa de desenvolvimento, de forma a transmitir 

informação sobre o estado do sistema. 
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Dito isto, o motivo para esta não ser considerada um módulo – como o módulo NET, que 

controla o dispositivo responsável pela comunicação – é porque esta poderá ter propriedades. 

Estas propriedades poderão conter informação sobre o estado ou as configurações do 

controlador, permitindo assim que estas sejam alteradas remotamente ou partilhadas dentro da 

rede para efeitos, por exemplo, de depuração.   

4.8 Módulo TIME 
 

O módulo TIME será responsável por medir a passagem do tempo. Para este efeito é utilizado 

o timer 0 do microcontrolador ATmega328p que funciona de forma autónoma ao funcionamento 

do controlador. Assim, seja qual for o módulo que esteja a correr, sempre que o timer 0 marcar 

a passagem de 1 ms (que será a unidade de tempo mais pequena que o controlador irá utilizar) 

será gerada uma interrupção e o módulo TIME será informado. 

Caso os outros módulos e aplicações também desejem medir a passagem de tempo, estes 

poderão definir um contador de 1ms, 10ms, 50ms, 100ms, 1 segundo ou 1 min, que o módulo 

TIME, que será o primeiro a correr a cada iteração do round-robin, será responsável por 

atualizar, conforme o tempo que tenha passado desde a sua última execução. Os tempos 

marcados pelos vários módulos e aplicações corresponderão portanto aos tempos medidos no 

início do ciclo. Este será mais um motivo pelo qual cada módulo/app deverá procurar gastar o 

menos tempo possível a cada iteração do round-robin. 

É de notar ainda que, como consequência desta abordagem, todos os módulos/apps que 

desejem ficar parados durante um determinado tempo, terão de optar por passar a execução 

para o módulo seguinte e esperar novamente pela sua vez, altura em que poderão decidir se 

querem continuar à espera ou não. Não poderão portanto existir esperar bloqueantes, visto que 

será necessário que o módulo TIME corra para que os tempos dos vários módulos e aplicações 

sejam atualizados. 

4.9 Módulo EEP 
 

A função do módulo EEP será a gestão da EEPROM do sistema. Através do módulo EEP os 

restantes módulos/apps deverão poder ler ou escrever na EEPROM sem que ocorram conflitos 

entre eles. De forma a alcançar isto o módulo EEP implementa uma máquina de estados. 

A figura 5 indica os estados que o módulo EEP pode assumir e as transições entre estes 

estados. A laranja são apresentadas as transições que os restantes módulos/apps poderão 

despoletar. 
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Figura 5 – Máquina de estados implementada pelo módulo EEP 

 

De forma a poder aceder à EEPROM, um módulo/app deverá primeiro enviar um pedido de 

acesso. Uma vez permitido o acesso a esse módulo/app o acesso à EEPROM passará então a 

estar reservado, sendo rejeitados quaisquer outros pedidos de acesso à EEPROM enquanto 

esta não for libertada. 

Tendo acesso à EEPROM, os módulos/apps poderão então realizar pedidos de escrita ou de 

leitura. Enquanto a leitura da EEPROM ocorre imediatamente, o processo de escrita irá 

demorar algum tempo, podendo ser necessário que o módulo ou app que fez o pedido espere 

durante uma ou mais iterações do loop round-robin para que este seja concluído. Uma vez que 

o processo de escrita ou de leitura esteja terminado o módulo que fez o pedido deverá tomar a 

iniciativa de libertar a EEPROM de forma a que esta possa ser utilizada pelos restantes 

módulos/apps. 

4.10 Configuração 
 

Estando presentes todos os módulos descritos, caberá ao utilizador escolher quais as apps que 

pretende utilizar. Para este efeito o utilizador deverá recorrer à ferramenta CM_config que se 

encarregará de gerar automaticamente os ficheiros necessários à configuração do controlador 

a partir de um ficheiro de texto que contenha a descrição do sistema pretendido.  

A figura 6, exemplifica o ficheiro de texto que seria necessário para configurar um sistema com 

4 lâmpadas e 6 interruptores. Neste caso o sistema teria 3 apps: a aplicação SYS (linha 1), que 

como já foi mencionado deverá estar sempre presente; a aplicação OUTP (linha 2) que seria 

responsável por controlar o estado das lâmpadas; e a aplicação SWITCH (linha 3) que seria 

responsável por controlar o estado dos interruptores.   
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Figura 6 – Exemplo de ficheiro de texto a ser utilizado pela ferramenta CM_config 

 

Como se pode observar cada uma das linhas diz respeito a uma app diferente. A linha 4, que 

contém um único ponto final, marca o final do ficheiro. Seguindo o formato demonstrado, para 

cada app deverá ser indicado, por ordem: 

 O nome da aplicação que se pretende carregar. 

 O número de dispositivos que irão ser controlados por essa aplicação. 

 O número de propriedades de 8 bits, de propriedades de 16 bits e de propriedades 

do tipo array (espaçados entre si) que caracterizam o tipo de dispositivos a ser 

controlado. No mínimo um dispositivo deverá ter pelo menos uma propriedade, sendo 

que atualmente, apesar de suportadas, as propriedades de 32 bits não são utilizadas 

visto que ainda não se encontrou nenhum dispositivo que justificasse a sua utilização. 

 O nome e caraterísticas das propriedades definidas, a começar pelas propriedades 

de 8 bits e terminando pelas do tipo array e utilizando o caractere “:” para separar as 

características do nome. No que toca às características da propriedade estas podem 

assumir 3 valores: “W”, que significa que a aplicação tem permissão para alterar o 

valor da propriedade (por exemplo, no caso do dispositivo ser um atuador); “A” que 

significa que o valor da propriedade não reflete o estado atual do dispositivo, mas sim 

a última ação detetada (utilizado para sensores apenas, como por exemplo um 

interruptor de pressão utilizado para acender ou desligar uma luz, em que o que 

interessa não é se o interruptor está premido ou não, mas sim o número de vezes que 

foi premido); ou “-“ que significa que a propriedade não tem nenhuma característica 

especial (por exemplo no caso do dispositivo ser um sensor simples). Caso a 

propriedade seja do tipo array, as características da propriedade deverão ser seguidas 

ainda por outro caractere “:” e tamanho da array (cada membro da array ocupa 1 

byte). 

Uma vez gerados os ficheiros necessários estes deverão ser carregados para o controlador em 

conjunto com os restantes módulos e as apps escolhidas. 
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5 Implementação do Gateway 
 

O segundo componente da DomoBus Control Network a ser desenvolvido foi gateway, que irá 

atuar como uma ponte entre a DCN e a camada de supervisão. Neste caso, a comunicação 

com a DCN será feita através de ondas rádio, recorrendo aos mesmos módulos de hardware 

nRF24L01+ que os controladores utilizam, e a comunicação com a camada de supervisão será 

feita através de um cabo USB. 

À semelhança do controlador optou-se por utilizar uma placa Arduino UNO R3 como hardware 

do gateway, visto que se considera que as suas características satisfazem os requisitos 

necessários (ver capítulo 4.2). 

5.1 Arquitetura do Gateway 

 

 

Figura 7 – Arquitetura de software do Gateway 

 

Assim, no que toca à sua arquitetura de software, optou-se por seguir uma abordagem 

semelhante à do controlador, de forma a ser possível aproveitar algum do código já 

desenvolvido. Tendo o controlador sido desenhado de forma modular, na prática isto consiste 

em reaproveitar alguns dos módulos já desenvolvidos, para serem utilizados no gateway. 

Como se pode ver na figura 7 os módulos aproveitados são: 

 O módulo SYS: que continuará a ser responsável pela implementação de uma 

arquitetura de software round-robin, a qual todos os restantes módulos deverão seguir; 

 O módulo TIME: que continuará a ser responsável pela medição da passagem do 

tempo; 
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 E o módulo NET: que continuará a ser responsável pela comunicação rádio através dos 

módulos nRF24L01+; 

É de notar ainda que tanto o módulo PROP como todas as apps para além da app SYS 

desapareceram, visto que o gateway não estará responsável por controlar nenhum 

sensor/atuador, pelo que não faz sentido manter uma estrutura com as suas propriedades. 

