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Resumo

O desenvolvimento de redes de sensores sem fio para funções de controle e monito-
ramento tem criado um pulsante cenário de investigação, abrangendo desde aspectos da
comunicação em rede até questões como eficiência energética. Quando sensores são equi-
pados com câmeras para funções de monitoramento visual, um novo escopo de desafios
é lançado, uma vez que há uma mudança significativa nos requisitos de monitoramento e
transmissão. Em particular, sensores visuais coletam dados seguindo um modelo direcio-
nal de monitoramento, alterando conceitos já estabelecidos de vizinhança e redundância,
porém tornando possível a diferenciação de sensores pelas suas relevâncias de monitora-
mento para a aplicação. Nesse contexto, propomos que a relevância de monitoramento dos
sensores fontes sejam exploradas em conjunto com a codificação de imagens por transfor-
mada DWT, unindo assim dois diferentes escopos de relevância para a criação de novos
parâmetros de QoS. Essa abordagem inovadora permite uma nova gama de otimizações
da operação da rede, possibilitando aumento de desempenho com pequenas perdas na
qualidade global de monitoramento. Além da definição de um novo conceito de relevân-
cia e a proposição de mecanismos para suportar sua utilização prática, cinco diferentes
otimizações da transmissão de imagens em redes de sensores visuais sem fio são propos-
tas, visando economia de energia, transmissão com baixo atraso e recuperação de erros.
Em conjunto, as estratégias de diferenciação e as otimizações relacionadas abrem uma
importante vertente de pesquisa, onde os requisitos de monitoramento das aplicações são
utilizados para guiar uma operação mais eficiente da rede.

Palavras-chave: Redes de Sensores Visuais Sem Fio, Relevância de Monitoramento
Visual, Codificação DWT, Otimização de Redes, Eficiência Energética, Transmissão em
Tempo Real.



Abstract

The development of wireless sensor networks for control and monitoring functions
has created a vibrant investigation scenario, covering since communication aspects to is-
sues related with energy efficiency. When source sensors are endowed with cameras for
visual monitoring, a new scope of challenges is raised, as transmission and monitoring
requirements are considerably changed. Particularly, visual sensors collect data following
a directional sensing model, altering the meaning of concepts as vicinity and redundancy
but allowing the differentiation of source nodes by their sensing relevancies for the appli-
cation. In such context, we propose the combined use of two differentiation strategies as a
novel QoS parameter, exploring the sensing relevancies of source nodes and DWT image
coding. This innovative approach supports a new scope of optimizations to improve the
performance of visual sensor networks at the cost of a small reduction on the overall mo-
nitoring quality of the application. Besides definition of a new concept of relevance and
the proposition of mechanisms to support its practical exploitation, we propose five diffe-
rent optimizations in the way images are transmitted in wireless visual sensor networks,
aiming at energy saving, transmission with low delay and error recovery. Putting all these
together, the proposed innovative differentiation strategies and the related optimizations
open a relevant research trend, where the application monitoring requirements are used to
guide a more efficient operation of sensor networks.

Keywords: Wireless Visual Sensor Networks, Visual Monitoring Relevance, DWT
Coding, Network Optimization, Energy-Efficiency, Real-Time Transmission.
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Capítulo 1

Introdução

Na última década, as Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) constituíram-se em um dos
principais tópicos de pesquisa na área de redes de computadores e comunicação digi-
tal. As RSSF são redes ad hoc tipicamente compostas por muitos dispositivos operados
por bateria e de baixo custo, cada um com recursos de processamento e comunicação
sem fio que permitem que operem de forma cooperativa e auto-organizável. Como al-
guns ou todos esses dispositivos podem possuir capacidade para um determinado tipo
de monitoramento, as RSSF podem ser utilizadas para uma grande variedade de apli-
cações inovadoras, permitindo monitoramento em regiões sem infraestrutura, perigosas
para acesso humano ou de difícil acesso, revolucionando a forma como dados são obtidos
de um ambiente monitorado. Entre as aplicações de monitoramento das RSSF, podemos
destacar controle industrial, monitoramento ambiental e climático, operações de resgate,
automação residencial, detecção de poluição, planejamento militar, entre muitas outras
[Akyildiz et al. 2002]. Para permitir a utilização prática desse recurso, muitas característi-
cas dessas redes têm sido investigadas pela comunidade científica, abordando aspectos tão
diversos como eficiência energética, posicionamento de sensores e mobilidade [Baronti
et al. 2006, Yick et al. 2008, Almalkawi et al. 2010].

Os dispositivos que compõem as RSSF freqüentemente são desenvolvidos com recur-
sos limitados, permitindo, entre outras coisas, a redução dos custos de produção para a
utilização massiva de dispositivos em uma determinada aplicação de monitoramento. Em
geral, esperam-se que esses dispositivos "descartáveis" sejam equipados pelo menos com
um transmissor, uma fonte de energia (tipicamente uma bateria) e recursos de memória
e processamento. Alguns desses dispositivos irão possuir também uma unidade de moni-
toramento (sensoriamento) para coleta de algum tipo de informação do ambiente, sendo
então designados como sensores. Assim, referenciaremos como "sensores" ou "nós fon-
tes" todos os dispositivos equipados com pelo menos uma unidade de monitoramento e
que em algum momento do tempo de vida da RSSF irão coletar informações do ambiente
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monitorado, enquanto os demais dispositivos que compõem a rede serão referenciados
como "nós" ou "nós intermediários". Além dessas unidades básicas, outros elementos po-
dem estar presentes, como GPS (Global Positioning System [Yick et al. 2008] ou painéis
solares para recarga de bateria, embora o custo de produção e restrições energéticas pos-
sam restringir significativamente a utilização de tais recursos.

Quando sensores são equipados com câmeras desenvolvidas com tecnologia CMOS
(Complementary Metal Oxide Semiconductor) de baixos custo e consumo energético, da-
dos visuais podem ser obtidos do ambiente monitorado, permitindo um novo escopo de
aplicações quando comparado com RSSF tradicionais compostas por sensores de gran-
dezas escalares (temperatura, pressão, luminosidade, umidade, etc). Essas novas Redes
de Sensores Visuais Sem Fio (RSVSF) enriquecem a percepção do ambiente monitorado
com imagens e/ou vídeos, aperfeiçoando aplicações de monitoramento tradicionais ou
mesmo permitindo o surgimento de uma nova gama de aplicações, como em controle de
tráfego, localização e rastreamento, segurança pública, monitoramento de desastres, entre
outras [Akyildiz et al. 2007].

De uma maneira diferente como ocorre com sensores escalares, redes de sensores vi-
suais sem fio coletam informações de acordo com o tipo e posicionamento das câmeras.
Para essas redes, o conceito de vizinhança é válido apenas para a comunicação, uma vez
que o monitoramento é baseado na área de cobertura das câmeras acopladas aos senso-
res visuais. Assim, quão bem a área monitorada está visualmente coberta pelos sensores
é uma questão fundamental relacionada com a qualidade final obtida. Esse princípio é
utilizado como base para o desenvolvimento desta tese.

1.1 Motivação

Em RSVSF típicas, nós fontes irão transmitir imagens e/ou vídeos para um ou mais
pontos de saída da rede, conhecidos como sinks. Essas transmissões podem demandar
alta largura de banda e baixos atrasos fim a fim e jitter, o que pode ser difícil de garantir
tendo em vista as restrições de recursos dos nós em redes de sensores sem fio, as altas
taxas de erro em ambientes ruidosos e a baixa taxa de transmissão devido à necessidade
de redução do consumo de energia. Esse contexto cria um ambiente complexo, opondo as
demandas de transmissão de dados visuais com as restrições de recursos dos nós. Como
resultado, a transmissão de imagens ao invés de vídeos tende a ser uma opção mais fac-
tível em RSVSF, reduzindo potencialmente o impacto dessas transmissões sobre a rede
e garantindo melhor qualidade final da mídia, mas ainda assim atendendo uma grande
variedade de aplicações de monitoramento visual [Costa et al. 2012a].
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A transmissão de imagens em redes de sensores sem fio impõe inúmeros desafios.
Como os nós que compõem a rede são tipicamente operados por bateria, a eficiência
energética é um fator crucial, exigindo ainda mais atenção em RSVSF devido à maior
quantidade de dados transmitidos por sensores visuais quando comparado com sensores
escalares tradicionais: enquanto informações de temperatura ou pressão podem ser repre-
sentadas por poucos bytes, uma simples imagem com 128 x 128 pixels em escala de cinza,
com 8 bits por pixel e não comprimida requer 16.384 bytes. Além disso, a transmissão
de imagens pode impor restrições de tempo, o que torna ainda mais complexa a operação
dessas redes. Pesquisas recentes vêm propondo diversas otimizações na transmissão de
imagens em RSVSF a fim de aumentar o desempenho dessas redes, abordando diferentes
aspectos da comunicação [Costa & Guedes 2011b].

Os desafios impostos pela transmissão de imagens em redes de sensores podem ser
enfrentados com otimizações em diferentes níveis. Entre as abordagens disponíveis, a
priorização permite o abrandamento das restrições de comunicação aos dados menos im-
portantes, o que pode trazer resultados benéficos à operação global da rede. Por exemplo,
pacotes menos prioritários podem ser "atrasados" durante a transmissão em detrimento
de pacotes mais importantes, ou ainda descartados em nós congestionados como medida
de controle de fluxo e economia de energia. Em RSVSF, a priorização baseada nos dados
transmitidos é uma estratégia bastante adotada, geralmente sendo refletida em diferentes
níveis de prioridades dos pacotes. Essa priorização pode ser em relação à natureza geral
dos dados, onde, por exemplo, vídeo, áudio, imagem e dados escalares recebem diferen-
tes níveis de prioridade [Zhang et al. 2008], ou mesmo relativo à codificação dos dados,
explorando técnicas como DWT (Discrete Wavelet Transform) [Boukerche, Du, Feng &
Pazzi 2008], DCT (Discrete Coisine Transform) [Lecuire et al. 2007] e DVC (Digital Vi-

deo Coding) [Xue et al. 2008]. No que concerne à codificação, características da operação
dos codecs multimídia podem ser consideradas na priorização de pacotes, relacionando a
prioridade dos pacotes com a relevância na reconstrução dos dados originais no destino
da comunicação [Costa & Guedes 2011b].

De fato, há dois aspectos importantes a serem investigados: priorização e otimização.
Serão propostas nesta tese diferentes otimizações na transmissão de imagens em RSVSF,
baseando-se em critérios inovadores de priorização.

1.2 Objetivos

Estratégias de priorização baseadas nos dados monitorados e transmitidos pelos sen-
sores podem ser bastante benéficas para RSVSF, porém as características dessas redes
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permitem a criação de um novo conceito de relevância. Nesta tese é proposta uma estra-
tégia inovadora de priorização de pacotes onde a relevância dos nós fontes é explorada
como base para diferenciação. Esse novo conceito de relevância resulta do fato de que, em
muitos casos, sensores visuais podem ter diferentes relevâncias de monitoramento para as
aplicações. Como sensores visuais obedecem a um modelo de monitoramento direcional,
diferentemente de sensores escalares, e redundância de monitoramento visual é imprová-
vel em RSVSF, a diferenciação dos nós fontes pelas suas relevâncias de monitoramento
é viável e potencialmente benéfica, podendo ser a base das políticas de QoS (Quality of

Service) da rede, como defendido nesta tese.

A qualidade de uma RSVSF para uma aplicação específica é função de quão bem uma
determinada área é vista pelos sensores visuais, que em outras palavras se refere ao índice
de cobertura visual desses nós. Contudo, essa qualidade depende dos requisitos de moni-
toramento da aplicação, que irá indicar o quê, quando e com quais restrições um conjunto
de alvos estáticos ou móveis deve ser monitorado pela rede. Assim, a relevância de cada
sensor irá depender apenas da sua área de cobertura de monitoramento e dos requisitos
da aplicação, independente da configuração atual da rede em termos de conectividade e
posicionamento dos nós. Por exemplo, em um sistema de detecção de intrusão baseado
em monitoramento visual, alguns nós fontes podem estar monitorando áreas mais críticas,
recebendo assim maior relevância. Já para controle de tráfego, sensores que conseguem
ver as placas dos carros podem ser mais relevantes que sensores posicionados acima do
fluxo de veículos. Nesses dois exemplos, quem indica o que é mais relevante é a aplica-
ção, independente da configuração da rede. Esse conceito permite que cada nó fonte tenha
um índice de relevância para a aplicação, que pode variar para aplicações diferentes ou
mesmo ao longo do tempo em uma mesma aplicação de monitoramento visual.

Como a relevância de monitoramento de cada sensor terá uma influência direta na
qualidade geral da aplicação, as diferentes relevâncias dos nós fontes podem ser utiliza-
das como um inovador parâmetro de QoS para otimizações da rede. De fato, todos os
dados são importantes para a aplicação, porém com diferentes relevâncias que podem ser
consideradas de formas diferentes dependendo da estratégia de otimização adotada. As-
sim, por exemplo, pacotes poucos relevantes podem ser descartados na própria origem
para evitar gastos de energia, podem ser transmitidos sem garantias de entrega ou mesmo
encaminhados por rotas mais lentas. Qualquer que seja o caso, contudo, a relevância dos
sensores visuais e, opcionalmente, características da codificação empregada, serão utili-
zadas para otimizações na rede visando a melhoria de desempenho com o menor impacto
possível na qualidade final de monitoramento da aplicação corrente.

Explorando a relevância de monitoramento dos sensores, uma nova gama de possibi-
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lidades de otimização é aberta, trazendo potenciais benefícios ao projeto, implantação e
gerenciamento de redes de sensores visuais sem fio.

1.3 Contribuições

Visando a realização de otimizações inovadoras para melhoria do desempenho de re-
des de sensores visuais sem fio para transmissão de imagens, esta tese apresenta diferentes
contribuições, como apresentado a seguir:

• Relevâncias globais e locais: além de explorar o conceito inovador de relevância de
monitoramento, a relevância das imagens codificadas por transformada DWT tam-
bém é utilizada para fins de priorização. De fato, a relevância de monitoramento é
um conceito global, que se refere à rede como um todo e a aplicação de monitora-
mento para qual a rede de sensores se destina. Por outro lado, priorizações baseadas
em codificação por DWT são um conceito local, que se refere exclusivamente ao
fluxo de transmissão de um sensor particular. Assim, uma importante contribuição
da tese é a utilização conjunta de relevâncias globais e locais para suportar diferen-
tes níveis de otimização em RSVSF.;

• Protocolo GRAP: sendo um conceito global, as relevâncias de monitoramento são
computadas por elementos com visão global da rede, como os sinks. Para permi-
tir a comunicação entre os sensores visuais e o sink escolhido para essa tarefa, foi
desenvolvido o protocolo GRAP (Group of Relevance Assignment Protocol). Esse
protocolo da camada de aplicação foi especificado para permitir comunicação as-
síncrona com baixo consumo de energia.;

• Otimizações na transmissão de imagens em RSVSF: explorando relevâncias globais
e locais, diferentes aspectos da operação de redes de sensores visuais sem fio podem
ser exploradas. Propomos cinco diferentes otimizações na transmissão de imagens
em RSVSF, visando redução no consumo de energia, transmissão com baixo atraso
e recuperação eficiente de erros;

• Quality of View: quando sensores são diferenciados pelas relevâncias de monitora-
mento, uma nova métrica de QoS é criada. As otimizações baseadas nessas relevân-
cias pretendem aumentar o desempenho de algum aspecto da rede, como consumo
de energia, controle de congestionamento e recuperação de erros. Tais otimizações,
contudo, podem reduzir a qualidade de monitoramento da aplicação, sobretudo con-
siderando os sensores menos relevantes. O QoV (Quality of View) é um recurso ino-
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vador destinado à medição da qualidade de monitoramento da rede em determinado
instante, quando otimizações são aplicadas;

• Revisão da literatura: ao longo do desenvolvimento da tese escrevemos e publica-
mos três artigos de survey, cobrindo pontos fundamentais para o desenvolvimento
do trabalho. Esses artigos constituem-se em importantes recursos para novas pes-
quisas nessa área. Todos os três surveys foram publicados em periódicos científicos
internacionais;

Durante o desenvolvimento da Tese, diversos artigos científicos foram publicados em
períodicos e congressos internacionais, totalizando 13 artigos. Esses artigos são listados
a seguir:

• Daniel G. Costa & Luiz Affonso Guedes (2010), The coverage problem in video-
based wireless sensor networks: a survey, Sensors 10, 8215–8247;

• Daniel G. Costa & Luiz Affonso Guedes (2011), Coverage-aware node-disjoint
multipath selection in wireless multimedia sensor networks, em IFIP/IEEE Inter-
national Conference on New Technologies, Mobility and Security (NTMS 2011),
Paris, França;

• Daniel G. Costa & Luiz Affonso Guedes (2011), A survey on multimedia-based
cross-layer optimization in visual sensor networks, Sensors 11, 5439–5468;

