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RESUMO

Esta tese propõe um algoritmo denominado ADAP−RSSF para manutenção de
topologia de Redes de Sensores Sem Fio para Aplicações com Modelo de Entrega
de Dados Hı́brida, com o objetivo de garantir que eventos como falhas e inserção
de novos nós não interfiram no funcionamento da rede. O algoritmo proposto uti-
liza uma Tabela de Decisão Adaptativa com algumas modificações, para realizar
a reconstrução da topologia sempre que necessário. Além disso, é apresentada
a formalização de grafos dinâmicos, baseada na definição de Dispositivos Adap-
tativos; eles são utilizados para mostrar graficamente as diversas mudanças que
podem ocorrer na topologia da rede. A utilização de Tecnologia Adaptativa é
importante para garantir que mudanças e eventos não previstos possam ser in-
corporados de maneira automática, sem que haja necessidade de interação com o
usuário após a configuração inicial da tabela, pois nem sempre isto é posśıvel em
uma Rede de Sensores Sem Fio. Dessa forma, sempre que um ou mais eventos
que possam causar mudanças na rede são detectados, é realizada uma busca na
Tabela de Decisão Adaptativa e, caso não exista nenhuma regra que trate aquele
evento espećıfico, uma nova regra é criada usando a camada adaptativa da ta-
bela. A solução proposta nesta tese mostra uma possibilidade de aplicação da
Tecnologia Adaptativa em Redes de Sensores Sem Fio. Uma outra contribuição
deste trabalho é a possibilidade de modificação no comportamento do algoritmo
de forma que não somente os eventos e regras pré-estabelecidos sejam conside-
rados na manutenção da topologia, de tal forma que a incorporação de novas
informações sobre mudanças na topologia e funcionamento da rede seja posśıvel
sempre que necessário. Por fim, são apresentados o funcionamento do algoritmo,
uma breve análise baseada em hop counts e considerações sobre uma posśıvel
simulação. Esta análise mostrou que o algoritmo apresenta um hop count inferior
ou igual a algoritmos como o REMUDA e MULTI.

Palavras Chave: Redes e Comunicação de Dados; Sensor; Adaptação; Tecno-
logia.



ABSTRACT

An algorithm named ADAP−RSSF is proposed to solve Wireless Sensor Network
for Applications with Hybrid Data Delivery Model topology maintenance prob-
lems, guaranteeing that network operation will not be interfered by node faults
or insertion of new nodes. The proposed algorithm uses a modified Adaptive De-
cision Table to rebuild network topology as needed. Besides, based on adaptive
device definition, the description of dynamic graphs is also presented to use these
devices to graphically represent a Wireless Sensor Network topology. The use of
Adaptive Technology is important to guarantee that unforeseeable changes and
events may be incorporated with no user interaction. Thus, every time an event
that may change network topology is detected, a search on the Adaptive Table
is executed and, if no results are found, the adaptive layer accounts for a new
rule creation. The solution described here shows the applicability of Adaptive
Technology in Wireless Sensor Networks. Another contribution is the algorithm
behavior modification in such a way that not only are previous events and rules
used in topology rebuilding, but new rules and criteria may be incorporated as
needed. The algorithm operation, a brief analysis based on hop count and a pos-
sible simulation considerations are also presented. This analysis showed that the
proposed algorithm presents a hop count less or equal other algorithms, such as,
REMUDA and MULTI.

Keyords: Data and Communication Network; Sensor; Adaptation; Technol-
ogy
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Posśıveis Pais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

10 Um exemplo de configuração de regras de uma TDA. . . . . . . . 55
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1 Introdução

Devido à evolução de diversas áreas, em especial comunicação sem fio, micropro-

cessadores e dispositivos eletromecânicos, a tecnologia de Redes de Sensores Sem

Fio (RSSF) se tornou viável, possibilitando que pequenos dispositivos, dispos-

tos em uma área a ser monitorada, pudessem reproduzir, por meio de sensoria-

mento, processamento e comunicação com outros nós, fenômenos f́ısicos com mais

acurácia (CULLER; ESTRIN; SRIVASTAVA, 2004). Uma RSSF é composta por di-

versos módulos distribúıdos, denominados nós sensores, que possuem capacidade

de sensoriamento, processamento e comunicação (AKYILDZ et al., 2002). Diver-

sas aplicações para RSSF estão surgindo, em áreas como medicina, agricultura,

controle de ambientes, militar, entre outras (BARONTI et al., 2007).

Como os nós sensores possuem dimensões pequenas, em geral, apresentam

limitação em relação à capacidade de processamento, armazenamento, de energia

e de alcance do seu rádio de comunicação. Conseqüentemente, os nós senso-

res devem ser agrupados para executarem tarefas de maneira colaborativa, pois

individualmente não são muito eficazes para executar o sensoriamento de uma

região.

Além disso, uma das caracteŕısticas essenciais em uma RSSF é a capacidade

de auto-organização dos nós sensores com a finalidade de estabelecer e/ou manter

a comunicação da rede. Dessa forma, ao serem espalhados em grandes quantida-

des em uma área de monitoramento, os nós sensores devem se organizar automa-

ticamente, para que seja estabelecida a comunicação entre os diversos dispositivos

da rede (BARONTI et al., 2007). É importante ressaltar que a auto-organização é

necessária, não somente no instante em que a rede está sendo criada, mas também

na manutenção da rede, devido a posśıveis mudanças em decorrência de falhas e

inserção de novos nós sensores.

Com a finalidade de manter o funcionamento da rede e economizar recursos,

especialmente a energia, a utilização de mecanismos para manutenção e prevenção

a falhas são extremamente importantes em protocolos de comunicação para RSSF.

Dessa forma, diversos mecanismos e protocolos têm sido propostos, tais como,
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SPIN (HEINZELMAN; KULIK; BALAKRISHNAN, 1999), Directed Diffusion (INTA-

NAGONWIWAT; GOVINDAN; ESTRIN, 2000), LEACH (HEINZELMAN; CHANDRA-

KASAN; BALAKRISHNAN, 2000), MULTI (FIGUEIREDO; NAKAMURA; LOUREIRO,

2004), REMUDA (SUN; YAN; BI, 2006), SSR (BABBITT et al., 2008), protocolos

baseados na aplicação (AMATO; CARUSO; CHESSA, 2009) e outros.

Muitos dos algoritmos propostos foram desenvolvidos inicialmente para serem

utilizados em qualquer RSSF, independente da aplicação ou do tipo de tráfego

da rede. Entretanto, de acordo com Akkaya e Younis (2005), o comportamento e

o desempenho dos algoritmos de roteamento podem ser diferentes de acordo com

a aplicação e do tipos de tráfego gerado na rede. Além disso, Ramasubramanian,

Haas e Sirer (2003) afirmam que um desafio em redes ad hoc de um modo geral

é o desenvolvimento de protocolos que adaptam seu comportamento a mudanças

que possam ocorrer na rede. Dessa forma, algoritmos que se adaptam ao compor-

tamento da aplicação passaram a ser desenvolvidos como o SPIN (HEINZELMAN;

KULIK; BALAKRISHNAN, 1999), o LEACH (HEINZELMAN; CHANDRAKASAN; BA-

LAKRISHNAN, 2000), MULTI (FIGUEIREDO; NAKAMURA; LOUREIRO, 2004) e ou-

tros. Entretanto, protocolos como o SPIN e o LEACH dependem da aplicação

modelar seu funcionamento, por meio da criação de mecanismos espećıficos como

formato de dados próprios na aplicação. Já o MULTI apenas alternam a utilização

de dois protocolos já estabelecidos

Devido a estas restrições diversos mecanismos como escolha de caminhos,

descoberta de vizinhos, tolerância a falhas, roteamento e controle de topologia

têm surgido para melhorar o funcionamento de mecanismos de comunicação para

RSSF com o objetivo de maximizar o tempo de vida da rede (MAO; HOU, 2007;

DRESSLER, 2008; MOUSTAPHA; SELMIC, 2008; ANASTASI et al., 2009; KOHVAKKA

et al., 2009; HE; LEE; GUAN, 2009; MARKHAM; TRIGONI, 2010; MIN et al., 2010;

LUNG; ZHOU, 2010; GHICA et al., 2010).

Devido a comportamentos diferentes dos protocolos de comunicação, passou-

se a classificá-los de acordo com o tipo de tráfego na rede e também de acordo

com o funcionamento da aplicação (TILAK; ABU-GHAZALEH; HEINZELMAN, 2002;

AKKAYA; YOUNIS, 2005). As aplicações possuem basicamente dados cont́ınuos,

dados solicitados pela aplicação quando necessário (baseados em eventos ou no

observador) e dados h́ıbridos, quando mais de um tipo é posśıvel. Do ponto

de vista do fluxo de dados, o mesmo pode ser por meio de flooding, unicast ou

multicast.

Neste sentido, para mecanismos que funcionem de maneira h́ıbrida são ne-
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cessários mecanismos e funcionamentos que se configurem automaticamente de

acordo com as ocorrências e eventos da RSSF no momento. Uma das alternativas

neste sentido pode ser a Tecnologia Adaptativa, cujos dispositivos adaptativos

são capazes de mudar seu comportamento em resposta a est́ımulos de entrada

sem a necessidade de ações de agentes externos (NETO, 2001). É importante ob-

servar que estas mudanças são posśıveis após a configuração das regras iniciais de

tais dispositivos.

O primeiro dispositivo e o mais conhecido definido foi o Autômato Adaptativo

proposto por Neto (2001) e uma das principais aplicações de TA é o processa-

mento de linguagens, como apresentado em (RICCHETTI, 2005; MATSUNO, 2006;

MORAES, 2006; DOI, 2007; FREITAS, 2008; SHIBATA, 2008; PELEGRINI, 2009;

JUNIOR, 2009; CHAER, 2010).

Entretanto, devido a sua capacidade de processamento e a possibilidade

de mudança de comportamento de maneira automática, a TA vem sendo cada

vez mais utilizada em outras áreas como Biotecnologia (PISTORI; SOUZA, 2010),

Robótica (SOUSA, 2006), Reconhecimento de Padrões (PEDRUZZI; JR.; NETO,

2009; TCHEMRA; CAMARGO, 2009; GANZELI et al., 2010; CAMARGO; RAUNHEITTE,

2010), Tomadas de Decisão em Empresas (TCHEMRA, 2009), Tráfego de Véıculos

(KOMORI et al., 2009; FERREIRA; AFFONSO; SASSI, 2010), dentre outras.

Na área de RSSFs, em muitas aplicações não é posśıvel que se tenha acesso

à rede mesmo quando ocorram mudanças e a necessidade de mecanismos au-

tomáticos é inerente ao comportamento da rede, o que faz com que a utilização

de TA passe a se tornar uma alternativa no mapeamento do comportamento da

rede.

Assim, sempre que mudanças nos eventos e no comportamento da RSSF ocor-

ram, decisões podem ser tomados no sentido de manter a conectividade e evitar

que a comunicação na rede apresente falhas. Dentre os dispositivos de tomada de

decisão podem ser citadas as Tabelas de Decisão Adaptativas (TDA) e Tabelas de

Decisão Adaptativas Estendidas (TDAE), propostas por Neto (2001) e Tchemra

(2009), respectivamente.

1.1 Objetivos

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo principal o desenvolvimento de

um algoritmo para roteamento e manutenção da comunicação em uma Rede de

Sensores Sem fio (RSSF) com tipo de tráfego h́ıbrido que possa se adaptar ao
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comportamento da rede por meio da utilização de Tabela de Decisão Adaptativa

(TDA) e Grafos Dinâmicos, visando manter a conectividade da rede mesmo que

falhas ou eventos não previstos ocorram.

A ideia principal do trabalho é utilizar uma Tabela de Decisão Adaptativa

(TDA) para garantir que as mudanças na rede, possam ser detectadas e corri-

gidas, além de possibilitar que situações não previstas possam ser tratadas de

maneira adaptativa através de criação de novos regras, sem que haja intervenção

do usuário. É importante ressaltar que as regras iniciais da TDA devem ser con-

figuradas pelo usuário e que o algoritmo não contempla mecanismos de detecção

de falhas, nem mecanismos para modelagem do consumo de energia da RSSF.

Ao contrário da maioria dos protocolos de comunicação dinâmicos, além de

permitir mudanças na topologia da rede, por meio de funcionamento já conhecido,

este trabalho propõe um algoritmo que permite que mudanças e eventos não

previstos possam ser tratados por meio de inserção de novas regras utilizando

Tabelas de Decisão Adaptativas.

Para alcançar tais objetivos foi necessário o estudo sobre os principais aspec-

tos relacionados à RSSF, bem como sua arquitetura de comunicação, protocolos

existentes, posśıveis aplicações, formas de comunicação, com a identificação dos

principais fatores que podem influenciar no funcionamento e, especialmente, na

comunicação entre os diversos dispositivos que compõem uma RSSF.

Além disso, como o trabalho foi baseado na aplicação da Tecnologia Adapta-

tiva (TA), também se fez necessário o estudo detalhado dos dispositivos adapta-

tivos, conhecendo bem o seu funcionamento, posśıveis operações e aplicabilidade.

1.2 Justificativa

A tecnologia de Redes de Sensores Sem Fio foi apontada como uma das dez tec-

nologias emergentes que podem mudar o modo de vida das pessoas, incluindo a

computação, medicina, e outras áreas, segundo a revista MIT Enterprize Tech-

nology Review (MIT, 2007). Neste sentido, a cada ano que passa, surgem novas

aplicações (ARDIZZONE et al., 2005; FERNÁNDEZ-LUQUE et al., 2006; AZIZ et al.,

2007; WARK et al., 2007; ZERGER et al., 2010) que utilizam RSSF para obter resul-

tados com maior acurácia e, em alguns casos, resultados que antes era imposśıveis

ou muito dif́ıceis de serem obtidos devido à dificuldade de acesso ao local a ser

monitorado.

Entretanto, devido ao tamanho reduzido dos nós sensores, existem limitações
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de processamento, armazenamento e comunicação. Além disso, na transmissão

de dados em uma RSSF, ao contrário do que acontece nas redes tradicionais,

além de se preocupar com o envio de informações, os protocolos de comunicação

devem levar em consideração também o consumo de energia, já que na maioria das

vezes os nós sensores são alimentados por baterias, que possuem carga limitada

(CULLER; ESTRIN; SRIVASTAVA, 2004).

Outra caracteŕıstica que deve ser levada em consideração em uma RSSF é a

capacidade de auto-organização. Dessa forma, ao serem espalhados em grandes

quantidades em uma área de monitoramento, os nós sensores devem se organizar

automaticamente, para que seja estabelecida a comunicação entre os diversos

dispositivos da rede (BARONTI et al., 2007). É importante ressaltar que a auto-

organização é necessária, não somente no instante em que a rede está sendo criada,

mas também na manutenção da rede, devido a posśıveis mudanças em decorrência

de falhas e inserção de novos nós sensores.

Por estas razões, o desenvolvimento de algoritmos para comunicação em RSSF

é um dos aspectos de bastante relevância para a área de RSSF. Dentre os prin-

cipais problemas relacionados à comunicação, podem ser citados: manutenção

de topologia em RSSF, cobertura da área a ser monitorada e redução de falhas,

dentre outros. Neste sentido, a adoção de mecanismos para manutenção e pre-

venção a falhas são extremamente importantes em algoritmos de comunicação

para RSSF. Como a topologia de uma RSSF costuma ser dinâmica e pode ser

modelada em uma árvore ou grafo, a Tecnologia Adaptativa se mostra bastante

favorável para ser aplicada, possibilitando que as mudanças ocorridas na rede pos-

sam ser mapeadas em dispositivos adaptativos, conforme proposta apresentada

em (GONDA et al., 2009; GONDA; CUGNASCA; NETO, 2010).

1.3 Organização do Texto

O restante do texto está organizado da seguinte forma. No Caṕıtulo 2, são ape-

sentados os aspectos relacionados à tecnologia de Redes de Sensores Sem Fio,

bem como caracteŕısticas relacionadas ao controle e manutenção da topologia;

no Caṕıtulo 3, são mostradas as definições de dispositivos adaptativos, grafos

dinâmicos, tabela de decisão adaptativa e tabela de decisão adaptativa estendida;

a integração entre as áreas de Redes de Sensores Sem Fio e Tecnologia Adaptativa

é mostrada no Caṕıtulo 4, no qual é proposto um algoritmo para manutenção de

topologia de Redes de Sensores Sem Fio usando Tabela de Decisão Adaptativa

Estendida, com a finalidade de garantir que novas regras critérios possam ser
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incorporados sempre que eventos não previstos ocorram. Por fim, no Caṕıtulo

5 são apresentadas as contribuições desta tese e propostas de continuidade do

trabalho.
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2 Redes de Sensores Sem Fio

Conforme apresentado no Caṕıtulo 1, o uso de Redes de Sensores Sem Fio (RSSF)

está se tornando cada vez mais freqüente em diversas aplicações e os avanços

tecnológicos têm permitido que dispositivos cada vez menores com capacidade

de sensoriamento, processamento e comunicação possam ser constrúıdos com a

finalidade de monitoramento.

Em geral, os recursos dos nós sensores são limitados, ou seja, os nós senso-

res possuem restrição no processamento e no armazenamento, além de possúırem

largura de banda restrita na comunicação. Conseqüentemente, os nós sensores

devem ser agrupados para executarem tarefas de maneira colaborativa, pois in-

dividualmente não são muito eficazes. Dessa forma, podem ser obtidas diversas

informações a respeito de fenômenos f́ısicos dos ambientes a serem monitorados.

Ao serem despejados em grandes quantidades em uma área de monitoramento, os

nós sensores podem se organizar automaticamente, para que seja formada uma

rede do tipo ad hoc para que seja posśıvel a comunicação entre os diversos dis-

positivos da rede (BARONTI et al., 2007). A comunicação entre os nós sensores

e usuários remotos é realizada por meio de um nó sensor especial, denominado

de sorvedouro (sink node). Assim, um usuário remoto pode enviar comandos e

receber dados da RSSF por meio deste nó.

Este caṕıtulo está organizado da seguinte forma: a Seção 2.1 apresenta ini-

cialmente caracteŕısticas gerais relacionadas às RSSFs; na Seções 2.3 e 2.4 são

apresentadas algumas aplicações nas quais vem se destacando o uso de RSSF e

uma breve descrição do problema de consumo de energia, respectivamente. Na

Seção 2.7 são apresentados alguns algoritmos para roteamento em RSSF. Por

fim, na Seção 2.5 são apresentados aspectos e algumas abordagens relacionadas

ao controle de topologia.
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2.1 Principais Caracteŕısticas das Redes de Sen-

sores Sem Fio

As RSSFs são redes compostas de uma grande quantidade de dispositivos co-

nectados por meio de uma comunicação sem fio do tipo ad hoc, ou seja, não

necessitam da existência de uma infra-estrutura de comunicação previamente es-

tabelecida. Em uma rede ad hoc, os dispositivos trocam dados diretamente entre

si, ao contrário do que acontece nas redes de dados tradicionais, como a Internet,

por exemplo, na qual dispositivos dedicados de roteamento devem ser utilizados

para garantir a comunicação.

Entretanto, o que diferencia uma RSSF de uma rede móvel ad hoc é que os

elementos computacionais que compõem a rede móvel provêem um suporte para

comunicação entre os diversos dispositivos, que podem executar tarefas distintas,

enquanto em uma RSSF a execução de tarefas depende de todos os nós sensores,

que atuam de maneira colaborativa na execução de cada tarefa, sendo que todos

os nós são alocados para executarem a mesma tarefa (LOUREIRO et al., 2003).

Para que isso seja posśıvel, as RSSFs utilizam, em geral, uma comunicação

multihop, que prevê que as informações possam passar por um ou mais nós inter-

mediários até chegarem ao destino. Este tipo de comunicação é apresentado na

Figura 1.

Figura 1: Exemplo de comunicação multihop.

Além disso, na maioria das aplicações, os nós sensores devem funcionar por

longos peŕıodos de tempo e, como em geral a energia dos nós sensores advém de

pequenas baterias, existe limitação na disponibilidade da mesma, o que dificulta

também o desenvolvimento de protocolos de comunicação para RSSF, que de-

vem se preocupar não somente com a transferência de dados, mas também com

a minimização do consumo de energia ao executar operações de envio e recebi-

mento de dados. Além disso, a forma de comunicação e o envio de dados em uma
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RSSF, ao contrário do que acontece nas demais redes de comunicação, depende

muito da aplicação. Em geral, as aplicações necessitam de uma grande quan-

tidade de nós sensores e, como a manutenção e configuração manual de muitos

dispositivos pequenos é muito trabalhosa, as RSSFs devem possuir capacidade de

auto-organização, além de proverem mecanismos de gerenciamento da rede como

um todo, e não apenas de nós individuais.

Logo, os fatores citados acima fazem com que os protocolos de comunicação e

algoritmos distribúıdos utilizados em redes tradicionais e nas demais redes sem fio

ad hoc não possam ser aplicados às RSSFs, pois estas necessitam de algoritmos e

protocolo de comunicação especiais (LOUREIRO et al., 2003). Dentre as razões para

tal restrição podem ser citados (AKKAYA; YOUNIS, 2005): não é posśıvel definir

um mecanismo de endereçamento global para todas as RSSFs como ocorre na

Internet; ao contrário do que acontece nas aplicações de redes tradicionais, quase

todas as aplicações que utilizam RSSFs necessitam que o fluxo dos dados coletados

tenha múltiplas fontes de origem e um único nó destino (nó sorvedouro); há

bastante redundância nos dados coletados, já que muitos sensores apresentarão

os mesmos resultados para as mesmas grandezas e esta redundância pode ser

aproveitada pelos protocolos de comunicação.