Como consequência, apesar da aplicação SYS ter sido mantida com o intuito de ficar 

responsável pela gestão do hardware do gateway, esta passará a funcionar como qualquer 

outro módulo (não estando associada a nenhuma propriedade), mantendo apenas o mesmo 

nome.  

Passar-se-á então a descrever os restantes módulos, que foram desenvolvidos 

especificamente para o gateway. 

5.2 Módulo NET Serial 
 

O módulo NET Serial pode ser considerado uma segunda versão do módulo NET, que neste 

caso responsável pela comunicação série realizada através do cabo USB. De forma a realizar 

essa comunicação, o módulo NET Serial irá recorrer à USART (Universal Synchronous 

Asynchronous Receiver Transmitter) presente no microcontrolador ATmega328p. 

À semelhança do módulo NET, também um o módulo NET Serial irá possuir um buffer e um 

conjunto flags idênticas às do módulo NET que permitem interação com os restantes módulos 

permitindo assim o envio ou receção de mensagens. 

Ao contrário do módulo NET em que o hardware utilizado (nRF24L01+) apenas é capaz de 

receber ou enviar mensagens num sentido de cada vez, o hardware utilizado pelo módulo NET 

Serial (USART) é considerado full-duplex, o que significa que permite o envio e a receção 

mensagens em simultâneo. Por outro lado, ao contrário do módulo nRF24L01+ que possui uma 

fila de espera para as mensagens enviadas e uma fila de espera para as mensagens recebidas 

(cada uma capaz armazenar 3 mensagens de 32 bytes), a USART utilizada pelo módulo NET 

Serial possui apenas 2 únicos registos de 1 byte cada que utiliza para armazenar os bytes 

recebidos. 

Assim, uma vez que o módulo NET Serial não estará sempre ativo para ir recebendo os bytes à 

medida que eles chegam e não se pretende que este fique à espera para enviar os bytes um a 

um, optou-se por lidar com a receção e o envio de bytes através da USART recorrendo a 

interrupções. Isto significa que, à semelhança do processo que o módulo TIME utiliza para 

controlar a passagem de tempo, ocasionalmente a execução dos módulos será interrompida 

para correr uma tarefa especifica, sendo neste caso: a receção de um byte que chegou à 

USART e que será colocado num buffer auxiliar de receção do módulo NET Serial; ou o envio 

de um byte guardado num buffer auxiliar de transmissão do módulo NET Serial. 
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Por sua vez, quando o módulo NET Serial correr este irá verificar se existe alguma mensagem 

nova no buffer de receção. Caso esta exista este irá passá-la para o seu buffer principal e 

ativar a flag RX, caso contrário, se a flag TX estiver ativa, irá copiar a mensagem presente no 

seu buffer principal para o buffer auxiliar de receção e desencadear seu o processo de envio. 

Caso se pretenda que o envio da mensagem tenha prioridade sobre a receção, deverá utilizar-

se a flag TX_PRTY em vez da flag TX, à semelhança do módulo NET. 

Dito isto, apesar de o módulo NET Serial ser capaz de receber e enviar mensagens ao mesmo 

tempo, no que toca à sua interação com o exterior, este continua a desempenhar apenas uma 

destas coisas de cada vez. Esta decisão foi tomada com o objetivo de manter as interações 

com o módulos NET e o módulo NET Serial tão idênticas quanto possível e por se considerar 

que mesmo que este realiza-se ambas as ações no mesmo ciclo (e tivesse 2 buffers) o 

resultado seria o mesmo, uma vez que, na outra ponta, o módulo NET continua a ser apenas 

capaz de lidar com uma delas de cada vez.  

5.2.1 Controlo de Fluxo 
 

De forma a prevenir perda de mensagens em situações em que são recebidas grandes 

quantidades de mensagens ao mesmo tempo, decidiu-se implementar um mecanismo de 

controlo de fluxo. Este mecanismo, que também se encarrega do reenvio de mensagens no 

canal USB, utiliza dois tipos especiais de sinais que permitem que a comunicação entre os dois 

dispositivos seja feita de forma controlada. Estes sinais podem ser do tipo: 

 Clear to Send (CTS): que indicam ao dispositivo que se encontra na outra ponta que 

este pode enviar a próxima mensagem; 

 RESEND: que indicam ao dispositivo que se encontra na outra ponta que este deverá 

reenviar a última mensagem enviada.  

De forma a implementar este mecanismo optou-se pela utilização de uma máquina de estados 

responsável pela receção de mensagens – designada por RX_SM – e de uma máquina de 

estudos responsável pela transmissão – designada por TX_SM. 

A figura 8 representa o funcionamento da RX_SM. Neste caso, esta será iniciada no estado 

IDLE, onde ficará à espera de receber um byte especial (0xFE) que marca o início da receção 

de uma mensagem. Uma vez recebido esse byte inicial, esta passa então ao estado RX, onde 

continuará até que todos os bytes sejam recebidos. Caso não seja recebido nenhum byte 

durante um periodo de 20 ms, será considerado que a mensagem está incompleta e a sua 

receção será abortada, sendo enviado um sinal de RESEND. Caso seja recebido o último byte 

com sucesso, a RX_SM passará então ao estado RX_DONE, onde ficará até ser confirmado o 

seu checksum na próxima iteração do módulo NET Serial. 
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Figura 8 – Diagrama de estados da RX_SM do módulo NET Serial 

 

Se o checksum for inválido, considera-se que a mensagem foi corrompida durante o seu envio, 

e a receção será abortada (enviando-se um sinal RESEND). Por fim, se o seu checksum 

estiver correto, a mensagem será considerada válida e será colocada no buffer principal do 

módulo NET Serial, ativando-se a flag RX, que marca a receção de uma mensagem. O estado 

da RX_SM passará então a RX_FULL onde permanecerá até que a mensagem presente no 

buffer seja lida e a flag RX desativada. Quando isto acontecer, será gerado um sinal CTS, 

indicando ao dispositivo que está do outro lado que este poderá enviar a próxima mensagem. 

A laranja, podem ser observados o envio e receção dos sinais CTS e RESEND, sendo que na 

prática quem será responsável pelo seu envio será a TX_SM, que estará em constante 

interação com a RX_SM. Como se pode observar existem duas situações que ainda não foram 

descritas: 

 A primeira é a receção de sinais CTS e RESEND que ocorre no estado RX. Neste caso 

também o seu envio é iniciado com o byte que marca o início de uma mensagem 

(0xFE). O byte que se segue deverá então indicar se a mensagem é um CTS (0xF0) ou 

um RESEND (0xF9) e distingui-la de uma mensagem comum em que se estaria à 

espera de receber o tamanho da mensagem (0x06 a 0x14); 

 A segunda situação corresponde a um mecanismo que foi implementado para corrigir 

eventuais situações em que, por algum motivo, as máquinas de estados de ambos os 

lados do canal fiquem bloqueadas entrando-se numa situação de deadlock. Assim 
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optou-se por enviar um CTS a cada 2 segundos que passem sem que a RX_SM 

receba uma mensagem.  

 

Figura 9 – Diagrama de estados da TX_SM do módulo NET Serial 

 

Na figura 9 pode-se observar o funcionamento da TX_SM. Neste caso, o seu estado inicial 

também será o estado IDLE, onde esta estará parada à espera que seja iniciado o envio de um 

CTS ou RESEND (por parte da RX_SM) ou que seja iniciado o envio de uma mensagem (pelo 

módulo NET Serial). Tendo sido iniciado o processo de envio de uma mensagem, será enviado 

um byte inicial e a TX_SM passará ao estado TX, procedendo então ao envio dos bytes da 

mensagem um por um, até ter sido enviado o último byte. Uma vez terminado o envio da 

mensagem, passará ao estado TX_DONE, onde ficar à espera para saber se a mensagem foi 

recebida com sucesso (CTS), caso em que volta ao estado IDLE, ou não (RESEND), caso em 

que volta a repetir o processo de envio (até um máximo de 2 reenvios). 