• Daniel G. Costa & Luiz Affonso Guedes (2012), A Discrete Wavelet Transform
(DWT)-based energy-efficient selective retransmission mechanism for wireless image
sensor networks, Journal of Sensor and Actuator Networks 1, 3–35;

• Daniel G. Costa & Luiz Affonso Guedes (2011), Exploiting the sensing relevancies
of source nodes for optimizations in visual sensor networks, Multimedia Tools and

Applications 64, 549-579;

• Daniel G. Costa & Luiz Affonso Guedes (2012), A survey on transport protocols
for wireless multimedia sensor networks, KSII Transactions on Internet and Infor-

mation Systems 6, 241–269;

• Daniel G. Costa & Luiz Affonso Guedes (2012), Energy-efficient visual monito-
ring based on the sensing relevancies of source nodes for wireless image sensor
networks, em IEEE Sensors Applications Symposium (SAS 2012), Brescia, Itália;
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• Daniel G. Costa, Luiz Affonso Guedes, Francisco Vasques & Paulo Portugal (2012),
Effect of frame size on energy consumption in wireless image sensor networks, em

IEEE Imaging Systems and Techniques (IST 2012), Manchester, Inglaterra;

• Daniel G. Costa, Luiz Affonso Guedes, Francisco Vasques & Paulo Portugal (2012),
A semi-reliable energy-efficient retransmission mechanism based on the sensing
relevancies of source nodes for wireless image sensor networks, em International
Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS 2012), Paris, França;

• Daniel G. Costa, Luiz Affonso Guedes, Francisco Vasques & Paulo Portugal (2012),
Energy-efficient packet relaying based on the sensing relevancies of source nodes
in visual sensor networks, em IEEE Workshop on Factory Communication Systems
(WFCS 2012), Lemgo, Alemanha;

• Daniel G. Costa, Luiz Affonso Guedes, Francisco Vasques & Paulo Portugal (2012),
QoV: Assessing the monitoring quality in visual sensor networks, em IEEE Interna-
tional Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communi-
cations (WiMob 2012), Barcelona, Espanha;

• Daniel G. Costa, Luiz Affonso Guedes, Francisco Vasques & Paulo Portugal (2012),
A routing mechanism based on the sensing relevancies of source nodes for time-
critical applications in visual sensor networks, em IEEE Wireless Days, Dublin,
Irlanda;

• Daniel G. Costa, Luiz Affonso Guedes, Francisco Vasques & Paulo Portugal (2012),
Adaptive Multimedia Transmission in Wireless Sensor Networks, em Congresso de
Redes de Computadores (CRC 2012), Aveiro, Portugal;

1.4 Organização da Tese

Explorando o novo conceito de relevância de monitoramento visual e as caracterís-
ticas da codificação por DWT, serão apresentadas nesta tese diferentes otimizações na
forma como imagens são transmitidas em redes de sensores visuais sem fio, buscando ob-
ter eficiência energética, transmissão com baixo atraso e melhores políticas de controle de
erro, totalizando cinco inovadoras estratégias de otimização. Inicialmente, no Capítulo 2 ,
uma ampla revisão da literatura será apresentada, focando em aspectos de monitoramento
visual e transmissão de imagens em redes de sensores. No Capítulo 3, a base matemá-
tica para estimativas teóricas de consumo de energia, estimativas de tempo e qualidade
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na reconstrução de imagens será apresentada, embasando as definições e validações das
otimizações propostas. Em seguida, no Capítulo 4, os conceitos de relevância de dados,
relevância de monitorando e classes de tráfego serão amplamente abordados, com dis-
cussões e propostas na forma como essas relevâncias são calculadas e atribuídas a cada
sensor. No Capítulo 5 apresentamos cinco diferentes otimizações, onde a eficiência de
cada otimização será validada utilizando modelos teóricos e simulações computacionais.
Perspectivas e trabalhos futuros serão descritos no Capítulo 6, onde novas possibilidades
de otimizações serão discutidas. As conclusões do trabalho e as referências bibliográficas
são apresentadas em seguida.



Capítulo 2

Redes de sensores visuais sem fio

As Redes de Sensores Sem Sio (RSSF) vêm permitindo o surgimento de aplicações
de monitoramento não abrangidas por redes convencionais, tornando-se num importante
tópico de pesquisa na última década. Quando nós fontes são equipados com câmeras de
baixo consumo energético, uma nova área de pesquisa surge trazendo novos desafios não
presentes em RSSF tradicionais.

Os conceitos fundamentais relacionados com Redes de Sensores Visuais Sem Fio
(RSVSF) são abordados neste capítulo, com foco em RSVSF que transmitem imagens
estáticas para o sink da rede a partir de nós fontes equipados com câmera. Os resultados
de pesquisas recentes relacionadas com otimizações nesse cenário de comunicação são
apresentados, discutindo soluções que contribuíram para o desenvolvimento desta tese.

2.1 Redes de sensores para transmissão de imagens

O uso de câmeras de baixo custo, baixa resolução e baixo consumo energético para
coletar informações visuais do ambiente monitorado pode consideravelmente melhorar
a capacidade de monitoramento das redes de sensores sem fio, enriquecendo os dados
obtidos por nós fontes escalares [Akyildiz et al. 2007]. Aplicações de vigilância, rastrea-
mento, localização, controle industrial, monitoramento climático, automação residencial,
controle de tráfego, entre muitas outras, podem ser consideravelmente melhoradas quando
dados visuais são obtidos de uma área monitorada. Entretanto, transmissões de dados vi-
suais geralmente requerem maior banda de comunicação que transmissões de dados esca-
lares, além de demandarem maior processamento e energia para captura e processamento
dos dados monitorados, tornando a transmissão de imagens sobre redes de sensores uma
tarefa desafiadora.

Em linhas gerais, os requisitos de transmissão de imagens contrastam com os recursos
limitados dos nós em RSVSF. Nesse contexto, a eficiência energética torna-se um ponto
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chave, uma vez que o tempo de vida esperado da rede é inversamente proporcional a
taxa de consumo de energia ao longo do tempo. A redução no consumo de energia é, de
fato, uma das principais metas de otimização, contudo qualquer estratégia de otimização
deve respeitar a qualidade mínima esperada da rede de sensores. Alguns aspectos desse
complexo cenário de comunicação têm sido endereçados por projetos de pesquisa, porém
muitos aspectos dessas redes ainda necessitam de investigação [Almalkawi et al. 2010,
Costa & Guedes 2010, Costa & Guedes 2011b].

Redes de sensores escalares têm sido utilizadas empregando dispositivos de dezenas
de tipos diferentes, cada um com componentes de radio distintos e características de pro-
cessamento, memória e bateria particulares. A maioria deles são dispositivos integrados
com funcionalidade genérica, permitindo a utilização em diferentes aplicações de mo-
nitoramento [Park et al. 2005, Hempstead et al. 2008]. A Figura 2.1 apresenta alguns
exemplos de dispositivos que podem ser usados como nós fontes ou intermediários em
redes de sensores escalares.

Figura 2.1: Exemplos de dispositivos para RSSF.

Câmeras digitais estão amplamente disponíveis no mercado, variando desde câmeras
profissionais de alta resolução até câmeras de baixa resolução embarcadas em celulares.
Contudo, essas câmeras não são geralmente empregadas para monitoramento em redes
de sensores sem fio, sobretudo devido ao alto consumo energético e alto custo dessas
câmeras. As restrições de recursos das redes de sensores e a natureza de muitas aplicações
de monitoramento, que podem demandar centenas ou milhares de sensores, tornam as
câmeras digitais tradicionais inviáveis para a maioria das RSVSF.

Recentes avanços na tecnologia CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
[Baker 2010] têm permitido o desenvolvimento de câmeras de baixo custo com reduzido
consumo de energia que podem ser embarcadas em nós sensores. Assim, sensores visuais
pequenos e baratos puderam ser desenvolvidos, tornando viável a implantação de RSVSF.
Sensores visuais CMOS podem ser tão pequenos que todos os recursos de processamento,
memória e monitoramento podem estar integrados em um único chip.
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A resolução, ângulo de visão, esquema de cores e custo de sensores visuais podem
variar significativamente dependendo do tipo da aplicação e do orçamento da rede. A
Figura 2.2 apresenta alguns exemplos de sensores visuais.

Figura 2.2: Exemplos de dispositivos para RSVSF.

Sensores e nós intermediários executam algoritmos, protocolos ou mesmo um redu-
zido sistema operacional [Gay et al. 2003] para atenderem as expectativas da aplicação de
monitoramento, e geralmente tais dispositivos são programados apenas para uma deter-
minada aplicação. De fato, esses dispositivos são uma pequena unidade de processamento
e comunicação operados por bateria, cujas funcionalidades são otimizadas para uma apli-
cação específica a fim de maximizar o desempenho.

2.1.1 Comunicações em RSVSF

As imagens obtidas por sensores visuais devem ser transmitidas para o sink da rede
para processamento, reprodução ou armazenamento para uso futuro, de acordo com as de-
finições da aplicação. As imagens capturadas serão geralmente encapsuladas em muitos
pacotes de dados para serem transmitidas através de nós intermediários, onde esses nós
intermediários são interconectados por conexões ad hoc sem fio. Devido a essas caracte-
rísticas inerentes das redes de sensores sem fio, notavelmente as restrições de energia e
processamento e as características das comunicações ad hoc, protocolos tradicionais da
Internet não podem ser diretamente empregados nessas redes, necessitando adaptação de
protocolos da arquitetura TCP/IP e de tecnologias de comunicação existentes ou mesmo
propostas de novos padrões.

Há alguns conceitos chaves que têm sido considerados durante o desenvolvimento de
tecnologias e protocolos de comunicação para RSVSF. Entre eles, energia é o aspecto
mais crucial, uma vez que se espera que os sensores sejam operados por bateria. De fato,
a maior parte do consumo de energia resulta da transmissão e recepção de pacotes [Qaisar
& Radha 2009, Lecuire et al. 2008]. Assim, a fim de endereçar essa necessidade por efi-
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ciência energética, algumas tecnologias de comunicação sem fio e protocolos de controle
de acesso ao meio foram desenvolvidos para assegurar apenas uma limitada banda de co-
municação, onde os períodos ativos dos nós são intercalados por períodos de inatividade
(sleeping time). Dessa forma, uma quantidade considerável de energia é poupada quando
períodos ociosos (idle listening) são evitados, porém a vazão da rede é reduzida. Tecno-
logias de comunicação como o padrão IEEE 802.15.4 [Baronti et al. 2006] e protocolos
como o T-MAC (Timeout-MAC) [Dam & Langendoe 2003] foram desenvolvidos para
atender essa demanda por comunicação eficiente de energia, satisfatoriamente atendendo
aplicações em redes de sensores sem fio para monitoramento de informações escalares.

Quando imagens ou outros dados multimídia devem ser transmitidos através de redes
de sensores sem fio, um grande problema que surge é adaptar a reduzida banda de co-
municação com os requisitos de transmissão desses dados. Por exemplo, o padrão IEEE
802.15.4 suporta uma taxa de transmissão máxima de 250 kbps, que pode ser insufici-
ente para muitas aplicações. Em alguns casos, tem-se proposto o uso do padrão IEEE
802.11 [Stallings 2001] para obter uma maior taxa de transmissão, mas essa tecnolo-
gia não é eficiente em termos de consumo energético. De fato, tecnologias como IEEE
802.15.4 não são apropriadas para RSVSF, mas como esse padrão é largamente utilizado
em redes de sensores escalares e está presente na maioria dos dispositivos disponíveis
no mercado, muitas pesquisas têm focado em adaptações desse padrão para transmis-
são de dados multimídia [Akyildiz et al. 2007, Almalkawi et al. 2010, Garcia-Sanchez
et al. 2011]. Contudo, novas tecnologias de comunicação como UWB (Ultra Wideband)
[Campelli et al. 2008] e propostas alternativas como a utilização de mais de uma antena
por nó para a criação de múltiplos canais de comunicação (aumentando assim a banda efe-
tiva de comunicação) estão surgindo como opções para essas redes, abrindo novas frentes
de pesquisa.

Além das questões de eficiência energética e banda de comunicação, a recuperação
de erros e o controle de fluxo também trazem novos desafios para a transmissão de ima-
gens sobre redes de sensores sem fio. A potencial alta taxa de transmissão de sensores
visuais pode congestionar nós intermediários e resultar indiretamente em perda de pa-
cotes. Adicionalmente, nós adormecidos podem acordar subitamente, transmitindo uma
grande quantidade de pacotes em um curto período de tempo [Chen et al. 2002]. O es-
forço de retransmissão de pacotes perdidos devido a um congestionamento pode também
rapidamente degradar os recursos de energia dos nós sobrecarregados, além de aumentar
o atraso fim a fim da comunicação [Ee & Bajcsy 2004]. Mais ainda, um congestionamento
pode também prejudicar a confiabilidade da rede em detectar algum evento, uma vez que
dados transmitidos em tempo real podem ser atrasados se nós intermediários estão con-
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gestionados. Finalmente, congestionamentos degradam a utilização dos enlaces sem fio,
incorrendo em mais atraso e consumo de energia.

Quando sensores recebem mais dados que podem processar, que significa uma taxa
de chegada de pacotes maior que a taxa atual de processamento desses pacotes, os buffers

podem sobrecarregar e pacotes podem ser perdidos. Isto é mais provável de acontecer em
nós próximos ao sink, já que eles recebem mais tráfego proporcionalmente uma vez que as
transmissões em RSVSF fluem dos nós fontes para o sink (upstream). Podemos também
esperar congestionamento quando os enlaces não são capazes de atender a demanda atual
de comunicação, geralmente devido a procedimentos de contenção no acesso ao meio e
interferências no canal [Chilamkurti et al. 2010, Lin et al. 2009].

Enlaces sem fio apresentam uma alta taxa de erro quando comparado com enlaces
cabeados, o que pode resultar em uma maior taxa de perda de pacotes ao longo do
tempo. Mais ainda, congestionamentos podem também resultar em perda de pacotes [Ee
& Bajcsy 2004], como já mencionado. Em redes de sensores sem fio para monitoramento
de dados escalares, nós fontes coletam dados do ambiente transmitindo pacotes para o
sink, sendo que tais pacotes podem ser corrompidos durante a transmissão. Quando sen-
sores visuais são utilizados, a recuperação de erros é ainda mais necessária porque parte
dos dados codificados pode ser altamente relevante para o processo de reprodução da mí-
dia no destino final [Yu et al. 2004, Cheng & Shang 2007, Politis et al. 2008]. Além disso,
nós visuais podem ter uma visão única do ambiente monitorado [Costa & Guedes 2010],
ditando a relevância dos pacotes. Contudo, deve-se lembrar que mecanismos de recupe-
ração de erros irão impactar negativamente o consumo de energia da rede e aumentar a
complexidade dos protocolos de comunicação. Adicionalmente, o atraso médio da comu-
nicação pode ser aumentado quando algumas informações perdidas devem ser recupera-
das. Um serviço confiável em RSVSF pode ser garantido por retransmissão de pacotes
perdidos, recuperação de pacotes corrompidos e/ou transmissão de pacotes redundantes.

Muitos aspectos desses grandes desafios têm sido investigados pela comunidade aca-
dêmica, mas muitos desafios ainda persistem sem solução. Nesta tese, estamos especi-
almente interessados em investigar como obter transmissão de imagens com eficiência
energética mantendo a qualidade visual de monitoramento em um nível aceitável.

2.1.2 Monitoramento direcional

Um parâmetro crucial em nossa investigação é a relevância de monitoramento dos
nós fontes em RSVSF. Esse parâmetro é diretamente relacionado com a forma que sen-
sores visuais coletam informações (imagens ou vídeos) do ambiente monitorado. De uma
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maneira diferente como ocorre com sensores escalares, redes de sensores visuais sem fio
coletam informações de acordo com o tipo e posicionamento das câmeras. Nesse con-
texto, podemos definir a área de cobertura visual dos nós fontes (visual coverage) como a
área efetiva vista pelo nó, e esse conceito de cobertura está diretamente ligado à relevância
de monitoramento visual dos sensores.

A cobertura visual é um conceito fundamental que diretamente interfere na qualidade
final da aplicação. De fato, para a maior parte das RSVSF, quão bem a área monitorada
está visualmente coberta pelos sensores é uma questão fundamental relacionada com a
qualidade final obtida. Mas a relação entre cobertura e qualidade varia significantemente
entre as aplicações, que definem quais áreas possuem maior relevância para serem cober-
tas visualmente. Por exemplo, para uma aplicação de controle por sensoriamento, a falta
de cobertura em uma área de 1m x 1m pode prejudicar consideravelmente a qualidade da
aplicação, já que um evento pode não ser detectado na área não coberta. Entretanto, tal
restrição pode não ser tão estrita para alguns tipos de aplicações que estejam mais pre-
ocupadas com o monitoramento de grandes áreas, como em sistema de monitoramento
climático.

Quando abordando o conceito de cobertura, queremos determinar quão bem uma área
de interesse está sendo monitorada pela rede de sensores. Além disso, queremos saber
se sensores redundantes podem ser utilizados para prolongar o tempo de vida da rede,
mantendo um nível mínimo aceitável de cobertura para a aplicação, além da conectivi-
dade entre os nós. Para atingir esse objetivo, um modelo de monitoramento tem que ser
criado de acordo com a maneira que sensores visuais coletam informações de uma área
de interesse.