2.2 Considerações sobre Comunicação em RSSF

Apesar do desenvolvimento de algoritmos de comunicação para RSSF, em espe-

cial algoritmos para roteamento, possuir diversos desafios, muitos novos proto-

colos estão sendo propostos para tal finalidade (AKKAYA; YOUNIS, 2005). Além

dos protocolos, diversas classificações e aspectos são levados em consideração.

Nesta seção serão apresentados alguns aspectos e classificações dos algoritmos de

comunicação para RSSF.

Do ponto de vista da aplicação o modelo de entrega de dados em uma RSSF

pode ser classificado em (TILAK; ABU-GHAZALEH; HEINZELMAN, 2002):

� Cont́ınuo: os sensores enviam dados continuamente a uma taxa previamente

estabelecida;

� Baseado em Eventos: os sensores enviam dados somente se algum evento

ocorrer na rede. Neste modelo, o usuário está interessado em monitorar um

fenômeno ou um conjunto de fenômenos espećıficos;

� Baseado no Observador: os sensores enviam dados em resposta a uma con-
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sulta realizada pelo usuário na rede;

� Hı́brido: este modelo pode conter a combinação de dois ou mais tipos.

Em relação ao fluxo de dados dos nós sensores até o nó sorvedouro, os mo-

delos de entrega de dados são classificados de maneira diferente, e levam em

consideração a maneira como o roteamento dos pacotes é realizado na rede. En-

tretanto, é importante observar que cada um dos modelos citados acima pode se

encaixar em um dos seguintes modelos (TILAK; ABU-GHAZALEH; HEINZELMAN,

2002):

� Flooding : neste modelo um nó sensor envia, por meio de broadcast, os dados

para cada um de seus vizinhos, que por sua vez propagam esta informação

por broadcast, até que os dados cheguem ao nó sorvedouro. Esta aborda-

gem não é afetada por alterações na topologia da rede, porém, o overhead

de comunicação é alto devido ao número de mensagens de broadcast. Um

das formas de reduzir este overhead é utilizar a agregação de dados (HEIN-

ZELMAN; KULIK; BALAKRISHNAN, 1999; INTANAGONWIWAT; GOVINDAN;

ESTRIN, 2000).

� Unicast: neste modelo os dados são enviados diretamente de um nó sensor

para outro (multihop), até que cheguem ao nó sorvedouro.

� Multicast: neste modelo os sensores formam grupos e os dados são enviados

através dos grupos formados. Dessa forma, sempre que um usuário deseja

saber uma informação da rede, é posśıvel consultar informações em um

sensor do grupo e obter as informações necessárias.

Uma outra classificação, apresentada por Akkaya e Younis (2005), utiliza

como parâmetro a camada de rede e a forma como os nó sensores são organizados

na rede. Assim, os protocolos podem ser classificados em: Protocolos Centrados

em Dados, Protocolos Hierárquicos e Protocolos Baseados em Localização.

2.2.1 Protocolos Centrados em Dados

Neste tipo de protocolo assume-se que não é posśıvel a manutenção de um me-

canismo de endereçamento global na rede e que todos os sensores são capazes

de fazer o sensoriamento e enviar os seus dados até o nó sorvedouro. Dessa

forma, sempre que uma informação é desejada, o nó sorvedouro faz uma consulta

aos sensores de uma determinada região e aguarda pelas informações (AKKAYA;
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YOUNIS, 2005). Dentre os protocolos que utilizam esta abordagem podem ser ci-

tados o SPIN (HEINZELMAN; KULIK; BALAKRISHNAN, 1999), Directed Diffusion

(INTANAGONWIWAT; GOVINDAN; ESTRIN, 2000) e outros que utilizam o mesmo

conceito ou variações, tais como os propostos em (BRAGINSKY; ESTRIN, 2002;

CHU; HAUSSECKER; ZHAO, 2002).

2.2.2 Protocolos Hierárquicos

Uma outra abordagem utilizada em algoritmos de roteamento para RSSF é a uti-

lização de clusters. O objetivo principal de utilizar clusters é executar a agregação

e fusão de dados a fim de reduzir o número de mensagens enviadas ao nó sor-

vedouro e, conseqüentemente, reduzir o consumo de energia na rede (AKKAYA;

YOUNIS, 2005). Uma das vantagens desta abordagem é que ela permite uma maior

escalabilidade em relação a redes com um único sorvedouro quando o número de

nós sensores e a área a ser monitorada é muito grande.

A formação de um cluster, em geral, leva em consideração a energia dis-

pońıvel no nó sensor ou a proximidade do nó com o nó cabeça do cluster (cluster

head). Um dos primeiros protocolos hierárquico desenvolvido para RSSFs foi o

LEACH (HEINZELMAN; CHANDRAKASAN; BALAKRISHNAN, 2000), que serviu de

base para inúmeros outros protocolos hierárquicos, tais como APTEEN (MAN-

JESHWAR; AGRAWAL, 2002), PEGASIS (LINDSEY; RAGHAVENDRA, 2002). Além

disso, protocolos não baseados no LEACH e que também utilizam clusters foram

desenvolvidos, tais como (SUBRAMANIAN et al., 2000; LINDSEY; RAGHAVENDRA;

SIVALINGAM, 2001).

2.2.3 Protocolos Baseados em Localização

Em uma RSSF, a localização dos nós sensores pode ser importante para determi-

nar a distância entre os nós, para que o consumo de energia possa ser estimado

e possa auxiliar no roteamento de dados com a finalidade de economia de ener-

gia na comunicação. Outra vantagem de se saber a localização dos nó sensores

é a possibilidade de executar consultas na rede em locais espećıficos (AKKAYA;

YOUNIS, 2005). Dentre os protocolos que utilizam esta abordagem podem ser ci-

tados MECN (RODOPLU; MENG, 1999), SMECN (LI; HALPERN, 2001), GAF (XU;

HEIDEMANN; ESTRIN, 2001) e GEAR (YU; GOVINDAN; ESTRIN, 2001).
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2.3 Aplicações

Devido à evolução e constante desenvolvimento das RSSFs, o conjunto de aplicações

nas quais ela tem sido utilizadas tem crescido continuamente, sendo posśıvel en-

contrar novas aplicações em diversas áreas, tais como: medicina, agŕıcola, controle

de ambientes, militar, segurança, dentre outras.

2.3.1 Monitoramento de Ambientes

A área de controle de ambientes, é uma das áreas na qual as RSSFs têm sido

largamente utilizadas, devido à necessidade de monitoramento de tais locais.

Em Potter et al. (2005) é apresentada uma aplicação de monitoramento de

ambientes hostis, de dif́ıcil acesso, e que não possibilitam ou permitem o acesso hu-

mano, pois a área a ser monitorada é de preservação ambiental. Nestas aplicação,

é posśıvel que os pesquisadores obtenham amostras e dados a distância do ambi-

ente em taxas e distâncias que não eram posśıveis sem a tecnologia de RSSF.

Uma outra aplicação que necessita de uma RSSF é apresentada em (ARDIZ-

ZONE et al., 2005), na qual um śıtio arqueológico importante da Itália é monitorado

para obter informações do comportamento dos vistantes, com a finalidade de pre-

servar o śıtio contra danos ou até mesmo acidentes. A necessidade de se utilizar

RSSFs existe devido à grande área a ser monitorada, o que torna impraticável a

utilização de véıculos ou de sensores tradicionais. Nesta aplicação as RSSFs são

utilizadas em conjunto com câmeras que capturam as imagens e as transmitem

por meio da RSSF.

2.3.2 Monitoramento de Pacientes

Na área médica, existem diversas aplicações no monitoramento de pacientes. Em

Aziz et al. (2007) é apresentado um sistema de monitoramento de pacientes em

processo de recuperação pós-operatória de cirurgias abdominais. A idéia é permi-

tir que os pacientes em casa tenham sinais vitais monitorados, com a finalidade

de evitar a ocorrência de feridas, abcessos, má nutrição e outros problemas. O

sistema apresentado é utilizado de maneira pervasiva, evitando danos ao paciente.

Em Bisiani et al. (2009) é apresentada uma proposta de uma abordagem lógica

para cuidados com a saúde em um ambiente home care com aux́ılio de uma RSSF.

A proposta realiza o monitoramento constante e pervasivo do paciente, com o

objetivo de prover uma maior autonomia e melhorar a sua qualidade de vida. O
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sistema lógico é responsável pelo processamento das informações coletadas por

meio da RSSF e verificação da situação do paciente.

Uma outra aplicação na área de saúde é o e-Diab, que consiste em um

sistema de monitoramento, assistência e educação de pacientes com Diabetes

(FERNÁNDEZ-LUQUE et al., 2006). O sistema é composto por um nó central (PDA

ou Celular) para a transmissão das informações médicas. Os sensores de glicose

são interligados ao nó central por meio de Zigbee ou Bluetooth e a comunicação

entre o nó central e o servidor é realizada por meio de GPRS/GSM.

2.3.3 Outras Aplicações

Galetto e Pralio (2010) apresentam um sistema denominado de Mobile Spatial

coordinate Measuring System (MScMS), que tem como objetivo realizar medição

de objetos médios e grandes. O sistema apresentado é composto por três compo-

nentes principais: uma RSSF distribúıda pela área de trabalho, um dispositivo

portátil para executar as medições, e um sistema responsável por processar os da-

dos coletados, determinar a geometria e caracteŕısticas do objeto, e representá-lo

em um ambiente virtual. O trabalho apresenta ainda uma estratégia de posicio-

namento dos dispositivos para que a aplicação funcione adequadamente.

Em Bai, Atiquzzaman e Lilja (2004) é apresentada uma proposta de utilização

de RSSFs no monitoramento de motores de aeronaves. Neste trabalho são des-

critas a arquitetura de cada nó sensor, que é alimentado por energia do próprio

avião, e estratégias de roteamento e posicionamento dos nós sensores.

Em Camilli et al. (2007) é apresentada uma aplicação simulada para Agri-

cultura de Precisão, na qual os sensores são utilizados para coleta de dados, e

vários métodos foram analisados para verificação da aplicação. Além disso, são

apresentados aspectos tecnológicos e de codificação da aplicação que poderiam

ser melhorados, com a finalidade de melhorar os resultados em aplicações que

envolvem Agricultura de Precisão.

Em Choi et al. (2004) é apresentada a aplicação de RSSF utilizando Blu-

etooth para detecção de invasão em prédios. Nesta aplicação existem diversos

nós sensores e nós de retransmissão. Todos os nós sensores estão conectados por

meio dos nós retransmissores ao nó de controle, que está diretamente ligado a um

sistema de controle local, que está conectado a um sistema de segurança global.

Sempre que um nó detecta um evento, o mesmo comunica a sua ocorrência ao nó

de controle, por meio dos nós retransmissores.
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2.4 Consumo de Energia

Uma das principais restrições das RSSF e que em sido fruto de diversas pes-

quisas é o consumo de energia. Neste sentido, protocolos de comunicação que

se preocupam com esse consumo têm sido propostos e desenvolvidos, com o in-

tuito de reduzi-lo e aumentar o tempo de vida da rede (MARGI, 2006). Além da

restrição de energia, em diversas aplicações os nós sensores são alimentados por

baterias que não podem ser trocadas ou recarregadas (LANDSIEDEL; WEHRLE,

2005; ANASTASI et al., 2009).

Apesar do tipo de nó influenciar no consumo de energia, como mostrado em

Raghunathan et al. (2002), as seguintes caracteŕısticas, em geral, são válidas

(ANASTASI et al., 2009):

� o gasto com transmissão e recepção de dados é bem maior que o gasto com

processamento de informações;

� se o rádio estiver executando as operações de recepção e transmissão ou

ligado no modo inativo o consumo de energia pode ser elevado, enquanto

no modo sleep esse consumo é reduzido. Logo, o rádio deve ser colocado

em modo sleep sempre que posśıvel;

� dependendo da aplicação, as operações de sensoriamento podem ser con-

sideradas como uma importante fonte de consumo de energia, portanto, a

redução no consumo de energia para tais operações deve ser considerada.

De acordo com Anastasi et al. (2009), as técnicas para redução do consumo

de energia podem ser divididas em:

� Duty cicling : esta técnica é focada no sistema de comunicação e pode ser

dividida em técnicas de controle de topologia e de gerenciamento de ener-

gia. Dentre as técnicas de controle de topologia a decisão de ligar e desligar

nós sensores pode ser baseada na localização ou na conectividade da rede.

Basicamente, esta técnica consiste em colocar os nós sensores em modo

sleep sempre que nenhuma comunicação é necessária. Assim, os nós senso-

res alternam entre os modos ativo e sleep. Esta alternância é denominada

de duty cicling, e a fração de tempo que os nós ficam ativos durante seu

tempo de vida é denominado de duty cicle. Portanto, algoritmos para o

escalonamento de modos de operação dos nós sensores devem ser utilizados

para determinar em qual instante de tempo haverá a transição de um modo
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de operação para outro. Dentre os protocolos que adotam esta técnica po-

dem ser citados o Geographical Adaptive Fidelity (GAF) (XU; HEIDEMANN;

ESTRIN, 2001) e o Span (CHEN et al., 2002);

� Abordagem Guiada por Dados (data-driven approach): esta técnica con-

siste em manter a acurácia do sensoriamento em um ńıvel aceitável, mesmo

reduzindo a quantidade de dados sensoriados. Para alcançar uma redução

considera-se que o sensoriamento pode impactar no consumo de energia

do nó de duas formas: amostras desnecessárias (informações redundantes

são obtidas e enviadas na rede) e consumo de energia do sensoriamento (a

freqüência do sensoriamento é elevada). Dentre os protocolos que utilizam

esta técnica pode ser citado o SAF (TULONE; MADDEN, 2006);

� Mobilidade: em alguns casos a mobilidade pode auxiliar na redução do

consumo de energia. Em redes nas quais os nós são estáticos, alguns nós

tendem a consumir mais energia com comunicação do que outros por faze-

rem parte de um caminho até o nó sorvedouro. Uma possibilidade é permitir

que nós móveis façam a captação de dados dos sensores estáticos, evitando

que nós intermediários tenham sua energia dissipada com a propagação de

informações. Quando não há a possibilidade de utilizar nós móveis (por

exemplo, devido ao seu custo) é posśıvel ainda anexar nós estáticos em en-

tidades que podem se movimentar, como véıculos ou animais. Dentre os

protocolos que utilizam esta abordagem estão o Greedy Maximum Residual

Energy (GMRE) (BASAGNI et al., 2008), o Two-Tier Data Dissemination

(TTDD) (LUO et al., 2005).

2.5 Construção de Topologia

A topologia em uma RSSF, ao contrário do que acontece nas redes de computa-

dores tradicionais, pode ser alterada dinamicamente, devido a diversos fatores,

como falha de nós, inserção de novos nós e alterações no comportamento da rede.

Neste sentido, mecanismos de controle de topologia em uma RSSF são impor-

tantes principalmente para aumentar o tempo de vida da rede ou aumentar a

capacidade da rede para posśıveis adições de novos nós, sem que a conectividade

da rede seja afetada (SANTI, 2005; BARONTI et al., 2007). Em geral, a topologia

em uma RSSF é determinada por um grafo G = (V,E), no qual V é o conjunto

de todos os nós da rede e E é o conjunto de todas as arestas (vi, vj) ∈ E ⊆ V 2.

Entretanto, como nem todos os nós precisam estar ativos, em geral o que se utiliza
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para representar a rede é um sub-grafo T = (VT , ET ) de G, sendo que VT ⊆ V e

ET ⊆ E (BARONTI et al., 2007).

2.5.1 Taxonomia para Controle de Topologia em Redes
Ad Hoc

O controle de topologia é um problema bastante comum em redes ad hoc móveis e

em RSSFs. Dessa forma, diversas abordagens, considerando diversos aspectos da

transmissão de dados, são levados em consideração, como apresentado na Figura

2.

Figura 2: Uma Taxonomia para Controle de Topologia.

Na taxonomia apresentada na Figura 2, proposta por (SANTI, 2005), o mo-

delo mais simples é o de controle de topologia homogênea, no qual todos os nós

possuem o mesmo alcance de transmissão. Neste caso, é importante determinar o

valor mı́nimo do alcance r para garantir o funcionamento da rede, denominado de

Alcance de Transmissão Cŕıtico (ATC). No controle de topologia não homogêneo

(heterogêneo), cada nó transmissor pode ter um alcance diferente e, de acordo

com o tipo de informação utilizado para construir a topologia, podem existir três

categorias. O controle baseado em localização assume que a localização dos nós é

conhecida, o que nem sempre é posśıvel em uma RSSF. No controle baseado em

direção, apesar de a posição dos nós ser desconhecida, cada um dos nós é capaz

de determinar a direção dos seus vizinhos. Por fim, na abordagem baseada em

Vizinhança, os nós conhecem a identificação (ID) de seus vizinhos.

2.5.2 Um Modelo de Controle de Topologia para RSSF

Para que o controle de topologia seja eficiente, podem ser utilizadas diversas

métricas, tais como conectividade, consumo de energia, vazão da rede, overhead

da rede, dentre outras. Embora existam diversas métricas, a mais importante

delas é a conectividade, pois a mesma garante que as informações sejam trocadas
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entre os nós da rede (SANTI, 2005).

Dada uma RSSF, pode-se chamar de rmax o alcance máximo da transmissão, e

a função RA : V → (0, rmax] como a função de atribuição de alcance. O parâmetro

rmax depende do rádio a ser utilizado que, em geral, é o mesmo utilizado em todos

os nós sensores (SANTI, 2005).

Segundo Santi (2005) apud Rapport (2002), dados dois nós sensores i e j

espalhados em um ambiente a ser monitorado, para que um nó i possa transmitir

dados de maneira correta para um nó j, a potência pi do sinal deve obedecer à

inequação 2.1:

pi ≥ βδα
i,j (2.1)

na qual α ≥ 2 é o gradiente de potência da distância, e β ≥ 1 é o parâmetro

de qualidade da transmissão e δi,j é a distância Euclidiana dos nós. O valor de

β geralmente é configurado para 1, e o parâmetro α em condições ideais (sem

nenhuma interferência) é configurado para 2. Entretanto, um valor entre 2 e

6 é aceitável e o valor geralmente utilizado é 4. É importante ressaltar que a

inequação eq. (2.1) que define pi considera apenas o consumo de energia no envio

de dados, e desconsidera a presença de rúıdos, refração, reflexão. Apesar disso,

este valor é aceitável para redes ad hoc, como uma RSSF. Dessa forma, pode-se

definir o consumo de energia para uma função de atribuição RA, como

c(RA) =
∑
i∈N

(RA(i))α. (2.2)

Entretanto, além de saber o consumo toda a rede, é importante determinar o

Aggregation Time Control (ATC) da rede, que em uma RSSF deve ser o menor

valor posśıvel para garantir conectividade da rede. Este fator é importante para

definir questões como o número mı́nimo de nós necessários para monitorar uma

determinada região R = [0, l]d, d = 1, 2, 3. Para determinar o ATC, é importante

obter informações sobre o local no qual os nós sensores serão despejados para

monitoramento. Caso as condições sejam bem conhecidas e não haja obstáculos,

o ATC pode ser determinado como é o comprimento da maior aresta (maior

distância Euclidiana entre dois nós) da árvore geradora mı́nima do grafo. Porém,

na maioria dos casos, a posição dos nós pode não ser fácil de ser determinada e,

nestes casos, a ATC é aproximadamente l
√

(d), segundo Santi (2005).
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2.6 Manutenção de Topologias em RSSF

A manutenção de topologia em RSSF consiste na montagem da topologia ini-

cial e na reconstrução da topologia sempre que necessário. Para a construção

de topologias iniciais, diversas propostas foram elaboradas. Dentre as diversas

topologias, a topologia em árvore (que pode ser representada por um grafo dire-

cionado), também conhecida como routing tree é muito utilizada, pois além de

ser simples é eficiente. Em (ZHOU; KRISHNAMACHARI, 2003) é apresenta uma

avaliação de quatro estratégias para a construção de uma topologia em árvore.

A primeira delas é denominada de Earliest-First, que consiste na escolha do pri-

meiro nó candidato, é escolhido como pai. Na segunda abordagem, denominada

de Nearest-First um nó seleciona o candidato mais próximo como seu pai na

árvore. Outras duas abordagens selecionam o nó pai aleatoriamente. A primeira

delas, escolhe um dos nós entre todos os posśıveis pais com igual probabilidade

para todos. A segunda abordagem, atribui pesos a todos os posśıveis pais de

acordo com o número de vizinhos, para garantir um balanceamento no número

de filhos. Quanto maior o número de vizinhos, menor o peso do posśıvel pai.

Para garantir tolerância a falhas que podem ocorrer em RSSFs é necessário

que mecanismos de controle de topologia sejam utilizados. A reconstrução de

topologia em uma RSSF pode ser executada ou necessária devido a diversos

fatores, como falha de nós, balanceamento de energia ou agregação de dados.

Por exemplo, sempre que um nó que é responsável por roteamento de dados

falha, os nós que dependem dele para o envio de dados deixam de se comunicar

com a rede e, portanto, uma reconstrução de topologia é necessária para que os

nós desconectados sejam reconectados, caso seja posśıvel (NAKAMURA, 2007).

Para realizar a reconstrução da topologia, as seguintes abordagens são posśıveis

(NAKAMURA, 2007):

� Abordagem baseada no nó sorvedouro (sink): nesta abordagem o nó sorve-

douro é responsável por detectar a necessidade de reconstrução da topologia.