É de notar que o envio de sinais CTS e RESEND pode ser feito tanto no estado IDLE como no 

estado TX_DONE, e que este não altera o estado da TX_SM. 

5.3 Módulo Gateway 

 

O módulo Gateway assume o papel do módulo MSG, na medida em que este torna-se o 

responsável por desencadear o envio de mensagens por parte dos módulos NET e NET Serial. 

Quando comparado ao módulo MSG, o seu papel é bastante mais simples, não sendo 

necessário processar as mensagens recebidas e construir mensagens para serem enviadas.   

Assim, o módulo gateway encarregar-se-á apenas de passar as mensagens recebidas do 

módulo NET para o módulo NET Serial, ou vice-versa.  
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Dito isto, também no Gateway foi necessário optar entre dar prioridade à receção de 

mensagens ou ao seu envio. Apesar de, à primeira vista, a decisão de dar prioridade às 

mensagens de resposta pode parecer bem, a verdade é que é impossível distinguir se uma 

mensagem é uma resposta ou não antes de esta ser recebida, sendo assim possível dar 

prioridade ao seu envio, mas não à sua receção.  

Neste caso, o facto de existirem dois módulos NET (NET e NET Serial) permitiu tomar uma 

decisão diferente da decisão tomada no caso do controlador, optando-se assim por basear as 

prioridades, não no tipo de mensagem, mas sim no sentido em que esta circula, garantindo que 

em momentos de grande fluxo o gateway assegura a comunicação em pelo menos um dos 

sentidos.  

Quanto ao sentido escolhido, deu-se prioridade ao sentido ascendente (dos controladores para 

a camada de supervisão), uma vez que: 

 O próprio gateway já dá prioridade às mensagens que circulam no sentido ascendente 

(respostas a GETS e SETS), pelo que dar prioridade às mensagens que circulam no 

sentido contrário seria contraprodutivo e poderia levar à obstrução temporária da rede. 

 Nos casos em que a comunicação num dos sentidos seja afetada e seja preciso 

acumular mensagens por enviar nalgum dos nós da rede, será preferível que estas 

sejam acumuladas num dos dispositivos de supervisão que, certamente, terá mais 

capacidade de memória do que o gateway ou os controladores.  

Desta forma, sempre que o módulo Gateway receber uma mensagem vinda do módulo NET, 

este deverá marcá-la como prioritária antes de a passar ao módulo NET Serial.  
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6 Implementação da Aplicação de Teste da DCN 
 

Após terem sido desenvolvidos os vários componentes da DCN faltou então existir uma forma 

de se testar o seu funcionamento.  

Apesar de se pretender que a comunicação com a DCN seja feita através das aplicações 

gateway e de existirem interfaces desenvolvidas para a camada de supervisão que permitem 

interação com esta, a verdade é que o desenvolvimento da camada de supervisão ainda é um 

trabalho em progresso, que se encontra fora do contexto deste trabalho. 

Assim, decidiu-se desenvolver uma aplicação que permitisse interagir diretamente com a DCN, 

de forma a que seja possível testar o seu funcionamento. À falta de um nome melhor, decidiu-

se designar esta aplicação por aplicação de teste da DCN. 

Do ponto de vista da DCN, esta aplicação assume o papel da aplicação gateway, possibilitando 

o envio e receção de mensagens entre o gateway e o computador através de um cabo USB. 

De facto, embora esta ignore todos os aspetos relacionados com a camada de supervisão, esta 

poderá ser considerada uma versão inicial de uma aplicação gateway que permita interagir 

com a DCN. 

Uma vez que a aplicação aborda certos aspetos que são específicos do sistema operativo 

utilizado, como por exemplo a gestão das entradas USB, esta foi desenvolvida tendo o sistema 

Linux em mente. A escolha do sistema utilizado baseou-se no facto de, até agora, o sistema 

Linux ter sido o sistema utilizado para desenvolver os vários componentes da DCN. Quanto à 

linguagem utilizada optou-se pela linguagem C, pelo mesmo motivo.  

No que toca ao funcionamento da aplicação, este é baseado na existência de duas threads 

(fios de execução que correm em paralelo), assumindo cada uma delas uma função específica: 

 A primeira thread é responsável pela comunicação série com o gateway; 

 A segunda thread é responsável pela interação com o utilizador. 

Abaixo segue-se a análise de cada uma delas. 

6.1 Comunicação Série 
 

No que toca à thread responsável pela comunicação série, esta pode ser comparada ao 

módulo NET Serial do gateway, sendo a diferença que enquanto o módulo NET Serial foi 

desenhado para correr no microcontrolador ATmega328p esta foi desenhada para correr num 

computador Linux. Na prática tanto a thread em questão como o módulo NET Serial foram 

desenhados para correrem em conjunto, estando o seu funcionamento fortemente interligado.  
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Por este motivo, também do lado do computador a comunicação série é controlada por duas 

máquinas de estado, sendo uma responsável pela receção de mensagens e a outra pelo envio. 

Estas foram desenhadas de forma a que o seu comportamento seja idêntico ao das máquinas 

de estado do módulo NET Serial pelo que também aqui serão designadas por RX_SM e 

TX_SM.  

Dito isto, apesar do comportamento ser semelhante de ambos os lados, as diferenças que 

existem ao nível dos sistemas utilizados tornam as implementações do lado do computador e 

do gateway bastante diferentes. Enquanto que o código do gateway foi desenvolvido com o 

intuito de ser o mais eficiente possível (dadas as limitações do sistema a que este está sujeito), 

do lado do computador o código foi desenvolvido procurando focar outros aspetos, tais como a 

organização e a simplicidade deste mesmo. 

Neste sentido, decidiu-se desenvolver cada uma das máquinas de estados de forma modular, 

estando a interação com cada uma destas restrita a um conjunto de funções. Assim cada 

função representará um acontecimento (input) que irá provocar uma reação na máquina de 

estados conforme o estado em que esta se encontra. Em contrapartida o seu valor de retorno 

será utilizado para transmitir informação úteis o para o exterior (output), que poderão ser 

utilizadas, por exemplo, para desencadear ações de uma máquina de estados para a outra.  

6.1.1 Receção de Mensagens 
 

Apesar se ter identificado a RX_SM como sendo responsável pela receção de mensagens e 

isto estar correto do lado do gateway, do lado do computador quem se encarrega da receção 

de mensagens é o próprio sistema operativo, acumulando todos os bytes que chegam através 

do canal de comunicação num buffer do sistema.  

O que se sucede a seguir é que, periodicamente, a aplicação de teste da DCN irá buscar os 

bytes presentes nesse buffer para os transmitir à RX_SM um byte de cada vez. Assim, a 

verdadeira função da RX_SM será a de processar e validar as mensagens depois de estas 

serem recebidas. 
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Figura 10 – Diagrama de estados da RX_SM da aplicação de teste da DCN 

 

De aí em diante, o comportamento da RX_SM é bastante semelhante ao da RX_SM do 

gateway, pelo que não será descrito em detalhe. É de notar apenas que: 

 O estado RX_FULL deixou de existir. Isto porque, uma vez que deixou de haver 

preocupações com tempo que a RX_SM pode ocupar o processador, a verificação do 

checksum das mensagens passou a ser feita ainda no estado RX, imediatamente após 

chegar o último byte; 

 A RX_SM passou a ser reiniciada externamente, ficando bloqueada no estado 

RX_DONE à espera que a aplicação de teste da DCN tome a iniciativa de ir buscar a 

mensagem recebida (devendo depois reiniciar a RX_SM); 

 Os outputs representados na figura 10 a laranja são sinais enviados para a aplicação 

de teste da DCN com o intuito de despoletar ações na TX_SM. 