Em redes de sensores escalares sem fio, a área de cobertura dos nós fontes pode ser
aproximada para o raio de uma circunferência [Huang & Tseng 2003]. Dados escalares
são capturados de acordo com o tipo dos sensores, sua precisão e sua área de cobertura.
Para esse modelo de monitoramento, nós vizinhos irão provavelmente capturar dados si-
milares, tornando a redundância de dados uma característica comum dessas redes. Além
disso, a área de cobertura e o raio de comunicação sem fio possuem um escopo seme-
lhante, associado à vizinhança dos nós. De forma diferente, sensores visuais capturam
informações seguindo um modelo de monitoramento direcional, onde não há o conceito
de vizinhança de monitoramento. Adicionalmente, aspectos ligados às características das
câmeras, como a qualidade das lentes e recursos de zooming, podem influenciar na área
efetiva de cobertura. Contudo, o custo e a necessidade de eficiência energética poderão
limitar os recursos disponíveis nos sensores visuais, criando um requisito adicional para
o planejamento e implantação das RSVSF.
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O máximo volume visível por uma câmera (área de cobertura) é comumente definido
como FoV (Field of View). O FoV é uma área visível emanando do sensor, em formato de
setor de uma circunferência ou pirâmide arredondada na base [Soro & Heinzelman 2005],
indicando uma direção de monitoramento (de acordo com o posicionamento da câmera
acoplada ao sensor). Além disso, a resolução espacial da câmera é a razão entre o nú-
mero total de pixels usado para representar uma imagem e seu tamanho, onde imagens
mais detalhadas possuem maior resolução espacial [Erdem & Sclaroff 2004]. Continu-
ando nas definições, a profundidade de campo, DoF (Depth of Field), é a distância entre
o ponto mais perto e mais longe que pode ser eficazmente visto pela câmera [Erdem
& Sclaroff 2004]. Devido a limitações na resolução e distorção entre lentes, câmeras
em RSVSF possuem uma limitada profundidade de campo [Pescaru et al. 2009], e alvos
muito distantes do centro ótico podem não ser vistos pelo sensor. Outro conceito relevante
é o ângulo de visão, que é o máximo ângulo que um objeto da cena pode ser observado
[Erdem & Sclaroff 2004]. No contexto das redes de sensores visuais sem fio, a definição
desses conceitos é importante para a percepção de que cada câmera possui uma direção de
monitoramento particular, possivelmente com características peculiares quanto à captura
e processamento dos dados visuais, levando-nos à idéia de que cada sensor terá, provavel-
mente, uma cobertura única sobre o ambiente monitorado [Soro & Heinzelman 2005].

A Figura 2.3(a) apresenta uma representação gráfica em 2D da área de cobertura de
um sensor visual. O ângulo de visão é "2α" e "r" é a profundidade de campo. A Figura
2.3(b) apresenta uma configuração onde sete sensores são utilizados para cobrir oito alvos.
A alteração da orientação das câmeras também altera a área de cobertura, como demons-
trado na Figura 2.3(c). Naquela figura, os mesmos oito alvos são cobertos por apenas
quatro sensores (porém sobre perspectivas diferentes). Note que na Figura 2.3(c), apenas
a orientação da câmera acoplada nos sensores foi alterada, sem mudança na posição dos
sensores.

Quando sensores visuais são utilizados para a construção de redes de sensores sem
fio, outros aspectos importantes devem ser considerados, pois quando a área de cobertura
de dois sensores se intersecta (overlapping), o mesmo objeto ou cena pode ser visto por
mais de um nó fonte, mesmo que sob diferentes perspectivas. Essa área sobreposta pode
ser considerada para compressão de imagens ou mesmo em algoritmos de localização e
posicionamento ótimo de sensores. Por outro lado, o efeito de oclusão ocorre quando a
área de cobertura é bloqueada por obstáculos, que podem ser posicionados estaticamente
ou estarem se movendo através do ambiente monitorado. Além disso, uma área proibida é
uma região onde objetos estáticos ou móveis não podem ser posicionados (por exemplo,
dentro de uma parede). Quando calculando a área de cobertura, essas regiões não devem
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(a) (b) (c)

Figura 2.3: Modelo de monitoramento direcional. (a) Área de cobertura; (b) Sete senso-
res cobrindo oito alvos; (c) Mudança da orientação da câmera para uma cobertura mais
eficiente.

ser processadas, economizando tempo e recursos de processamento.

A área de cobertura em RSVSF pode também ser influenciada pelo tipo da câmera.
Além das câmeras estáticas, câmeras ajustáveis do tipo PTZ (Pan-Tilt-Zoom) podem ser
utilizadas. Essas câmeras podem rotacionar em torno do eixo vertical e horizontal e ajus-
tar a distância focal (DoF) [Erdem & Sclaroff 2004]. Um efeito direto da utilização de
câmeras PTZ é que a área de cobertura pode ser ajustada ao longo do tempo, podendo
essa característica ser utilizada para cálculo da configuração ótima das áreas de cobertura.
Contudo, câmeras PTZ são mais caras que câmeras fixas, além de poderem demandar
mais recursos de energia.

Para redes de sensores visuais, o conceito de vizinhança é válido apenas para a co-
municação, uma vez que o monitoramento é baseado no FoV das câmeras acopladas nos
sensores visuais. De fato, dois sensores podem coletar informações visuais do mesmo
objeto ou cena, mesmo estando muito distantes um do outro. Por outro lado, um objeto
muito próximo pode estar fora da área de cobertura do sensor, o que não seria geralmente
verdade para sensores escalares.

A Figura 2.4 apresenta um exemplo simples de uma rede de sensores visuais sem fio
em três configurações diferentes. O círculo pontilhado em volta dos sensores representa
o raio de comunicação, que é ominidirecional. Já a área de cobertura dos sensores visuais
é representada como um setor de uma circunferência. Na Figura 2.4(a), todos os sensores
estão ativos, resultando numa visualização redundante do alvo (caso a perspectiva não
seja importante, como em detecção de intrusão, por exemplo). Energia pode ser poupada
desligando nós redundantes, seguindo, por exemplo, a configuração apresentada na Figura
2.4(b). Mais uma vez, a noção de redundância depende da aplicação, respeitando sempre
o fato de que cada nó fonte é altamente provável de ter uma visão única do ambiente
monitorado. A desativação de nós redundantes pode produzir nós desconectados (offline)
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ou subredes, como ocorre na 2.4(c). Tal configuração deve ser evitada se uma opção que
preserve a conectividade seja possível.

(a) (b) (c)

Figura 2.4: Cobertura, conectividade e nós redundantes. (a) Configuração da rede após
a implantação; (b) Um nó redundante é desligado; (c) Má seleção do nó redundante,
gerando desconexão na rede.

A Figura 2.5(a) apresenta o conceito de área de cobertura em redes de sensores es-
calares. N1 e N2 são nós vizinhos que estão monitorando o mesmo alvo. N3 não pode
monitorar esse mesmo alvo, uma vez que ele está fora da sua área de cobertura. Na Figura
2.5(b) é apresentado o modelo de monitoramento válido para redes de sensores visuais.
C1 e C2 são nós visuais que podem ver o mesmo objeto (sob diferentes perspectivas), em-
bora eles estejam longe um do outro. Por outro lado, C3 não pode ver o alvo monitorado,
apesar do fato desse nó ser o mais próximo fisicamente do alvo considerado. Na Figura
2.5(c) os conceitos de sobre-posicionamento e oclusão são graficamente representados,
considerando uma simplificação da área de cobertura como um triângulo. Nessas três fi-
guras foram adotados modelos 2D, que podem ser levemente diferentes do monitoramento
em ambiente reais.

(a) (b) (c)

Figura 2.5: Área de cobertura em RSSF e RSVSF. (a) Monitoramento tradicional em
RSSF; (b) Monitoramento direcional em RSVSF; (c) Sobre-posicionamento e oclusão.
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2.1.3 Posicionamento de sensores

Para a utilização de RSSF, um aspecto crucial está relacionado à como os sensores
serão posicionados no ambiente a ser monitorado. Esse posicionamento, ou implantação,
está relacionado com diversas características da operação dessas redes.

De maneira geral, as redes de sensores sem fio podem ser implantadas de duas formas
distintas: posicionamento determinístico e posicionamento aleatório. No posicionamento
determinístico, sensores são posicionados seguindo um plano de implantação, permitindo
a otimização da área de cobertura e do raio de comunicação dos nós. Dessa forma, o nú-
mero de sensores utilizados pode ser minimizado, reduzindo o custo de implantação e
operação da rede [Osais et al. 2010]. Por outro lado, no posicionamento aleatório os sen-
sores são posicionados sem qualquer planejamento prévio, podendo inclusive não haver
qualquer conhecimento anterior do ambiente a ser monitorado. Por exemplo, sensores po-
dem ser lançados de um avião sobre uma área de difícil acesso [Osais et al. 2010], embora
as áreas de cobertura dos sensores visuais após implantação não possam ser previstas ou
controladas na maioria desses casos.

Cada tipo de aplicação demanda uma abordagem específica para posicionamento dos
sensores. Por exemplo, RSVSF podem ser deterministicamente implantadas sob o teto de
aeroportos, para monitoramento e localização de pessoas. Já outras aplicações esperam
que os sensores sejam aleatoriamente posicionados no ambiente, uma vez que o posicio-
namento determinístico pode não ser viável em grandes áreas ou em ambientes perigosos
ou de difícil acesso. Entretanto, quando sensores são equipados com câmeras, questões
adicionais como orientação da câmera após a implantação ou danos no hardware da câ-
mera devem ser sempre consideradas, tornando algumas estratégias para posicionamento
aleatório um pouco mais desafiadoras.

O posicionamento determinístico pode ser dividido em dois grupos. Na implantação
estática (offline), os sensores já posicionados não podem alterar sua posição [Younis &
Akkaya 2008]. Qualquer algoritmo para otimização da área de cobertura será tipicamente
executado apenas uma vez antes da implantação, geralmente em um computador central.
Por outro lado, se os nós possuem a capacidade de alterar seu posicionamento (sensores
móveis) ou área de cobertura (sensores visuais equipados com câmeras PTZ), pode ser
realizado um posicionamento determinístico dinâmico (online). Nesse caso, as áreas de
coberturas ótimas podem ser recalculadas ao longo do tempo, uma vez que uma configura-
ção inicial pode não ser mais ótima durante a operação da rede [Younis & Akkaya 2008].

Redes de sensores sem fio foram inicialmente vislumbradas como uma tecnologia que
iria permitir a existência de aplicações de monitoramento em regiões com infraestrutura
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limitada ou mesmo inexistente, assim como em áreas amplas, hostis ou de difícil acesso.
Para muitas aplicações, espera-se que sensores sejam aleatoriamente posicionados, já que
tal abordagem é mais simples e menos custosa para regiões amplas, além de poder ser
a única opção possível [Ai & Abouzeid 2006]. O mesmo não é necessariamente verdade
para RSVSF, uma vez que a forma de monitoramento direcional impõe desafios adicionais
que demandam novas pesquisas para otimização e manutenção da cobertura visual.

A fim de compensar a falta de posicionamento exato em estratégias de posicionamento
aleatório e melhorar as características de tolerância a falhas, sensores são tipicamente uti-
lizados em excesso, com o emprego de mais sensores que o necessário caso fosse feito um
posicionamento determinístico [Cardei & Wu 2006]. A rede resultante pode ser composta
por muitos nós redundantes, que podem ser usados para economia de energia ou para
manutenção da conectividade e da cobertura da rede ao longo do tempo. Uma alta densi-
dade de implantação pode também permitir a redução do raio de comunicação, também
acarretando em economia de energia [Bender & Pei 2009].

Rahimi et al. (2006) defendem que a utilização de um grande número de sensores visu-
ais com baixa resolução é uma melhor opção para ambientes com oclusão que a utilização
de um menor número de sensores visuais de alta resolução. De fato, oclusão é uma questão
frequente em ambientes monitorados. A discussão feita em [Rahimi et al. 2006] defende
a utilização de um grande número de sensores visuais de baixa resolução, potencialmente
aumentando o tempo de vida da rede (devido à redundância) e a área de cobertura. Assim,
em RSVSF típicas, o número de sensores utilizados será potencialmente grande, com alta
densidade de implantação [Ai & Abouzeid 2006, Shih et al. 2001].

Considerando que a área a ser monitorada pode ser ampla, hostil ou de difícil acesso,
sensores podem ser implantados a partir de aviões ou foguetes [Akyildiz et al. 2002], re-
sultando em uma grande quantidade de sensores não supervisionados espalhados pelo
ambiente monitorado. Uma abordagem interessante é melhorar a configuração inicial
dos nós implantados, usando estratégias como re-implantação e nós móveis [Xingyu &
Hongyi 2006, Pescaru et al. 2007]. Contudo, deve-se tratar propriamente a complexidade
adicional inerente da utilização de nós móveis [Osais et al. 2010].

O propósito das redes de sensores visuais sem fio é monitorar uma cena ou um con-
junto de alvos, que podem ser estáticos ou móveis. Como o monitoramento será feito
pode também guiar as estratégias de implantação da rede. Cardei & Wu (2006) definem
três tipos de cobertura: cobertura de área, cobertura de ponto e cobertura de barreira. A
cobertura de área (não confundir com área de cobertura) é a abordagem mais comum,
onde uma área de interesse deve ser monitorada. Por outro lado, se o objetivo é cobrir um
conjunto de pontos, os sensores podem ser posicionados próximo aos alvos. Por fim, a
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abordagem de cobertura de barreira é utilizada quando se pretende evitar qualquer pene-
tração não detectada através da barreira conceitual formada pelos sensores. Além disso,
Chow et al. (2007) investigam o problema de cobertura de ângulo, focando na redução
no consumo de energia evitando a transmissão de dados visuais redundantes, enquanto ao
mesmo tempo preserva-se a cobertura visual da rede.

Tipicamente, a implantação aleatória será realizada quando não houver conhecimento
prévio do ambiente a ser monitorado, embora o conhecimento prévio desse ambiente
possa ser um parâmetro importante para auxiliar na estratégia de implantação a ser ado-
tada. Em [Wu & Chung 2009], o algoritmo de posicionamento adotado utiliza um arquivo
de configuração contendo informações como o número de nós a serem implantados, o
comprimento e a largura do ambiente a ser monitorado, a localização do sink da rede e a
localização de obstáculos.

Frequentemente, pode ser necessária a verificação da qualidade da área visual coberta
pela rede de sensores após a implantação. Muitos trabalhos têm se preocupado com métri-
cas da área de cobertura e da conectividade. Em [Liu 2006] o nível de cobertura e conecti-
vidade de uma rede de sensores escalares é medido, sendo classificado em três diferentes
grupos: cobertura completa com conectividade, cobertura parcial com conectividade e
cobertura com conectividade restrita. Naquele trabalho é argumentado que cobertura sem
conectividade é inútil em redes de sensores sem fio, uma vez que dados coletados por nós
fontes offline não podem ser recuperados. A mesma idéia pode ser aplicada para redes de
sensores visuais sem fio.

Pescaru et al. (2007) definem uma métrica para mensurar a qualidade de implantação
de RSVSF em termos de cobertura. Naquele trabalho, a NA (Node Area) é definida como
um círculo centrado no nó, e a NCA (Network Coverage Area) é definida como a união de
todas as NA. A área de cobertura de cada sensor visual é apenas um setor desse círculo,
definida como NRSA (Node Relevant Sensing Area). Assim, a qualidade de cobertura
após a implantação, DCQ (Deployment Coverage Quality), é a razão entre a soma de
todas as áreas de cobertura e a NCA. Resultados experimentais apresentados em [Pescaru
et al. 2007] mostraram que o DCQ aumenta quando o número de nós utilizados também
aumenta. Uma métrica similar é descrita em [Istin & Pescaru 2007].

Outro conceito interessante é o K-coverage, uma métrica para medir a cobertura dos
sensores após implantação. Essa métrica é utilizada para indicar que cada ponto no am-
biente monitorado é coberto pelo menos por K sensores [Huang & Tseng 2003]. Por
exemplo, se uma área é 3-coverage, todo ponto dessa área monitorada é coberto pelo me-
nos por 3 sensores e a falha de um ou dois sensores monitorando um ponto em particular
ainda mantém a área satisfatoriamente coberta (embora não necessariamente conectada).
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O trabalho apresentado em [Wang et al. 2003] argumenta que quando o raio de comu-
nicação é pelo menos duas vezes maior que o raio da área de cobertura, para redes de
sensores escalares, uma rede K-coverage é também uma rede K-connected. Todos esses
trabalhos de investigação também podem ser aplicados para RSVSF, porém com algumas
adaptações.