Como a reconstrução é global, toda a topologia da RSSF é reconstrúıda; en-

tretanto, esta abordagem é mais custosa do ponto de vista de comunicação,

mas, pode levar à obtenção de melhores topologias, pois o processo de re-

construção envolve todos os nós da rede.

� Abordagem baseada em um nó fonte: nesta abordagem os nós fonte, ou

seja, os nós que obtém dados de sensoriamento para envio ao nó sorvedouro

são responsáveis por detectar quando é necessária uma reconstrução de to-
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pologia. Neste caso, apenas uma parte dos nós é envolvida na reconstrução

e, conseqüentemente, é realizada uma reconstrução parcial da topologia da

RSSF. O custo associado a está abordagem é inferior, entretanto, podem

ocorrer falhas na reconstrução, pois a mesma pode não abranger todos os

nós necessários.

� Abordagem mista: esta abordagem consiste na combinação dos dois métodos

anteriores. Dessa forma, a Abordagem Baseada em um Nó Fonte é utili-

zada para realizar reconstruções locais da topologia, enquanto periodica-

mente reconstruções globais são executadas para reduzir problemas devido

às reconstruções locais que possam ocorrer.

Um dos problemas relacionado ao Controle de Topologia é detectar em qual

momento é necessário realizar uma reconstrução. Em redes nas quais o tráfego

é constante, é posśıvel medir o número de pacotes enviados em um determinado

intervalo de tempo, ou seja, determinar o ńıvel de tráfego da rede, que deve se

manter constante, desde que não haja falha ou inserção de novos nós. Dessa

forma, é posśıvel verificar que se nenhum novo nó foi adicionado à rede e falhas

ocorreram, o número de pacotes em um determinado intervalo de tempo ti deve

ser menor do que o número de pacotes do intervalo ti−1. Além disso, se novos

nós foram adicionados à rede e não ocorreram falhas, o número de pacotes do

intervalo de tempo ti deve ser maior que o número de pacotes do intervalo ti−1.

É importante observar que o impacto no número de pacotes de um intervalo de

tempos depende do tipo de nó que falhou. Caso um nó responsável por roteamento

falhe, a redução no tráfego da rede, em geral, é maior, pois este nó também realiza

a transmissão de diversos outros nós. Se um nó folha da árvore falha, a redução

do tráfego se restringe aos pacotes gerados por este nó. A primeira situação é

denominada de falha de roteamento e a segunda é denominada de falha periférica

(neste caso não é necessária reconstrução de topologia).

Uma outra alternativa é utilizar o envio de pacotes periódicos1 de controle

para verificar se houve falhas de nós na rede. Em (WANG; KUO, 2003) é apresen-

tada uma proposta que propaga as informações coletadas sobre as falhas detec-

tadas por toda a rede. O problema desta abordagem é que a mesma aumenta o

número de transmissões realizadas na rede.

1o envio periódico de pacotes é denominado de heartbeat
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2.7 Algoritmos para RSSF

Com o avanço em diversas áreas e o funcionamento não uniforme da maioria das

aplicações, diversos algoritmos de comunicação foram desenvolvidos para RSSFs.

Uma consideração importante é que a maioria dos algoritmos de comunicação

desenvolvidos para RSSFs tem como objetivos a troca de informações entre os

dispositivos e o consumo reduzido de energia, para prolongar o tempo de vida da

rede.

2.7.1 LEACH

O protocolo LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy) é um dos pro-

tocolos hierárquicos mais populares para RSSFs (HEINZELMAN; CHANDRAKASAN;

BALAKRISHNAN, 2000). A idéia básica deste protocolo é a formação de clusters

baseada na força do sinal recebido, e utilizar os cabeças dos clusters (cluster he-

ads) locais para realizar roteamento até o nó sorvedouro. Dessa forma, apenas os

cluster heads serão responsáveis por transmitir as informações dos nós sensores.

Todo o processamento dos dados, como agregação e fusão é realizado pelos

cluster heads. Para realizar um balanceamento de energia, os cluster heads são

trocados periodicamente de maneira aleatória. O protocolo LEACH é distribúıdo,

não necessita que haja uma visão global da rede, e cada nó transmite diretamente

para o nó sorvedouro ou para o cluster head. Entretanto, este protocolo não pode

ser aplicado para RSSFs espalhadas em regiões muito grandes, e a troca periódica

do cluster head gera um overhead a mais na comunicação (AKKAYA; YOUNIS,

2005).

2.7.2 SPIN

O protocolo SPIN (Sensor Protocols for Information via Negotiation) foi proposto

por (HEINZELMAN; KULIK; BALAKRISHNAN, 1999), tratando-se de um protocolo

centrado em dados, cuja idéia principal é nomear os dados usando descritores

de alto ńıvel (ou meta-dados). Antes da transmissão, meta-dados são trocados

entre os nós sensores por meio de um mecanismo de anúncio. Cada um dos nós,

ao receber um novo dado, propaga-os aos seus vizinhos e os vizinhos que não

possuem tal informação devem solicitá-la por meio do envio de uma mensagem

de requisição.

Esta negociação inicial faz com que o SPIN não necessite enviar os dados por



21

meio de flooding, reduzindo problemas como recebimento de informações redun-

dantes, sobreposição de áreas de monitoramento, dentre outros (AKKAYA; YOU-

NIS, 2005). O protocolo considera que o formato dos meta-dados será definido

pela aplicação; porém três mensagens são definidas por ele:

� ADV: mensagem destinada a divulgação de um meta-dado.

� REQ: mensagem para a requisição de um dado espećıfico.

� DATA: mensagem para o envio de dados.

Uma das vantagens do SPIN é que as mudanças na topologia são sempre

locais, já que é necessário saber apenas qual é o próximo nó. Entretanto, o

mecanismo de anúncio de dados não pode garantir a entrega de dados. Também,

se os nós sensores interessados em dados estão distantes do nó fonte, e os nós

sensores entre os nós fonte e destino não estão interessados em algum dado, estes

dados não chegarão ao nó interessado. Este protocolo não é interessante para

aplicações que necessitam de confiabilidade na entrega dos dados em intervalos

de tempo regulares, como detecção de intrusão (AKKAYA; YOUNIS, 2005).

2.7.3 Directed Diffusion

O protocolo Directed Diffusion (INTANAGONWIWAT; GOVINDAN; ESTRIN, 2000)

é um algoritmo centrado em dados cuja idéia principal é difundir os dados pelos

nós sensores, utilizando um esquema de nomes para os dados. O objetivo de

utilizar um esquema de nomes na aplicação é fazer com que ela não tenha que se

preocupar com as operações de roteamento.

O Directed Diffusion sugere o uso de pares atributo-valor para os dados e uti-

liza estes pares para realizar as consultas aos nós sensores. Antes de realizar uma

consulta, é criada uma lista de pares atributo-valor, denominada de interesse, que

é propagada pelo sorvedouro a seus vizinhos. Cada um dos nós pode armazenar

em cache o interesse para uso posterior (AKKAYA; YOUNIS, 2005). Além da lista

de pares atributo-valor, um interesse armazena também um link para um vizinho

do qual o interesse foi recebido, denominado de gradiente, que é composto por

taxa de transmissão, duração e tempo de expiração.

A utilização dos gradientes e dos pares são responsáveis pela criação de ca-

minhos entre o nó sorvedouro e os nós fonte. Este processo pode gerar diversos

caminhos e o nó sorvedouro é responsável por escolher um deles por meio de re-

forços, enviando o mesmo interesse pelo caminho selecionado. Caso um caminho
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entre um nó sensor e o nó sorvedouro falhe, outro caminho pode ser selecionado

pelo reenvio do interesse.

Uma das vantagens do Directed Diffusion é que não há a necessidade de

manter um controle de topologia global da rede. Porém, ele é ineficiente em

relação a aplicações que precisam de dados cont́ınuos, como monitoramento de

ambientes. Assim como no SPIN, os esquemas de dados são dependentes da

aplicação.

2.7.4 REMUDA

Remuda é um protocolo de comunicação para RSSF dividido em três etapas:

construção da topologia, envio de dados e manutenção da topologia (SUN; YAN;

BI, 2006). A topologia utilizada é a de árvore, e o critério principal para a

sua montagem é a qualidade do sinal, seguida da distância até o nó sorvedouro

(sink node) e, por fim, o nó com menor identificação (Node ID). Neste protocolo,

inicialmente é montada uma topologia temporária; posteriormente são enviados

pacotes de controle aos nós para que a topologia da rede se torne estável (árvore

geradora). Sempre que uma mudança na topologia ou na qualidade do sinal

ocorre, é necessário que haja uma reconfiguração de parte ou de todos os nós,

que prevê a eventual escolha de um novo pai para cada nó na árvore.

Para a determinação da qualidade do sinal uma mensagem de verificação de

sinal é enviada ao pai periodicamente por cada nó filho. Caso existam mensagens

de comunicação, a própria mensagem de dados é utilizada para verificar a comu-

nicação entre um nó e seu pai. A vantagem de utilizar esta abordagem é que ela

reduz o número de mensagens de verificação na rede. Entretanto, sempre que

um nó verifica que a comunicação com seu pai apresenta problemas, é necessário

enviar uma mensagem do tipo Help, que inclui sua identificação. Ao receber uma

resposta, o nó inicializa um contador de tempo e, quando o contador expira, o nó

escolhe como seu pai um dentre todos os nós que responderam à mensagem Help.

Para a troca de dados entre os nós sensores existem dois tipos de mensagens:

dados urgentes e dados periódicos. Ao receber um dado urgente, um nó deve

encaminhá-la imediatamente ao seu pai, para que a mensagem chegue ao nó sor-

vedouro o mais rápido posśıvel. Quando um dado periódico é recebido, o mesmo

é agregado com os dados do próprio nó, para reduzir o número de mensagens da

rede.

Com o intuito de testar o protocolo, foram realizados experimentos em uma



23

plataforma de hardware criada pelos autores da pesquisa, baseada em uma RSSF

desenvolvida pela empresa Crossbow (CROSSBOW, 2006), que possui como sis-

tema operacional o TinyOS (TINYOS, 2006). Os resultados experimentais deste

trabalho relatados mostram que ele é mais eficiente que o algoritmo Link Esti-

mation Selection (LEPS) que é utilizado nos nós da Crossbow (TINYOS, 2006),

apesar de possuir a desvantagem de ter o contador de saltos (hop count) mais

elevado em alguns casos, o que gera um maior número de nós gastando energia

durante a transmissão.

2.7.5 MULTI

O mecanismo denomiado de Multi corresponde à utilização alternada de dois

outros protocolos: Source-Initiated Dissemination (SID) e Earliest First Tree(EF-

Tree). O protocolo SID é utilizado em RSSFs nas quais as aplicações são baseadas

em eventos e o tráfego na rede é reduzido. Dessa forma, toda vez que um nó sensor

precisa enviar informações coletadas em decorrência de algum evento, deve ser

criada uma rota deste nó até o nó sorvedouro (sink). Para a construção do

caminho, o nó possui informações a serem transmitidas e difunde uma mensagem

de broadcast na rede. Esta mensagem é propagada pela rede até que chegue ao

nó sorvedouro e permita que seja determinada uma rota para o envio de dados.

O protocolo EF-Tree mantém uma estrutura de comunicação em árvore, que

é constrúıda a partir do nó sorvedouro, que envia uma mensagem de broadcast

para a construção da topologia, propagada pelos demais nós da rede. Cada um

dos nós sensores da rede seleciona o primeiro nó do qual recebeu a informação de

controle, como nó pai na árvore de roteamento. Periodicamente, este algoritmo

é executado para a manutenção da rede. O algoritmo Multi proposto em Fi-

gueiredo, Nakamura e Loureiro (2004) utiliza alternadamente os algoritmos SID

e EF-Tree, de acordo com o estado da rede. Inicialmente, o algoritmo SID é es-

colhido para transmissão de dados até o nó sink. Porém, caso o tráfego de dados

na rede se torne muito intenso, de acordo com parâmetros a serem configurados,

o algoritmo Multi passa a utilizar o protocolo EF-Tree.

2.8 Considerações Finais Sobre o Caṕıtulo

Este caṕıtulo descreveu brevemente aspectos de importância relacionados às RS-

SFs. Inicialmente, foram descritas suas principais caracteŕısticas, aspectos rela-

cionados à comunicação, ao consumo de energia e controle de topologia, devido à
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sua importância no contexto deste trabalho. Algumas áreas de aplicação também

são descritas. Por fim, alguns algoritmos de roteamento para RSSF são apresen-

tados.
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3 Tecnologia Adaptativa

A Tecnologia Adaptativa permite que dispositivos com estruturas fixas, como

autômatos, grafos, tabelas de decisão, entre outros, possam modificar suas estru-

turas de maneira automática e sem interferência externa, para melhor se adaptar

à resolução de um determinado problema.

Este caṕıtulo apresenta alguns dispositivos adaptativos e está organizado da

seguinte forma: a Seção 3.1 apresenta o conceito de um dispositivo adaptativo

e sua formulação geral; na Seção 3.2 é definido formalmente um grafo dinâmico

como um dispositivo adaptativo e mostra uma modificação para que possa ser

aplicado em RSSF; as Seções 3.3 e 3.4 mostra a definição de Tabela de Decisão

Adaptativa e Tabela de Decisão Adaptativa Estendida.

3.1 Dispositivos Adaptativos

Um dispositivo formal é dito adaptativo sempre que o seu comportamento muda

dinamicamente, em resposta a est́ımulos de entrada, sem a interferência de agentes

externos, incluindo seus usuários.

Em sua formulação geral, os dispositivos adaptativos são caracterizados por

meio de suas camadas conceituais: o formalismo subjacente (ou dispositivo sub-

jacente) e o mecanismo adaptativo (ou camada adaptativa) (NETO, 2001). O

formalismo subjacente é representado por um dispositivo guiado por regras (for-

malismo convencional, não-adaptativo) e opera, movendo-se de uma configuração

para outra, sucessivamente, em resposta a est́ımulos recebidos em sua entrada.

Tais movimentos são definidos por um conjunto de regras que mapeiam cada

posśıvel configuração em uma configuração seguinte correspondente.

O mecanismo adaptativo responde pelas mudanças incrementais no compor-

tamento do dispositivo subjacente. As propriedades de auto-modificação são

representadas pelas funções e ações adaptativas, capazes de alterar o conjunto

de regras do dispositivo subjacente, determinando assim, conseqüentemente, seu
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comportamento independente de decisões externas a partir de então.

Para isso, a cada uma de suas regras de formação, podem ser associadas

ações adaptativas, que têm a função de tornar o dispositivo auto-modificável. Em

outras palavras, as eventuais mudanças no comportamento do dispositivo devem

ser conhecidas, em qualquer fase do funcionamento em que sejam efetuadas.

Portanto, um dispositivo adaptativo deve ser capaz de detectar todas as si-

tuações que possam provocar alterações e reagir adequadamente, impondo as

alterações correspondentes ao comportamento do dispositivo. O comportamento

desta classe de dispositivos formais baseia-se no funcionamento de um forma-

lismo subjacente (não-adaptativo), descrito por algum conjunto finito de regras

de formação.

Um dispositivo adaptativo pode ser obtido por ações adaptativas inerentes às

regras do formalismo subjacente, de modo a que, sempre que uma regra é aplicada,

a ação adaptativa associada a ela é executada, provocando as mudanças corres-

pondentes sobre o conjunto de regras do formalismo subjacente (não-adaptativo).

De acordo com Neto (2001), um dispositivo adaptativo baseado em um forma-

lismo subjacente (não-adaptativo) pode ser definido, de forma geral, como uma

5-upla ND = (C, NR, S, c0, A, NA), na qual:

� ND: um dispositivo guiado por regras definidos em um conjunto de regras

NR;

� C: conjunto de todas as posśıveis configurações, no qual c0 é a configuração

inicial;

� S: o conjunto (finito) de todos os posśıveis eventos que podem ser est́ımulos

de entradas válidos, no qual ε ∈ S;

� ε denota “vazio” e representa o elemento nulo do conjunto que pertence;

� A ⊆ C(resp.F = C − A): subconjunto de configurações aceitáveis (respec-

tivamente, F é o conjunto das configurações não aceitáveis.

� NA: conjunto finito (ε ∈ NA) de todos os posśıveis śımbolos de sáıda

produzidos por ND, como resultado da aplicação de regras de NR.

� NR: conjunto de regras que definem ND por meio da relação NR ⊆ C ×
S ×C ×NA. Cada regra r ∈ NR possui o formato r = (ci, s, cj, z), na qual

s ∈ S é um est́ımulo de entrada, r muda a configuração atual de ci para cj,

consumindo s e tendo como sáıda z ∈ NA como efeito.
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Além dos conjuntos que definem o dispositivo adaptativo, tem-se também o

fluxo de est́ımulos de entrada w = wiw2...wn, k = 1, ..., n, com k ∈ S − {ε}.

A estrutura geral de um dispositivo adaptativo é apresentada na Figura 3.

Figura 3: Estrutura Geral de Um Dispositivo Adaptativo(TCHEMRA, 2009)

Na Figura 3, o dispositivo subjacente é não-adaptativo e possui um conjunto

finito e estático de regras R. De acordo com Tchemra (2009), para representar

este conjunto de regras em um algoritmo, utilizam-se estruturas de controle do

tipo se-então, que podem levar às seguintes situações:

� caso uma única regra de R satisfaça as condições desejadas, o dispositivo

executa a ação determinada pela regra (operação determińıstica);

� caso mais de uma regra de R satisfaça as condições desejadas, o dispo-

sitivo executa as diversas possibilidades em paralelo (operação não deter-

mińıstica);

� caso nenhuma regra de R satisfaça as condições desejadas, o dispositivo

comunica uma situação de erro e encerra sua operação.

Para que o dispositivo se torne adaptativo, é necessário adicionar funções

adaptativas que são associadas a regras do formalismo subjacente. Toda vez

que uma função adaptativa é chamada, ações adaptativas são tomadas com o

objetivo de alterar o conjunto de regras R do dispositivo. Estas ações podem ser

dos seguintes tipos (TCHEMRA, 2009):

� Ação adaptativa elementar de consulta AD?: executa uma busca no con-

junto de regras do dispositivo para encontrar aquelas que satisfaçam as

condições procuradas;
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� Ação adaptativa elementar de inclusão AD+: executa a adição de uma nova

regra ao dispositivo, baseando-se nas condições oferecidas;

� Ação adaptativa elementar de exclusão AD−: executa a eliminação de uma

regra do conjunto de regras, baseando-se nas condições fornecidas.

Uma observação importante é que uma mesma função adaptativa pode ser

associada a mais de uma ação adaptativa e, caso isto ocorra, as ações de consulta

AD? e de exclusão AD− são executadas antes da inclusão AD+ da mesma função.

Além disso, somente duas ações adaptativas podem ser associadas a uma regra

R selecionada do formalismo subjacente:

� uma ação adaptativa a ser tomada antes da execução da regra;

� outra ação adaptativa a ser tomada após a execução da regra.

É importante ressaltar que, apesar do Autômato Adaptativo ser o primeiro

dispositivo adaptativo a ser apresentado, existem diversos dispositivos convenci-

onais (tais como árvores de decisão, tabela de decisão e outros) que podem se

tornar auto-modificáveis por meio da adição de uma camada adaptativa (ações

adaptativas) (TCHEMRA, 2009). Em Neto (2007) é apresentada a evolução da

Tecnologia Adaptativa e também uma breve descrição de diversos dispositivos

adaptativos. Além disso, Pistori (2003) apresentada com mais detalhes a evolução

desta tecnologia.

3.2 Grafos Dinâmicos

Na maioria das aplicações de algoritmos em grafos, os grafos são dispositivos

estáveis que sofrem pouca ou nenhuma mudança. Entretanto, variações menos

estáveis desses dispositivos formais, que possam sofrer alterações em sua estru-

tura, tais como inserção e remoção de arestas e vértices, vêm sendo alvo de

estudos, demonstrando o crescente interesse no desenvolvimento de aplicações

que façam uso de formalismos dinâmicos (DEMETRESCU; FINOCCHI; ITALIANO,

2003; DEMETRESCU; ITALIANO, 2006; CHAN; YANG, 2009; DÍAZ; MITSCHE; PÉREZ-

GIMÉNEZ, 2009). Nesta seção, definem-se os grafos dinâmicos com o objetivo de

utilizá-los como ferramentas para a modelagem de soluções para problemas rela-

cionados às RSSFs.

Baseado na definição de Neto (2001) apresentada na Seção 3.1, pode-se definir

um dispositivo adaptativo que usa um grafo como formalismo subjacente (não-
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adaptativo). Embora o dispositivo formal apresentado na Seção 3.1 seja uma

5-upla, um grafo dinâmico para modelar o comportamento de uma RSSF não

precisa de todos os conjuntos e śımbolos. O conjunto A (que define aceitação)

não é utilizado, pois os est́ımulos e eventos que podem ocorrer na RSSF são

infinitos e não há final de entrada, ou seja, a o tamanho da cadeia de est́ımulos

w é infinito. Outros problemas, como controle de máquinas adaptativo também

possuem o mesmo comportamento. Além disso, o śımbolo vazio ε também não

é utilizado no caso de RSSFs, pois não há mudança de comportamento e da

topologia da RSSF sem que ocorra um evento na rede.

Portanto, um dispositivo adaptativo que utiliza um grafo direcionado como

formalismo subjacente pode ser definido como uma 4-upla

G = (C,NR, S, c0) (3.1)

Nesta 4-upla tem-se:

� G: corresponde ao grafo que modela a RSSF em questão;

� C: conjunto de posśıveis configurações do grafo que modela a RSSF. c0 é

sua configuração inicial, ou seja, a configuração que é montada inicialmente

com base nas regras de conexão da RSSF;

� NR: conjunto de regras que definem o grafo ND pela relação C × S × C.