6.1.2 Envio de Mensagens 

 

Devido à sua similaridade com o comportamento da TX_SM do gateway, o comportamento da 

TX_SM da aplicação de teste da DCN também não será descrito, notando-se apenas que: 

 O estado TX deixou de existir, passando o envio das mensagens byte a byte a ser feito 

pelo sistema operativo; 

 O reenvio de uma mensagem deixou de implicar o regresso ao estado IDLE, uma vez 

que a mensagem passou a poder ser enviada toda de uma só vez. Assim, se a TX_SM 
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estiver no estado TX_DONE e for recebido um RESEND esta irá enviar a mesma 

mensagem outra vez permanecendo no estado TX_DONE; 

 Os inputs a laranja (ver figura 11) representam ações desencadeadas pela aplicação 

de teste da DCN como resultado de um sinal enviado pela RX_SM. 

 

 

Figura 11 – Diagrama de estados da TX_SM da aplicação de teste da DCN 

 

Apesar de não ser indicado no diagrama de estados, a aplicação de teste da DCN dispõe ainda 

de uma fila de espera para as mensagens a enviar. Este é um mecanismo que não está 

presente do lado do gateway dadas as restrições do sistema, mas que se decidiu implementar 

do lado do computador. Assim, caso se tente enviar uma nova mensagem enquanto a TX_SM 

está à espera do CTS da mensagem anterior (TX_DONE), essa mensagem irá para a fila de 

espera em vez de ser descartada. Posteriormente, quando a TX_SM estiver livre (IDLE), a 

aplicação de teste da DCN encarregar-se-á de desencadear o envio das mensagens que 

estejam na fila de espera. 

6.2 Interação com o Utilizador 
 

Sendo esta aplicação desenvolvida para fins de teste, e não para uso corrente como parte do 

sistema DomoBus, decidiu-se que ser aceitável que a sua interação com o utilizador fosse feita 

através de uma linha de comandos. Assim, enquanto a primeira thread é responsável pela 

gestão do canal de comunicação, a segunda thread é responsável por verificar periodicamente 

se o utilizador digitou algum comando e, se for esse o caso, processar o comando em questão. 
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Figura 12 – Lista de comandos da aplicação de teste da DCN 

 

Como se pode observar na figura 12, cada comando é identificado por uma letra, que pode ser 

seguida por um número variável de parâmetros (valores numéricos). Através dos comandos 

existentes o utilizador será então capaz de enviar mensagens do tipo GET e SET para os 

vários controladores da DCN. 

Apesar de ser possível enviar-se mensagens únicas, considera-se mais útil gravar as 

mensagens que se pretende com frequência de forma a tornar mais fácil o seu futuro envio. 

Uma vez gravadas, mesmo que o utilizador feche a aplicação, estas serão armazenadas num 

ficheiro de texto, voltando a ser carregadas da próxima vez que o utilizador volte a utilizar a 

aplicação. 

Uma vez gravada a mensagem, esta pode ser enviada através do comando “m”, seguido pelo 

número da mensagem que se pretende enviar. Se a mensagem que se pretende enviar for um 

SET, poderá ainda fornecer-se um novo valor para substituir o valor gravado, desde que este 

seja compatível com o tipo de propriedade da mensagem (8 bits, 16 bits, 32 bits ou array). No 

caso de a mensagem ser do tipo array deverão ser fornecidos vários valores, correspondentes 

aos vários elementos da array.  

Na figura 13 é dado um exemplo da utilização da aplicação desenvolvida. Neste caso, é 

enviada uma mensagem GET com destino ao dispositivo 3 da primeira aplicação do 

controlador número 1, de forma a obter de volta o valor da propriedade 0 desse mesmo 

dispositivo. Como resposta ao GET enviado, é recebida uma mensagem a indicar que o valor 

dessa propriedade é 0.  
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Figura 13 – Exemplo do envio de mensagens através da aplicação de teste da DCN 

 

Uns segundos depois, é enviado uma mensagem SET para o mesmo dispositivo procurando 

alterar o valor dessa mesma propriedade para 255. Como resposta ao SET é recebida uma 

mensagem que indica que este chegou ao seu destino com sucesso, seguida por uma 

mensagem NOTIFY a informar que valor da propriedade foi alterado para 255. 

6.3 Depuração da DCN 
 

 

Figura 14 – Exemplo da utilização das funções de depuração da aplicação de teste da DCN 

 

De forma a facilitar a depuração da comunicação da DCN, o utilizador tem ainda a 

possibilidade de configurar a aplicação para mostrar mais ou menos informação sobre o 

processo de envio e receção das mensagens. Neste caso o utilizador pode escolher: 

 Desativar o processamento das mensagens e passar exibir as mensagens no seu 

formato original (hexadecimal); 
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 Ativar a exibição dos bytes de controlo (CTS e RESEND) que são utilizados na 

comunicação entre a aplicação e o gateway (e que normalmente não são exibidas); 

 Desativar os filtros de receção e de envio do gateway (que normalmente estão ativos). 

Na prática isto significa que o gateway irá deixar de excluir as mensagens cujo 

checksum esteja incorreto ou cujo tamanho esteja fora das dimensões previstas, 

permitindo assim que estas circulem livremente e que a  aplicação de testes da DCN 

possa receber (ou enviar) mensagens com erros. 

Por último, para além dos valores de retorno das funções da RX_SM e TX_SM permitirem 

desencadear ações de uma máquina de estados para a outra, estes podem também ser 

utilizados para detetar erros ou situações especiais no funcionamento das máquinas de 

estados. Assim, se algum destes casos for detetado durante o envio ou receção de uma 

mensagem, esta será marcada de forma a que, quando for exibida, essa informação seja 

transmitida para o utilizador.  

 

 

Figura 15 – Exemplo da receção de uma mensagem com um checksum inválido 

 

Na figura 14 é mostrado um caso em que a aplicação de teste da DCN recebeu uma 

mensagem que foi propositadamente corrompida. Neste caso é possível observar não só que a 

mensagem está identificada como tendo um checksum inválido, mas também que a mensagem 

em questão é recebida várias vezes, estando todas as instâncias da mensagem para além da 

primeira identificadas corretamente. 

As várias instâncias da mensagem recebidas correspondem são resultado dos mecanismos de 

reenvio (mencionados no capítulo 4.1) a funcionar. Assim pode observar-se um total de 9 

instâncias mesma mensagem, que correspondem à transmissão original da mensagem mais 2 

retransmissões (desencadeadas pelo módulo MSG) em que para cada transmissão da 

mensagem ocorre um envio mais 2 reenvios (desencadeadas pelo módulo NET).   
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7 Apps Implementadas 
 

Um componente importante do controlador que não foi mencionado no capítulo 4 foram as 

apps desenvolvidas com o objetivo de controlar os vários sensores e atuadores do sistema. 

Como já foi mencionado, existindo as aplicações, o utilizador poderá escolher aquelas que 

pretende correr em cada controlador, dependendo do tipo de dispositivos que pretenda que 

este controle. 

Para isto ser possível é necessário que cada aplicação implemente as seguintes funções: 

 Uma função init(): que deverá fazer a inicialização da aplicação e dos dispositivos 

controlados; 

 Uma função task(): cujo comportamento dependerá do tipo de dispositivo que se 

pretenda controlar: no caso dos atuadores deverá verificar se o valor de alguma das 

propriedades dos dispositivos sofreu alterações e atualizar o estado dos dispositivos; e 

no caso dos sensores deverá verificar se o estado de algum dos dispositivos sofreu 

alterações e atualizar as propriedades dos dispositivos; 

 E uma função process_property() para cada uma das propriedades da aplicação: 

onde “property“ deverá corresponder ao nome da propriedade em si. Estas serão 

chamadas automaticamente pelo módulo PROP quando for detetada uma mudança no 

valor de uma propriedade (resultante de um SET) e deverão definir a ação a realizar 

nesse caso (por exemplo, enviar uma mensagem de NOTIFY para a camada de 

supervisão). 