Liu et al. (2008) propõem o conceito de DKC (Directional K-Coverage) para medir
a qualidade de cobertura em RSVSF. Os autores verificaram que, para redes de sensores
visuais sem fio aleatoriamente implantadas com uma densidade uniforme, é muito difícil
(se não impossível) garantir uma cobertura de 100% do ambiente monitorado. Assim, o
DKC é definido como uma garantia de probabilidade. De fato, o DKC é uma função das
áreas de cobertura dos nós visuais, considerando o número de sensores implantados e o
fator K (número de sensores cobrindo uma mesma região ou alvo). Essa métrica pode
ser usada para validar uma RSVSF relativa a aplicações que necessitem que mais de
um nó fonte esteja monitorando o mesmo alvo, como em detecção de faces [Chang &
Aghajan 2006].

Há ainda outras métricas que podem também ser empregadas para medir a cobertura
visual de RSVSF. In [Zhao & Cheung 2007] é apresentado o conceito de FoV maximal

breach path, uma métrica processada de forma centralizada baseada na distância de cada
sensor ao ponto mais próximo de monitoramento. Para aplicações de rastreio, alvos mó-
veis podem passar por esses pontos monitorados, tornando essa métrica útil para essas
aplicações. Como uma alternativa, Pescaru et al. (2009) define um algoritmo distribuído
simplificado, o FoV closest path, para computar a área de cobertura de uma rede de sen-
sores sem fio densamente povoada por nós, sendo uma aproximação da métrica apresen-
tada em [Zhao & Cheung 2007]. Os resultados experimentais apresentados em [Pescaru
et al. 2009] mostram que a métrica proposta possui um melhor desempenho quando há
restrições de tempo e recursos de processamento.

A métrica apresentada em [Pescaru et al. 2007] é fácil de computar e pode ser utilizada
como uma métrica básica para medição de cobertura de RSVSF. Quando for desejada uma
métrica mais precisa, contudo, considerando todos os alvos cobertos por um número defi-
nido de câmeras, a métrica apresentada em [Liu et al. 2008] pode ser utilizada. Adicional-
mente, aplicações para monitoramento visual podem se beneficiar da métrica proposta em
[Pescaru et al. 2009], que mede a qualidade de monitoramento visual indicando regiões
com pouco ou nenhuma cobertura por parte da rede.

A medição das áreas de cobertura é extremamente relevante no contexto das RSVSF,
onde sensores direcionais são empregados. Contudo, as métricas de cobertura medem a
eficiência espacial, porém não indicam a qualidade de monitoramento das redes. O con-



22 CAPÍTULO 2. REDES DE SENSORES VISUAIS SEM FIO

ceito de relevância de monitoramento apresentado nesta tese amplia a idéia de qualidade,
requerendo novas métricas.

2.2 Otimizando a transmissão de imagens em RSVSF

Em RSVSF faz-se crucial otimizar a comunicação a fim de minimizar o consumo de
energia e manter uma qualidade aceitável para a aplicação. A comunidade acadêmica tem
endereçado essas questões propondo diversas otimizações, geralmente obtidas seguindo
um design cross-layer. Em resumo, protocolos que seguem um design cross-layer "que-
bram" o conceito de comunicação em camadas, reduzindo o overhead e otimizando a
comunicação com a operação conjunta de protocolos a fim de satisfazer os requisitos es-
pecíficos das RSVSF [Yick et al. 2008, Almalkawi et al. 2010]. Baseado nesse conceito, as
características da codificação e transmissão multimídia podem ser exploradas diretamente
nas camadas física, MAC (Medium Access Control), rede e transporte, influenciando algo-
ritmos e estratégias para controle de congestionamento, recuperação de erros, roteamento
e transmissão eficiente de energia.

Otimizações (cross-layer) baseadas no conteúdo multimídia (multimedia-based opti-

mizations) pretendem alcançar pelo menos um dos seguintes objetivos em redes de sen-
sores sem fio:

• Ajuste da taxa de transmissão: técnicas de codificação multimídia podem priori-
zar os dados codificados de acordo com a relevância deles para a reconstrução da
mídia original, no destino da comunicação. Se necessário (por exemplo, devido ao
congestionamento, banda de comunicação reduzida ou pouca energia nos nós inter-
mediários), os sensores podem evitar a transmissão de pacotes contendo informa-
ções menos relevantes para tal reconstrução, reduzindo a taxa de transmissão atual
e economizando energia ao longo do caminho até o sink da rede;

• Economia de energia: se o nível de energia atual dos nós intermediários é menor
que um determinado limiar, pacotes carregando dados menos relevantes podem ser
descartados para economizar energia. Nós fontes podem também evitar a trans-
missão de pacotes menos prioritários, reduzindo o consumo efetivo de energia e
indiretamente preservando energia ao longo do caminho;

• Controle de congestionamento: quando nós intermediários em um caminho de trans-
missão ativo ficam congestionados, o algoritmo de processamento de fila pode des-
cartar pacotes menos relevantes, reduzindo o congestionamento do nó. Além disso,
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sensores podem reagir ao congestionamento evitando a transmissão de pacotes me-
nos relevantes;

• Roteamento por múltiplos caminhos: os caminhos de transmissão disponíveis em
redes de sensores sem fio podem possuir diferentes características em termos de
atraso fim a fim e energia residual dos nós intermediários. Pacotes prioritários po-
dem ser roteados através das "melhores" rotas;

• Transmissão MAC diferenciada: baseado na relevância de dados multimídia após a
codificação, protocolos MAC podem oferecer um tratamento diferenciado em ter-
mos de confiabilidade e acesso ao meio. Para transmissão em tempo-real, menor
atraso pode ser obtido quando o nível de enlace explora a prioridade dos pacotes;

• Recuperação de erros por códigos de correção: erros podem ocorrer durante a trans-
missão em enlaces sem fio. Nesse contexto, um código de correção de erros como
UEP (Unequal Error Protection) pode ser utilizado para proteger os dados mais
relevantes;

• Recuperação de erros baseada em redundância: múltiplas cópias de pacotes mais
prioritários podem ser transmitidos para aumentar a probabilidade de recepção com
sucesso. Um maior nível de tolerância a erros é obtido quando pacotes redundantes
são enviados por múltiplas rotas ou quando nós intermediários produzem (replicam)
tais pacotes;

• Recuperação de erros baseada em retransmissão: retransmissão hop-by-hop (salto-
a-salto) pode propiciar recuperação de erros com baixo impacto em termos de atraso
fim a fim e consumo de energia. O tipo e a relevância dos dados monitorados podem
ser usados para guiar a forma como a retransmissão será realizada;

• Compressão de dados na rede: essa otimização tipicamente cross-layer permite que
parte ou todos os dados monitorados sejam comprimidos e/ou processados por nós
intermediários durante a transmissão dos pacotes. Tal procedimento deve ser feito
de forma coordenada, requerendo protocolos especiais para isso;

Note que alguns desses objetivos podem se interrelacionar. Por exemplo, o ajuste da
taxa de transmissão pode diretamente impactar no consumo de energia do nó e mesmo da
rede. Contudo, economia de energia pode ocorrer sem qualquer alteração na taxa atual de
transmissão.

Redes de sensores visuais sem fio são fortemente influenciadas pela estratégia de codi-
ficação dos dados capturados. A taxa de transmissão dos nós fontes, o consumo de energia
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nas rotas de transmissão até o sink e a resistência a erros de comunicação dependem da
maneira como as imagens ou vídeos são codificados para transmissão e decodificados para
reprodução no destino. Como estamos especialmente interessados nesta tese em RSVSF
para transmissão de imagens, iremos discutir algumas soluções focadas em otimizações
dessas comunicações em particular. Entre as soluções propostas na literatura, as baseadas
em codificação progressiva e codificação por transformada wavelet têm sido consideradas
como soluções apropriadas para RSVSF, estando geralmente associadas com um design
cross-layer.

Nesse contexto, Boukerche, Du, Feng & Pazzi (2008) propuseram o protocolo RSTP
(Reliable Synchronous Transport Protocol) para sincronização da transmissão de imagens
a partir de múltiplas fontes, com o objetivo de assegurar o mesmo nível de qualidade vi-
sual para as imagens recebidas no destino final, além de uma utilização mais justa dos
enlaces ad hoc. Tal objetivo é alcançado empregando o codec JPEG (Joint Photographic

Experts Group) no modo de codificação progressiva. Nesse modo, as imagens originais
são comprimidas através de múltiplos escaneamentos com aumento progressivo de de-
talhes. Utilizando essa técnica, uma versão de baixa qualidade de cada imagem pode ser
exibida muito rapidamente, seguida por refinamentos graduais dessa imagem inicial (atra-
vés dos escaneamentos com maior detalhe).

Em [Boukerche, Du, Feng & Pazzi 2008], um efeito prático da codificação progressiva
é que para ambientes de comunicação com baixa banda de comunicação, as imagens po-
dem ser exibidas completamente, porém com baixa qualidade. Essa estratégia de exibição
das imagens (coarse-to-clear) pode ser mais desejável para RSVSF que uma abordagem
tradicional de exibição da imagem, de cima a baixo (top-to-bottom). Assim, empregando
a codificação JPEG em modo progressivo, o protocolo RSTP pode suavemente mostrar
as imagens recebidas com qualidade crescente. A sincronização pretendida por esse pro-
tocolo pode ser realizada de dois modos: a nível de frame ou a nível de qualidade. A
sincronização a nível de frame está relacionada com o número de frames transmitidos
por segundo (fps), onde o protocolo é utilizado para controlar esse número. Por outro
lado, a sincronização a nível de qualidade ajusta os parâmetros de codificação na fonte,
interferindo na quantidade de informações a serem enviadas através da rede.

O RSTP é um protocolo baseado no TCP (Transfer Control Protocol) presente na In-
ternet. O principal conceito desse protocolo é o controle das transmissões dos sensores
fontes a partir do nó receptor (sink). Adicionalmente, é especificado também nesse proto-
colo um mecanismo para controle de congestionamento e recuperação de erros, que tam-
bém é descrito em [Boukerche, Feng, Pazzi, Du & Huang 2008]. Nesse último trabalho,
os autores propõem também um algoritmo de mosaico para alinhar múltiplas imagens.
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O que é bastante interessante nos trabalhos apresentados em [Boukerche, Du, Feng &
Pazzi 2008, Boukerche, Feng, Pazzi, Du & Huang 2008] é que os autores esperam que
JPEG seja a técnica de codificação empregada para RSVSF, porém essa técnica possui alta
complexidade e significativo consumo de energia quando comparada com outras técnicas
de codificação de imagens, porém tais aspectos não são considerados nesses trabalhos.

Cheng & Shang (2007) também investigam a utilização do codec JPEG em redes de
sensores sem fio, explorando o modo de codificação progressivo. Naquele trabalho é pro-
posta uma estratégia de codificação que apenas oferece alta qualidade para partes das
imagens com maior relevância, realizando maior compressão (redução de qualidade) nas
partes da imagem que sejam menos relevantes. Para isso, algoritmos de visão computa-
cional são utilizados para identificação dessas relevâncias. Por exemplo, o céu ou o chão
em uma imagem pode ser pouco relevante para uma aplicação. Outro exemplo é quando
alvos móveis estão sendo monitorados, onde o ambiente ao redor dos alvos pode não ser
relevante. Essa abordagem é um pouco diferente da apresentada em [Boukerche, Du, Feng
& Pazzi 2008], que varia a qualidade de imagens inteiras, consideradas de forma atômica.

A estratégia de otimização cross-layer apresentada em [Cheng & Shang 2007] está im-
plementada por um algoritmo de escalonamento baseado em prioridades. Esse algoritmo
escalona para transmissão mais dados de partes mais relevantes das imagens, de acordo
com a banda de comunicação disponível. Mais ainda, quando não for possível transmi-
tir todas as partes da imagem devido a restrições de banda de comunicação ou energia,
dados pertencentes a partes menos relevantes da imagem serão descartados. Aplicações
para RSVSF podem se beneficiar do monitoramento visual onde as imagens capturadas
são codificadas seguindo alguma estratégia de priorização, como apresentado em [Cheng
& Shang 2007].

Leelapornchai & Stockhammer (2002) também investigam codificação progressiva de
imagens em RSVSF. A idéia naquele trabalho é rotear pacotes mais relevantes através
de rotas mais confiáveis, onde a confiabilidade das rotas é função das esperadas taxas de
erro e de falha dos nós. Ao invés de obter maiores taxas de transmissão como em algu-
mas soluções para transmissão de vídeos [Costa & Guedes 2011b], múltiplos caminhos
são empregados em [Leelapornchai & Stockhammer 2002] para aumentar a probabilidade
que imagens transmitidas sejam recebidas com a melhor qualidade possível. Para isso, é
assumido em [Leelapornchai & Stockhammer 2002] que os nós fontes possuem conhe-
cimento em relação a toda a topologia da rede. Além do roteamento através de múltiplas
rotas, os autores propõem o uso de UEP para oferecer um nível adicional de confiabili-
dade, onde dados mais relevantes recebem "proteção" contra erros durante a transmissão.

Uma consideração interessante em [Leelapornchai & Stockhammer 2002] é que um
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maior nível de confiabilidade não pode ser obtido apenas transmitindo a maior parte dos
pacotes através da melhor rota. O sucesso na utilização dos códigos de correção de erro
está baseado na distribuição da transmissão dos pacotes através de múltiplas rotas.

Além da codificação progressiva, as imagens podem ser codificadas por um codec
wavelet. O trabalho descrito em [Lecuire et al. 2007] propõe um esquema eficiente de
energia para transmissão de imagens, apresentando um "balanceamento" (tradeoff ) en-
tre consumo de energia e qualidade da mídia recebida no sink. O esquema proposto é
baseado na codificação por Discrete Wavelet Transform (DWT) e em diferentes níveis
de transmissão confiável. De fato, a técnica de codificação por DWT indiretamente de-
fine prioridades para os dados codificados, uma vez que imagens podem ser decompostas
em diferentes subbandas. Tipicamente, imagens são codificadas por uma decomposição
wavelet em duas dimensões, resultando em subbandas de alta e baixa frequência. As sub-
bandas possuem relevâncias diferentes para a reconstrução da imagem.

Qualquer que seja o esquema de priorização escolhido em [Lecuire et al. 2007], trans-
missão 100% confiável é apenas necessária para dados de alta prioridade, reduzindo o
consumo de energia na rede. Os dados restantes são transmitidos de modo semi-confiável.
O conceito de confiabilidade proposto em [Lecuire et al. 2007] é baseado na forma como
nós intermediários encaminham pacotes para o nó seguinte do caminho de transmissão.
Quando os recursos atuais de energia dos nós intermediários estão abaixo de um determi-
nado limiar, pacotes carregando dados DWT codificados que são menos relevantes para a
reconstrução da imagem são descartados. Já os pacotes contendo informações mais rele-
vantes são encaminhados para o próximo hop. O resultado esperado dessa abordagem é
o prolongamento do tempo de vida da rede através da economia de energia, mantendo a
qualidade das imagens recebidas no sink em um nível aceitável (pacotes mais relevantes
são ainda recebidos).

A fim de evitar o descarte de pacotes que já tenham atravessado muitos hops, os au-
tores em [Lecuire et al. 2007] também consideram a energia gasta nos nós anteriores do
caminho. Tal consideração é investigada mais a fundo em [Lecuire et al. 2008], onde são
definidas duas estratégias deferentes para o descarte de pacotes. Na estratégia open-loop,
considera-se apenas a energia do nó intermediário em questão, que depende só de si para
decidir se um pacote deve ser descartado ou encaminhado para o próximo hop. Por outro
lado, a estratégia closed-loop também considera a energia dos nós do caminho, auxiliando
na predição da probabilidade de descarte dos pacotes. Para esse último esquema, contudo,
informações sobre o nível de energia dos nós devem ser periodicamente fornecidas, au-
mentando a complexidade dessa solução.

Lee & Jung (2010) propõem uma solução para controle de congestionamento atra-
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vés da redução da taxa atual de transmissão dos sensores visuais, mas ainda assim ga-
rantindo um baixo impacto na qualidade final da aplicação. Aquele trabalho define o
ACT (Adaptive Compression-based congestion control Technique), empregando codifi-
cação por DWT, ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) e RLC (Run

Length Coding). Em caso de congestionamento, as prioridades resultantes da codificação
por DWT são consideradas pelos nós intermediários, onde pacotes menos relevantes são
descartados. Adicionalmente, a técnica ADPCM reduz a quantidade de informações que
os nós fontes devem transmitir, enquanto a técnica RLC gera menos pacotes para dados
menos relevantes. Colocando todas essas técnicas juntas, menos dados serão transmitidos
a partir dos nós fontes, economizando energia enquanto mantém a qualidade visual em
níveis aceitáveis.

O trabalho em [Yu et al. 2004] apresenta um mecanismo para redução adaptativa do
consumo de energia no processamento e transmissão de imagens em RSVSF. Economia
de energia é obtida com a utilização do codec JPEG2000 [Christopoulos et al. 2010,
Engel et al. 2009], um codec DWT para alto desempenho de compressão e resistência
a erros. Utilizando informações sobre a estimativa do canal de comunicação, a solução
proposta em [Yu et al. 2004] pode adaptativamente determinar o numero de camadas de
codificação a serem transmitidas para o sink. Em outras palavras, é possível ajustar a taxa
de transmissão dos sensores fontes e a resistência a erros da codificação, sendo também
possível o ajuste da potência de transmissão do rádio.