Neste caso, as regras r ∈ NR têm a forma r = (ci, s, cj), indicando que,

em resposta a um est́ımulo de entrada s ∈ S, a regra r altera a confi-

guração corrente do grafo ci para configuração cj. Neste caso, a mudança

de configuração representa uma alteração na topologia da RSSF;

� S: conjunto de todos os posśıveis eventos válidos e considerados como

est́ımulos de entrada para G. Neste caso, ε também é desconsiderado, pois

o est́ımulo “vazio” não provoca alterações na RSSF. É importante observar

que eventos como timeout serão tratados como falhas de um nó.

Seja uma topologia em árvore de uma RSSF, um grafo dinâmico G que re-

presenta esta topologia tem as seguintes propriedades:

� V = {v1, v2, ..., vn} é o n-upla ordenada de nós da rede e o nó sorvedouro é

v1;

� um vértice vj é pai de um vértice vi, 1 ≤ j ≤ n e 2 ≤ i ≤ n, se e somente
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se, (vi, vj) ∈ E, na qual E é o conjunto de arestas do grafo (conexões entre

nós da rede);

� O nó sorvedouro não possui pai, ou seja, (v1, vi) /∈ E, 2 ≤ i ≤ n;

� Cada nó possui apenas um único pai, ou seja, se (vi, vj) ∈ E e (vi, vk) ∈ E,

então vj = vk, 2 ≤ i ≤ n e 1 ≤ j ≤ n.

O mecanismo adaptativo é composto pelas operações que promovem a modi-

ficação da topologia da rede, por meio de atualizações no grafo que representa a

rede. Entre os prováveis fatores que podem influenciar estas alterações estão a

falha de um nó, o desligamento temporário de um nó (economia de energia), a

inclusão de novos nós, os ajustes para melhorar o desempenho da rede (nós com

pouca energia diminuem sua capacidade de comunicação), dentre outros. Para

realizar a alteração na topologia e nas regras do grafo, serão utilizadas Tabelas

de Decisão Adaptativas, descritas na Seção 3.3.

Uma atualização em um grafo pode ser definida como qualquer operação de

inserção ou remoção de arestas ou vértices do grafo ou mudança associada aos

vértices ou arestas, tais como custo ou cor de vértices.

3.3 Tabelas de Decisão Adaptativas

As Tabelas de Decisão Adaptativas podem ser consideradas uma versão adap-

tativa das Tabelas de Decisão Tradicionais, que são utilizadas nas mais diversas

áreas com o objetivo de auxiliar na descrição de problemas complexos. Segundo

Tchemra (2009) apud Hugghes, Shank e Stein (1968), as Tabelas de Decisão

mostrarem-se também mais eficientes do que outras formas de expressão, tais

como narrativas, escritas, diagramas e outras . Neste sentido, é necessário des-

crever um pouco o funcionamento das Tabelas de Decisão Tradicionais para depois

descrever o funcionamento de Tabelas de Decisão Adaptativas.

As tabelas de decisão podem ser utilizadas tanto para documentação de in-

formações (tabelas inertes), como meio de análise de modelos de decisão e seus

resultados (tabelas ativas). Quando utilizadas como tabelas ativas, estas podem

ser utilizadas como alternativa para problemas compostos por condições, ações e

regras (TCHEMRA, 2009):

� as condições são variáveis cujos valores devem ser avaliados para a tomada

de decisão;
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� as ações representam o conjunto de operações a serem executados condici-

onadas pelas respostas das condições;

� regras representam o conjunto de situações que são verificadas em resposta

às condições para a execução das ações.

Segundo Tchemra (2009) apud Hugghes, Shank e Stein (1968), Gildersleeve

(1970), Neto (2001) uma tabela de decisão é tipicamente dividida em quatro

partes:

� Linha das condições: corresponde a uma variável do problema que será

avaliada no processo de decisão e cujo valor está presente na lista de valores

das condições;

� Posśıveis valores das condições: neste item são apresentados todos os posśıveis

valores que as condições podem assumir;

� Linha das ações: conjunto de procedimentos ou operações a serem executa-

das de acordo com as condições;

� Ações a serem tomadas: as ações a serem tomadas após a avaliação das

regras.

Formalmente, Tchemra (2009) define uma Tabela de Decisão como uma tripla

TD = (C,A, R), na qual:

� C é o conjunto de condições que representam as variáveis do problema. Se

|C| = n, então, C = {Ci, 1 ≤ i ≤ n}.

� A é a relação de ações que podem ser executadas para solucionar o problema.

|A| = m, então, C = {Ai, 1 ≤ i ≤ m}.

� R é o conjunto de regras. Cada regra Ri, 1 ≤ i ≤ k}, é composta pelo valor

de alguma condição Ci ∈ C combinado com alguma ação Ai ∈ A e possui

o formato Rk = (ci,k, aj,k), sendo que:

– ci,k um valor que a condição Ci pode assumir na regra;

– aj,k uma indicação que a ação Aj será executada na regra.

Cada regra Rk pode ser interpretada como estruturas condicionais do tipo

“Se condição então ações a serem executadas”, na qual cada condição pode

ser uma composta por operadores lógicos and e/ou or.
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Uma observação importante é que cada condição Ci, em geral, assume valores

binários falso (F) e verdadeiro (V) ou Sim (S) e Não (N) para uma determinada

regra Rk. Isto indica que a condição Ci é verificada para a regra Rk. Quando

uma determinada condição é indiferente para uma determinada regra, a mesma

é deixada em branco (b). Quando uma determinada ação Aj deve ser executada

devido a uma determinada regra Rk, a mesma deve ser sinalizada, em geral através

de um X, para demonstrar que a a ação em questão está sendo executada em

razão da regra ser satisfeita. Caso uma ação não seja executada em função de

uma determinada regra, utiliza-se branco(b) ou traço ( - ).

Quando uma Tabela de Decisão possui apenas valores de condições “S”, “N”

ou brancos(b) e valores de ações iguais a “X ” ou branco, as mesmas são deno-

minadas de Tabelas de Decisão com entradas limitadas. Na Tabela 1 é mostrado

um exemplo de uma Tabela de Decisão com entrada limitada, na qual um firewall

de uma rede deve tomar decisões de acordo com o tipo de pacote da rede.

Tabela 1: Exemplo de Tabela de Decisão com Entradas Limitadas.

Endereço IP de Origem Confiável S N S S N S
Endereço IP de Destino Confiável S S N N N S

Porta de Destino Confiável S S N S S N

Liberar Pacote X X X
Encaminhar Pacote para Análise X

Entretanto, existem alguns casos nos quais as variáveis das Tabelas de De-

cisão apresentam valores que correspondem a intervalos, denominadas de entra-

das estendidas e entradas limitadas. Segundo Tchemra (2009) apud Gildersleeve

(1970), Hugghes, Shank e Stein (1968), este tipo de tabela é conhecida como Ta-

bela de Decisão com Entrada Mista. A única restrição neste tipo de tabela é que

cada linha só pode conter entradas de um tipo apenas. A Tabela 2, mostra um

exemplo de uma Tabela de Decisão com Entradas Mistas. Neste Exemplo, um

usuário deseja comprar um produto precisa escolher entre diversos sites e lojas.

Entretanto, para facilitar a análise, as Tabelas de Decisão com Entradas Mis-

tas devem ser evitadas e transformadas em uma Tabela de decisão com Entradas

Limitadas.

A Tabela 3 mostra a Tabela 2 transformada em uma Tabela de Decisão com

Entradas Limitadas.

É importante ressaltar que em alguns casos, as ações a serem tomadas devem

obedecer a alguma ordem. Neste caso, ao invés das ações a serem tomadas serem
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Tabela 2: Exemplo de Tabela de Decisão com Entrada Mista.

Livro Dispońıvel na Loja S N N S N
Prazo de Entrega (dias) <=10 <=10 <=10 <=10 >10

Parcelas <= 3 <= 3 <= 3 <= 3 4 - 12
Dinheiro Dispońıvel N S N N S

Comprar na Loja X
Comprar na Internet X X

Não Comprar X X

Tabela 3: Exemplo de uma Tabela de Decisão com Entradas Limitadas.

Livro Dispońıvel na Loja S N N S N
Prazo de Entrega de até 10 dias N S S S N

Entrega Superior a 10 dias N N N N S
Pagamento Parcelado em Até 3 Vezes S S N S N
Pagamento Parcelado de 4 a 12 Vezes N N S N S
Dinheiro dispońıvel para Pagamento N S N N S

Comprar na Loja X
Comprar na Internet X X

Não Comprar X X

marcadas com um “X”, as mesmas são numeradas indicando a ordem da execução

das regras, sendo que a primeira ação é a de número 1. Como este trabalho apenas

utiliza a idéia de Tabela de Decisão, não serão descritas todas suas caracteŕısticas

da mesma. Caso sejam necessárias mais informações, estas podem ser obtidas em

Tchemra (2009).

Segundo Tchemra (2009), uma Tabela de Decisão convencional ou não-adaptativa

(TDN) pode ser definida de maneira mais detalhada como a 6-upla:

TDN = (CT, NRT, CV, t0, AT, CRA)

, na qual:

� CT é o conjunto de todas as posśıveis configurações da tabela de decisão;

� NRT ⊆ CT x CV x CT x CRA é o conjunto de regras de decisão da tabela;

� CV é o conjunto finito de valores válidos das condições do problema inse-

ridos na tabela, incluindo ε (vazio);

� t0 ∈ CT é a configuração inicial da tabela de decisão;

� AT ∈ CT é o subconjunto de configurações da tabela de decisão aceitas

durante o processo (CT − AT são as configurações rejeitadas);
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� CRA é o conjunto finito dos posśıveis resultados obtidos pela execução das

ações quando da aplicação das regras NRT , com ε ∈ CRA.

As regras rt ∈ NRT são da forma rt = (ti, cv, tj, r), na qual dado o valor

de uma condição cv ∈ CV , a regra rt gera a resposta r ∈ CRA e a tabela

de decisão muda sua configuração de ti para tj. É importante observar que

assim como descrito na Seção 3.2, no caso das RSSFs o conjunto de aceitação

AT não é utilizado, pois o conjunto de est́ımulos de entrada em uma RSSF é

infinita. Além disso, o śımbolo ε também não é utilizado, pois não há mudanças

na RSSF sem que haja est́ımulos válidos. Dessa forma, pode-se definir uma

TDN que modela o comportamento de uma RSSF como uma 5-upla TDNrssf =

(CT,NRT,CV, t0, CRA).

Após esta breve descrição sobre Tabelas de Decisão, será descrito, a seguir,

o funcionamento das Tabelas de Decisão Adaptativas, que foram definidas por

Neto (2001), utilizando-a para simular um autômato adaptativo para reconhecer

sentenças de linguagens dependentes do contexto.

A Tabela de Decisão Adaptativa (TDA) proposta por Neto (2001), utiliza

como dispositivo subjacente uma Tabela de Decisão Convencional e uma camada

adaptativa composta por linhas que correspondem às funções adaptativas. Dessa

forma, as colunas da TDA correspondem às regras da mesma.

Assim, uma TDA que representa uma RSSF pode ser definida como TDA =

(TDNrssf , CA), na qual TDNrssf é a Tabela de Decisão Aplicada à RSSF e CA

é o mecanismo adaptativo, que é definido pelo conjunto das funções adaptativas

FA, cada uma declarada pela sêxtupla FA = (nome, P, V,G, BA, AD, AA), na

qual (TCHEMRA, 2009):

� nome: é uma identificação usada para referenciar a função;

� P : é composto pelo conjunto de parâmetros formais da função;

� V : é o conjunto de variáveis utilizadas para armazenar valores resultantes

da aplicação da função adaptativa. Este parâmetro é opcional;

� G: é uma lista de geradores usados para referenciar novos valores, quando

a função adaptativa é ativada Este parâmetro é opcional;

� BA (Before Action): indica a chamada de ação adaptativa anterior (opci-

onal);
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� AD: representa o corpo da função adaptativa e é composta por um conjunto

de ações adaptativas elementares de consulta (AD?), inclusão (AD+) e

exclusão (AD−) que modificam o conjunto de regras corrente da tabela de

decisão;

� AA (After Action): indica a chamada de ação adaptativa posterior (opcio-

nal).

É importante ressaltar que cada ação adaptativa executada em uma TDA

corresponde a uma chamada de uma FA, através da atribuição de parâmetros

formais.

Para melhor ilustrar uma TDA, a Figura 4 apresenta a estrutura geral de

uma TDA.

Figura 4: Estrutura Geral de uma TDA (TCHEMRA, 2009).

Cada um dos itens da Figura 4 que fazem parte da TDA são descritos a seguir

(TCHEMRA, 2009; NETO, 2001):

� linha de cabeçalho (tag) – linha na qual são identificados os tipos de cada

coluna que compõe a tabela.

– H: indica a coluna do cabeçalho de especificação de uma função adap-

tativa; em cada célula desta coluna, junto às linhas das funções adap-

tativas, deve ser definido um dos caracteres:

* B (before): indica que a função deve ser executada antes da regra

não-adaptativa subjacente;
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* A (after): indica que a função será executada depois da regra

não-adaptativa subjacente;

* P: indica que a linha é um parâmetro de uma função adaptativa;

* V: indica que a linha corresponde a uma variável;

* G: indica um gerador.

– ? + –: representam, respectivamente, as colunas das ações adaptativas

elementares de consulta, inclusão e exclusão de regras na tabela de

decisão subjacente; em cada coluna desse tipo, as células podem conter:

* nas células das condições, valores espećıficos que serão testados;

* nas células das ações, devem ser assinaladas as ações que serão

tomadas;

* nas células das ações adaptativas, indicam-se aquelas ações adap-

tativas a serem executadas, bem como, seus parâmetros, suas

variáveis e seus geradores correspondentes.

– S (start): indica a coluna da regra de ińıcio da execução da TDA; nela

são representadas as condições iniciais e ações iniciais para a operação

da tabela;

– R: indica que a coluna corresponde a uma regra normal, ou seja, é uma

regra da tabela de decisão não-adaptativa, cujas células podem conter,

além dos valores das condições e das indicações das ações subjacentes,

que devem ser executadas, as sinalizações para as chamadas das ações

adaptativas, com a passagem dos parâmetros, variáveis e geradores

correspondentes; geralmente, as colunas de regras não-adaptativas são

indicadas por números inteiros e seqüenciais;

– E: corresponde à última coluna da tabela, servindo como delimitador

do conjunto de regras.

� linhas das condições: cada linha de condição corresponde à uma variável do

problema;

� valores das condições: em suas células, são indicados os valores das condições,

podendo ser entradas limitadas (S, N ou branco (b)) ou entradas estendidas;

� linhas das ações: cada linha representa uma ação ou procedimento, que pode

ser executado em resposta ao conjunto de condições combinadas; nestas

ações, pode-se incluir os comandos de chamada a tabelas que executam

outras tabelas de decisão não-adaptativas ou adaptativas;
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� ações a serem aplicadas: devem ser marcadas as células das ações que serão

executadas quando as regras são avaliadas;

� linhas de funções adaptativas: nestas linhas são definidos os elementos das

funções adaptativas(nomes das funções adaptativas, parâmetros, variáveis

e geradores);

� ações adaptativas a serem executadas: em suas células assinalam-se aquelas

que serão chamadas antes ou depois da aplicação da regra, assim como,

indicam-se os valores dos parâmetros, variáveis e geradores necessários à

sua execução.

3.4 Tabela de Decisão Adaptativa Estendida

A Tabela de Decisão Adaptativa Estendida (TDAE) é baseada na TDA apre-

sentada na Seção 3.3, que é um dispositivo adaptativo dirigido por regras que

utiliza uma Tabela de Decisão Convencional ou não adaptativa como dispositivo

subjacente. A TDAE foi definida por Tchemra (2009) para ser utilizada em pro-

cedimentos de tomada de decisão que envolvem multicritérios simultaneamente.

Para um melhor entendimento sobre o funcionamento de uma TDAE é necessário

descrever sobre multicritérios. Dessa forma, esta seção descreve de maneira su-

cinta aspectos relacionados à Teoria da Decisão, aspectos relacionados a Decisões

Multicritério e, por fim, a TDAE.

3.4.1 Decisões Multicritérios

Antes de falar de decisões multicritérios, é necessário fazer uma breve descrição

sobre Teoria da Decisão de um modo geral, com a finalidade de possibilitar um

melhor entendimento sobre o assunto. Primeiramente, segundo Tchemra (2009)

apud Raiffa (1977), a Teoria da Decisão envolve processos de decisão que auxiliam

pessoas a realizarem melhores escolhas, por meio de métodos de análise, utilizando

informações coletadas e dispońıveis. Existem inúmeras aplicações que envolvem

tomada de decisão, tais como, planejamento estratégico de empresas, análise de

riscos, investimentos, controle de tráfego e outros. Neste trabalho, o processo de

tomada de decisão envolve a reconstrução da topologia de uma RSSF.

Uma decisão, não importando sua complexidade, envolve a escolha entre duas

ou mais alternativas propostas, sendo que o número pode ser ilimitado nos casos

mais complexos (CERTO, 2000). A alternativa escolhida tem como finalidade a
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solução de um determinado problema. Segundo Almeida, Gomes e Gomes (2002),

para resolver um determinado problema é necessário saber as causas que geraram

o problema e as restrições envolvidas. No caso das RSSF, falhas de nós por falta

de energia, destruição dos nós, desligamentos temporários são as principais causas

dos problemas de controle de topologia. Entretanto, as restrições de energia dos

nós sensores são mais importantes para que a reconstrução possa ser realizada da

melhor maneira posśıvel.

Em problemas relacionados a investimentos, planejamento estratégico e questões

que envolvem negócios, em geral existe a figura do decisor, que é responsável pela

tomada de decisão e pode ser representado por uma pessoa ou um grupo de pes-

soas (ALMEIDA; GOMES; GOMES, 2002). Entretanto, no comportamento de uma

RSSF, devido à sua caracteŕıstica de auto-organização e a dificuldade de acesso

em alguns casos, o processo decisório deve ser realizado de forma automática.

Segundo Tchemra (2009) apud Thomaz (2000), Pomerol e Adam (2007), o

processo de tomada de decisão envolve a escolha de alternativas com base no

valor de preferência daquele que toma as decisões. Dessa forma, não basta saber

quais alternativas são posśıveis, mas também escolher a que melhor se adapta

ao problema em questão. Entretanto, nem sempre é posśıvel conhecer todas as

alternativas dispońıveis e em casos de problemas mais complexos, uma decisão

considerada ótima pode não ser alcançada. Isso ocorre muitas vezes porque nem

sempre as pessoas apresentam conhecimento restrito em relação às decisões a

serem tomadas. Portanto, para que a decisão possa ser considerada confiável é

necessário que se leve em consideração tanto os elementos objetivos quanto os

subjetivos.

Entretanto, é importante observar que a parte subjetiva, inerente ao decisor,

não deve ser responsável pela escolha no processo de tomada de decisão, pois

isto pode fazer com que alguma alternativa seja preferida em relação a outra

(RAIFFA, 1977). Além disso, nem sempre uma boa decisão em um determinado

momento pode ser considerada boa sempre, pois os fatores e as circunstâncias po-

dem ser modificados, mudando totalmente a viabilidade de uma decisão tomada.

Para minimizar a subjetividade e garantir que uma boa decisão seja tomada, a

utilização de modelos e métodos de tomada de decisão é fundamental (RAIFFA,

1977; RAGSDALE, 2001).

De acordo com Tchemra (2009) apud Binder (1994), Pidd (1998), Balestrin

(2002), a utilização de ferramentas computacionais na tomada de decisão é fun-

damental em todo o processo de tomada de decisão que vai desde a coleta de
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informações sobre o problema, criação de modelos para análise e exploração das

alternativas, escolha de uma alternativa, até o monitoramento da solução esco-

lhida. O monitoramento é uma fase importante, pois permite a realimentação do

processo e, conseqüentemente, um aprimoramento na tomada de decisão. Para

que isso seja posśıvel, estes recursos computacionais que geralmente consistem

em um sistema de informação, devem manter bases de dados com informações

sobre os problemas que estão envolvidos na tomada de decisão.

É importante ressaltar que o ńıvel de tomada de decisão depende do tipo de

informação envolvida, que pode ser (O’BRIEN, 2004):

� Decisão estruturada: situações levam a um processo de decisão já conhecido.

� Decisão semi-estruturada: neste ńıvel de decisão parte do processo é conhe-

cido, porém, não o suficiente para a tomada da decisão. Este ńıvel é mais

comum em situações que envolvem a tomada de decisão.

� Decisão desestruturada: neste ńıvel, nenhum procedimento é especificado

ou conhecido.

Do ponto de vista computacional, existem ferramentas capazes de trabalhar

com todos os ńıveis de tomada de decisão. No caso de tomadas de decisão es-

truturadas, geralmente são utilizados Sistemas de Informação Gerencial (SIG) ou

OLAP (Online Application Processing). Para tratar problemas semi-estruturados

ou desestruturados, utilizam-se técnicas que permitem a resolução de problemas

mais complexos, tais como Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) ou técnicas de

Inteligência Artificial (Redes Neurais, Mineração de dados, Algoritmos genéticos,

e outros). Maiores detalhes sobre estes métodos podem ser encontrados em

Tchemra (2009).