De forma a lidar com os principais tipos de sensores e atuadores, que se prevê existirem numa 

casa, foi desenvolvido um conjunto base de aplicações que se passará a descrever. 

7.1 App OUTP 
 

A app OUTP, cujo nome provém da palavra “output” será talvez a aplicação mais simples que 

se possa ter, e a primeira a ter sido desenvolvida. Esta aplicação, que foi desenvolvida tendo 

em mente o controlo de leds e outros atuadores similares, permite simplesmente ligar ou 

desligar um dispositivo (atuador).  

Para este efeito, considera-se que o dispositivo controlado possui apenas uma única 

propriedade de 8 bits, designada por “estado”. A atribuição do valor 0 à propriedade “estado” 

corresponde a desligar o dispositivo e atribuição de qualquer valor diferente de 0 corresponde 

ligar o dispositivo. 



 

57 

No contexto de uma casa inteligente, esta aplicação poderá ser utilizada para controlar 

atuadores simples, como por exemplo as lâmpadas da casa (recorrendo a um interruptor 

elétrico que permita controlar a passagem de corrente) . 

7.2 App LEDP 
 

A app LEDP, cujo nome provém de “led pulse” permite controlar o pulsar de um dispositivo 

(atuador). Esta foi desenvolvida para efeitos de depuração de forma a permitir a emissão de 

uma maior gama de sinais visuais. 

Para este efeito foi definida uma propriedade de 8 bits designada por “impulsos”, cujo valor 

numérico corresponde ao número de impulsos que se pretende que ocorram em sequência. 

Terminada a sequência de impulsos é feita uma pausa, após a qual a sequência se repete. O 

valor 255 é utilizado como um caso especial, causando um único impulso após o qual o valor 

da propriedade passa automaticamente a ser 0, que corresponde ao estado “desligado”. 

Apesar da utilidade da app LEDP numa casa inteligente não ser óbvia, considera-se que esta 

continua a ser útil para o desenvolvimento e teste do sistema, pelo que se optou por a manter. 

De facto, segundo a perspetiva do sistema DomoBus, quanto mais apps existirem com funções 

diferentes melhor, pois poderá sempre ser encontrado um uso para elas no futuro. 

7.3 App SWITCH 
 

A app SWITCH, como o nome indica, é uma app desenhada para lidar com interruptores. 

À semelhança das outras apps apresentadas até agora, esta assume que os dispositivos 

(sensores) controlados têm apenas uma propriedade de 8 bits, mais uma vez designada por 

“estado”. Pelo menos por agora, o utilizador terá de definir manualmente o tipo de cada 

interruptor antes de poder utilizar a aplicação, o que está longe de ser ideal, uma vez que 

implica editar a aplicação em si. 

Dito isto, um interruptor pode ser tratado como: 

 Um interruptor comum: que pode assumir os estados “on” (1) e “off” (0); 

 Ou um interruptor de pressão: que pode assumir os estados “short press” (2), “long 

press” (3), “long long press” (4) e “stop” (5). 

Independentemente do tipo do interruptor, sempre que ocorrer uma mudança no seu estado é 

enviado um NOTIFY para a camada de supervisão. No entanto, uma vez que a propriedade 

“estado” é definida como uma propriedade do tipo “ação” (ver capítulo 4.10), o valor desta não 

é utilizado para descrever o estado atual do dispositivo mas sim a última ação que tomou lugar.  
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Assim, no caso dos interruptores comuns: 

 O estado “off” (0) é utilizado para indicar que o interruptor foi desligado; 

 E o estado “on” (1) é utilizado para indicar que o interruptor foi ligado. 

Já no caso dos interruptores de pressão: 

 O estado “short press” (2) é utilizado para indicar que o interruptor foi premido por um 

período inferior a 1 segundo (o NOTIFY é enviado assim que o interruptor deixa de 

estar premido); 

 O estado “long press” (3) é utilizado para indicar que o interruptor está premido há 1 

segundo (o NOTIFY é enviado assim que o interruptor se mantenha premido durante 1 

segundo);  

 O estado “long long press” (4) é utilizado para indicar que interruptor está premido há 2 

ou mais segundos (é enviado um NOTIFY a cada segundo que o interruptor se 

mantenha premido); 

 E o estado “stop” (5) é utilizado para indicar que o interruptor deixou de ser premido (no 

caso do estado anterior ser um “long press” ou um “long long press”); 

No contexto de uma casa inteligente, esta aplicação poderá ser utilizada para controlar 

diversos tipos de interruptores e outros tipos de sensores, como por exemplo, sensores de 

movimento. 

7.4 App PWM 
 

A app PWM foi desenvolvida de forma a permitir o controle de leds ou lâmpadas que suportem 

Pulse Width Modulation (PWM). Neste contexto, o que o PWM faz, é variar sucessivamente o 

estado da lâmpada (on/off) de forma a obter diferentes níveis de intensidade entre o totalmente 

desligado e o totalmente aceso. 

Para este efeito foi definido que cada lâmpada/led terá associado uma propriedade de 8 bits 

designada por “intensidade”. Apesar de tanto a propriedade “intensidade” como a técnica PWM 

utilizada suportarem 256 valores distintos, optou-se por seguir uma abordagem diferente em 

que o utilizador apenas poderá fazer variar a intensidade num intervalo mais pequeno mas que, 

em contrapartida, garanta que qualquer variação de “intensidade” que ocorra corresponda a 

uma variação proporcional na intensidade da luz.  

Esta opção está relacionada com o facto de o olho humano ser capaz de detetar melhor a 

variação de intensidades da luz quando estas assumem valores baixos, do que quando estas 
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assumem valores altos. Por exemplo, utilizando 256 níveis de intensidade (de 0 a 255), 

duplicar a luz emitida por uma lâmpada cujo nível de intensidade seja 1 corresponde a um 

aumento de um nível, no entanto se o nível da intensidade for 16, duplicar a luz emitida por 

essa lâmpada corresponde a aumentar o seu nível de intensidade de 16 para 255. Desta forma 

considera-se que o olho humano deteta o aumento da “intensidade” segundo uma escala 

logarítmica, em que à medida que o nível de intensidade cresce, a diferença entre cada nível 

vai-se tornando cada vez mais impercetível. 

Assim, de forma a simplificar este processo, decidiu-se que a “intensidade” apenas assumirá 

valores entre 0 e 10 (correspondendo o 0 ao totalmente apagado e o 10 ao totalmente aceso), 

mas que a app PWM se irá encarregar de mapear os valores da intensidade segundo uma 

escala linear (em que o 2 corresponde ao dobro do 1, o 4 corresponde ao dobro do 2, etc.), de 

forma a que o utilizador não tenha de se preocupar com isso. Caso seja atribuído à 

“intensidade” um valor acima do intervalo expectável, este será tratado como se fosse um 10. 

Além disso decidiu-se também que sempre que se fizer variar o nível de intensidade de um 

dispositivo a mudança será feita de forma gradual (demorando 2 segundos para se ir do nível 0 

ao nível 10). Isto é possível utilizando os 256 graus de intensidade originais, que continuam a 

existir entre cada dois níveis de intensidade luminosa, mas que são escondidos do utilizador. 

Como resultado, o utilizador pode facilmente mudar entre os 11 níveis de intensidade que 

estão definidos, sem se notar uma mudança brusca na intensidade da luz. 

Infelizmente, segundo a configuração atual do controlador, apesar do Arduino Uno R3 dispor 

de 6 saídas que suportam PWM (pins 3, 5, 6, 9, 10 e 11), o número de dispositivos que a app 

PWM pode efetivamente controlar encontra-se bastante limitado. Isto deve-se não só ao facto 

de a utilização de PWM por hardware estar intrinsecamente ligada à utilização dos timers do 

sistema, o que entra em conflito com o módulo TIME impossibilitando o uso do pin 6, como 

também ao facto do hardware utilizado pelo módulo NET ocupar os pins 9, 10 e 11 para o 

envio e receção de mensagens. Assim, atualmente, a app PWM está limitada aos pins 3 e 5, 

podendo controlar no máximo dois dispositivos.  