Embora tenha sido proposto para redes de sensores sem fio genéricas, em [Yu et al.
2004] é considerado apenas o caso onde o transmissor e receptor podem se comunicar
diretamente. Essa é a razão porque é proposta uma opção para ajuste da potência de trans-
missão de acordo com as condições atuais do enlace de comunicação. Contudo, comu-
nicação direta entre nós fontes e o sink pode não ser viável em RSVSF reais, uma vez
que comunicações diretas podem implicar em um alto consumo de energia em estruturas
multihop não centralizadas.

O trabalho apresentado em [Wang et al. 2007] explora a sobreposição de áreas de co-
bertura entre sensores com algum tipo de correlação [Costa & Guedes 2010]. Ao invés de
economizar energia empregando algoritmos de compressão na rede, os autores naquele
trabalho propõem que os sensores fontes transmitam apenas dados visuais correspon-
dendo a áreas que não se sobreponham e adicionalmente alguma parte da área coberta
que esteja sobreposta. Assim, evita-se a transmissão de informações visuais que já te-
nham sido transmitidas por outros nós fontes. Dessa forma, a quantidade total de dados
transmitidos através da rede é reduzida quando há pelo menos uma sobreposição de áreas
de cobertura na RSVSF considerada. Contudo, processamento extra é necessário no sink
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da rede, que necessita recriar as imagens transmitidas a partir dos pacotes recebidos.

O MLRR (Multi-Level Rate-Oriented Routing) é um esquema alternativo de rotea-
mento proposto em [Wang et al. 2007]. Nesse esquema, menores taxas de transmissão
devem ser associadas com os nós que possuem menos energia residual, potencialmente
prolongando o tempo de vida da rede. Para isso, considera-se a utilização de rotas disjun-
tas (node-disjoint), onde cada nó pertence apenas a uma única rota.

A idéia de utilizar áreas sobrepostas para reduzir o consumo de energia é bastante
promissora, mas apresenta algumas considerações importantes. Como sensores visuais
podem ter uma visão única do ambiente monitorado, mesmo sensores com áreas de cober-
tura sobrepostas podem produzir informações visuais diferentes [Costa & Guedes 2010]
(por exemplo, vendo a frente e as costas de uma pessoa). Por outro lado, se dois sensores
possuem exatamente a mesma visão do ambiente monitorado, apenas um deles precisa es-
tar ativo em determinado momento. Assim, a solução proposta pode ser benéfica apenas
para alguns tipos de aplicações.

O trabalho apresentado em [Wang et al. 2008] propõe uma abordagem de alocação de
recursos para obter alta qualidade na transmissão de imagens com economia de energia
em RSVSF. Esse objetivo é alcançado explorando as diferentes relevâncias nas informa-
ções sobre posicionamento de pixels (p-data) e valores dos pixels (v-data), considerando
codificação wavelet das imagens. Como as informações p-data são mais relevantes, elas
recebem mais proteção por um código UEP, enquanto os relativamente menos importan-
tes v-data são menos protegidos, reduzindo assim a complexidade da rede implantada.
Dessa forma, protegendo os p-data pode-se aumentar a qualidade perceptual das ima-
gens transmitidas, economizando energia quanto os v-data são menos protegidos (menos
processamento e adição de menos informações para correção de erros).

Naquela mesma abordagem, dados brutos ou já codificados podem ser processados
por outros nós além dos sensores fontes, durante a transmissão dos pacotes para o sink.
A idéia é utilizar nós ociosos para dividir a carga de processamento, requerendo uma
estrutura lógica de comunicação como a proposta em [Wang et al. 2008]. Entre as pos-
sibilidades, clustering [Bandyopadhyay & Coyle 2003] é a abordagem mais comumente
utilizada [Costa & Guedes 2011b].

Um nó coordenador (cluster head) é escolhido em cada cluster e mantém uma lista
de membros associados ao cluster, e cada nó conhece seu nó coordenador [Abbasi &
Younis 2007]. Para permitir a comunicação entre os clusters, cada coordenador sabe o
caminho para o cluster vizinho. Nessa estrutura lógica, os nós coordenadores controlam
o fluxo de informações entre os nós membros. De fato, a forma como os pacotes irão ser
transmitidos nos clusters depende dos protocolos empregados, do esquema de roteamento
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e indiretamente dos requisitos de aplicação. A Figura 2.6 apresenta um exemplo de pro-
cessamento distribuído de imagens em cluster, onde apenas dois nós em cada cluster são
utilizados para codificação de imagens.

Sensor 

Nó coordenador

Nó intermediário

Sink

Mensagem de controle

Fluxo de dados

Figura 2.6: Um esquema de processamento distribuído de imagens durante a transmissão.

Wu & Abouzeid (2005) definem um mecanismo para compressão distribuída de ima-
gens em RSVSF. Uma topologia cluster é utilizada a fim de suportar a distribuição das ta-
refas de processamento entre os nós, considerando uma alta densidade de nós onde apenas
alguns deles estão equipados com uma câmera. Os autores daquele trabalho argumentam
que nós individuais podem não possuir recursos suficientes para codificar e comprimir
as imagens capturadas, tornando a abordagem proposta potencialmente vantajosa. Além
disso, mesmo que tais nós fontes consigam satisfatoriamente processar as imagens, o pro-
cessamento distribuído em cluster poderia aumentar o tempo de vida esperado da rede
economizando energia nos sensores.

A técnica de codificação considerada em [Wu & Abouzeid 2005] é a transformada
wavelet. Para o processamento distribuído, o sink envia uma solicitação indicando a qua-
lidade desejada das imagens que serão enviadas por cada fonte. Por sua vez, os nós fontes
realizam uma compressão inicial (codificação por entropia) e enviam as imagens para os
nós vizinhos para processamentos adicionais (compressão), sendo essa operação contro-
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lada pelo coordenador de cada cluster. De fato, cada cluster será responsável por um nível
de compressão wavelet, mas não se faz necessário empregar todos os nós dos clusters para
isso. Assim, o número de decomposições da transformada wavelet será pequeno de acordo
com [Wu & Abouzeid 2005], e alguns clusters podem inclusive não serem alocados para
compressão das imagens, sendo usados apenas para compor uma rota de transmissão.

O trabalho em [Nasri et al. 2010] propõe um esquema de compressão distribuída de
imagens baseado no codec JPEG2000, explorando para tanto codificação por DWT e o al-
goritmo EBCOT (Embedded Block Coding with Optimized Truncation). O processamento
distribuído em [Nasri et al. 2010] também é baseado em uma estrutura de cluster. Como as
rotas dos sensores fontes até o sink da rede podem passar por muitos clusters, diferentes
tarefas de compressão (por exemplo, decomposição horizontal, decomposição vertical,
etc.) serão realizadas por diferentes clusters, mas clusters também podem ser alocados
apenas para encaminhamento de pacotes. Assim como em [Wu & Abouzeid 2005], os au-
tores argumentam que os sensores não possuem recursos suficientes para processamento
das imagens, requerendo assim compartilhar as tarefas de processamento com outros nós.

Os trabalhos apresentados em [Wu & Abouzeid 2005, Nasri et al. 2010] apresentam
resultados similares, porém com algumas diferenças sutis. Uma contribuição interessante
de [Nasri et al. 2010] é a utilização de um esquema de compressão adaptativo, onde a
qualidade das imagens transmitidas depende de parâmetros dinâmicos relacionados com
as comunicações na rede de sensores. A partir desses parâmetros, o sink dinamicamente
controla a qualidade esperada das imagens, indiretamente influenciando a taxa de trans-
missão e a utilização dos recursos da rede.

A principal contribuição de ambos os trabalhos é de fato o aumento do tempo de
vida esperado da rede, mas há ainda outros benefícios promissores. Como a quantidade
de informações irá diminuir ao longo da rota de transmissão, devido à compressão das
imagens, os custos de comunicação dos nós próximos ao sink serão menores. Se todos os
nós próximos ao sink ficarem sem energia, a rede como um todo se torna desconectada,
e tais nós recebem potencialmente mais tráfico uma vez que em redes de sensores os
pacotes fluem dos sensores fontes para o sink. Contudo, em ambos os trabalhos questões
de atraso fim a fim não são investigadas. Como as imagens serão processadas por diversos
nós, um atraso adicional será acrescentado à comunicação, podendo prejudicar aplicações
de monitoramento em tempo real.

O mesmo paradigma de processamento distribuído é empregado em [Wu & Abouzeid
2006]. Enquanto os métodos em [Wu & Abouzeid 2005, Nasri et al. 2010] codificam e
comprimem imagens de forma distribuída, o trabalho apresentado em [Wu & Abouzeid
2006] considera que as imagens são codificadas apenas nos sensores fontes, só que a recu-
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peração de erros é realizada pelos nós intermediários, explorando redundância e códigos
de correção de erros. A similaridade desses três trabalhos reside na utilização da topologia
em cluster.

De uma maneira geral, espera-se que os enlaces de comunicação sem fio em redes
de sensores sejam propensos a erros, principalmente em ambientes naturalmente ruidosos
como em indústrias. Como retransmissão de pacotes corrompidos ou descartados pode
aumentar o atraso fim a fim, os autores em [Wu & Abouzeid 2006] propõem mecanis-
mos de recuperação de erros baseados na transmissão de pacotes redundantes por rotas
distintas e o uso de códigos FEC. Os códigos de correção de erros são processados e ge-
rados pelos nós intermediários durante a transmissão, garantindo maior confiabilidade à
comunicação em ambientes ruidosos e com alta interferência.

Em [Wu & Abouzeid 2006], os sensores fontes codificam as imagens capturadas se-
guindo os requisitos de qualidade especificados pelo sink. As imagens são codificadas
usando transformada wavelet e códigos FEC Reed-Solomon [Biard & Noguet 2008].
Após a transmissão, múltiplas cópias do mesmo pacote podem ser geradas na rede e pa-
cotes redundantes podem também ser combinados para processamento. Utilizando essa
abordagem proposta, os erros resultantes da transmissão são corrigidos diretamente no
enlace onde ocorreram, ou o pacote é descartado quando o erro não possa ser corrigido.
A recuperação de erros é feita ou considerando os pacotes como um todo explorando a
transmissão redundante, quando, por exemplo, o pacote é descartado, ou considerando
erros em bits do pacote, empregando para isso o código de correção de erros. Caso a
correção ocorresse de forma fim a fim ao invés de ser realizada em cada enlace (hop-by-

hop), pacotes corrompidos no início da rota de transmissão poderiam ser transmitidos por
todo o caminho, consumindo desnecessariamente energia da rede quando tais pacotes não
pudessem ser recuperados no sink.

A recuperação de erros em redes de sensores visuais sem fio é um aspecto chave que
pode impactar diretamente na qualidade das aplicações. Muitos trabalhos consideram um
ambiente de transmissão livre de erros, como em [Wu & Abouzeid 2005], o que é irreal. Já
outros trabalhos fazem suposições artificiais válidas apenas no contexto teórico, tais como
uma taxa de erro constante ao longo do tempo [Leelapornchai & Stockhammer 2002]. A
abordagem para recuperação de erros pela rede investigada em [Wu & Abouzeid 2006]
e a exploração das características de codificação e transmissão a partir da fonte como
demonstrado em [Wang et al. 2008] apresentam resultados promissores para redes de
sensores visuais sem fio reais.

As técnicas de codificação de imagens visam obter compressão eficiente com resis-
tência a erros, mantendo a qualidade visual dos dados que serão recebidos no destino.
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De fato, há uma relação direta entre as tarefas de processamento e transmissão, onde al-
tas taxas de transmissão requerem mais recursos de processamento e energia. O trabalho
apresentado em [Ferrigno et al. 2005] apresenta algumas características de execução de
codecs, discutindo questões de energia em sensores visuais.

Como comentário final, não deve-se esquecer que informações menos relevantes de
fato contribuem para a qualidade da aplicação, embora que em menor escala quando com-
parado com os dados mais relevantes. O fato que muitos trabalhos consideram o descarte
de pacotes contendo informações menos relevantes ou redução da taxa de transmissão
desses pacotes pode nos dar a sensação errada de que esses dados são inúteis. Note que
qualquer perda de dados impacta na qualidade das imagens, mesmo que essa perda seja
pouco perceptível. O que tem sido proposto são níveis baixos e "aceitáveis" de degrada-
ção da qualidade das imagens recebidos pelo sink, a fim de aumentar a performance geral
da aplicação em termos de consumo energético, transmissão com baixo atraso, controle
de congestionamento e recuperação de erros.

A Tabela 2.1 sumariza as otimizações apresentadas para transmissão de imagens em
RSVSF.

Tabela 2.1: Otimizações para transmissão de imagens em RSVSF.
Otimização Codificação Processamento Objetivos

Boukerche, Du, Feng &
Pazzi (2008)

progressiva fonte
Ajuste da taxa de transmis-
são.

Cheng & Shang (2007) progressiva fonte
Ajuste da taxa de transmis-
são.

Leelapornchai &
Stockhammer (2002)

progressiva fonte

Roteamento por múltiplas
rotas. Recuperação de er-
ros por códigos de corre-
ção.

Continua na próxima página
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Otimização Codificação Processamento Objetivos

Lecuire et al. (2007) wavelet fonte
Controle de congestiona-
mento. Eficiência energé-
tica.

Lee & Jung (2010) wavelet fonte
Controle de congestiona-
mento.

Yu et al. (2004) wavelet fonte
Ajuste da taxa de transmis-
são.

Wang et al. (2007) qualquer fonte Eficiência energética.

Wang et al. (2008) wavelet fonte
Recuperação de erros por
códigos de correção.

Wu & Abouzeid (2005) wavelet rede Compressão distribuída.

Nasri et al. (2010) wavelet rede
Compressão distribuída.
Ajuste da taxa de trans-
missão.

Wu & Abouzeid (2006) wavelet rede

Recuperação de erros atra-
vés de redundância. Recu-
peração de erros por códi-
gos de correção.

Nós consideramos alguns dos conceitos apresentados nessa seção juntamente com ou-
tros conceitos desenvolvidos ao longo desta tese para o desenvolvimento de otimizações
voltadas ao aumento do desempenho das transmissões de imagens em redes de sensores
visuais sem fio, explorando codificação por DWT e as relevâncias de monitoramento dos
sensores fontes.

2.3 Codificação de imagens por DWT

Grosso modo, podemos dividir dados multimídia em redes de sensores sem fio em
três categorias diferentes: áudio, imagem e vídeo. Áudio tipicamente representa a voz hu-
mana ou algum ruído relevante para a aplicação, com taxas de transmissão geralmente
menores que 64 kbps. Embora áudio possa ser importante para alguns tipos de aplicações
na Internet, esse tipo de mídia é geralmente utilizado em RSSF para complementar da-
dos visuais [Zhang et al. 2008] e redes de sensores para transmissão apenas de áudio são
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incomuns. De fato, a maior parte das redes de sensores multimídia sem fio será utilizada
para a recuperação de dados visuais e/ou escalares. Continuando, imagens são representa-
ções instantâneas de uma cena (snapshots) enquanto vídeos são a representação contínua
de uma sequência de imagens (frames) numa certa taxa, provocando uma sensação de
movimento. A taxa de transmissão para as mídias de imagem e de vídeo varia de acordo
com o codec utilizado e os parâmetros de codificação, geralmente relacionados com a
qualidade da reprodução dos dados visuais no destino final da comunicação. De qualquer
maneira, em geral, vídeo é uma mídia que necessita de mais informação que imagem, re-
querendo mais banda de comunicação e diretamente impactando no consumo de energia
dos nós fontes e da rede. Dessa forma, muitos trabalhos de investigação têm considerado a
transmissão de imagens sobre RSVSF como uma opção mais viável para monitoramento
visual.

Imagens são snapshots capturados a partir de sensores visuais, respeitando a área de
cobertura da câmera equipada nos sensores. Antes da transmissão, cada imagem deve
ser codificada de forma apropriada, onde a qualidade desejada das imagens no destino
da comunicação depende dos requisitos de cada aplicação. Assim, imagens em escalas
de cinza e com baixa resolução podem ser adequadas para alguns tipos de aplicações,
enquanto imagens coloridas de alta resolução são esperadas para aplicações de monitora-
mento visual de alta definição.

Tipicamente, imagens em RSVSF são codificadas usando uma técnica de codificação
que pode ser progressiva ou baseada em transformada wavelet. Na técnica progressiva, a
imagem capturada no sensor é comprimida através de múltiplos escaneamentos com deta-
lhes que aumentam progressivamente. O primeiro escaneamento apresenta a imagem em
uma versão de muito baixa qualidade, e os escaneamentos subsequentes gradativamente
aumentam essa qualidade. O oposto da codificação progressiva é a codificação baseline,
que realiza um único escaneamento da imagem. Tipicamente, a codificação progressiva é
baseada em uma DCT (Discrete Cosine Transform) [Chew et al. 2008], usada para reduzir
redundância espacial (entre pixels vizinhos) e espectral (entre diferentes planos de cores)
tanto quanto possível. Por outro lado, imagens podem ser codificadas através de DWT,
envolvendo duas decomposições wavelet, uma para cada dimensão [Antonini et al. 1992].
Dessa forma, são geradas subbandas de baixa e alta frequência. Alguns codecs DWT co-
muns são o SPIHT (Set Partitioning in Hierarchical Trees), EZT (Embedded Zero-Tree)
e JPEG2000 [Chew et al. 2008].