Após uma breve revisão sobre conceitos que envolvem Tomada de Decisão,

serão descritos a seguir conceitos que envolvem Métodos Multicritério de Apoio

à Decisão. Estes métodos permitem a compreensão e solução de problemas de

decisão com número finito de critérios e alternativas, conferindo-lhes consistência

e confiabilidade nos julgamentos do decisor (FULÖP, 2005). De acordo com a

forma de formulação do problema métodos multicritério podem ser classificados

em (ROY, 1996; FULÖP, 2005; TCHEMRA, 2009):

� Métodos Multicritério de Escolha: permite que apenas uma alternativa

seja selecionada de um subconjunto obtido do conjunto de alternativas dis-

pońıveis;
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� Métodos Multicritério de Classificação: estes métodos consistem em dis-

tribuir as alternativas em categorias, de acordo com um valor associado à

alternativa, obtido por funções de utilidade;

� Métodos Multicritério de Ordenação: estes métodos ordenam as alternati-

vas, de acordo com o ńıvel de importância atribúıdo pelo decisor, baseado

no problema.

Os métodos multicritério utilizam uma matriz de decisão contendo as alter-

nativas, os critérios e seus respectivos pesos (TCHEMRA, 2009). Dessa forma,

dado um problema com m critérios, n alternativas, o conjunto de critérios C =

{c1, c2, ..., cm} e o conjunto de alternativas A = {a1, a2, ..., an}, a matriz de decisão

pode ser representada de acordo com a Figura 5.

Figura 5: Estrutura de uma Matriz de Decisão (FULÖP, 2005).

Além dos critérios e das alternativas, é necessária a atribuição de pesos aos

critérios do problema, representados por um vetor w = (w1, w2, ..., wm)T . Cada

peso wi do vetor w corresponde ao peso atribúıdo ao critério ci, com 1 ≤ i ≤ m,

ci ∈ C e wi ∈ w. A atribuição dos pesos pode variar de um método para outro,

porém, em todos os métodos estes pesos devem estar relacionados à relevância

dos critérios no problema. Após a atribuição dos pesos, é necessário determinar o

desempenho de cada alternativa para resolução do problema. Assim, é constrúıda

uma matriz de pontuações Z = (Zi,j)
T
m×n, na qual Zi,j representa o desempenho

da alternativa aj em relação ao critério ci, na qual 1 ≤ j ≤ n e 1 ≤ i ≤ m

(FULÖP, 2005).

Por meio da matriz de pontuações Z e do vetor w, é posśıvel que cada método

associe valores globais para cada uma das alternativas aj ∈ A para a tomada
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de decisão. Estes valores são determinados pelos métodos multicritério e for-

mam um vetor ax = (ax1, ax2, ..., axn)T , no qual axj á associado à alternativa aj

(TCHEMRA, 2009).

Independente da sua classificação, os métodos multicritério são provenientes

da Escola Americana ou da Escola Européia, que se baseiam na Teoria da Utili-

dade Multiatributo e na Sobreclassificação, respectivamente (TCHEMRA, 2009).

Os métodos baseados na Teoria de Utilidade Multiatributo são conhecidos

como métodos multicritério MUAT (Multiple Attribute Utility Theory). Segundo

esta teoria, pode-se aplicar funções de utilidade ao modelo matemático do pro-

blema de decisão, pelas quais se refletem a utilidade e preferências do decisor

para cada critério em relação às alternativas posśıveis (TCHEMRA, 2009). Dentre

os métodos MUAT, podem ser destacados o AHP (Analytic Hierarchy Process),

SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique) e TODIM (Tomada de De-

cisão Interativa Multicritério).

Para determinar o desempenho axj de cada alternativa aj, estes os métodos

MUAT levam em consideração funções de utilidade para atribuir pesos wi aos

critérios ci e obter às pontuações Zi,j. De acordo com Tchemra (2009) apud

Keeney e Raiffa (1976), as alternativas com valor de utilidade mais elevados,

em geral, resultam em uma alternativa com melhor desempenho, ou seja, estes

métodos em geral indicam qual a melhor alternativa.

Os métodos baseados em Sobreclassificação (Outranking) são também conhe-

cidos como métodos MCDA (Multiple Criteria Decision Aiding) e consistem no

estabelecimento de relações entre pares de alternativas por meio de comparações

e têm como objetivo ou classificar as alternativas em categorias, ou ordenar as

alternativas, ou obter a melhor alternativa, segundo os ńıveis de preferência do

decisor. Dentre os métodos de Sobreclassificação podem ser citados ELECTRE

(Elimination and Choice Translating Reality), PROMETHEE (Preference Ran-

king Method for Enrichment Evaluation), TOPSIS (Technique for Order Prefe-

rence by Similarity to Ideal Solution) e MACBETH (Measuring Attractiveness by

a Categorical Based Evaluation Technique).

Nos métodos MCDA as alternativas aj são categorizadas utilizando-se os va-

lores wi e zi,j são usados para determinar a categorização de cada alternativa

aj, que consiste em determinar a preferência de uma alternativa ai em relação à

alternativa aj, ou o ńıvel de concordância, ou discordância, de uma em relação

à outra (TCHEMRA, 2009). Dessa forma, estes métodos determinam um subcon-

junto de alternativas viáveis, que podem ser utilizadas pelo decisor para reduzir
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o tamanho do conjunto inicial A ou para tomar alguma decisão.

Uma observação importante é que as preferências de escolha que envolvem

duas alternativas ai e aj são do tipo binária. Mais detalhes sobre preferências de

escolha podem ser encontrados em Lewis e Papadimitriou (1998), Araya, Carig-

nano e Gomes (2004), Tchemra (2009). Como este trabalho utiliza uma Tabela

de Decisão Adaptativa Estendida baseada na proposta apresentada em Tchemra

(2009) na qual o método AHP é utilizado como Método de Decisão Multicritério,

uma maior ênfase será dada apenas a este método.

Método AHP (Analytic Hierarchy Process)

O método AHP foi desenvolvido por Thomas L. Saaty e, conforme dito an-

teriormente, é um método multicritério do tipo MUAT. Este método consiste

na decomposição hierárquica do problema é dividido em três fases principais

(TCHEMRA, 2009):

� Estruturação do problema (Primeira Fase): esta fase do método consiste

na representação das partes em ńıveis hierárquicos. No ńıvel mais alto

da estrutura, é representado o objetivo da decisão, seguido pelos ńıveis de

critérios e subcritérios, caso existam, e finalizando com o ńıvel das alterna-

tivas, mostrando as relações entre os elementos.

� Julgamentos comparativos (Segunda Fase): nesta fase, dentro de cada ńıvel,

os critérios são julgados aos pares, de forma que o decisor deve definir uma

escala de valores e julgar a importância de um critério ci em relação a

um critério cj. Com base nestes critérios, é montada uma matriz E de

julgamentos, que representa a intensidade de preferência de um decisor por

um critério em relação a outro. Dessa forma, Ei,j representa a intensidade

de preferência do critério ci em relação ao critério cj. Além disso, tem-se

que Ej,i = 1
Ei,j

é o valor de comparação entre os critérios cj e ci e Ei,i = 1,

com 1 ≤ i, j ≤ m e m é o número de critérios existentes (SAATI, 1991;

SAATI, 1994).

Segundo Tchemra (2009), como em geral os critérios são descritos de forma

verbal Saati (1991) propôs uma escala, denominada de Escala Fundamental

de Saati que possibilita traduzir em valores quantitativos as preferências do

decisor, conforme apresentado na Figura 6. A partir da matriz E, é gerado

o vetor de pesos dos critérios w.

Em seguida, é necessário verificar se os julgamentos são consistentes e

aceitáveis que, de acordo com Saati (1994), é baseado na razão de con-
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sistência CR. Se CR ≤ 0, 10 o valor de julgamento é aceitável, caso

contrário, o decisor deve rever seus julgamentos. Em Tchemra (2009), são

apresentados os detalhes do cálculo de CR.

Caso CR seja aceitável, é necessário determinar a matriz de desempenho

das alternativas em relação aos critérios. Esta matriz, denominada de Z

é calculada analogamente ao julgamentos dos critérios, de maneira que as

preferências de cada alternativa ai ∈ A em relação a cada critério deve

ser cj ∈ C, com 1 ≤ i ≤ n e 1 ≤ j ≤ m e n e m são a quantidade

de alternativas e de critérios, respectivamente. Assim, zi,j é o ńıvel de

preferência da alternativa ai em relação ao critério aj. Por fim, é posśıvel

calcular o valor global de cada alternativa axj da seguinte maneira:

ax = Z.w (3.2)

� Análise das prioridades (Terceira Fase): esta fase consiste em verificar a

alternativa com maior prioridade e recomendá-la como melhor escolha.

Figura 6: Escala Fundamental de Saati (SAATI, 1991).

3.4.2 Descrição da Tabela de Decisão Adaptativa Esten-
dida

A Tabela de Decisão Adaptativa Estendida (TDAE) foi proposta por Tchemra

(2009) baseada na formulação da TDA apresentada na Seção 3.3 e tem por ob-

jetivo apoiar processos decisórios multicritérios semi-estruturados, possibilitando

ao decisor a análise do conjunto de regras, interação com o sistema, resultando

na obtenção de soluções viáveis para o problema. Além disso, a TDAE possui um

conjunto de técnicas projetadas com o objetivo de suportar processos decisórios,

tais como (TCHEMRA, 2009):
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� permitir a modelagem de problemas de decisão semi-estruturados;

� permitir uma melhor compreensão do problema;

� proporcionar ao decisor condições para expressar seus julgamentos a cerca

das informações do problema de decisão;

� permitir analisar os critérios impostos às regras do problema e suas com-

binações, além de apresentar alternativas de solução para situações não

previstas anteriormente;

� incorporar algoritmos clássicos de métodos multicritério;

� usar técnicas adaptativas para que o sistema se automodifique, tanto na

sua estrutura, como no seu comportamento, de forma autônoma, e gere

respostas para o processo de tomada de decisão.

Formalmente, a TDAE proposta por Tchemra (2009) pode ser definida como

uma tripla TDAE = (TDA, FM, M), na qual:

� TDA: é a Tabela de Decisão Adaptativa convencional descrita na Seção

3.3;

� FM : é um conjunto de funções auxiliares que estabelece uma comunicação

entre a camada adaptativa e o restante da tabela. Estas funções devem

ser executadas sempre antes da aplicação da regra que a referencia, pois a

TDAE depende dos valores calculados por elas.

� M : é o método multicritério utilizado. Apesar do método AHP (descrito

na Seção 3.4.1) ter sido escolhido, a especificação de M permite que outros

métodos de decisão multicritérios possam ser aplicados, de acordo com a

preferência do decisor.

Para um melhor entendimento deste formalismo, a estrutura geral da TDAE

é apresentada na Figura 7.

A implementação das funções do conjunto FM é definida externamente e

sua operação não é explicitada na tabela. Por outro lado, a operação das cha-

madas dessas funções ocorre de maneira similar ao de uma chamada de função

adaptativa, exceto pelo fato de que as funções em FM devem ser executadas em

primeiro lugar.
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Figura 7: Estrutura Geral da TDAE (TCHEMRA, 2009).

A TDA segue o mesmo formalismo definido por Neto (2001) e apresen-

tado na Seção 3.3, na qual TDA = (TDN,CA). Assim, dado um conjunto

de critérios C = {c1, c2....cm} e o conjunto de alternativas do problema A =

{a1, a2, ..., an}, ou seja, A corresponde ao conjunto finito dos posśıveis resultados

das ações após a aplicação das regras NRT . Assim, pode-se definir TDN =

(CT,NRT,CV, t0, AT, A), na qual (TCHEMRA, 2009):

� CT é o conjunto de todas as configurações posśıveis da tabela de decisão.

Uma configuração significa a imagem da tabela em cada instante, mostrando

todos os critérios, as alternativas, as regras e as combinações válidas de

condições contidas no conjunto de regras;

� NRT é o conjunto finito de regras de decisão. Cada regra rj ∈ NRT ,

1 ≤ j ≤ q é do tipo rj = (di,j, xk,j), na qual:

– di,j: representa um valor binário para o critério ci ∈ C na regra rj;

– xk,j: é um valor binário que sinaliza a alternativa ak ∈ A para a regra

rj;

� CV é o conjunto finito dos valores di,j válidos dos critérios ci;
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� t0 ∈ CT é a configuração inicial da tabela de decisão;

� AT ⊆ CT é o subconjunto de configurações aceitas da tabela;

� A é o conjunto finito das alternativas do problema;

A camada adaptativa CA é associada ao conjunto de regras NRT e é definido

como CA = (FA, RA), na qual:

� FA: é o conjunto de funções adaptativas FADs, 1 ≤ s ≤ nf , na qual cada

função adaptativa FAD quando instanciada e chamada com os respectivos

argumentos, executa as ações adaptativas que a compõe;

� RA: é o conjunto de regras composto pelas regras da tabela de decisão

subjacente e pelas chamadas adaptativas.

A estrutura geral de cada função adaptativa FAD ∈ FA é representada por

uma óctupla FAD = (NF, P, V, G, BA, AD, AA), que representam:

� NF : nome ou identificação da função;

� P : conjunto de parâmetros, no qual P = {pi, 1leqi ≤ np}, |P | = np;

� V : conjunto de variáveis, no qual V = {vi, 1leqi ≤ nv}, |V | = nv;

� G: conjunto de geradores, no qual G = {gi, 1leqi ≤ ng}, |G| = ng;

� BA: é uma indicação de ação adaptativa anterior (opcional); BA ∈ AD;

� AD: representa o corpo da função adaptativa e é composto por um con-

junto de ações adaptativas elementares de consulta (?), inclusão(+) e ex-

clusão(-) que modificam o conjunto corrente de regras da tabela de de-

cisão subjacente. Dessa forma, AD pode ser representado na forma AD =

{AC,AE, AI};

� AA: é uma indicação de ação adaptativa posterior (opcional); AA ∈ AD

O conjunto de regras RA da camada adaptativa CA é composto por regras

raj = (BA, rj, AA), 1 ≤ j ≤ rj e AA,BA ∈ AD. Estas regras são provenientes

da associação de ações adaptativas AD com as regras da tabela subjacente, na

qual:

� BA: indica uma ação adaptativa a ser executada antes da aplicação da

regra rj (opcional);
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� rj: regra da tabela de decisão subjacente associada à ação adaptativa;

� BA: indica uma ação adaptativa a ser executada depois da aplicação da

regra rj (opcional).

É importante observar que se rj = raj, ou seja, BA e AA não estão presentes

em raj, significa que nenhuma ação adaptativa está associada a rj e que até duas

ações adaptativas podem ser associadas a cada regra rj (uma BA e uma AA).

Segundo Tchemra (2009), o formalismo da TDAE possibilita que para cada

função adaptativa FAD seja associada uma lista de ações adaptativas elementares

AD, que indicam as modificações a serem impostas ao conjunto de regras, de

acordo com o método M adotado para o processo decisório de problemas de

decisão espećıficos. Além disso, a aplicação da TDAE pode ser vista sob dois

aspectos:

� a TDAE faz o papel de decisor, no qual a solução do problema de decisão

é apresentada pelo próprio dispositivo, ao final do processo decisório;

� a TDAE pode ser utilizada como um instrumento para consulta de decisões

parciais, deixando que a decisão final seja tomada pelo decisor ou pelo

especialista do particular problema de decisão; nesse sentido, o algoritmo

pode apresentar um conjunto de posśıveis soluções viáveis para o problema,

segundo o método multicritério adotado.

No caso da problema de reconstrução da topologia em RSSF, como em geral

não há a possibilidade da existência de uma pessoa atuar como decisor, além da

necessidade de auto-configuração citada no Caṕıtulo 2, a TDAE deve ser utilizada

como um decisor e determinar qual a melhor configuração.

Para uma melhor compreensão do funcionamento da TDAE, a seguir será

descrito o funcionamento da mesma.

No ińıcio de sua operação, a TDAE apresenta uma configuração inicial t0 e

funciona como uma tabela de decisão convencional, ou seja, executa a busca das

regras procuradas pelo processo decisório, de acordo com o método multicritério

escolhido. À medida que situações não previstas surgem, a Camada Adaptativa

da TDAE atua, gerando uma nova configuração da tabela, através da inclusão

de informações na tabela. Nesta etapa, os critérios e alternativas, são submeti-

dos ao método multicritério adotado para julgamento, que gera um resultado ou

categoriza as regras iniciais (TCHEMRA, 2009).
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Deve-se observar que os pesos dos critérios e as preferências das alternativas

também são usados pelas funções auxiliares de FM para determinar situações

ainda não consideradas na tabela de decisão adaptativa.

Nas operações de consulta das regras da tabela de decisão adaptativa TDA,

pode ocorrer de existirem ou não regras que satisfaçam os critérios especificados.

Caso haja ocorrência do primeiro caso, a regra em questão determinará qual al-

ternativa deverá ser utilizada. Caso contrário, uma função adaptativa é associada

à regra especificada, e ações adaptativas são executadas, modificando a tabela de

decisão adaptativa (TCHEMRA, 2009).

O algoritmo adotado para a tomada de decisão TDAE foi dividido em três

módulos principais:

� Construção da Tabela de Decisão Convencional (TDN): esta etapa consiste

basicamente na configuração dos critérios e alternativas.

� Criação da Matriz de Decisão: esta etapa cria a matriz de decisão baseada

no julgamento do decisor. Os valores da matriz representam os pesos e

preferências dos critérios e alternativas.

� Montagem da Camada Adaptativa e uso da TDAE para consultas: nesta

etapa são declaradas as funções adaptativas, definição dos corpos das funções

adaptativas e definições das ações adaptativas elementares das funções adap-

tativas.

3.5 Considerações sobre o Caṕıtulo

Neste caṕıtulo foram descritos inicialmente, a formulação geral de um dispositivo

adaptativo e, em seguida, alguns dispositivos adaptativos. Inicialmente, foi des-

crito o funcionamento de um grafo dinâmico e definida formalmente sua estrutura

geral, baseada na formulação geral de um dispositivo adaptativo. Este disposi-

tivo foi descrito, pois mostra como pode ser utilizado para ilustrar a topologia na

RSSF.

Em seguida, foram descritas a Tabela de Decisão Adaptativa (TDA) e a

Tabela de Decisão Adaptativa Estendida (TDAE). Para que fosse posśıvel des-

crever a TDAE, foi necessário anteriormente discursar sobre Teoria da Decisão e

Multicritérios. A TDA será utilizada neste trabalho como decisor para executar

mudanças na topologia da RSSF, sempre que necessário. A TDAE é uma outro
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alternativa, porém mais custosa para tomada de decisão, que envolve múltiplos

critérios.
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4 Algoritmo para Manutenção
de Topologia Utilizando
Tabela de Decisão
Adaptativa

A manutenção de topologia é um problema bastante estudado e importante para

economia de energia, garantia de tolerância a falhas e reconstrução da topolo-

gia de uma rede quando ocorrem falhas em um ou mais nós, conforme apresen-

tado no Caṕıtulo 2. Entretanto, diversos algoritmos consideram apenas situações

pré-determinadas, o que faz com que falhas não previstas por estes algoritmos

provoquem falhas de comunicação na rede. Dessa forma, este caṕıtulo apresenta

o funcionamento da TDA e Grafos Dinâmicos aplicados ao problema de Manu-

tenção de Topologias em RSSFs.

Este caṕıtulo está organizado da seguinte maneira: a Seção 4.1 apresenta o

problema e algumas definições. Nas Seções 4.2 apresenta a descrição do algoritmo,

seu funcionamento e um exemplo de execução do mesmo. As Seções 4.3 e 4.5 des-

crevem brevemente alguns ambientes de simulação e aspectos de implementação

e as considerações finais do caṕıtulo, respectivamente.

4.1 Definição do Problema de Manutenção de

Topologia

Este trabalho envolve a aplicação de uma TDA (apresentada no Caṕıtulo 3, Seção

3.3) em Manutenção de Topologia em RSSFs. A idéia de utilizar uma TDA nesse

contexto reside no fato de que critérios não previstos podem levar à reconstrução

da topologia em RSSFs e incorporá-los ao algoritmo, podendo torná-lo mais efi-

ciente do ponto de vista da conectividade. É importante ressaltar que não foram

considerados casos de não-determinismo, ou seja, não existirão regras diferentes

que atendam ao mesmo critério simultaneamente.
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Diversas topologias podem ser utilizadas em uma RSSF; entretanto, neste

trabalho será utilizada uma topologia em árvore, por ser simples e eficiente. Para

representar a árvore de roteamento, será utilizado um grafo direcionado dinâmico.

Um grafo dinâmico, apresentado no Caṕıtulo 3, Seção 3.2, será utilizado para

representar graficamente a topologia da RSSF.

4.2 Aspectos Gerais do Algoritmo Proposto

O algoritmo para Manutenção de Topologia em Redes de Sensores Sem Fio Uti-

lizando Tabela de Decisão Adaptativa Estendida proposto tem como base os

estudos apresentados em Gonda et al. (2009) e Gonda, Cugnasca e Neto (2010).

O algoritmo proposto é dividido em duas fases: construção da topologia inicial

e reconstrução da topologia através de ações adaptativas, descritas nas Seções

4.2.1 e 4.2.2, respectivamente. É importante observar que a Adaptatividade será

usada somente na fase de reconstrução de topologia, na qual são necessários

critérios para escolha de um novo nó pai.

4.2.1 Construção da Topologia Inicial

Esta fase do algoritmo consiste em determinar uma configuração na qual as in-

formações coletadas pelos nós fonte sejam encaminhadas para o nó sorvedouro.

Esta fase não envolve problemas de decisão complexos, e portanto não é necessária

a utilização de mecanismos adaptativos.