No contexto de uma casa inteligente, a app PWM poderá ser utilizada para controlar lâmpadas 

que suportem diferentes níveis de intensidade utilizando PWM. 

7.5 App ANALOG 
 

A última app desenvolvida foi a app ANALOG, que foi criada com o intuito de permitir a 

utilização de vários tipos de sensores analógicos. Para este efeito foi definido que cada sensor 

terá associada uma propriedade chamada “valor”.  

Como é normal com os sensores analógicos o estado dos sensor é obtido através de um 

Analog-to-Digital Converter (ADC) que permite converter um sinal analógico para um valor 
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numérico. Neste caso, o microcontrolador ATmega328p possui um único ADC que permite a 

conversão dos valores detetados em diferentes pins. Assim, a cada iteração da app ANALOG, 

esta irá requisitar ao ADC a leitura do valor de um dispositivo diferente, percorrendo todos os 

dispositivos controlados por ordem, à semelhança das outras apps.  

Apesar do ADC presente no sistema permitir a conversão de valores com 10 bits de precisão, 

optou-se por definir a propriedade “valor” como uma propriedade de 8-bits. Isto que dizer que, 

apesar do ADC ler valores entre 0 e 1023 estes valores são convertidos para valores entre 0 e 

255 antes de serem guardados. No futuro, caso se detete a necessidade de uma maior 

precisão, isso poderá ser facilmente alcançado definindo-se a propriedade “valor” como uma 

propriedade de 16-bits. 

De forma a lidar com diferentes tipos de sensores definiu-se assim 2 modos de funcionamento 

diferentes para a app ANALOG que, à semelhança da app SWITCH podem ser atribuídos 

individualmente a cada sensor. Estes permitem, respetivamente: 

 Ler o estado de um sensor constantemente e reportar o seu valor quando ocorrer uma 

mudança; 

 Ler os vários estados de um sensor durante um determinado intervalo de tempo e 

reportar a média dos valores obtidos caso tenha ocorrido uma mudança. 

Assim, no contexto de uma casa inteligente, o primeiro modo poderá ser utilizado para 

controlar interruptores rotativo, e o segundo modo para controlar diversos tipos de sensores 

que permitam fazer medições do ambiente, como por exemplo sensores de temperatura ou de 

luminosidade. 
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8 Testes Realizados 
 

Terminado o desenvolvimento dos vários componentes da DCN foi montado um protótipo de 

pequena escala para efeitos de teste. Graças a este protótipo, composto por 3 controladores, 1 

gateway e a aplicação de testes desenvolvida, foi possível testar-se o funcionamento da DCN, 

tendo-se detetado alguns erros e comportamentos indesejados – tanto nos módulos que já 

existiam, como nos módulos que se desenvolveu. 

Corrigidas estas situações, foi então possível monitorizar o estado dos vários sensores e 

atuadores existentes, e interagir com estes através da aplicação de teste da DCN. Uma vez 

provado que o sistema funciona, decidiu-se então submetê-lo a diferentes cenários com o 

propósito de se descobrir os seus limites.  

8.1 Alcance e Tempos de Resposta 
 

O primeiro cenário que se concebeu teve como objetivo testar os tempos de resposta do 

sistema, que neste caso se considerou ser a diferença entre o tempo de envio de uma 

mensagem e o tempo de chegada da sua resposta. Para este efeito, optou-se por enviar 

mensagens para um dos controladores a partir do computador (aplicação de teste da DCN), 

passando estas pelo gateway em ambos os sentidos.  

De forma a tornar o teste mais interessante, procurou-se ainda por fazer variar a distância entre 

o gateway e o controlador, repetindo-se o mesmo cenário a 4 distâncias diferentes:  

 Dentro da mesma divisão, a aproximadamente 3 metros de distância e sem nenhuma 

obstrução entre o controlador e o gateway; 

 Em divisões diferentes, a aproximadamente 5 metros de distância, com 1 parede pelo 

meio; 

 Em divisões diferentes, a aproximadamente 8 metros de distância, com 2 paredes pelo 

meio; 

 E em divisões diferentes, a aproximadamente 10 metros de distância, com 3 paredes 

pelo meio. 

Para cada uma das distâncias, foram executadas 5 instâncias do mesmo teste em posições 

aproximadas. O teste consistiu em enviar-se sequencialmente 200 mensagens, com uma 

diferença de 0,2 segundos entre elas, e verificar quantas mensagens de resposta foram obtidas 

e qual o seu tempo de viagem.  
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No que toca às retransmissões, optou-se por não retransmitir nenhuma mensagem, de forma a 

garantir que apenas 200 mensagens foram enviadas. No entanto, os mecanismos de reenvios 

a nível da comunicação série (entre computador e o gateway) e a nível comunicação rádio 

(entre o gateway e o controlador) foram utilizados, tendo sido estabelecido um máximo de 2 

reenvios com 20 ms de intervalo, e de 15 reenvios com 1 ms de intervalo, respetivamente.  

 

Distância ~3m ~5m ~8m ~10m 

Tempo Mínimo 8,5 ms 8,5 ms 8,5 ms 9 ms 

Tempo Máximo 34,6 ms 39,1 ms 44 ms 45,6 ms 

Tempo Médio 10,5 ms 16,7 ms 19,7 ms 32,5 ms 

Nº Falhas 6 ~ 38 15 ~ 69 37 ~ 200* 114 ~ 200* 

Tabela 2 – Tempos de resposta da DCN a uma velocidade de transmissão de 1Mbps 

 
Como se pode observar na tabela 2, os resultados dos primeiros testes deixam algo a desejar, 

tendo sido detetada uma percentagem de erro entre os 3% e os 19% mesmo à distância mais 

pequena. Neste caso, o facto do número de erros aumentar com a distância, permitiu concluir 

que as falhas detetadas se encontram relacionadas com a comunicação rádio.  

Assim, decidiu-se alterar a velocidade de transmissão utilizada pelos módulos nRF24L01+ de 

1Mbps para 250Kbps, procurando alcançar-se um maior alcance. Quanto à potência dos 

módulos nRF24L01+ esta não sofreu alterações, uma vez que já se encontrava tão alta quanto 

possível. 

 

Distância ~3m ~5m ~8m ~10m 

Tempo Mínimo 8,3 ms 8,3 ms 8,3 ms 8,3 ms 

Tempo Máximo 12,4 ms 32,5 ms 42,5 ms 45,3 ms 

Tempo Médio 8,5 ms 9,6 ms 11,2 ms 13,9 ms 

Falhas 0 ~ 4 2 ~ 12 10 ~ 56 18 ~ 200* 

Tabela 3 – Tempos de resposta da DCN a uma velocidade de transmissão de 250Kbps 

A segunda vaga de testes, permitiu observar uma melhoria no número de erros e nos tempos 

de resposta obtidos. Neste caso, para a distância mais pequena, a percentagem de erro variou 

entre os 0% e os 2%, o que se considera significativamente melhor que os resultados obtidos 

anteriormente. 

Quanto aos tempos de resposta, estes variam entre os 8 ms e os 45 ms e, tal como o número 

de erros obtidos, aumentam conforme a distância e o número de obstáculos.  
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Um facto que se considera importante mencionar é que, à medida que se vai aumentando a 

distância, a qualidade da comunicação começa a tornar-se mais inconsistente. Quer se com 

isto dizer que, para condições semelhantes (mesma distância, mesmo número de obstáculos) a 

comunicação numa certa posição poderá ser boa, enquanto que a comunicação numa posição 

ligeiramente ao lado (~0,5m) poderá falhar completamente. Chegou-se então à conclusão que 

existem certos pontos da casa em que a comunicação rádio não é possível. Estes pontos – que 

se decidiu designar por deadzones – são a razão para alguns dos testes realizados terem uma 

percentagem de erro de 100% apesar de outros testes realizados à mesma distância terem 

percentagens de erro significativamente inferiores (como se pode observar nas tabelas 2 e 3).  