As características da codificação por DWT podem ser exploradas para otimizações da
operação da rede, uma vez que uma imagem original será codificada em subbandas com
diferentes relevâncias para reconstrução dessa imagem no destino final. Assim, utilizamos
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DWT como uma das bases para priorização de pacotes nesse trabalho, mantendo confor-
midade com trabalhos recentes nessa área. De fato, DWT tem sido considerada como uma
opção viável para RSVSF, permitindo o desenvolvendo de otimizações cross-layer.

A transformada wavelet decompõe os dados em múltiplos níveis de resolução, onde
DWT é obtida discretamente amostrando os dados. DWT decompõe o sinal (uma série
de amostras digitais) passando-o através de dois filtros: um filtro "passa baixa" L e um
filtro "passa alta" H. A subbanda L representa uma versão de baixa resolução do sinal
original, enquanto que a subbanda H contem informação residual do sinal. Assim, para a
perfeita reconstrução do sinal original, todas as informações resultantes dos filtros devem
ser consideradas.

Imagens digitais são sinais de duas dimensões, geralmente representados como uma
matriz de pixels. Uma 2D DWT processa esse sinal considerando as linhas e colunas,
gerando dessa forma quatro subbandas: LL, LH, HL e HH. A subbanda LL representa uma
versão de baixa resolução da imagem original e, portanto, é a subbanda mais relevante
para a reconstrução da imagem original. As demais subbandas possuem detalhes verticais,
horizontais e diagonais da imagem. Esse processamento produz dois grupos de relevância,
mas a subbanda LL pode ser transformada novamente para gerar mais subbandas. Em
geral, para obter t níveis de resolução, a 2D DWT deve ser aplicada (t − 1) vezes. A
Figura 2.7 representa a imagem original que é processada por uma 2D DWT aplicada
uma vez (1-level) e duas vezes (2-level), respectivamente da esquerda para a direita.

Na Figura 2.7, uma imagem em escala de cinza medindo 256 x 256 pixels é trans-
formada por DWT, mas a subbanda LL(2) (64 x 64) pode ser também processada para
gerar mais níveis de resolução. Além do número de vezes que DWT será empregada,
as subbandas serão influenciadas pelos coeficientes dos filtros "passa baixa" e "passa
alta" [Antonini et al. 1992], o que resulta em diferentes transformadas. Em nossa inves-
tigação nós consideramos a transformada Le Gall 5-tap/3-tap, que é baseada em des-
locamentos binários e adições inteiras, além dos coeficientes dos filtros presentes em
[Calderbank et al. 1998, Lecuire et al. 2008]. Essa escolha deve-se ao fato dessa trans-
formada já ser considerada em outros trabalhos de investigação na área de RSVSF. A
quantidade total de informações permanece inalterada após a aplicação dessa transfor-
mada, uma vez que as saídas dos filtros são sempre arredondadas para valores inteiros.

A imagem original é obtida utilizando as subbandas e uma transformada DWT inversa.
Para isso, é necessária a menor resolução da imagem, que será a subbanda LL(n), enquanto
as demais subbandas serão utilizadas para aumentar a qualidade visual da imagem recons-
truída. Como já mencionado, a qualidade aceitável para as imagens reconstruídas depende
dos requisitos da aplicação, mas para a maioria das aplicações em RSVSF será aceitável
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Imagem original

256 x 256

LL(2)

HH(2)LH(2)
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LH(1)

HL(1)
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Figura 2.7: Processamento 2D DWT produzindo dois e três níveis de resolução.

a redução da qualidade das imagens caso seja também reduzido o consumo de energia na
rede. O que deve ser sempre considerado é que cada bit a ser transmitido na rede pode
aumentar o consumo de energia dos sensores fontes e das rotas ativas até o sink da rede.
Em resumo, melhorias na qualidade das imagens poderão resultar também no aumento do
consumo de energia.

Após a aplicação da transformada DWT, as subbandas podem ser comprimidas por
algum algoritmo de compressão sem perdas (lossless) ou com perdas (lossy). Embora
compressão seja desejada em muitas aplicações em RSVSF, não iremos considerá-la, por
simplificação. De fato, esperam-se que as otimizações propostas sejam válidas para qual-
quer quantidade de informações que sejam enviadas (comprimidas ou não), porém as
características das técnicas de compressão empregadas também poderiam ser exploradas
por estratégias de priorização. Trabalhos futuros estarão relacionados, entre outras coisas,
com essa demanda.

A codificação por DWT nos sensores fontes irá utilizar os recursos energéticos desses
sensores, podendo tal consumo ser considerado quando for estimado o consumo teórico
de energia para transmissão de imagens. Esse consumo, definido como C(i), é uma função
direta da configuração da transformada a ser utilizada, e está relacionado a cada imagem
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i. De fato, consideramos apenas os custos de energia para codificação, uma vez que se
espera que o destino da comunicação (sink side) não possua restrições de energia para a
reconstrução das imagens recebidas.

O valor de C(i) pode ser calculado adaptando a equação correspondente em [Lecuire
et al. 2007], onde DWT é aplicada usando o filtro inteiro 5-tap/3-tap. Para uma imagem
i com dimensões m x n, e considerando eshi f t como a energia para uma operação de
deslocamento de 1 byte, eadd como a energia para adição de 1 byte, eread como a energia
para leitura de 1 byte da memória e ewrite como a energia para escrita na memória, o
cálculo de C(i) (em joules) é definido na equação 2.1, em que T d é o número de vezes que
a transformada DWT será aplicada.

C(i) =
T d

∑
j=1

(
1

4( j−1)
.m.n.(10.eshi f +12.eadd +2.eread +2.ewrite)

)
(2.1)

Baseando-se em [Lecuire et al. 2008], são assumidas as constantes eshi f t , eadd , eread e
ewrite como apresentado na Tabela 2.2. Embora diferentes sensores possam ter diferentes
padrões de consumo energético para essas operações, os valores assumidos para essas
constantes podem ser considerados como um referencial para análises teóricas.

Tabela 2.2: Constantes para estimativas do consumo de energia da codificação por DWT.

Constante Valor
eshi f t 3,3 nJ

eadd 3,3 nJ

eread 0,26 µJ

ewrite 4,3 µJ

O Capítulo 4 apresenta os conceitos de relevância de dados e das fontes, onde a codi-
ficação por DWT é utilizada como uma das bases para priorização de pacotes.
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Capítulo 3

Fundamentação matemática

Nesta tese serão propostas diferentes otimizações no contexto das comunicações em
redes de sensores visuais sem fio (RSVSF), explorando os conceitos de relevância de
dados e de monitoramento como base para o QoS esperado da rede. Essas otimizações
visam a redução do consumo de energia, com potencial aumento do tempo de vida da
rede, e a redução do atraso médio das comunicações. No contexto das Redes de Sensores
Sem Fio (RSSF), a percepção do desempenho da rede estará frequentemente ligada ao
consumo de energia, embora outros fatores como confiabilidade, atraso de transmissão,
segurança, disponibilidade e escalabilidade sejam também relevantes.

As especificações das otimizações propostas são baseadas numa formulação mate-
mática centrada no consumo de energia, referente à transmissão e recepção de imagens
em RSVSF. Assim, neste capítulo descreveremos um modelo matemático para o con-
sumo de energia nessas redes, embasando a formulação das otimizações propostas. Esse
modelo é fundamentado em literatura acadêmica recente [Lecuire et al. 2008, Wu &
Abouzeid 2006, Costa & Guedes 2011b], porém incorpora novos elementos para se en-
quadrar às especificações da transmissão de imagens [Costa et al. 2012a]. Também defini-
mos um modelo de tempo para apoiar nossas discussões a cerca de atrasos de transmissão.
Por fim, a medição da qualidade das imagens por PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) será
fundamentada, uma vez que análises de qualidade serão consideradas nas validações das
otimizações propostas. O formalismo descrito neste capítulo é importante não apenas para
fundamentar matematicamente a especificação das otimizações, mas também para permi-
tir validações matemáticas da eficiência teórica dos mecanismos propostos. De fato, as
diferentes otimizações propostas serão validadas de duas maneiras distintas, via análises
matemáticas e via simulações computacionais.



40 CAPÍTULO 3. FUNDAMENTAÇÃO MATEMÁTICA

3.1 Modelo de consumo de energia

Tipicamente, sensores irão ser implatados em uma área de interesse para realizar al-
gum tipo de monitoramento, onde parte desses sensores irão ser utilizados para criar uma
estrutura de comunicação ad hoc para permitir que dados coletados pelos sensores fon-
tes fiquem disponíveis fora da rede. Uma rede será implantada para atender uma ou mais
aplicações de monitoramento, porém, devido as restrições de energia, comunicação e pro-
cessamento dessas redes, é comum esperar que apenas uma aplicação esteja utilizando
determinada rede durante um período de tempo. Nesse contexto, o tempo de vida da rede
torna-se um parâmetro importante, onde o consumo de energia ao longo do tempo irá
refletir no tempo de vida esperado. Assim, assumimos o consumo de energia como parã-
metro fundamental de otimização, embora algumas aplicações possam estar mais preocu-
padas com parâmetros como taxa de transmissão e perdas. Definimos então um modelo
de consumo de energia baseado em um modelo de tráfego simples e genérico, destinado
à comunicações confiáveis e sem contenção.

Consideramos que as otimizações serão executadas em uma rede de sensores sem fio
qualquer, composta por P caminhos de transmissão de múltiplos saltos (hop-by-hop) e S

sensores visuais. Cada caminho p, p = 1, ...,P, é composto por H(p) nós intermediários,
onde pacotes fluem de um sensor fonte (h = 0) ao sink da rede (h = H(p)+1). Utilizare-
mos "hops" como sinônimo de nós intermediários e "rotas" como sinônimo de caminhos
de transmissão. Cada sensor visual s,s = 1, ...,S, está conectado ao sink por pelo menos
um caminho p, transmitindo imagens a uma frequência f (s). Se não for considerado rotea-
mento por múltiplos caminhos (multipath routing), podemos definir S = P. Consideramos
que cada rota p é estável durante a transmissão completa de uma imagem i.

Em cada caminho p serão transmitidos pacotes de dados e de controle. O tamanho dos
pacotes de dados transmitidos pode variar de acordo com a tecnologia de enlace empre-
gada e com os requisitos da aplicação, mas esperamos o envio de pacotes pequenos e com
o mesmo tamanho para reduzir a probabilidade de erros durante a transmissão [Korhonen
& Wang 2005]. Se considerarmos que a maioria dos sensores disponíveis no mercado se
comunica utilizando o padrão IEEE 802.15.4, o tamanho máximo dos pacotes para esse
padrão é de 127 bytes incluindo os cabeçalhos de controle. Excluindo as informações de
controle para os níveis físico, enlace, rede, transporte e aplicação, assim como os cabeça-
lhos para a reconstrução das imagens no destino, o tamanho efetivo em cada pacote pode
ser menor que 90 bytes [Pekhteryev et al. 2005]. Considerando que mesmo uma imagem
pequena com 64 x 64 pixels, em escala de cinza, com 8 bits por pixel e não comprimida
requer 4.096 bytes (além das informações de controle da imagem como um todo), é na-
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tural esperar a transmissão de pacotes com tamanho máximo para minimizar o overhead

de transmissão na rede. Assim, consideramos que cada pacote de dados terá o mesmo
tamanho em bits, k, correspondendo a todo o pacote (payload + cabeçalhos), uma vez que
todos os bits transmitidos devem ser contados para a estimativa do consumo energético.
Essa idéia inicial será ainda estendida para incluir o possível menor tamanho do último
pacote após a fragmentação, como descrito mais a frente neste capítulo.

Por simplicidade, assume-se que o ambiente de comunicação considerado será li-
vre de contenção (contention-free), considerando a transmissão de pacotes usando pro-
tocolos como TDMA (Time Division Multiple Access) ou durante o CFP (Contention-

Free Period) no padrão IEEE 802.15.4. Tal suposição destina-se à redução da complexi-
dade de nosso modelo matemático, porém deixando-o ainda bastante realista, de acordo
com uma tendência frequentemente encontrada na literatura [Lecuire et al. 2008, Wu &
Abouzeid 2006, Costa & Guedes 2011b]. De uma maneira diferente, as simulações com-
putacionais no Capítulo 5 irão considerar protocolos MAC do tipo duty-cycle onde os nós
podem "dormir" para economizar energia, com comunicações controladas por contenção
no acesso ao meio (contention-based). Para ambos os casos, considera-se a utilização
de uma única frequência entre nós vizinhos (single-frequency communication). Como as
otimizações propostas serão validadas em dois diferentes contextos de comunicação (teó-
rico e simulado), considerando assim ambientes sem e com contenção no acesso ao meio,
espera-se que os resultados apresentados adquiram maior relevância.

Embora não seja explicitamente definido, o protocolo de roteamento em nosso mo-
delo matemático pode ser baseado em clustering, desde que permita a criação de cami-
nhos hop-by-hop dos sensores ao sink. Mais ainda, não consideramos a possibilidade de
falhas ou destruição dos nós por agentes externos, mas os nós podem ficar sem energia e
parar de funcionar. Também consideramos, no caso geral, aplicações que sejam tolerantes
a atrasos e jitter, uma vez que todas as partes de uma imagem devem ser armazenadas no
sink para permitir a decodificação e reprodução da imagem (embora possam ser realiza-
das decodificações parciais). Contudo, aplicações com restrições de atraso também serão
consideradas, de acordo com a classe de tráfego da aplicação (Capítulo 4). Um grande
conjunto de aplicações para RSVSF se enquadra nesses requisitos.

3.1.1 Modelo de erros

Redes de sensores sem fio são compostas por nós com restrições de recursos que são
interconectados por enlaces ad hoc para a realização de determinado tipo de monitora-
mento. Tais redes podem ser implantadas em regiões com diferentes características geo-
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gráficas, onde interferências no sinal de comunicação podem ser constantes. Além disso,
a natureza da transmissão de dados em redes sem fio também apresenta o problema de
atenuação (channel fading). Essas características da comunicação sem fio podem resul-
tar em erros que podem ocorrer em qualquer parte da comunicação e em qualquer nó do
sensor fonte ao sink.

Erros de transmissão são comuns em comunicações sem fio quando comparadas com
comunicações em redes cabeadas, podendo resultar em perdas de pacotes e consequen-
temente em prejuízos à qualidade de monitoramento da rede. Pacotes corrompidos são
descartados pela rede ou pelo destino da comunicação, a menos que algum mecanismo de
controle de erros seja empregado para recuperar os dados corrompidos. Além dos erros
durante a transmissão, pacotes transmitidos em RSVSF podem ser descartados devido a
diversas razões, como congestionamento, falhas nos nós intermediários e mecanismos de
otimização [Costa & Guedes 2011b]. Múltiplos acessos ao canal de comunicação podem
também resultar em colisões e perda de pacotes, requerendo um protocolo MAC para li-
dar com o acesso ao meio compartilhado. Nesses casos, muitos trabalhos têm proposto
soluções para recuperar dados perdidos ou para minimizar o impacto da perda de pacotes
na qualidade final da aplicação [Almalkawi et al. 2010, Wu & Abouzeid 2006, Demirkol
et al. 2006].

De maneira geral, esperam-se que perdas de dados devido a erros durante a trans-
missão possuam um papel relevante na maneira como as redes de sensores transmitem
pacotes, influenciando diretamente no consumo de energia e latência da rede. Entretanto,
questões como congestionamento e acesso ao meio irão variar consideravelmente depen-
dendo das tecnologias e algoritmos adotados. Por exemplo, no padrão IEEE 802.15.4 a
transmissão de pacotes pode ser controlada por um protocolo slotted CSMA/CA (Car-

rier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) para controlar a colisão de pacotes, mas
a maior parte ou todos os dados multimídia podem ser transmitidos durante um CFP,
onde sensores adquirem acesso dedicado ao meio de comunicação e pacotes não colidem
[Garcia-Sanchez et al. 2011]. Como iremos propor otimizações genéricas, que podem
operar sobre qualquer tecnologia de comunicação, estamos especialmente preocupados
com erros de transmissão e perda de pacotes resultantes das características das comunica-
ções sem fio.