Para a construção da topologia inicial existem diversas alternativas (ZHOU;

KRISHNAMACHARI, 2003), porém, neste algoritmo será adotada uma abordagem

baseada no algoritmo Earliest First Tree (EF-Tree), pois em geral as mensagens

de ińıcio são recebidas primeiramente dos nós mais próximos.

Dessa forma, como o objetivo é fazer com que as informações possam ser

enviadas para o sorvedouro, este nó é responsável por enviar uma mensagem do

tipo ińıcio na RSSF. Esta mensagem é responsável por detectar os nós existentes,

bem como, determinar quais nós participarão da RSSF inicialmente. Ao receber

uma mensagem do tipo ińıcio, cada nó escolhe o nó remetente como pai (cria-se

uma aresta entre os dois nós) e encaminha esta mensagem através de broadcast. É

importante observar que um nó pode receber a mensagem de ińıcio de mais de um

nó. Neste caso, duas abordagens podem ser utilizadas: nenhuma ação é realizada

ou os remetentes das mensagens que chegarem após a escolha do nó pai serem
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adicionados em uma lista de posśıveis pais para ser utilizada posteriormente. É

importante observar que em ambos os casos nenhuma mensagem é propagada

pelo nó para evitar tráfegos desnecessários na rede.

Após esta fase, a configuração c0 do grafo G é obtida e os vértices e arestas

selecionadas são utilizados na comunicação. É importante observar que não há

problema algum de não existirem mecanismos adaptativos nesta fase, pois não

há necessidade de tomada de decisão.

Um exemplo do resultado da execução desta etapa do algoritmo, sem a lista

de posśıveis pais, pode ser visualizado na Figura 8.

Figura 8: Exemplo de Construção da Topologia Inicial.

Conforme descrito anteriormente, uma segunda abordagem pode utilizar as

várias mensagens do tipo ińıcio recebidas pelo mesmo nó para montar uma lista

adicional de posśıveis pais deste nó. Neste caso, se após ter selecionado um nó

pai, se um nó receber mais de uma mensagem do tipo ińıcio, o mesmo deve

adicionar o nó remetente na lista de posśıveis pais. Graficamente, um posśıvel

pai é representado por uma aresta pontilhada, conforme apresentado na Figura

9.

Figura 9: Exemplo de Construção da Topologia Inicial Utilizando Lista de
Posśıveis Pais.

Nesta abordagem, sempre que um nó decide escolher um novo pai, ele se-

leciona o mesmo da lista de posśıveis pais, que pode ser modificado durante o
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funcionamento da rede.

Contudo, podem ocorrer falhas de nós pais e de posśıveis pais. Dessa forma,

para garantir que o nó pai está ativo, mensagens periódicas para o nó pai podem

ser enviadas ou o próprio nó pai pode enviar mensagens de alerta quando a sua

energia estiver se esgotando. Mais ainda, uma combinação dos dois pode ser

utilizada.

4.2.2 Reconstrução da Topologia

A etapa de reconstrução de topologia é responsável por determinar mudanças

que possam ocorrer na topologia devido a algum evento que possa ter ocorrido na

rede. Conforme ressaltado no Caṕıtulo 2, a reconstrução pode ser realizada de

maneira local ou de maneira global. Quando a reconstrução é de maneira local,

apenas parte dos nós envolvidos é utilizada, o que pode fazer com que a topologia

escolhida não seja a mais eficiente posśıvel. Entretanto, esta abordagem envolve

menos custo de comunicação. Quando a reconstrução é global, a topologia é

constrúıda levando-se em consideração todos os nós da rede, porém, o custo de

comunicação e processamento é maior neste caso.

Para a reconstrução da topologia através do uso de TDA é necessário definir

inicialmente os critérios e regras. O objetivo principal neste caso é reconstrução

da topologia da rede por meio da obtenção de uma rota até o nó sorvedouro. Em

uma Rede de Sensores Sem Fio os fatores que podem influenciar na comunicação

e na topologia são eventos que podem vir a ocorrer na rede. Dessa forma, os

critérios de escolha neste trabalho serão os eventos que podem influenciar na

configuração da topologia da rede.

As alternativas a serem adotadas são a reconstrução local ou global da topolo-

gia, que vão depender dos eventos que ocorreram na rede. É importante ressaltar

que a reconstrução global sempre será realizada a partir do nó sorvedouro da rede.

Outra observação importante é que nem sempre que ocorrer falhas em um nó da

rede será necessária a reconstrução da mesma. Por exemplo, se um nó folha na

árvore (nó do tipo fonte) falhar não há a necessidade de reconstrução, já que a

comunicação da rede não seria prejudicada por esta falha. Uma outra alternativa

seria não realizar nenhuma operação de reconstrução; contudo neste trabalho

só serão levadas em consideração as regras que que envolvam reconstrução da

topologia (tanto local como global).

A primeira etapa do algoritmo é a configuração da TDA para seu funciona-
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mento, que será descrita na Seção 4.2.2.1.

4.2.2.1 Configuração da Tabela de Decisão Adaptativa

A primeira etapa da configuração é o estabelecimento de critérios, alternativas e

regras da TDA. Os critérios a serem levados em consideração neste trabalho (não

necessariamente em ordem de importância) são:

� tipo de nó (c1): neste critério o nó pode ser um nó fonte ou um nó de

roteamento. O valor “S” indica que o nó é de roteamento e o valor “N”

indica que o nó do tipo fonte. Este parâmetro é importante, pois se algum

problema ocorre com um nó fonte não há a obrigatoriedade de se reconstruir

a topologia. Entretanto, se o problema ocorrer com um nó de roteamento,

é necessária, no mı́nimo, um reconstrução local da topologia da rede.

� Falha de um nó (c2): este critério também apresenta dois valores posśıveis

e sempre que ele for levado em consideração (valor igual a “S”), indica que

falha em algum nó da rede. É importante observar que neste algoritmo não

foram incorporados mecanismos de detecção de falhas.

� Inserção de um novo nó (c3): sempre que uma regra encontrar este critério,

é necessário que uma reconstrução da topologia deva ser executada.

� Exclusão de um nó da rede por desligamento temporário(c4): sempre que

este evento acontecer (valor “S”), pode haver uma reconstrução da topologia

da rede.

� Nó com baixa energia (c5): este evento pode indicar que existe algum nó

com pouca energia (valor “S”).

Após o estabelecimento dos critérios e alternativas é necessário criar as re-

gras inicias da TDA. É importante ressaltar que as regras e critérios dependem

do usuário e que várias configurações são posśıveis. Por esta razão é necessária a

camada adaptativa, pois nem sempre todas as possibilidades podem ser configura-

das ou são configuradas pelo usuário. É importante observar que, ao contrário do

que acontece na TDA proposta por Neto (2001) e também descrita por Tchemra

(2009) que permite a modificação apenas das regras, é interessante que o algo-

ritmo para Manutenção da Topologia possa também permitir a criação de novos

critérios, já que eventos não previstos podem ocorrer. Após este passo, o dispo-

sitivo subjacente, representado pela Tabela de Decisão Não Adaptativa (TDN) é

montado.
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Uma posśıvel configuração da TDN para os critérios e alternativas apresen-

tados é mostrada na Figura 10.

Figura 10: Um exemplo de configuração de regras de uma TDA.

Na Figura 10 existem 3 regras previamente configuradas e que ainda po-

dem sofrer modificações (pela TDA). Dados nc, nr e na o número de critérios,

número de regras e número de alternativas da TDN, respectivamente, as seguintes

afirmações devem ser consideradas:

� Se o critério cj influencia na regra rk, então na célula (cj, rk) o valor deve

ser “S”. Caso contrário, o valor da célula (cj, rk) é “N”, 1 ≤ j ≤ nc e

1 ≤ k ≤ nr.

� Se ai for a alternativa para a regra rk, então a célula (ai, rk) deverá ser

marcada com um X, 1 ≤ i ≤ na, 1 ≤ k ≤ nr

Para que as decisões possam ser tomadas pela TDA, o usuário deve infor-

mar os pesos entre critérios antes da execução do algoritmo, pois conforme dito

anteriormente, em geral não há a possibilidade de interação entre o usuário e a

RSSF.

Após esta fase, é necessário especificar a Camada Adaptativa, que é res-

ponsável por consulta, inserção e remoção de novas regras, critérios e alternativas.

Uma nova regra é inserida somente se a regra que está sendo buscada não existe,

ou seja, todas as regras foram consultadas e nenhuma possui os mesmos valores

dos critérios de nenhuma regra da tabela e o final das regras foi encontrada. Nesse

ponto, uma função auxiliar FM que determina os valores dos critérios na regra e

a alternativa associada à regra criada é chamada. Além disso, FM faz chamada

a funções adaptativas de inclusão e exclusão de regras.
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4.2.3 Funcionamento do Algoritmo

Na Seção 4.2.2.1, foi descrito o funcionamento da TDA que é parte do algoritmo

de Manutenção de Topologia. No algoritmo, serão considerados os seguintes tipos

de mensagem de controle:

� ińıcio: indica o ińıcio da RSSF, conforme descrito na Seção 4.2.1.

� alerta: esta mensagem indica que algum evento que pode modificar a topo-

logia da rede ocorreu. Nesta mensagem deve ser especificado o código do

evento e a identificação do nó.

� local : indica que uma reconstrução local deve ser executada a partir de um

determinado nó (identificado na mensagem).

� global : indica que uma reconstrução global deve ser executada a partir do

nó sorvedouro.

� busca: esta mensagem indica que um nó está buscando um novo pai na

rede.

Após os conceitos iniciais apresentados, segue o detalhamento dos passos de

um algoritmo para Manutenção de Topologia de Redes de Sensores Sem Fio:

Algoritmo: ADAP−RSSF

Passo 1. Nó sorvedouro envia uma mensagem do tipo ińıcio na RSSF.

Passo 2. Se nó é o nó sorvedouro então aguarda chegada de mensagens de

controle.

Passo 2.1 Se mensagem é do tipo alerta então

Passo 2.1.1 Chama a TDA.

Passo 2.1.2 Se os critérios (eventos) procurados existem na regra rk então

Passo 2.1.2.1 Executa a alternativa determinada na regra rk.

Passo 2.1.3 Senão Se todos os critérios existem, mas a regra correspondente

não, então

Passo 2.1.3.1 Adiciona a regra à TDA por meio da camada adaptativa.

Passo 2.1.4 Senão Se o critério não existir então

Passo 2.1.5 Adiciona o critério à tabela.
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Passo 3 Se o nó não é sorvedouro então

Passo 3.1 Se evento ocorreu então

Passo 3.1.3 Envia mensagem de alerta pela rede para que possa reconstruir

a TDA;

Fim do Algoritmo

Após uma descrição um pouco mais detalhada do algoritmo, na seção seguinte

é apresentado um exemplo de execução do algoritmo.

4.2.3.1 Exemplo de Execução

Para ilustrar o funcionamento do algoritmo proposto deve-se considerar inicial-

mente os critérios e alternativas apresentados na Seção 4.2.2.1. O primeiro passo

é a construção da topologia inicial. Considerou-se inicialmente que os nós senso-

res encontram-se dispostos como na Figura 11(a). Dessa forma, o nó sorvedouro

envia uma mensagem do tipo ińıcio para construir a topologia inicial. Conforme

descrito na Seção 4.2.1, cada nó sensor escolhe como nó pai o remetente da pri-

meira mensagem do tipo ińıcio recebida. Além disso, se um nó receber uma

mensagem do tipo ińıcio de mais de um nó, os remetentes das mensagens que

chegarem após a escolha do nó pai são adicionados na lista de posśıveis pais. É

importante observar que o primeiro nó desta lista é o pai atual. A Figura 11(b)

mostra a configuração da topologia da rede após a configuração inicial. Esta

topologia consiste na configuração c0 do grafo dinâmico que representa a RSSF.

Figura 11: Configuração c0 do grafo dinâmico.

Uma posśıvel configuração da TDN para os critérios e alternativas apresen-

tados é mostrada na Figura 12.
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Figura 12: Configuração t0 da TDA.

Após a configuração inicial, é necessário construir a TDA para que seja

posśıvel a manutenção da topologia através da reconstrução sempre que ne-

cessário. Como os critérios e alternativas já foram definidos, é necessário agora a

definição das regras iniciais.

Será suposto agora, que ocorreu uma falha com o nó v4. Ao detectar esta

falha, um vizinho, por exemplo, o nó v5 envia uma mensagem do tipo alerta com

a identificação do nó que falhou e indicando que o mesmo é um nó roteador.

Assim, a regra a ser buscada na Tabela é apresentada na Figura 13.

Figura 13: Regra existente a ser buscada na TDA.

Como a regra procurada corresponde a uma regra da TDA (regra r4), então

a alternativa correspondente à regra, neste caso, uma reconstrução local da to-

pologia é realizada. Assim, o nó sorvedouro envia uma mensagem do tipo local

referenciando o nó v4. Em seguida, todos os nós que estavam conectados ao nó
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v4 devem escolher um novo pai da sua lista de posśıveis pais. Caso não haja

ninguém nesta lista de um nó, é necessário enviar uma mensagem do tipo busca

para a rede para selecionar um novo pai. A Figura 14 mostra a configuração c1

após a reconstrução local da topologia da rede e, conseqüentemente, adicionar

um ou mais nós à lista de posśıveis pais.

v1

v2

v3v6

v9

v8

v7

v5

possível pai

pai escolhido

(a) (b)

Figura 14: Configuração c1 do grafo dinâmico que representa a RSSF.

Será suposto agora que ocorreram as falhas dos nós v2 e v7 e que um novo nó

foi inserido na rede, conforme mostrado na Figura 15.

v1

v2

v3v6

v9

v8

v7

v5

possível pai

pai escolhido

nó inserido

Figura 15: Falha nos nós v2 e v7 e inserção do nó v10.

Assim, ao detectar tais eventos, os nós vizinhos geram mensagens do tipo

alerta (uma para cada evento da rede). Ao receber as mensagens, o nó sorvedouro

busca a regra mostrada na Figura 16 na TDA.

Como a regra não foi encontrada, uma função adaptativa do tipo Before deve

ser executada para criação da nova regra na TDA, que deve ser executada em

seguida. A configuração t1 da TDA é apresentada na Figura 17.

É importante observar que apesar de não detalhado aqui, na criação das
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Figura 16: Regra a ser buscada e posteriormente inserida na TDA.

Figura 17: Configuração t1 da Tabela de Decisão Adaptativa.

regras é necessário consultar os pesos dos critérios e alternativas para verificar

qual alternativa seria selecionada por esta regra. Supondo-se neste caso que uma

reconstrução global seja necessária, ou seja, o nó sorvedouro envia por meio de

uma mensagem de broadcast uma mensagem do tipo global, indicando para todos

os nós da rede que os mesmos devem escolher um novo nó pai e recnstruir a lista

de posśıveis pais. Esta reconstrução utiliza a mesma idéia da construção inicial.

Uma posśıvel configuração após a execução é apresentada na Figura 18.

Uma observação importante é que sempre que um nó é escolhido como pai

de outro nó, o mesmo retira o filho de sua lista de posśıveis pais. Na Figura 18,

o nó v5 escolheu o nó v6 como pai e, portanto, o nó v6 retirou v5 da sua lista de

posśıveis pais. Isto é necessário para que nunca ocorra de um nó ser pai e filho ao
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v1

v3v6

v9

v8

v5

possível pai

pai escolhido

v10

Figura 18: Configuração c2 do grafo dinâmico que representa a RSSF.

mesmo tempo de outro nó, o que ocasionaria um loop de roteamento. Uma outra

observação importante é que ao inserir v10 na rede, após uma reconstrução v10

poderá ser adicionado à lista de posśıveis pais de v6, caso outro nó, por exemplo,

v3 passe a ser o pai de v10.

Os demais eventos que podem ocorrer são semelhantes aos apresentados nesta

seção. É importante observar que as mudanças de configuração do grafo dirigido

dinâmico e da TDA são dependentes, ou seja, uma tomada de decisão utilizando

a TDA influencia na topologia da rede e, conseqüentemente, nos vértices e ares-

tas do grafo. Além disso, cada mudança na topologia da RSSF corresponde à

execução de uma função adaptativa de inclusão ou de exclusão.

Nota-se que para redes pequenas o mecanismo funciona a contento, pois na

ocorrência de falhas, o tempo de resposta é razoável o suficiente para que se se

recupere das falhas sem que haja prejúızos significativos na comunicação da rede.

Entretanto, para redes grandes, em caso de falhas que ocorrerem em nós mais

periféricos (mais próximos das folhas da árvore), o tempo de resposta é proporci-

onal a aproximadamente duas vezes a altura da árvore (tempo da mensagem de

alerta e tempo da mensagem de reconstrução), o que pode ser muito longo.

Uma das formas de reduzir este tempo é a utilização de nós especiais que

sejam responsáveis pela reconstrução local da topologia, ou seja, além do nó

sorvedouro possuir uma TDA e um grafo dirigido dinâmico de toda a rede, alguns

nós da rede poderiam armazenar TDA e Grafos Direcionados Dinâmicos locais que

contenham informações parciais da rede. De posse destas informações parciais,

estes nós especiais, que serão denominados sorvedouros intermediários, poderiam

realizar tomadas de decisão que envolvem reconstrução local da rede.

O funcionamento deste nós seria análogo ao funcionamento do nó sorvedouro

principal, com a diferença que apenas mensagens do tipo local seriam enviadas.

Com a adição deste mecanismo, seria interessante que cada um dos nós da rede
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pudesse identificar por meio de algum código, a qual nó sorvedouro intermediário

o mesmo está ligado.

Com esta mudança, sempre que um nó recebe uma mensagem do tipo local

o mesmo deve verificar se o sorvedouro intermediário é o mesmo que ele está

ligado. Se for, uma reconstrução local é executada e a busca por um novo pai

é realizada localmente e a mensagem é propagada para os demais nós. Caso

contrário, a mensagem é descartada e nenhuma ação é realizada. Este mecanismo

é importante para evitar que reconstruções locais desnecessárias sejam executas.

É importante observar que sempre que uma mensagem do tipo global é rece-

bida o mecanismo de reconstrução da topologia não é alterado, apesar da inserção

de nós sorvedouros intermediários.

4.3 Algoritmo Proposto

Nesta seção são apresentadas uma representação gráfica do algoritmo proposto e

decisões que foram tomadas durante a sua especificação para garantir seu funci-

onamento, sem que haja perda da conectividade da rede.

Uma observação importante é que após uma análise mais detalhada sobre

as Tabelas de Decisão Adaptativa e a Tabela de Decisão Adaptativa Estendida,

verificou-se que o overhead gerado pelo método multicritério AHP é muito alto

para o Algoritmo ADAP−RSSF proposto. Segundo Tchemra (2009), o tempo

de execução da TDAE depende das entradas e do número de funções auxiliares

e funções adaptativas a serem utilizadas e pode ser quadrático em relação ao

número de regras para algumas operações. Detalhes do tempo de execução podem

se robtidos em Tchemra (2009).

Além disso, foi verificado que, na maioria dos casos, problemas relacionados

à reconstrução da topologia não envolvem vários critérios, mas sim dois critérios.

Um outro fator é que os critérios em uma RSSF, de maneira geral, não possuem

pesos entre si.

Dessa forma, para evitar que o custo computacional seja elevado, já que em

geral os sensores possuem restrições de processamento, decidiu-se optar pela Ta-

bela de Decisão Adaptativa proposta por Neto (2001). Apesar disso, é importante

o estudo da Tabela de Decisão Adaptativa Estendida como uma alternativa para

problemas de decisão multicritério e, principalmente, para analisar sua aplicabi-

lidade em outros problemas relacionados a RSSFs.
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4.3.1 Especificação do Algoritmo

Nesta subseção é apresentada a especificação dos mecanismos de comunicação e

manutenção de topologia algoritmo ADAP−RSSF. Para uma maior compreensão

e facilidade de leitura utilizou-se Diagramas de Nassi–Shneiderman, que foram

desenvolvidos em 1972 por Nassi e Shneiderman (1973), e são utilizados para

representar graficamente códigos estruturados. OS pseudo-códigos referentes a

estes diagramas encontram-se no Apêndice A.

Para o algoritmo foram definidos os seguintes tipos de nós:

� SINK: este é o nó sorvedouro principal e responsável por todo o funciona-

mento do mecanismo.

� MIDDLE−SINK: são nós responsável pela reconstrução local da topologia.

� INTERMEDIATE: nós pais, responsáveis pelo encaminhamento de pacotes.

� COMMON: nós folha, responsáveis por gerar dados.

A Figura 19 mostra o procedimento Receive do algoritmo.

Procedimento Receive

case SINK

Select Case my_type

proc_sink()

case INTERMEDIATE

case COMMON

proc_intermediate()

proc_common()

case MIDDLE_SINK

proc_middlesink()

Figura 19: Procedimento Receive do Algoritmo ADAP−RSSF.
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O Procedimento Receive apresentado na Figura 19 é responsável por deter-

minar qual das sub-rotinas serão chamadas, de acordo com o tipo de nó. Cada

tipo de nó, SINK, MIDDLE−SINK, INTERMEDIATE e COMMON possui um

funcionamento, apresentado nas Figuras 20, 21, 22 e 23, respectivamente.

Procedimento Proc_Sink

MIDDLE_SINK ou INTERMEDIATECOMMON

node_type do Remetende

INSERT ou DELETE ou FAIL DEFAULT

packet.criteria

envia pacote de reconstrução local
send(newpacket, source, local, -1)

busca regra na TDA
adaptive_table ()

INSERT DEFAULT

packet.criteria

FAIL
busca regra na TDA
adaptive_table ()

envia pacote de 
reconstrução local
send(newpacket, 
source, local, -1)

envia pacote de 
reconstrução global
send(newpacket, 
broadcast, global, -1)

Figura 20: Funcionamento do Recebimento de Pacotes no Nó SINK.