Por fim, foi ainda observado que a uma distância de 10m, a direção para que os módulos 

nRF24L01+ se encontravam virados começou a ter um impacto significativo nos resultados dos 

testes, fazendo efetivamente diferença entre se conseguir comunicar com o controlador ou não. 

Assim, considera-se que, pondo de parte as deadzones, o alcance útil dos módulos 

nRF24L01+ dentro de um contexto domótico há de estar perto dos 10m.  

Caso se deseje aumentar este alcance uma solução poderá passar pela utilização dos módulos 

nRF24L01L, cujo alcance deverá ser 10 vezes superior ao dos módulos nRF24L01+. Por outro 

lado, apesar de não ter sido testado, o aumento do número de reenvios a nível da 

comunicação rádio e do número de retransmissões a nível global do sistema (que foram 

desativadas durante os testes), deverá ter um impacto positivo no número de falhas detetadas. 

8.2 Ritmo de Transmissão 
 

Num segundo cenário, procurou-se testar qual o impacto que o ritmo de transmissão 

(mensagens por segundo) tem no número de erros que ocorrem em cada um dos canais.  

Neste caso, começou-se por enviar 25 mensagens por segundo e foi-se aumentando 

sucessivamente o número de mensagens enviadas. Para cada ritmo de transmissão, foram 

corridos novamente 5 testes, em cada qual foram enviadas 200 mensagens e foi contado o 

número de respostas que se obtiveram de volta. 

Neste caso, para se testar a comunicação do canal série as mensagens foram enviadas do 

computador para o gateway, tendo este sido alterado para enviar de volta as mensagens de 

resposta. Já no caso da comunicação rádio, as mensagens foram enviadas do gateway para o 

controlador, tendo sido o próprio gateway a gerar as mensagens enviadas, e não a aplicação 

de teste. 

As restantes configurações mantiveram-se as mesmas que no teste anterior, estando a fila de 

espera de envio da aplicação de teste da DCN configurada para armazenar um máximo de 5 

mensagens, os módulos nRF24L01+ configurados para funcionar a 250Kbps,  e o controlador e 

o gateway separados por uma distância de 3m, sem nenhum obstáculo entre eles. 
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Mensagens p/ 
segundo 

25 50 75 100 

Queued TX 0 0~2 2 ~ 127* 107* ~ 150* 

Falhas TX 0 0 0 ~ 119* 74* ~ 145* 

Falhas RX 0 0 0 0 ~ 7 

Tabela 4 – Número de falhas na comunicação série (prioridade ascendente). 

 
Como se pode observar na tabela 4, os primeiros sinais de problemas começam a surgir a 

partir das 50 mensagens por segundo. Neste caso, num dos testes foi possível observar que o 

envio de 2 mensagens não foi bem-sucedido uma vez que a TX_SM do lado do computador 

ainda se encontrava ocupada (à espera do sinal CTS relativo à última mensagem enviada). No 

entanto, essas mensagens foram colocadas na fila de espera e enviadas assim que possível, 

pelo que não foi perdida nenhuma mensagem. 

A partir das 75 mensagens por segundo, começou-se a detetar um problema diferente (que 

ocorria de forma ocasional mas cuja probabilidade de acontecer aumentava à medida que se o 

ritmo de transmissão subia) em que a perda de uma mensagem do computador para o gateway 

fazia com que a TX_SM do lado do computador ficasse bloqueada à espera de um CTS (que o 

gateway nunca chegava a enviar). Uma vez cheia a fila de espera, começava-se então a 

observar a perde de mensagens. Eventualmente, a situação era resolvida devido ao envio de 

um CTS periódico por parte do gateway, que foi implementado para prevenir situações 

similares, e ocorre de 2 em 2 segundos. 

Tendo em conta que em todos os testes realizados nunca foi detetado o envio de sinais 

RESEND, assumiu-se que o problema não estaria relacionado com a corrupção dos conteúdos 

da mensagem ou com a perda de bytes, mas sim com a perda total desta mesma (como 

resultado, por exemplo, de um conflito entre a receção e envio por parte do gateway). 

 

Mensagens p/ 
segundo 

25 50 75 100 

Queued TX 0 0 0 ~ 5 1 ~ 20 

Falhas TX 0 0 0 0 

Falhas RX 0 0 0 ~ 142* 121* ~ 189* 

Tabela 5 – Número de falhas na comunicação série (prioridade descendente). 

 

Invertendo-se o sentido das prioridades, verificou-se que a situação passou a ocorrer no 

sentido contrário, sendo o número de falhas observadas superior, uma vez que não existe 

nenhuma fila de espera do lado do gateway. Chegou-se então à conclusão que esta perda de 

mensagens é efetivamente resultado de situações em que o gateway tem de optar entre 
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receber ou enviar uma mensagem, não sendo capaz de lidar com ambas as coisas ao mesmo 

tempo.  

Retomando-se então as prioridades originais (sentido ascendente), optou-se por diminuir o 

tempo entre cada CTS periódico, numa tentativa de minimizar o tempo que a máquina de 

estados fica bloqueada e, consequentemente, o número total de mensagens perdidas. 

 
Mensagens 
p/ segundo 

50 100 150 200 250 350 500 1000 

100 ms 0 0 ~ 4 2 ~ 39 52 ~ 71 76 ~ 97 113 ~ 126 138 ~ 149 164 ~ 170 

50 ms 0  0 ~ 2 2 ~ 36 43 ~ 70 84 ~ 99 110 ~ 123 130 ~ 146 162 ~ 168 

10 ms* 0 0 ~ 1 1 ~ 8 40 ~ 53 65 ~ 73 83 ~ 110 117 ~ 133 147 ~ 162 

Tabela 6 – Número de falhas na comunicação série para diferentes intervalos entre CTSs 

 

Como esperado, quanto mais pequena a diferença entre o envio dos sinais CTS’s menor o 

número de falhas detetadas na comunicação. Dito isto, é preciso ter em conta que, a partir de 

certo ponto, a redução do intervalo entre os CTS’s torna-se incompatível com o mecanismo de 

reenvios existente – que recorre ao envio de sinais RESEND caso o intervalo entre os bytes de 

uma mensagem seja superior a 20 ms. Assim, considera-se que 50 ms será provavelmente o 

valor mais baixo que se poderá utilizar se se quiser manter esse mecanismo ativo. 

 
Mensagens 
p/ segundo 

50 100 150 200 250 350 500 1000 

Falhas 0 0 ~ 1 0 ~ 4 28 ~ 53 64 ~ 81 101 ~ 106 132 ~ 137 0* 

Tabela 7 – Número de falhas na comunicação rádio. 

 

Como se pode observar na tabela 6, os testes da comunicação rádio revelaram-se bastante 

mais simples, tendo os primeiros sinais de falhas sido detetados a partir das 100 mensagens 

por segundo, e aumentando com o ritmo de transmissão a partir daí. Um caso particular é que 

a 1000 mensagens por segundo (o que corresponde a 1 ms entre cada mensagem) a 

comunicação por rádio atinge o seu limite e deixam de ser recebidas mensagens com sucesso. 

Terminando-se este segundo cenário de testes, chegou-se à conclusão que, entre os dois 

canais, o canal série poderá será o eventual bottleneck a nível da comunicação na DCN. No 

entanto, com as configurações certas, é possível garantir que pelo menos até um ritmo de 100 

mensagens por segundo a probabilidade de se perderem mensagens devido ao “choque” de 

mensagens é muito baixa. 
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9 Limitações do Sistema 
 

Apesar de ao longo deste documento terem sido mencionadas algumas das atuais limitações 

do sistema DomoBus, existem outras, seja relacionadas com a sua implementação atual 

(protótipo) ou com o seu desenho, que não se teve oportunidade de mencionar. Como tal, 

estas serão abordadas neste capítulo.  