Erros em enlaces sem fio irão ocorrer em rajadas (bursts) [Korhonen & Wang 2005,
Han & Lee 2007]. Embora seja mais simples na esfera teórica definir a mesma probabi-
lidade de erros para cada bit transmitido, essa definição não é verdadeira para aplicações
em redes reais, uma vez que a probabilidade de erros depende do tamanho dos pacotes
[Korhonen & Wang 2005]. Consideramos o modelo Gilbert/Elliot como base para nosso
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modelo de erro. Nesse modelo é definida uma cadeia de Markov com dois estados possí-
veis: "good" (bom) e "bad" (mau) [Han & Lee 2007]. Por simplicidade, podemos definir
que todos os bits estão corretos no estado "good", enquanto todos os bits estão corrom-
pidos no estado "bad" [Han & Lee 2007]. A Figura 3.1 apresenta esquematicamente a
cadeia de Markov do modelo Gilbert/Elliot, onde g é a probabilidade da transmissão estar
no estado bom e b é a probabilidade para o estado mal.

Good Bad

1 - g

1 - b

bg

Figura 3.1: Modelo de erro Gilbert/Elliot.

Esse modelo refere-se a erros na transmissão de bits em um enlace sem fio conectando
dois nós, sendo que os valores para g e b dependem das características físicas do enlace
considerado. Embora esse modelo se refira a erros em bits, um erro em único bit irá cor-
romper um pacote como um todo. Como queremos estimar o consumo teórico de energia
para transmissão de pacotes e possíveis retransmissões, nós queremos saber o PER (Pac-

ket Error Rate) médio para pacotes transmitidos do hop h para o hop (h+1) no caminho
p, Pn(p,h), considerando a transmissão de n bits. Para tanto, precisamos calcular a proba-
bilidade no estado estacionário (steady-state probability) para os estados "good" (G(p,h))
e "bad" (B(p,h)) [Han & Lee 2007] no enlace entre o hop h e o hop (h+1) no caminho p,
como apresentado nas equações 3.1 e 3.2.

G(p,h) =
1−b(p,h)

2− (g(p,h)+b(p,h))
(3.1)

B(p,h) =
1−g(p,h)

2− (g(p,h)+b(p,h))
(3.2)
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Baseando-se nessas probabilidades, podemos calcular o PER médio para um pacote
com n bits, Pn(p,h), como expresso na equação 3.3. Essa formulação é obtida considerando
os dois casos onde nenhum erro ocorre durante a transmissão de um pacote: 1) o canal
está no estado "good" e permanece nesse estado durante toda a transmissão ou 2) o canal
está inicialmente no estado "bad", mas o estado muda para "good" imediatamente antes
de iniciar a transmissão e permanece lá durante a transmissão de todos os bits [Han &
Lee 2007].

Pn(p,h) = 1− (G(p,h).g
n
(p,h)+B(p,h)(1−b(p,h))g

n−1
(p,h)) (3.3)

Por simplicidade, definimos Pd(p,h) como a taxa média de erro de pacotes de dados
(n = k) no enlace entre o hop h e o hop (h+1) no caminho p. Nós assumimos Pn(p,h) = 0
se n = 0.

Há diferentes mecanismos para recuperação de dados em redes de sensores sem fio
[Costa & Guedes 2012c]. Entre as possibilidades, nós consideramos a retransmissão de
pacotes como mecanismo padrão para recuperação de dados em RSVSF, onde a retrans-
missão pode ser realizada em cada nó do caminho (hop-by-hop) ao invés de apenas no
sink (end-to-end). Dessa forma, economiza-se recurso da rede evitando que pacotes re-
transmitidos atravessem muitos hops [Liu et al. 2007, Costa & Guedes 2012c, Almalkawi
et al. 2010]. De fato, a retransmissão de pacotes perdidos é baseada em reconhecimento
na maioria dos casos. A solução mais simples é transmitir uma mensagem ACK (Ackno-

wledgment) para confirmar o recebimento correto de cada pacote transmitido a partir do
hop anterior. Em tal esquema stop-and-go, o nó transmissor retransmite um pacote caso
não receba a mensagem ACK correspondente antes de um tempo pré-definido (window of

expectation) [Stann & Heidemann 2003].

Cada mensagem ACK possui tamanho a bits, onde geralmente a < k. Além disso,
definimos Pa(p,h) como o PER médio para mensagens ACK (n = a), onde usualmente
Pd(p,h) > Pa(p,h) já que esperamos a < k.

Um pacote deve ser retransmitido em alguns casos particulares. O primeiro caso é
quando o pacote de dados é corrompido durante a transmissão a partir do hop h no cami-
nho p, com probabilidade Pd(p,h), usualmente detectado calculando o código CRC (Cyclic
Redundancy Check) do pacote. A outra possibilidade de retransmissão é quando o pacote
é recebido com sucesso pelo hop (h + 1), mas o ACK correspondente é perdido com
probabilidade ((1−Pd(p,h)).Pa(p,h)) [Dunkels et al. 2004]. Considerando que o número
máximo de tentativas de retransmissão é r, o número médio de transmissões de pacotes de
dados no estado estacionário (transmissão inicial de pacotes + tentativas de retransmissão)
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de um único pacote de dados em um hop h é definido na equação 3.4.

Rd(p,h) = 1+((1−Pd(p,h)).Pa(p,h)+Pd(p,h))+ (3.4)

+((1−Pd(p,h)).Pa(p,h)+Pd(p,h))
2 + ...

+((1−Pd(p,h)).Pa(p,h)+Pd(p,h))
r

Se considerarmos um número ilimitado de retransmissões, obtemos uma série geomé-
trica que pode ser simplificada para a equação 3.5.

Rd(p,h) =
1

1− ((1−Pd(p,h)).Pa(p,h)+Pd(p,h))
(3.5)

A probabilidade de enviar exatamente uma mensagem ACK é (1−Pd(p,h)), referindo-
se ao correto recebimento de um pacote de dados. Mais ainda, erros na transmissão de
pacotes ou de mensagens ACK, com retransmissões subsequentes, irão também acarretar
em novas transmissões de mensagens ACK. Seguindo a mesma abordagem da equação
3.4, podemos calcular o número médio de mensagens ACK para serem transmitidas pelo
hop h no caminho p, como definido na equação 3.6.

Ra(p,h) = (1−Pd(p,h))+(1−Pd(p,h)).((1−Pd(p,h)).Pa(p,h)+Pd(p,h))+ (3.6)

+(1−Pd(p,h)).((1−Pd(p,h)).Pa(p,h)+Pd(p,h))
2 + ...

+(1−Pd(p,h)).((1−Pd(p,h)).Pa(p,h)+Pd(p,h))
r

Se considerarmos novamente um número ilimitado de tentativas de retransmissões
de pacotes, obtemos uma série geométrica para o número médio de retransmissões de
mensagens ACK, como definido na equação 3.7.

Ra(p,h) =
1−Pd(p,h)

1− ((1−Pd(p,h)).Pa(p,h)+Pd(p,h))
(3.7)

Embora um número ilimitado de retransmissões possa não parecer prático em redes
de sensores sem fio reais, tal suposição nos permite realizar simplificações matemáticas
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no modelo de erro, sem prejudicar significativamente a estimativa do consumo teórico de
energia. Além disso, retransmissões sem limite máximo de tentativas podem ser desejadas
por alguns tipos de aplicações, pelo menos no âmbito teórico, e existem mecanismos
práticos para aumentar esse limite em sensores reais, como apresentado em [Shon & Choi
2008].

Os valores para Rd(p,h) indicam o número médio de transmissões de pacotes de dados
e possíveis retransmissões a partir do hop h ao hop (h+1), no caminho p. Por exemplo, se
Rd(p,h) = 1,1, o hop h irá transmitir, em media, 1,1 pacotes de dados para o próximo hop

no caminho de transmissão até o sink, para cada pacote recebido para encaminhamento.
Assim, se o hop h recebeu 10 pacotes do hop anterior, ele irá transmitir, em média, 11
pacotes para o hop (h+1). Note que os valores para Rd(p,h) e Ra(p,h) serão maiores para
enlaces de transmissão com maiores taxas de erros.

3.1.2 Estimando o consumo de energia

Economia de energia é um dos principais objetivos de otimização em redes de sen-
sores sem fio, sobretudo porque se esperam que os sensores implantados sejam operados
por bateria. Embora algumas abordagens para recarga de energia possam ser adotadas,
considerando diferentes estratégias [Niyato et al. 2007, Seah et al. 2009, McGarry &
Knight 2011], é natural esperar a utilização de sensores cuja bateria não possa ser recarre-
gada devido a restrições de custo e dificuldades que possam ser encontradas na utilização
de determinada estratégia de recarga, como a luz solar, o vento ou mesmo a troca de
baterias durante o tempo de vida da rede. Estimativas do consumo de energia são úteis
para verificação do desempenho energético de aplicações de monitoramento, protocolos,
dispositivos e algoritmos de otimização, sendo uma importante ferramenta no projeto de
RSVSF.

O consumo de energia efetivo em cada nó da rede depende de muitos fatores, como a
tecnologia de radio adotada, a potência de transmissão e a natureza dos protocolos da ca-
mada física e da camada de enlace. Nesse último caso, como energia é uma preocupação
maior, protocolos MAC duty-cycle são geralmente utilizados em redes de sensores sem
fio para evitar consumo de energia durante os períodos ociosos (idle listening), que possui
importante influencia no consumo global de energia da rede [Dam & Langendoe 2003].
De fato, quando utilizando tais protocolos, o radio poderá estar em um de três estados:
"transmitindo", "recebendo" ou "dormindo", onde o estado "dormindo" consome muito
menos energia que os demais estados. Completando esse cenário potencialmente com-
plexo, transmissões utilizando protocolos baseados em contenção são geralmente con-
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troladas por mensagens RTS (Request To Send) e CTS (Clear to Send), e mensagens de
sincronização também podem ser trocadas entre os nós para otimizar o tempo de inati-
vidade (sleeping time). Como resultado, formulações matemáticas considerando detalhes
específicos de protocolos da camada física e da camada de enlace são muito complexas, le-
vando os modelos matemáticos a incorporarem algum nível de simplificação [Heinzelman
et al. 2002].

Neste trabalho estendemos alguns modelos de consumo de energia presentes na lite-
ratura para permitir verificações teóricas do desempenho energético das otimizações pro-
postas no Capítulo 5. O modelo resultante é fundamentando em um protocolo MAC sem
contenção, porém não seguimos qualquer característica particular de determinada tecno-
logia de enlace, tornando o modelo bastante genérico. Embora não seja muito preciso para
verificações considerando o mundo real, nosso modelo constitui-se em um recurso valioso
para as primeiras validações das otimizações. Deve-se notar, contudo, que nosso modelo
de consumo de energia é mais abrangente e realista que outros modelos propostos nos úl-
timos anos pela comunidade acadêmica [Wu & Abouzeid 2006, Lecuire et al. 2008, Costa
& Guedes 2011b].

Assumimos que todos os nós intermediários em um caminho p são homogêneos, pos-
suindo as mesmas características de hardware e o mesmo padrão de consumo energético,
embora nosso modelo considere a possibilidade dos nós serem heterogêneos. Conside-
rando inicialmente uma rede livre de erros (lossless), podemos definir D(p,h) como o total
de bits a serem transmitidos do hop h ao hop (h+ 1) no caminho p. Se assumirmos o
numero total de pacotes a serem transmitidos no caminho p em determinado intervalo de
tempo como W(p), obtemos a equação apresentada em 3.8.

D(p,h) =W(p).k (3.8)

Podemos definir diferentes modelos de energia baseando-se em diferentes referên-
cias. Como pretendemos comparar os resultados teóricos com os resultados de simula-
ção, definimos um modelo de consumo de energia onde a potência de transmissão do nó
h, Pwt(p,h), fosse diretamente considerada, mantendo assim um certo nível de similaridade
com o simulador de rede adotado [Tselishchev et al. 2010]. Definimos Et(p,h) como sendo
a energia em joules despendida para transmissão de pacotes do nó h ao nó (h+1) no ca-
minho p e Er(p,h) como sendo a energia despendida para recepção de pacotes. A variável
tx(p,h) representa o tempo necessário pelo nó h para transmitir 1 bit. Também assumimos
Pwr(p,h) como a potência de recepção. Esse primeiro modelo de consumo energético, de-
finido nas equações 3.9 e 3.10, é obtido estendendo os trabalhos apresentados em [Wu &
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Abouzeid 2006, Lecuire et al. 2008].

Et(p,h) =

{
D(p,h).Pwt(p,h).tx(p,h)

0 , h = (H(p)+1)
(3.9)

Er(p,h) =

{
D(p,h−1).Pwr(p,h).tx(p,h)

0 , h = 0
(3.10)

Os valores para Pwt(p,h) podem ser facilmente obtidos em sensores convencionais
uma vez que a maior parte deles operam com duas baterias AA (3,3 V) e o consumo de
energia para transmitir cada bit é conhecido dependendo do raio de transmissão e das
características do hardware. Por exemplo, dispositivos (motes) MICAz consomem 17,4
mA quando a potência de transmissão é 0dBm (57,42 mW) e 14 mA para uma potência
de transmissão igual a -5 dBm (46,2 mW), considerando a transmissão de 1 bit. O valor
para Pwr(p,h) também depende do tipo de hardware empregado (por exemplo, o MICAz
consome 19.4 mA no modo de recepção, resultando em Pwr(p,h) = 64 mW). O valor para
tx(p,h) também é conhecido dependendo da taxa de transmissão: para sensores utilizando
o padrão IEEE 802.15.4 e equipados com o chipset CC24200, tx(p,h) = 0,000004 segundos
(4 µs) para a transmissão de 1 bit [Latré et al. 2006].

Em comunicações sem fio, o rádio dos sensores terá que alternar pelo menos entre os
estados de transmissão (Tx) e recepção (Rx). Para protocolos mais complexos, o radio
também poderá alternar para o estado de inatividade (sleeping). Simplificamos o modelo
considerando apenas os estados Tx e Rx, onde para cada transmissão ou recepção de
pacotes é necessária uma operação de alternância de estados (state switching). A extensão
do modelo de energia apresentado nas equações 3.11 e 3.12 assume Pws(p,h) como a
potência para a operação de alternância de estados e ts(p,h) como o tempo necessário para
isso (tipicamente muito menor que 0,1 ms). Note que esse padrão de alternância entre Tx
e Rx é válido quando se utiliza um modelo de transmissão stop-and-go.

Et(p,h) =

{
D(p,h).Pwt(p,h).tx(p,h)+W(p).Pws(p,h).ts(p,h)

0 , h = (H(p)+1)
(3.11)

Er(p,h) =

{
D(p,h−1).Pwr(p,h).tx(p,h)+W(p).Pws(p,h).ts(p,h)

0 , h = 0
(3.12)

Como a maior parte do consumo de energia é esperada em operações de transmissão
e recepção de pacotes ao invés de processamento e armazenamento de dados [Lecuire
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et al. 2008, Qaisar & Radha 2009, Liang & Peng 2010], podemos grosseiramente afirmar
que o consumo total de energia no caminho p é definido pela equação 3.13. A energia
total despendida é igual a soma do consumo de energia na transmissão e recepção de
pacotes em todos os nós intermediários (h = 1, ...,H(p)), mais a energia necessária para
transmissões a partir do sensor fonte (h = 0) e recepção de pacotes de dados no sink

(h = H(p)+ 1). A energia para o processamento de pacotes nos nós intermediários e no
sensor transmissor não foi considerada nessa equação, embora os custos de codificação
de mídia sejam relevantes na taxa de consumo de energia dos nós fontes.

E(p) =

H(p)+1

∑
h=0

(Et(p,h)+Er(p,h)) (3.13)

Podemos estender ainda mais nosso modelo de consumo de energia incluindo os cus-
tos energéticos para transmissão e recepção de mensagens ACK (1-hop) quando a comuni-
cação estiver livre de erros. Se definirmos A(p,h) como o total de bits relacionados à trans-
missão de mensagens ACK do hop h para o nó (h−1) no caminho p, e A(p,h) =W(p) ∗a,
obtemos novas equações para o consumo de energia, 3.14 e 3.15. Note que os sensores
fonte não enviam mensagens ACK e o sink não recebe mensagens ACK.

Et(p,h) =


(D(p,h)+A(p,h)).Pwt(p,h).tx(p,h)+2.W(p).Pws(p,h).ts(p,h)

D(p,h).Pwt(p,h).tx(p,h)+W(p).Pws(p,h).ts(p,h) , h = 0
A(p,h).Pwt(p,h).tx(p,h)+W(p).Pws(p,h).ts(p,h) , h = (H(p)+1)

(3.14)

Er(p,h) =


(D(p,h−1)+A(p,h+1)).Pwr(p,h).tx(p,h)+2.W(p).Pws(p,h).ts(p,h)

A(p,h+1).Pwr(p,h).tx(p,h)+W(p).Pws(p,h).ts(p,h) , h = 0
D(p,h−1).Pwr(p,h).tx(p,h)+W(p).Pws(p,h).ts(p,h) , h = (H(p)+1)

(3.15)

O número médio de retransmissões pode também ser utilizado para ampliar nosso
modelo de energia. Baseando-se nas equações 3.5 e 3.7, criamos uma nova interpretação
para o total de bits de dados (D(p,h)) a ser transmitido, como apresentado na equação 3.16.