Procedimento Proc_Middle_Sink

DEFAULTINSERT ou DELETE ou FAIL

packet.criteria

envia pacote de reconstrução local
send(newpacket, source, local, -1)

busca regra na TDA
adaptive_table ()

Figura 21: Funcionamento do Recebimento de Pacotes no Nó MIDDLE−SINK.

O procedimento de envio do pacote é apresentado na Figura 24. As in-

formações a serem adicionadas ao pacote são passadas por parâmetro.

A especificação da Tabela de Decisão Adaptativa pode ser visualizada na

Figura 25.

4.3.2 Análise do Comportamento do Algoritmo Proposto
ADAP−RSSF

Para análise do desempenho de algoritmos de RSSF podem ser utilizadas diversas

métricas, tais como taxa de entrega de dados, consumo de energia do protocolo,
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Procedimento Proc_Intermediate

case global 

Select Case packet.type

//configura o novo pai
my_destaddress := source
//propaga a infromação
send(packet, packet.type, BROADCAST, -1)

case local

case busca

// Busca um novo pai
send(newpacket, busca, BROADCAST, -1)

//responde se candidatando a pai
send(newpacket, RESP_BUSCA, source, -1)

case início

//configura o novo pai
my_destaddress := source
//propaga a infromação
send(packet, packet.type, BROADCAST, -1)

Figura 22: Funcionamento do Recebimento de Pacotes no Nó
INTERMEDIATE.

tempo de vida da rede, escalabilidade, tolerância a falhas, hop count e outras

(TILAK; ABU-GHAZALEH; HEINZELMAN, 2002).

Nesta seção será realizada uma análise do comportamento do algoritmo pro-

posto do ponto de vista do contador de saltos (hop count). Esta métrica foi es-

colhida em virtude da mesma possibiltar a análise de tráfego da rede de maneira

relativamente fácil e eficiente. Além disso, métricas como consumo de energia,

tempo de vida da rede e tolerância a falhas dependem de análise de resultados

de implementação e/ou simulação.

Considerando o hop count, define-se hi a altura do nó vi na árvore até o nó

sorvedouro principal, e hmi a altura do nó vi em relação à sub-árvore que tem

como raiz o nó sorvedouro intermediário ao qual vi está conectado. É importante

observar que sempre hmi ≤ hi.

Serão considerados para efeitos de análise, a transmissão de dados sensoriados

e a recuperação quando algum problema de conectividade da rede ocorrer. No

caso de transmissão de dados sensoriados, o hop count é a distância do nó fonte

ao nó sorvedouro principal, ou seja, equivale a hi. Em relação aos algoritmos defi-

nidos na Seção 2.7, o hop count do algoritmo ADAP−RSSF proposto é o mesmo.

Entretanto, os mecanismos como LEACH e SPIN dependem de mecanismos defi-

nidos na aplicação para funcionarem adequadamente. Além disso, o SPIN utiliza
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Procedimento Proc_Common

case global 

Select Case packet.type

//configura o novo pai
my_destaddress := source
//propaga a infromação
send(packet, packet.type, BROADCAST, -1)

case local

case resp_busca

// Busca um novo pai
send(newpacket, busca, BROADCAST, -1)

//configura o novo pai
my_destaddress := source

case início

//configura o novo pai
my_destaddress := source
//propaga a infromação
send(packet, packet.type, BROADCAST, -1)

Figura 23: Funcionamento do Recebimento de Pacotes no Nó COMMON.

Procedimento send

define o tipo de pacote

adiciona o destinatário do pacote

adiciona o remetente do pacote

define o critério do pacote

configura o tipo de nó do pacote

envia o pacote

Figura 24: Funcionamento do Envio de Pacotes.

flooding para propagação das informações, o que gera um número de mensagens

maior que o ADAP−RSSF. Os algoritmos LEACH e REMUDA têm a vantagem

em relação ao ADAP−RSSF por possuirem mecanismos de agregação de dados (no

caso do REMUDA, apenas para dados não urgentes). Assim, mesmo o hop count

sendo igual, o número de mensagens trocadas pode ser inferior no REMUDA e

no LEACH. No caso do MULTI, o número de mensagens depende do tráfego

da aplicação. Se não houver um caminho até o nó sorvedouro estabelecido no

MULTI, o ADAP−RSSF será mais eficiente, pois não necessita do overhead para

o estabelecimento do caminho. Caso haja um caminho estabelecido, o MULTI e

o ADAP−RSSF possuem funcionamento semelhante.

No caso de problemas que envolvem falhas de conectividade na rede o algo-

ritmo ADAP−RSSF possui duas possibilidades: reconstrução local e reconstrução
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Procedimento Adaptive_Table

table[criterio][i]

Para i de 1 até num_critérios faça

add = 1

sim não

add := 1

S N

add := 0

executa a ação correspondente

num_criterios++

num_regras++

Para j de 1 até num_criterios - 1 faça

table[j][num_regras] := "N"

table[num_criterios][num_regras] = "S"

define a ação a ser executada por esta regra

Figura 25: Especificação da TDA.

global, além da lista de posśıveis pais. A reconstrução global ocorre apenas com o

envolvimento do sorvedouro principal, enquanto a reconstrução local pode ser re-

alizada tanto pelos sorvedouros intermediários quanto pelo sorvedouro principal.

Uma observação importante também é que nem todos os nós pai são sorvedouros

intermediários.

Se uma falha ocorrer em um nó a reconstrução pode ser realizada diretamente

com a escolha de um novo pai na lista de posśıveis pais, o que não gera nenhum

tráfego na rede e, portanto, não importa o hop count.

Em caso de uma reconstrução local, a informação deve ser enviada apenas

ao nó sorvedouro intermediário, ou seja, o hop count seria de aproximadamente

2 ∗ hmi, ou seja, hmi saltos para a informação de falha chegar no nó sorvedouro

intermediário e hmi saltos para a mensagem de reconstrução local chegar ao nó.

Uma observação importante é que a mensagem de ida é enviada utilizando-se

unicast e a mensagem de volta é propagada utilizando-se broadcast para que

todos os nós ligados ao nó sorvedouro intermediário restabeleçam os caminhos

até o mesmo. Nota-se que nem todos os nós da rede recebem esta mensagem,

pois se um nó não ligado ao sorvedouro intermediário que enviou o broadcast

receber a mensagem, o mesmo descarta-a e não faz a propagação da mesma.

Em comparação com o REMUDA, esta abordagem apresenta o mesmo hop
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count, porém, a mensagem de busca de nova topologia no REMUDA é propagada

para todos os nós da rede. No algoritmo MULTI, se uma rota for estabelecida no

momento do envio, o custo será de 2 ∗ hi, pois esta rota deve ser estabelecida até

o nó sorvedouro; se um caminho já tiver sido estabelecido, a reconstrução de um

caminho também envolve todos os nós da rede, o que também resulta num hop

count de 2 ∗hi, que é sempre maior ou igual a hmi. Os algoritmos SPIN, LEACH

e Directed Diffusion não apresentam mecanismos de reconstrução de rotas em sua

descrição.

Se a reconstrução for global, todos os algoritmos apresentam o mesmo desem-

penho em relação ao hop count.

Apesar dos hop counts serem próximos, uma das vantagens do algoritmo

ADAP−RSSF é a possibilidade de incorporar informações não previstas no fun-

cionamento do mesmo, por meio da utilização de uma TDA. Entretanto, esta

possibilidade envolve um overhead adicional na tomada de decisão.

A Tabela 4 apresenta um resumo das comparações do algoritmo ADAP−RSSF

com outros algoritmos, levando-se em consideração o hop count e o número efetivo

de mensagens.

Tabela 4: Comparação do Algoritmo ADAP−RSSF com outros algoritmos no
caso de Reconstrução Local.

Algoritmo/Métrica hop count Número de Mensagens
REMUDA = ADAP−RSSF ≥ ADAP−RSSF
MULTI (Rota Já definida) = ADAP−RSSF = ADAP−RSSF
MULTI (Nova Rota) ≥ ADAP−RSSF ≥ ADAP−RSSF

Analisando a Tabela 4, é posśıvel verificar que o algoritmo ADAP−RSSF

apresenta desempenho melhor ou igual a outros algoritmos existentes. As com-

parações em relação ao envio de dados sensoriados e à reconstrução global não

foram apresentados, pois estes algoritmos possuem o mesmo desempenho.

4.3.3 Algumas Considerações sobre o Algoritmo

Em relação à especificação do algoritmo ADAP−RSSF, foi necessário alteração

do mesmo, que ao invés de utilizar uma TDAE, utilizou uma TDA, em virtude

do número de critérios ser fixo e da complexidade computacional da TDAE, que

é quadrática em relação ao número de critérios, além do tempo de execução do

método AHP ser elevado, conforme apresentado em Tchemra (2009).
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Para reduzir o tempo computacional da consulta na Tabela de Decisão Adap-

tativa foram adotadas algumas alternativas na especificação do algoritmo. A pri-

meira delas é dividir a Tabela Adaptativa em duas, de acordo com o tipo de

nó: uma TDA para o recebimento de mensagens do tipo alerta dos nós comuns

(COMMON) e uma TDA para nós pais (INTERMEDIATE). É importante ob-

servar que isto só foi posśıvel porque sempre um dos critérios é o tipo de nó, ou

seja, sempre o tipo de nó que envia mensagens para o nó sorvedouro é COMMON

ou INTERMEDIATE.

Outro aspecto importante é que alguns critérios para mudança da topologia

podem ser previstos. Dessa forma, ao invés de inserir estes critérios na TDA

decidiu-se utilizar estruturas condicionais, já que estes critérios sempre deverão

ser consultados em caso de ocorrência de algum evento. Para os critérios não

definidos previamente, é necessário inseri-los na Tabela de Decisão Adaptativa,

ou seja, apenas critérios não previstos são inseridos na TDA. Assim, inicialmente

a TDA está vazia e sempre que um critério não previsto for encontrado, uma nova

regra é inserida na TDA. A vantagem desta abordagem é que não há a necessidade

de consulta na TDA se o evento ocorrido na rede for conhecido previamente.

4.3.3.1 Restrições do Algoritmo

Uma das principais limitações do mecanismo no ińıcio do seu desenvolvimento

é que todo o processamento de reconstrução da topologia era definido em um

único nó sorvedouro (denominado no algoritmo de nó sorvedouro principal). O

problema deste fato é que em alguns casos o tempo de processamento para recons-

trução da topologia pode ser elevado dependendo da distância do nó em relação

ao nó sorvedouro (raiz da árvore). Por exemplo, se um vizinho do nó sorvedouro

envia uma mensagem de controle para alteração de topologia é necessário apenas

um salto para que seja realizada alguma ação de reconstrução. Entretanto, se

um nó está próximo às extremidades da topologia (folhas da árvore), o número

de saltos é proporcional à altura da árvore o que pode demandar um tempo

de processamento mais elevado, podendo ocasionar perda de pacotes, já que a

reconstrução da topologia depende do recebimento dos pacotes de controle.

Uma posśıvel solução para esta restrição foi a implementação da Tabela de

Decisão Adaptativa em alguns nós intermediários, construindo sub-árvores para

resolver problemas de reconstrução local de topologia, cujas ráızes foram denomi-

nadas de nós sorvedouros intermediários. Estes nós devem ser nós com um poder

de processamento mais elevado que os nós comuns. Entretanto, devido à limitação
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de recursos computacionais dos nós sensores convencionais esta implementação

ainda é dif́ıcil de ser adotada. Para que isso seja posśıvel, são necessários nós

com maior capacidade de processamento e armazenamento, já que é necessário

armazenar informações de roteamento em sua memória. Trata-se de um desafio

que enfrentam os fabricantes de RSSFs, uma vez que existe o compromisso de

manter o baixo consumo de energia dos nós, que por outro lado devem possuir

razoável capacidade de processamento e armazenamento, que levam a um maior

consumo.

Um outro problema encontrado na implementação é que sempre que um novo

evento ocorra na rede, é dif́ıcil identificar se algum dos critérios já adicionados na

Tabela de Decisão Adaptativa corresponde ao evento em questão. Dessa forma,

em alguns casos, o mesmo evento poderá ser adicionado na Tabela de Decisão

Adaptativa mais de uma vez.

4.4 Considerações sobre a Simulação

Esta seção descreve aspectos de simulação e de comportamento do algoritmo pro-

posto para Manutenção de Topologia especificado anteriormente. Alguns simula-

dores e frameworks podem ser utilizados para isso, tais como o TinyOS (TINYOS,

2006), NS-2 (NS-2, 2008) e MannaSim (MANNASIM, 2008).

O NS-2 é um simulador de eventos discretos cujo objetivo é o desenvolvimento

de pesquisas na área de redes. Este simulador é bastante utilizado para simular

novos algoritmos e protocolos.

Outra possibilidade é utilizar o TinyOS (TINYOS, 2006), que consiste em um

Sistema Operacional de código aberto, baseado em componentes, e que também

é utilizado para simulação em RSSFs.

O framework MannaSim (MANNASIM, 2008) também se constitui em uma

possibilidade de simulador a se considerar. Este framework oferece um ambiente

de simulação para RSSF, que funciona em conjunto com o NS-2, e permite o

projeto, desenvolvimento e análise de diferentes aplicações em RSSF. Entretanto,

para a utilização do MannaSim seria necessário também alterar as configurações

do NS-2.

O NS-2 foi escolhido como base para a descrição de uma posśıvel imple-

mentação da simulação, para investigar o funcionamento efetivo do algoritmo

proposto. A escolha se deveu ao fato de ele permitir que novos protocolos pu-

dessem ser utilizados na comunicação, o que não ocorre com o MannaSim. Além
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disso, ele é mais difundido que o TinyOS, que foi desenvolvido para utilização de

sistemas semelhantes aos nós sensores da Crossbow.

A seguir, será apresentada uma proposta de simulação baseada no NS-2.

Dentre as dificuldades que podem ser encontradas na simulação, podem ser ci-

tadas a utilização de duas linguagens de programação diferentes (C++ e Tcl),

a visualização dos resultados, que necessita de ferramentas espećıficas, já que as

informações de sáıda são geradas em diversos arquivos textos. Assim, uma ob-

servação importante é que mesmo com as informações apresentadas nesta seção,

a implementação da infra-estrutura de simulação necessária no NS-2, bem como

a configuração dos scripts exigidos não se mostrou trivial.

A primeira etapa para a implementação de um novo algoritmo é conhecer o

funcionamento do NS-2 por meio da execução de algoritmos já implementados

e do uso de ferramentas adicionais, como por exemplo o NAM, para análise dos

resultados e geração de gráficos e tabelas com os resultados da simulação. In-

formações detalhadas sobre o funcionamento do NS-2 podem ser obtidas em NS-2

(2008).

Uma outra restrição é que o NS-2 não possibilita testar o ńıvel de energia dos

nós sensores. Dessa forma, a ocorrência de eventos em relação à energia é realizada

em instantes pré-determinados. Uma alternativa seria simular a energia dos nós

sensores por meio de contadores, ou simular eventos em determinados peŕıodos

de tempo. Além disso, a documentação a respeito do desenvolvimento de novos

algoritmos utilizando o NS-2 é bastante escassa e de dif́ıcil acesso.

Para implementar o algoritmo ADAP−RSSF seria necessário a criação de um

novo diretório no diretório base do NS-2. A implementação do algoritmo a ser

realizada deve utilizar a linguagem C++ e os scripts gerados em Tcl. Neste

diretório devem ser criados, no mı́nimo, os seguintes arquivos:

� adap−rssf.h: neste arquivo de cabeçalho devem ser especificados todos os

temporizadores e agentes de roteamento que desempenham o funcionamento

do protocolo;

� adap−rssf.cc: neste arquivo devem ser implementados todos os agentes e

temporizadores definidos no arquivo adap−rssf.h, além dos de mecanismos

de ligação entre o C++ e o Tcl para execução dos scripts ;

� adap−rssf−pkt.h: neste arquivo devem ser definidos os tipos de pacotes do

algoritmo ADAP−RSSF.
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Para a criação de um novo protocolo no NS-2 é necessário criar um Agente

que é derivado da classe Agent. Esta é a classe principal a ser utilizada na

implementação do protocolo ADAP−RSSF. Além disso, esta classe oferece suporte

para a ligação com scripts Tcl, possibilitando que o protocolo de roteamento possa

ser utilizado usando scripts Tcl.

Os Agents representam sistemas finais nos quais os pacotes são gerados e

consumidos. Esta classe é implementada parcialmente em C++ e parcialmente

em Tcl, para que haja ligação entre os scripts Tcl e a implementação do proto-

colo (NS-2, 2008). Esta classe é classe responsável pelo roteamento de dados no

algoritmo.

Além disso, é necessário definir o formato dos pacotes. Este formato pode

ser definido no arquivo adap−rssf−pkt, com os pacotes possuindo os seguintes

campos:

� pkt−src−: endereço de origem do pacote;

� pkt−dest−: endereço de destino do pacote;

� pkt−type−: tipo do pacote. O tipo de pacote será utilizado para determinar

a ação do protocolo. Os pacotes apesar de possúırem nomes, são valores

numéricos que iniciam em 0;

� pkt−criteria: tipo de critério. Este tipo de critério é utilizado apenas quando

o pacote for do tipo alerta, pois estas mensagens podem causar mudanças

na topologia da rede. Quando a mensagem for de outro tipo seu valor é -1.

Caso contrário, seu valor varia de 0 até num−criterios - 1;

� pkt−node−type−: tipo do nó que enviou o pacote. O tipo de nó é utilizado

também para determinar a ação do protocolo. Esta campo possui quatro

valores posśıveis: COMMON, MIDDLE−SINK, SINK and INTERMEDI-

ATE. O tipo COMMON é o tipo de nó comum que não executa nenhuma

operação de comunicação na rede, apenas se um evento ocorrer. O tipo

de nó INTERMEDIATE é responsável pela propagação das informações na

rede (Os pais dos nós sensores). O nó SINK é único e é responsável por toda

a configuração da rede e ações de reconstrução global e local. Os nós do

tipo MIDDLE−SINK são responsáveis pela reconstrução local da topologia.

O atributo offset− é utilizado para acessar os pacotes efetivamente. Após

a implementação do formato do pacote é necessário fazer a ligação (bind) do
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cabeçalho do pacote com o Tcl. Para executar esta ação, é necessário a imple-

mentação do arquivo adap−rssf.cc.

Além disso, é necessário definir um novo tipo de pacote, que será utilizado

como pacotes de controle. No presente caso, o campo pkt−type− é responsável por

isso. Para o controle dos instantes de ocorrência do de eventos é necessário utilizar

objetos da classe Timer. Esta classe é utilizada para realizar o escalonamento de

tarefas dentro da rede. A classe Trace é fundamental para registrar as informações

nos arquivos de log.

Para implementar do protocolo é necessário realizar a implementação do

agente propriamente dito. Esta implementação deve ser realizada nos arqui-

vos adap−rssf.h e adap−rssf.cc. No arquivo adap−rssf.h está definida a classe

Adap−rssf que possui os atributos e os métodos utilizados para acessar os atri-

butos desta classe. No protocolo proposto serão considerados apenas o envio

de pacotes de controle com a finalidade de verificar a funcionalidade do novo

mecanismo.

Para a implementação são necessários alguns arquivos pré-definidos ou exis-

tentes no NS-2:

� adap−rssf−pkt.h: define o formato do pacote do protocolo;

� common/agent.h: é utilizada como classe base para os agentes;

� common/packet.h: é utilizada como classe base para os pacotes;

� common/time-handler.h: é utilizada como classe base para a criação de

temporizadores;

� trace/trace.h: utilizado para gerar informações e resultados das simulações

em arquivos de sáıda;

� tools/random.h: utilizado para a geração de números pseudo-aleatórios;

� classifier/classifier-port.h: utilizado para a classificação das portas a serem

utilizadas pelas camadas superiores.

Além disso, foram criadas duas macros com o intuito de auxiliar no funcio-

namento do protocolo:

� CURRENT−TIME: para obter a hora atual da simulação;
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� JITTER: utilizado para gerar números aleatórios para o envio de pacotes

de controle para evitar colisões e que vários nós enviem dados no mesmo

instante.

Neste arquivo está definida ainda uma classe para o controle de envio de

pacotes de controle. Esta classe, denominada de adap−rssf−timer, é derivada da

classe Time-Handler e é utilizada informar ao agente de roteamento que o mesmo

deve enviar um pacote de controle.

Outra classe definida é Adap−rssf, que define as informações principais do

protocolo e uma variável (accessible−var), que é utilizada para a escrita e leitura

a serem realizadas pelos scripts Tcl, evitando que o NS-2 seja recompilado a cada

mudança no comportamento do protocolo.

Um importante atributo definido nesta classe é o objeto do tipo Trace, que

pode ser utilizado para gravar informações da Tabela de Roteamento em logs.

Para auxiliar no envio dos pacotes foram definidos alguns métodos, para o

envio e recebimento de pacotes de controle (forward−data, recv−adap−rssf−pkt

e send−adap−rssf−pkt). Além disso, são definidos um construtor e os métodos

públicos recv e command, que são utilizados quando um nó recebe um pacote e

pelo Tcl, respectivamente.

No arquivo adap−rssf.cc estão as implementações dos métodos e demais clas-

ses utilizadas pelo protocolo e pelo Tcl no acesso a informações. Uma das classes

é denominada de Adap−rssfClass que é derivada da classe TclClass para obter

informações sobre o protocolo por meio de um objeto Tcl.