9.1 Recuperação de Falhas 
 

Um cenário que se considerou durante o desenvolvimento da DCN foi o cenário em que ocorre 

uma falha no sistema elétrico da casa (assumindo que todos os dispositivos estão ligados à 

corrente). Neste caso, uma vez reiniciado o sistema, seria interessante que os dispositivos 

voltassem a assumir o seu estado anterior. No entanto, da forma que o sistema foi desenhado, 

uma falha de energia resulta na perda de toda a informação existente sobre os dispositivos.  

Enquanto este é um problema relativamente fácil de abordar para a maioria dos sensores, seja 

porque que o estado é mantido durante a falha (interruptores comuns) ou simplesmente porque 

se considera o estado atual mais importante que o estado anterior (sensores de presença, 

temperatura, etc.), no caso dos atuadores, recuperar seu estado pode ser mais difícil. 

Aqui, a decisão tomada é que os atuadores deverão ser sempre inicializados num estado 

“seguro” – que normalmente corresponderá a um estado “desligado” – e que deverá ser feita 

uma leitura do seu estado durante o seu processo de inicialização do sistema de forma a 

descobrir o seu estado inicial. Estas duas medidas deverão ser suficientes para recuperar o 

estado original da maior parte dos dispositivos. 

Note-se que, uma vez feita a leitura inicial dos sensores, estes deverão reportar o seu estado à 

camada de supervisão, acionando eventuais regras que estivessem ativas anteriormente. 

Assim, imaginando o caso em que o estado de uma lâmpada é definido pelo estado de um 

interruptor comum, uma vez reinicializado o sistema é recuperado o estado do interruptor e é 

enviada uma mensagem para a camada de supervisão, que como resultado colocará a 

lâmpada no seu estado original (assumindo que o estado do interruptor se mantem o mesmo). 

A exceção serão os atuadores que dependem de ações em vez de estados. Imaginando o 

mesmo cenário utilizando-se antes um interruptor de pressão, que permite ligar a lâmpada 

pressionando-o uma primeira vez e desligá-la pressionando-o uma segunda vez, neste caso, 

quando for reinicializado o sistema será possível detetar se o interruptor está pressionado ou 

não mas essa informação nada nos dirá sobre o estado original da lâmpada.   
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Conclui-se assim que a resolução deste problema passará muito provavelmente pela utilização 

de algum tipo de memória persistente. No entanto, pelo menos por agora, este não é um 

problema que se pretenda abordar, pelo que poderá continuará a ser uma limitação do sistema 

DomoBus. 

9.2 Configuração do Controlador 
 

Apesar de não ter sido mencionado no capítulo 4.10, existem ainda algumas situações que 

obrigam o utilizador a editar manualmente os ficheiros do controlador: 

 A primeira é o facto de não existir uma forma fácil do utilizador definir os pins que cada 

app utiliza. Desta forma, sempre que o utilizador pretender mudar os pins utilizados por 

cada app terá de editar manualmente cada uma das aplicações. 

 A segunda é o facto de alguns ficheiros (relacionados com a utilização de timers e com 

as chamadas às funções task() e init()) ainda não serem geradas automaticamente 

pela ferramenta CM_Config, obrigando o utilizador a editá-los manualmente sempre 

que quiser alterar as apps que estão a correr no controlador.  

Idealmente, para além da ferramenta CM_Config passar a gerar esses ficheiros 

automaticamente, no mesmo ficheiro de texto em que são definidas as propriedades de cada 

aplicação, deveria passar também a ser possível definir-se quais os pins utilizados por cada 

aplicação e se essa aplicação irá recorrer ao uso de timers ou não. 

Enquanto este problema não for resolvido esta pode ser considerada uma limitação temporária 

do sistema DomoBus, ao nível da DomoBus Control Network. 

9.3 Acesso à EEPROM do Controlador 
 

De forma a lidar com as restrições de espaço do controlador, uma das decisões que se tomou 

durante o seu desenvolvimento foi a de guardar certas constantes diretamente na EEPROM 

deste mesmo. Neste caso, optou-se por se passar a guardar na EEPROM alguns templates 

das mensagens que o controlador envia durante o seu funcionamento. Desta forma, em vez do 

módulo MSG ter de construir as mensagens do zero sempre que for necessário enviar uma 

nova mensagem, este vai buscar o template da mensagem à EEPROM (recorrendo ao módulo 

EEP) e altera apenas os campos necessários. Assim, não só é agilizado o processo de criação 

de mensagens como é reduzido o número de constantes presentes no código do controlador.  

Como consequência desta decisão, de forma ao controlador funcionar corretamente, passou a 

ser necessária a presença dos templates das mensagens na sua EEPROM. Infelizmente, o 

bootloader do Arduino Uno R3, que é o software que permite a programação do Arduino 

através do cabo USB, não permite escrever na memória deste mesmo. A solução que foi 
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encontrada para resolver este problema, sem envolver a substituição do bootloader original, foi 

escrever os dados na EEPROM a partir do próprio Arduino, utilizando código C desenhado 

para esse efeito. 

Em contrapartida, antes do utilizador carregar o software do controlador para o Arduino pela 

primeira vez, será obrigado a carregar antes essa tal ferramenta que se encarregará de copiar 

os templates das mensagens para a EEPROM do Arduino. Das vezes seguintes, isso já não 

será necessário, uma vez que, desde que não sejam feitas alterações à EEPROM, os 

templates das mensagens continuarão guardados nesta mesma.    

Ao contrário das restrições anteriores, que são limitações do sistema DomoBus em si, esta 

restrição pode ser considerada uma restrição de especifica do Arduino Uno R3. No entanto, 

devido ao pouco impacto que tem para o utilizador, considera-se a solução atual boa o 

suficiente, pelo que esta limitação continuará a estar presente num futuro próximo. 
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10 Conclusão 
 

Chegando-se ao fim deste trabalho, considera-se que a criação de um protótipo funcional da 

DomoBus Control Network foi bem-sucedida, permitindo provar que as abordagens das 

soluções que existem atualmente no mercado não são as únicas abordagens possíveis. 

Quanto aos testes realizados, estes permitiram conhecer-se melhor os limites da solução atual, 

dando a antever algumas áreas onde poderão vir a ser feitas melhorias. Um exemplo disto 

seria a implementação de um mecanismo de controlo de fluxo capaz de se adaptar ao tráfego 

de mensagens da rede, e um outro seria a implementação de filas de espera a nível do 

controlador e do gateway, sendo nesse caso necessário estudar o impacto que isso teria na 

memória desses dispositivos. 

Isto dito, no que toca a possíveis melhorias para a DCN, considera-se que a prioridade não se 

encontra a nível da comunicação, mas sim a nível da instalação/configuração do sistema. 

Neste ponto, seria interessante ver o sistema DomoBus a seguir o exemplo das soluções DIY 

estudadas, na medida em que estas procuram tornar o processo de instalação do sistema tão 

simples quanto possível, sem reduzir a liberdade do utilizador. 

De facto, se se tivesse tido mais tempo, considera-se que teria sido interessante explorar 

melhor o potencial da ferramenta CM_Config, com o intuito de se desenvolver uma ferramenta 

única que permitisse automatizar todo o processo de instalação e configuração do controlador 

DomoBus. Idealmente isto incluiria não só a definição das propriedades dos sensores e 

atuadores, mas também a escrita na EEPROM das mensagens que o controlador irá utilizar e o 

carregamento e configuração das aplicações escolhidas, deixando assim o utilizador de fazer 

estes passos manualmente. 

Independentemente da facilidade de instalação, considera-se que a solução desenvolvida será 

suficiente para a utilização do sistema DomoBus em pequena e média escala, o que é mais 

que suficiente para efeitos de desenvolvimento da camada de supervisão, onde ainda existem 

vários componentes por desenvolver. 

Assim, apesar de se dar ter dado um grande passo a nível da camada de controlo, considera-

se que o sistema DomoBus continua a ter muito espaço por onde crescer, especialmente ao 

nível da camada de supervisão, onde existem inúmeras abordagens distintas que se poderá 

optar por explorar. 
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