Para a implementação dos protocolos foi utilizado um temporizador que de-

termina quando os pacotes de controle devem ser enviados.

4.4.1 Implementação do Agente

A implementação do Agente é a parte principal e é realizada por meio de um

construtor da classe Adap−rssf, no qual são utilizados comandos para que as

informações da classe possam ser acessadas pelo script Tcl. Este acesso é realizado

por meio de uma variável lógica (booleana) denominada de accessible−var− e pela

função bind−bool().

Para realizar as operações do Agente por meio do método command. Neste

método são implementadas as ações inciais a serem realizadas pelo agente.

Uma das operações que o agente deve realizar é o recebimento de pacotes.
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Para a implementação desta operação foi criado um método recv. Neste método

são considerados apenas pacotes de controle do algoritmo ADAP−RSSF e pacotes

de dados para verificar a viabilidade do mecanismo adaptativo. Para o recebi-

mento de um pacote do protocolo ADAP−RSSF pode ser utilizado o método

recv−adap−pkt que processa os pacotes de controle do protocolo de acordo com o

tipo e a especificação do mesmo.

O método send−adap−pkt deve ser criado para o envio de pacotes de controle

do protocolo. O primeiro passo no envio de pacote é a alocação do mesmo por

meio da função allocpkt definido para os agentes. Em seguida, são definidos os

campos do pacote adap−rssf.

Estes pacotes são encapsulados em outros pacotes de ńıvel superior para se-

rem enviados pela rede. Após o encapsulamento, os pacotes de controle são en-

viados pela rede por meio de uma função denominada schedule que recebe como

parâmetro um objeto Tcl.

4.4.2 Alterações no NS-2

Para que o NS-2 reconheça o novo protocolo a ser implementado é necessário

fazer mudanças com a finalidade de incorporar o novo protocolo ao simulador do

NS-2.

Uma das mudanças a ser realizada é informar o tipo de pacote do protocolo

que foi desenvolvido. No caso do NS-2, os tipos de pacote são definidos por meio

de uma enumeração no arquivo commom/packet.h. Dessa forma, foi definida uma

constante PT−ADAP−RSSF na enumeração packet−t do arquivo packet.h. No

mesmo arquivo é definida uma classe chamada p−info que contém informações

sobre os pacotes. Uma das informações é um vetor name− que armazena em

formato texto os tipos de pacotes. Para definir um nome textual é necessário

alterar o construtor da classe p−info e adicionar um nome textual para o protocolo

criado.

4.5 Considerações sobre o Caṕıtulo

Este caṕıtulo apresentou uma proposta de algoritmo para manutenção de to-

pologia em RSSF. O algoritmo utiliza Tecnologia Adaptativa para garantir o

funcionamento da rede, mesmo que situações não previstas ocorram. Dentre os

dispositivos adaptativos usados no algoritmo a Tabela de Decisão Adaptativa.
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Além disso, foram apresentadas especificação do algoritmo e comentários so-

bre posśıveis implementações e simulações

Com o objetivo de comparar o algoritmo proposto com outros existentes,

adotou-se a métrica hop count, concluindo-se que baseado nesta métrica o algo-

ritmo possui desempenho semelhante aos existentes.

Também foi apresentado e definido o mecanismo de grafo dinâmico, que mos-

tra um mapeamento do estado da topologia da rede, cujas mudanças ocorrem em

virtude de eventos, conforme apresentado pelo mecanismo que utiliza a Tabela

de Decisão Adaptativa.
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5 Conclusões

Neste trabalho é apresentada uma proposta de manutenção de topologia de RS-

SFs com entrega de dados Hı́brida, utilizando Tabelas de Decisão Adaptativa,

com o intuito de manter a conectividade da rede. A idéia de utilizar Tecnologia

Adaptativa na manutenção de topologia de RSSFs surgiu devido ao fato da ne-

cessidade de auto-configuração inerente a elas, o que acarreta na necessidade de

constantes mudanças em sua topologia.

Como o usuário não pode ou não interage com a RSSF, especialmente na

parte de roteamento e envio de dados, a utilização de mecanismos automáticos é

fundamental. O uso de TDA mostrou que em relação à métrica de hop count o

mecanismo apresenta desempenho semelhante ou melhor do que alguns protocolos

existentes e já conhecidos. Além disso, em alguns casos, apesar do hop count ser

o mesmo, o número de mensagens enviadas pelo algoritmo ADAP−RSSF é menor

pelo fato de o mesmo utilizar unicast ao invés de broadcast em algumas situações.

Além disso, como a proposta é mostrar a viabilidade de aplicar a TDA na

reconstrução de topologia de RSSF, alguns critérios, como falha de um nó e nó

com baixa energia foram estabelecidos, pois podem influenciar no tempo de vida

da rede e na comunicação da rede, independente de se utilizar uma TDAE ou

TDA. Entretanto, não fez parte do escopo deste trabalho o estudo de técnicas e

métodos de detecção de falhas em RSSFs, nem de medição do ńıvel de energia

dos nó sensores. Algoritmos e métodos de detecção de falhas e detecção do ńıvel

de energia dos nós em RSSF podem ser encontrados em Chen, Kher e Somani

(2006), Shebli et al. (2007), Lee e Choi (2008), Sun et al. (2008), Jiang (2009),

Choi et al. (2009).

Na etapa de especificação do algoritmo proposto neste trabalho foi discutido

que a Tabela de Decisão Adaptativa Estendida é um mecanismo adaptativo extre-

mamente custoso e desnecessário para esta abordagem para controle de Topologia

em RSSF, pois sempre se tem dois critérios: tipo de nó e tipo de mensagem de

alerta. Para que a Tabela de Decisão Adaptativa fosse utilizada, decidiu-se utili-

zar a Tabela de Decisão Adaptativa convencional, por meio do desenvolvimento
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de um novo algoritmo. Em seguida, este trabalho apresentou a especificação dos

procedimentos de envio e recebimento de pacotes definidos neste novo protocolo.

Assim, esta tese propôs um novo algoritmo que integra duas áreas distintas:

Redes de Sensores Sem Fio e Tecnologia Adaptativa. Dessa forma, o algoritmo

proposto permite o mapeamento da manutenção da topologia de uma RSSF em

um Grafo Dirigido Dinâmico e tratamento de eventos com uma TDA, com a

finalidade de garantir que sempre que um evento que possa influenciar na comu-

nicação da rede ocorra, a topologia da rede deva ser configurada novamente (local

ou globalmente).

Uma observação importante é que o número de regras e critérios atualmente

presentes no problema de Controle de Topologia de RSSF tendem a ser finitos

e que no caso do uso da TDA haverá apenas inclusão de regras e critérios (não

haverá exclusão). Além disso, as ações adaptativas serão executadas sempre após

a inclusão de uma regra e nunca antes.

Esta tese discute também a utilização do simulador NS-2 para uma posśıvel

implementação do algoritmo ADAP−RSSF. Este simulador, entretanto, não mo-

dela as reais caracteŕısticas de um nó sensor, como mecanismos nativos para a

medição de energia, pois o mesmo foi desenvolvido para a simulação de redes

convencionais cabeadas.

Este trabalho traz contribuições nos aspectos teóricos de manutenção de To-

pologia de Redes de Sensores Sem Fio e na Aplicação de Tecnologia Adaptativa,

conforme apresentado na próxima seção.

5.1 Contribuições

A proposta de aplicação da TDAE e da TDA em RSSF apresentada neste tra-

balho tem como uma das contribuições a integração da Tecnologia Adaptativa

com a área de Redes de Sensores Sem Fio, mostrando que multidisciplinaridade

e a utilização de teorias bem fundamentadas pode ser bastante interessante e

importante na resolução de problemas.

Uma outra contribuição que pode ser citada é que devido a restrições tec-

nológicas, torna-se dif́ıcil a aplicação da TDAE em RSSFs convencionais, devido

ao seu custo de processamento e armazenamento necessários pelos métodos mul-

ticritérios, conforme citado na Seção 4.3.3.3 e detalhado em (TCHEMRA, 2009).

Do ponto de vista da Tecnologia Adaptativa esta tese contribui no sentido
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de mostrar a viabilidade de uma nova aplicação na qual a Tecnologia Adapta-

tiva, em particular Grafos Dinâmicos e a TDA, pode ser utilizada com pequenas

modificações.

Além disso, é apresentada também a formulação de um grafo dinâmico como

dispositivo adaptativo e mostra sua aplicação para ilustrar graficamente as mu-

danças de topologia em uma RSSF.

Uma contribuição conceitual do ponto de vista de RSSF é a utilização de

uma nova técnica para a manutenção de topologia. Os algoritmos adaptativos

ou dinâmicos apresentados na literatura envolvem sempre a escolha entre diver-

sos critérios, eventos e comportamentos já previamente estabelecidos, ou seja,

caso algum comportamento não considerado pelo algoritmo fosse encontrado o

algoritmo não teria como resolvê-lo de maneira adequada.

Com a utilização da TDA, é posśıvel que novas regras, critérios ou alternativas

possam ser incorporados ao mecanismo de tomada de decisão e mesmo os com-

portamentos não previstos possam ser devidamente considerados na manutenção

da topologia da rede.

5.2 Trabalhos Futuros

Em relação ao algoritmo proposto, as seguintes atividades complementares podem

ser sugeridas:

� Avaliar o que é mais custoso, em relação a tempo de processamento, entre

manter poucos critérios e regras iniciais, e inserir regras e critérios na medida

em que forem necessários, ou inserir todas as regras e critérios necessários

e gastar tempo adicional na busca de regras na Tabela de Decisão;

� Determinar a melhor estratégia de escolha e distribuição dos nós sorvedou-

ros intermediários, com o intuito de melhorar o desempenho do algoritmo e

reduzir o tráfego na rede, sem que haja prejúızo na conectividade da rede e

sem que haja um número muito grande de nós sorvedouros intermediários;

� Avaliar o algoritmo de acordo com outras métricas, como consumo de ener-

gia, número efetivo de mensagens trocadas, distribuição de nós, dentre ou-

tras;

� Simular o consumo de energia de uma bateria por meio de contadores re-

gressivos que vão sendo decrementados a cada instante de tempo e a cada
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ação de sensoriamento, envio e recebimento de pacotes, com a finalidade de

incorporar mais mecanismos ao algoritmo;

� Incorporar mecanismos adicionais ao algoritmo, como, por exemplo, agregação

de dados e detecção de falhas.

Com os avanços da tecnologia, em especial, o aumento da capacidade de

processamento e armazenamento dos nós sensores, mas com um consumo baixo

de energia, as seguintes abordagens podem ser levadas em consideração:

� Implementação da TDAE no problema de roteamento em RSSFs. Em caso

da implementação utilizando uma TDAE, uma sugestão de continuidade

deste trabalho é a de avaliação de diversos valores para os critérios com

a finalidade de detectar qual a melhor configuração se ajusta melhor aos

diferentes tipos de comunicação existentes em RSSFs. Por exemplo, classi-

ficar os pesos dos diversos critérios de maneira a identificar quais possuem

desempenho melhor em RSSFs nas quais os tráfegos são mais esporádicos,

quais são mais eficientes em redes com alto volume de tráfego e assim por

diante.

� O estudo da viabilidade de outros métodos multicritério envolvendo uma

TDAE, para verificação de quais deles mais se ajustariam ao problema

de Manutenção de Topologia. Dessa forma, a comparação entre diversos

métodos permitiria determinar qual método consumiria menos recursos dos

nós da rede.

A utilização de Tecnologia Adaptativa em outros problemas relacionados à

área de RSSFs se mostra promissora para a realização de novos trabalhos. Como

exemplo, poder-se-ia citar o estudo sobre a cobertura da área a ser monitorada por

uma RSSF. Nesse caso, o estudo de técnicas de Otimização, como Programação

Linear, associadas à Tecnologia Adaptativa com a finalidade de modelar o con-

sumo de energia em uma determinada RSSF, mesmo quando variáveis e regras

do problema possam ser modificadas em virtude de mudanças nos nós da rede,

corresponde a um tema de pesquisa a ser explorado.

Neste caso, como os métodos de Otimização, em geral, demandam um alto

poder de processamento, a única possibilidade de implementação com os recursos

tecnológicos dispońıveis atualmente, seria a implementação a ser realizada no nó

sorvedouro.
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Uma outra abordagem seria a implementação de um algoritmo de controle

de topologia que tenha como dispositivo principal outro dispositivo adaptativo,

como um grafo dinâmico, por exemplo, que neste trabalho foi utilizado para

representar a topologia da rede, mas não para a tomada de decisão. No grafo

dinâmico, os vértices representam os nós da rede e uma aresta (i, j) significa que

existe comunicação entre o nó i e o nó j.

Assim, sempre que um nó j fosse desligado, para representar que não há

comunicação com este nó, todas as arestas que chegassem a j ou partissem de j

seriam removidas. Analogamente, sempre que um nó j fosse inserido, assim que o

mesmo estabelece comunicação com outros nós sensores, arestas seriam inseridas

no grafo dinâmico.

Neste dispositivo a adaptatividade aparentemente pode ser mais bem apro-

veitada, pois existirão inúmeras inserções e remoções de nós e arestas durante o

tempo de vida da rede. Devido a restrições de processamento, uma alternativa

para a implementação deste mecanismo é a implementação do grafo dinâmico no

nó sorvedouro.

Por fim, como continuidade a este trabalho tem-se a conclusão da imple-

mentação utilizando o NS-2 para avaliação de outras métricas do algoritmo pro-

posto e a utilização de outros simuladores como J-SIm e Sense 3.0 para verificação

do comportamento do mecanismo, já que estes simuladores, apesar de não serem

usados na mesma proporção que o NS-2, foram desenvolvidos especificamente

para integrar todas as caracteŕısticas das RSSFs.

5.3 Considerações Finais

A Tecnologia de Redes de Sensores Sem Fio está em constante evolução e diversos

mecanismos de comunicação têm sido desenvolvidos, devido a suas restrições, que

impossibilitam que protocolos e algoritmos tradicionais de comunicação sejam

utilizados.

Neste sentido, esta tese apresenta a especificação de um algoritmo para ma-

nutenção da conectividade de RSSFs, utilizando Tecnologia Adaptativa, que cor-

responde a uma contribuição inovadora. A topologia adotada no algoritmo foi

em árvore, tendo como raiz o nó sorvedouro principal. A análise do hop count

mostrou que baseado nesta métrica o algoritmo possui desempenho satisfatório e

equivalente a outros protocolos já existentes.

Para finalizar, a contribuição principal desta tese é o desenvovimento de um
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algoritmo para comunicação em RSSFs, por meio da integração das áreas de RSSF

e Tecnologia Adaptativa, mais especificamente, Tabela de Decisão Adaptativa e

Grafos Direcionados Dinâmicos.
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uma rede neuro Fuzzy. In: Workshop de Tecnologia Adaptativa, 4, São Paulo -
SP. Anais... [S.l.]: LTA: São Paulo - SP, 2010.

FIGUEIREDO, C. M. S.; NAKAMURA, E. F.; LOUREIRO, A. A. Protocolo
adaptativo h́ıbrido para disseminação de dados em redes de sensores sem fio
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Julho, 2008. Dispońıvel em: <http://www.mannasim.dcc.ufmg.br>.

MAO, S.; HOU, T. Beamstar: An edge-based approach to routing in wireless
sensor networks. IEEE Transactions on Mobile Computing, v. 6, n. 11,
p. 1284–1296, Novembro. 2007.

MARGI, C. B. Energy Consumption Trade-Offs in Power Constrained
Networks. 185 p. — Tese (Doutorado) - University of California, Santa Cruz,
2006.

MARKHAM, A.; TRIGONI, N. The automatic evolution of distributed
controllers to configure sensor network operation. The Computer Journal, p.
1–18, 2010.

MATSUNO, I. P. Um Estudo do Processo de Inferência de Gramáticas
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Apêndice A -- Pseudo-Código

Este apêndice apresenta o pseudo-código das operações de envio e tomada de

descisão do algoritmo ADAP−RSSF proposto.

Procedimento: Receive

Entrada: um pacote packet

Sáıda: um evento a ser realizado e 0 ou 1 regras adicionadas à Tabela Adaptativa.

Se my_type = SINK Ent~ao

Se packet.Nodetype == COMMON Ent~ao

// Se for uma mensagem de alerta

Se packet.type == alerta Ent~ao

Se packet.criteria == INSERT Ent~ao

send (newpacket, local,

packet.SourceAddress, -1)

Sen~ao Se packet.criteria == DELETE Ent~ao

send (newpacket, local,

packet.SourceAddress, -1)

Sen~ao Se packet.criteria == FAIL Ent~ao

send (newpacket,

local, packet.SourceAddress, -1)

Sen~ao

Adaptive_table (num_regras1,

num_criterios1,

packet.criteria)

// Se for uma mensagem de dados

Sen~ao Se packet.type == DATA Ent~ao

return

Fim Se

Sen~ao Se packet.Nodetype == INTERMEDIATE ou

packet.Nodetype == MIDDLE_SINK Ent~ao
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Se packet.type == alerta Ent~ao

Se packet.criteria == INSERT Ent~ao

send (newpacket, local,

packet.SourceAddress, -1)

Sen~ao Se packet.criteria == TURNOFF Ent~ao

send (newpacket, global,

packet.SourceAddress, -1)

Sen~ao Se packet.criteria == LOW_ENERGY Ent~ao

send (newpacket, global, BROADCAST, -1)

Sen~ao

Adaptive_table (num_regras2,

num_criterios2,

packet.criteria)

Fim Se

Sen~ao Se packet.type == DATA Ent~ao

return;

Fim Se

Fim Se

Sen~ao Se my_type == MIDDLE_SINK Ent~ao

// Se for uma mensagem de alerta

Se packet.type == alerta Ent~ao

Se packet.criteria == INSERT Ent~ao

send (newpacket, local,

packet.SourceAddress, -1)

Sen~ao Se packet.criteria == DELETE Ent~ao

send (newpacket, local,

packet.SourceAddress, -1)

Sen~ao Se packet.criteria == FAIL Ent~ao

send (newpacket,

local, packet.SourceAddress, -1)

Sen~ao

Adaptive_table (num_regras_local,

num_criterios_local,

packet.criteria)

// Se for uma mensagem de dados

Sen~ao Se packet.type == DATA Ent~ao

return

Fim Se
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Sen~ao Se my_type == INTERMEDIATE e

(packet.DestAddress == my_address

ou packet.DestAddress == BROADCAST) Ent~ao

Se packet.type == data Ent~ao

// Propaga o pacote

send(packet, packet.type, my_dest.address, -1)

Sen~ao Se packet.type == inicio ou

packet.type == global Ent~ao

// Configura o novo pai

my_dest.address = packet.SourceAddress

// Propaga esta informaç~ao via broadcast

send(packet, packet.type, BROADCAST, -1)

Sen~ao Se packet.type == local Ent~ao

// Verifica se o Nó que envio é o que ele

// está ligado e propaga esta informaç~ao

Se MIDDLE_SINK == my_sink ou

MIDDLE_SINK == SINK Ent~ao

send(packet,packet.type,

packet.DestAddress, -1);

// busca um novo pai

send(newpacket, busca, BROADCAST, -1);

Sen~ao Se packet.type == busca Ent~ao

// Envia um pacote se candidatando a pai

send (newpacket, RESP_BUSCA,

packet.SourceAddress, -1);

Sen~ao Se packet = alerta Ent~ao

// Propaga esta informaç~ao para seu pai

send (packet, alerta, my_address, packet.criteria)

Fim Se

Sen~ao Se my_type == COMMOM e

(packet.DestAddress == my_address

ou packet.DestAddress == BROADCAST) Ent~ao

Se packet.type == inicio ou packet.type == global Ent~ao

// Configura um novo pai

my_dest.address = packet.SourceAddress

// Propaga esta informaç~ao

send(packet, packet.type, BROADCAST, -1)

Sen~ao Se packet.type == RESP_BUSCA Ent~ao
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// Se o Nó que enviou um pacote

// é diferente do meu atual pai

Se packet.SourceAddress <> my_dest.address Ent~ao

// Configura um novo pai

my_dest.address = packet.SourceAddress

drop(packet)

Fim Se

Sen~ao Se packet.type == local Ent~ao

// Envia um pacote procurando um novo pai

send (newpacket, busca, BROADCAST, -1)

Fim Se

Fim Se

Fim Procedimento

Procedimento: send

Entrada: um pacote packet, o tipo de pacote e o endereço de destino, o criterio

utilizado

Sáıda: um pacote a ser enviado

global.num_seq = global.num_seq + 1

packet.type = type

packet.DestAddress = dest

packet.SourceAddress = my_address

packet.criteria = criteria

packet.nodetype = my_type

packet.NumSeq = global.num_seq

send_packet(packet)

Fim Procedimento

Procedimento: Adaptive−Table

Entrada: o número de critérios, o número de regras, o critério a ser buscado

Sáıda: Uma ou zero regra adicionada à Tabela de Decisão e uma ação de recons-

trução

add = 1

Para i de 1 ate num_regras Faça

Se table[criterio][i] == "S" Ent~ao
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// Encontrou a regra e n~ao precisa adicionar

add = 0

// Executa a aç~ao correspondente

send(newpacket,

Fim se

Fim para

Se add == 1 Ent~ao

// Aumenta criterios e regras

num_regras = num_regras + 1

num_criterios = num_criterios + 1

// Configura uma nova regra

Para j = 1 até num_criterio - 1 Faça

table[j][num_regras] = "N"

Fim Para

table[num_criterios][num_regras] = "S"

// Define uma aç~ao a ser executada

Se my_type == SINK Ent~ao

packet.type := global

Sen~ao

packet.type := local

Fim Se

Fim Procedimento
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