D(p,h) =W(p).k.Rd(p,h) (3.16)

O número de bits referente a mensagens ACK, A(p,h), é definido na equação 3.17.



50 CAPÍTULO 3. FUNDAMENTAÇÃO MATEMÁTICA

A(p,h) =W(p).a.Ra(p,h) (3.17)

O número médio de transmissões e recepções de pacotes também pode ser conside-
rado quando estimando a quantidade média de operações de alternação de estados (Tx e
Rx). Como retransmissões podem ocorrer devido a erros em pacotes de dados ou mensa-
gens ACK, o número médio de operações de alternância de estados para cada pacote será
também influenciado por Rd(p,h) e Ra(p,h), como apresentado em 3.18 e 3.19. As equações
3.18 e 3.19 referem-se a comunicações confiáveis em redes de sensores sem fio onde cada
pacote transmitido a partir de um nó h é reconhecido (acknowledged) pelo nó (h+ 1) e
retransmitido se necessário, considerando uma abordagem de retransmissão hop-by-hop

implementada em qualquer camada lógica da comunicação.

Et(p,h) =


(D(p,h)+A(p,h)).Pwt(p,h).tx(p,h)+(Rd(p,h)+

+Ra(p.h)).W(p).Pws(p,h).ts(p,h)

D(p,h).Pwt(p,h).tx(p,h)+W(p).Rd(p,h).Pws(p,h).ts(p,h) , h = 0
A(p,h).Pwt(p,h).tx(p,h)+W(p).Ra(p,h).Pws(p,h).ts(p,h) , h = (H(p)+1)

(3.18)

Er(p,h) =


(D(p,h−1)+A(p,h+1)).Pwr(p,h).tx(p,h)+(Rd(p,h−1)+

+Ra(p.h+1)).W(p).Pws(p,h).ts(p,h)

A(p,h+1).Pwr(p,h).tx(p,h)+W(p).Ra(p,h+1).Pws(p,h).ts(p,h) , h = 0
D(p,h−1).Pwr(p,h).tx(p,h)+W(p).Rd(p,h).Pws(p,h).ts(p,h) , h = (H(p)+1)

(3.19)

O modelo de consumo de energia pode ser estendido ainda mais para incluir as parti-
cularidades da transmissão de imagens. Cada sensor s irá transmitir I(s) imagens durante
um período de T segundos, resultando em I(s) = T/ f(s). Cada imagem i, i = 1, ..., I(s), me-
dindo cada uma B(i) bits, será transmitida a partir de um sensor s para o sink. Definimos
anteriormente que o tamanho máximo de cada pacote de dados é k bits, onde esse tama-
nho corresponde à área de dados (payload) e as informações de controle (cabeçalhos dos
protocolos). Se todas as informações de controle possuem x bits de tamanho, com x < k,
o tamanho máximo efetivo da área de dados é (k−x) bits. Como B(i)� (k−x) na grande
maioria dos casos, a imagem original i será fragmentada em muitos pacotes, e um cabe-
çalho de fragmentação medindo f bits será incluído em cada pacote. Esse cabeçalho é
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necessário para a reconstrução da imagem no destino final e deverá incluir, pelo menos, a
identificação (id) da imagem e o deslocamento do fragmento em relação à imagem como
um todo (fragment offset). Além disso, uma imagem i deverá possuir uma cabeçalho de
controle, o(i), fornecendo informações como comprimento e altura da imagem e o número
de bits utilizados para representar um pixel. Esse cabeçalho deverá ser enviado ao destino,
mas diferentemente de f , não é incluído em cada pacote, uma vez que faz parte dos dados
efetivos da imagem i (B(i)+ o(i)). Assim, uma imagem original i será fragmentada em
(B(i)+ o(i))/(k− x− f − 8) pacotes de dados, cada um com tamanho k exceto o último
pacote, que pode ser potencialmente menor. Os 8 bits considerados referem-se ao PPB
(Packet Priority Byte), que será especificado no Capítulo 4.

Definimos agora W(p,i) como o número de pacotes com k bits de tamanho a serem
transmitidos no caminho p, resultantes da fragmentação da imagem i. O último pacote
terá tamanho kl(p,i) como área de dados, kl(p,i) < (k− x− f −8). Se definirmos a área de
dados efetiva nos pacotes como tendo y bits, y = (k− x− f − 8), obtemos as equações
3.20 e 3.21.

W(p,i) =

⌊
B(i)+o(i)

y

⌋
(3.20)

kl(p,i) = (B(i)+o(i))− y.

⌊
B(i)+o(i)

y

⌋
(3.21)

Considerando Pdl(p,h) como sendo a taxa de erro de pacotes no nó h quando n =

(kl(p,i)+ x+ f +8) na equação 3.3, obtemos o número médio de transmissões e retrans-
missões para o último pacote após fragmentação, Rdl(p,h), quando empregando Pdl(p,h)

na equação 3.5. Essa consideração é necessária uma vez que a taxa de erros de pacotes
é uma função do tamanho dos pacotes transmitidos. A probabilidade de transmissões e
retransmissões de mensagens ACK também é afetada pelo tamanho potencialmente me-
nor do último pacote após a fragmentação. Aplicando o valor de Pdl(p,h) na equação3.7,
obtemos a definição de Ral(p,h) relativo a mensagens ACK. Alterando D(p,h) por D(p,i,h)

e A(p,h) por A(p,i,h), obtemos novas formulações para o número de bits a serem transmiti-
dos pela rede, como expresso nas equações 3.22 e 3.23. Note que definimos Pdl(p,h) = 0,
Rdl(p,h) = 1 e Ral(p,h) = 1 se kl(p,i) = 0.
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D(p,i,h) =

{
W(p,i).k.Rd(p,h)+(kl(p,i)+ x+ f +8).Rdl(p,h)

W(p,i).k.Rd(p,h) , kl(p,i) = 0
(3.22)

A(p,i,h) =

{
a.(W(p,i).Ra(p,h)+Ral(p,h))

a.W(p,i).Ra(p,h) , kl(p,i) = 0
(3.23)

Utilizando as definições de D(p,i,h) em 3.22 e A(p,i,h) em 3.23, obtemos nosso modelo
teórico do consumo de energia (Et(p,i,h) e Er(p,i,h)) que é bastante abrangente conside-
rando RSVSF genéricas, podendo ser utilizado como um importante recurso na avaliação
de desempenho das comunicações na rede. Essas equações são apresentadas em 3.24 e
3.25.

Et(p,i,h) =


(D(p,i,h)+A(p,i,h)).Pwt(p,h).tx(p,h)+(Rd(p,h)+

+Ra(p.h)).W(p,i).Pws(p,h).ts(p,h)

D(p,i,h).Pwt(p,h).tx(p,h)+W(p,i).Rd(p,h).Pws(p,h).ts(p,h) , h = 0
A(p,i,h).Pwt(p,h).tx(p,h)+W(p,i).Ra(p,h).Pws(p,h).ts(p,h) , h = (H(p)+1)

(3.24)

Er(p,i,h) =


(D(p,i,h−1)+A(p,i,h+1)).Pwr(p,h).tx(p,h)+(Rd(p,h−1)+

+Ra(p.h+1)).W(p,i).Pws(p,h).ts(p,h)

A(p,i,h+1).Pwr(p,h).tx(p,h)+W(p,i).Ra(p,h+1).Pws(p,h).ts(p,h) , h = 0
D(p,i,h−1).Pwr(p,h).tx(p,h)+W(p,i).Rd(p,h).Pws(p,h).ts(p,h) , h = (H(p)+1)

(3.25)

Como as equações estão fundamentadas na transmissão de imagens individualizadas,
utilizamos a equação 3.26 para expressar o consumo energético total na rota p associada
ao sensor s (E(p,s)). Como já mencionado, o total de imagens a ser transmitido depende
do período considerado e da frequência de transmissão, ou seja, I(s) = T/ f(s).

E(p,s) =

I(s)

∑
i

H(p+1)

∑
h=0

(Et(p,i,h)+Er(p,i,h)) (3.26)

Como comentário final, o tamanho B(i) refere-se a uma imagem i, mas compressão
também poderia ser utilizada para reduzir a quantidade total de informações a serem
transmitidas na rede. Não consideramos compressão nesse trabalho, embora possa ser uti-
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lizada em conjunto com as otimizações. Nesse caso, sugerimos a utilização de algoritmos
de compressão sem perda (lossless) uma vez que eles são geralmente menos complexos
e demandam menos recursos que algoritmos mais eficientes que consideram perdas na
compressão para maior desempenho (lossy) [Lecuire et al. 2007, Chew et al. 2008].

Apresentamos nosso modelo de consumo de energia em [Costa et al. 2012a]. A Tabela
3.1 sumariza as constantes e variáveis definidas para esse modelo.

Tabela 3.1: Constantes e variáveis utilizadas em nosso modelo de consumo de energia.
Elemento Significado

p Caminho (path) de transmissão

s Sensor fonte do caminho

h Nó (hop) intermediário

k Tamanho fixo dos pacotes de dados em bits

a Tamanho fixo das mensagens ACK

x Informações de controle dos protocolos

y Área efetiva de dados (payload) nos pacotes

f Cabeçalho de fragmentação

Pn(p,h)
Probabilidade de erro de um pacote com n bits, transmitidos pelo nó
h

Pd(p,h)
Probabilidade de erro de um pacote com k bits, transmitidos pelo nó
h

Pdl(p,h)
Probabilidade de erro de um pacote com kl(p,i) bits, transmitidos pelo
nó h

Pa(p,h)
Probabilidade de erro de um pacote com a bits, transmitidos a partir
do nó h

Rd(p,h)
Número médio de transmissões e retransmissões de pacotes de dados
com k bits, a partir do nó h

Rdl(p,h)
Número médio de transmissões e retransmissões de pacotes de dados
com kl(p,i) bits, a partir do nó h

Ra(p,h)
Número médio de transmissões e retransmissões de mensagens ACK
com a bits, a partir do nó h

Continua na próxima página
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Elemento Significado

Ral(p,h)
Número médio de transmissões e retransmissões de mensagens ACK
referente ao último pacote após fragmentação, a partir do nó h

W(p) Número de pacotes transmitidos no caminho p

W(p,i) Número de pacotes transmitidos no caminho p, referente à imagem i

D(p,h) Número de bits de dados transmitidos pelo nó h

D(p,i,h)
Número de bits de dados transmitidos pelo nó h, referente à imagem
i

A(p,h) Número de bits de mensagens ACK transmitidos pelo nó h

A(p,i,h)
Número de bits de mensagens ACK transmitidos pelo nó h, referente
à imagem i

Pwt(p,h) Potência de transmissão do nó h

Pwr(p,h) Potência de recepção do nó h

Pws(p,h) Potência para alteração de estado no nó h

tx(p,h) Tempo necessário para a transmissão de 1 bit

ts(p,h) Tempo necessário para uma operação de alteração de estado

Et(p,h) Consumo de energia para transmissões do nó h

Er(p,h) Consumo de energia para recepções no nó h

E(p,h) Consumo de energia para transmissões e recepções no nó h

E(p,s)
Consumo de energia para transmissões e recepções na rota p, asso-
ciada ao sensor s

i Imagem original qualquer

I(s) Número de imagens transmitidas pelo sensor s

B(i) Tamanho em bits da imagem i

o(i) Cabeçalho de controle de imagem i

kl(p,i) Tamanho do último pacote após a fragmentação da imagem i

T Tempo (período) considerado para transmissão

f(s) Frequência de transmissão para o sensor s
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3.2 Modelo de tempo

Após a captura e codificação das informações visuais pelos sensores, pacotes de dados
são transmitidos pela rede com destino ao sink. Esses pacotes são transmitidos através de
nós intermediários conectados por enlaces sem fio, onde cada uma dessas transmissões
multihop demanda determinado período de tempo entre a transmissão inicial e a recepção
no destino. Esse atraso de transmissão, ou latência, pode ser originado de diferentes as-
pectos das comunicações sem fio. Entre esses aspectos, podemos ressaltar a operação do
radio, os mecanismos de acesso ao meio, as estratégias de controle de congestionamento,
a recuperação de erros e a taxa de transmissão. Os hardwares de rádio mais comuns são
equipados com uma única antena e, portanto, o radio deve estar ligado para receber pa-
cotes de nós vizinhos. De fato, pode ser que o rádio esteja ligado, mas nenhum pacote
esteja sendo enviado ou recebido, resultando em gasto desnecessário de energia (idle lis-

tening). Como tal configuração pode rapidamente consumir os recursos de energia dos
nós, protocolos duty-cycle podem ser empregados para inserir períodos de inatividade
(sleeping time) na operação do rádio [Dam & Langendoe 2003], porém esses períodos
podem aumentar o atraso de transmissão. Além disso, procedimentos de acesso ao meio
podem resultar em colisões e atrasos adicionais, assim como retransmissões também pre-
judicam a latência média da comunicação. Esse complexo cenário é difícil de formular
em modelos matemáticos, levando-nos a incorporar algum nível de simplificação.

Consideramos que cada enlace entre o nó h e o nó (h+ 1) no caminho p possui um
atraso médio d(p,h). Cada caminho pode ser composto por qualquer número de nós in-
termediários, onde em cada enlace o atraso médio pode variar bastante. A equação 3.27
apresenta o atraso médio fim a fim do caminho p, L(p).

L(p) =

H(p)+1

∑
h=0

(Rd(p,h).Ra(p,h).d(p,h)) (3.27)

Assim, podemos grosseiramente afirmar que o atraso aumenta quando pacotes devem
passar por mais nós intermediários, e se p1 > p2 em número de nós, L(p1) > L(p2). Dessa
forma, em teoria, poderíamos comparar o atraso médio entre caminhos diferentes apenas
considerando o número de nós intermediários, como apresentado em [Zhang et al. 2008].
De maneira similar, como a taxa de transmissão também pode influenciar o atraso da
comunicação, diretamente afetando as colisões e retransmissões no nível de enlace, pode-
mos também traçar uma comparação similar ao número de nós intermediários. Definindo
t(p) como a taxa de transmissão atual do caminho p, se t(p1) > t(p2) e p1 = p2 em número
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de hops, podemos esperar que, em média, d(p1) > d(p2).

A estimativa teórica do atraso da comunicação é útil quando não há variações muitos
significativas nos atrasos nos links. Iremos propor uma otimização que prevê a redução
do atraso fim a fim para pacotes mais relevantes para a aplicação, como será apresentado
no Capítulo 5. Podemos utilizar a equação 3.27 para estimar o atraso médio teórico de
transmissões em RSVSF, porém como é bastante difícil estimar o valor de d(p,h) em cada
enlace e o modelo de tempo descrito é bastante simples, as otimizações propostas nesta
tese serão validadas majoritariamente por simulação computacional.

3.3 Qualidade das imagens

As imagens capturadas pelos sensores serão codificadas por DWT, fragmentadas e
transmitidas ao sink da rede. Como pacotes podem ser perdidos devido à utilização de
alguma das otimizações que serão propostas, pode-se empregar algum mecanismo para
avaliar a qualidade das imagens reconstruídas no destino. Uma métrica bastante comum
para essa avaliação é o PSNR, um valor numérico que pode indicar, indiretamente, a
qualidade das imagens.

Quando uma imagem é reconstruída com a mesma qualidade (sem perdas) que a ima-
gem original, o PSNR é indefinido. Caso contrário, o PSNR é um valor numérico que
indiretamente indica a perda de qualidade relativa à imagem original, onde a qualidade é
melhor para maiores valores de PSNR.

O cálculo do PSNR é apresentado na equação 3.28. A variável MSE (Mean Squared

Error) representa indiretamente as perdas da imagem, considerando uma imagem original
i e uma imagem reconstruída v, ambas com m x n pixels. Consideramos que as funções
i(a,b) e v(a,b) retornam o valor correspondente do pixel na posição (a,b) da imagem, 0 ≤
a ≤ m e 0 ≤ b ≤ n. Também definimos q como sendo o número de bits necessários para
representar um pixel.

PSNR = 10log10
(2q−1)2

MSE

MSE =
1

m.n

m−1

∑
a=0

n−1

∑
b=0

(i(a,b)− v(a,b))2 (3.28)

A Figura 3.2 apresenta uma imagem original i em escala de cinza, com q = 8 bits.
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Figura 3.2: Imagem original.

Para efeito de ilustração, simulamos algumas perdas na imagem da Figura 3.2, resul-
tando em três imagens diferentes. Para cada imagem foi calculado o PSNR correspon-
dente, como apresentado na Figura 3.3.

(a) PSNR = 25,26 dB (b) PSNR = 23,71 dB (c) PSNR = 22,62 dB

Figura 3.3: Imagens reconstruídas, assumindo perdas.

Embora tenhamos considerado o PSNR como métrica básica de avaliação da quali-
dade das imagens reconstruídas, outras métricas podem vir a ser utilizadas, a exemplo de
SSIM (Structural SIMilarity) e NQM (Noise Quality Measure). O PSNR não é uma mé-
trica precisa de qualidade, uma vez que imagens com pior PSNR podem apresentar uma
qualidade visual melhor que imagens com melhor relação sinal/ruído. Contudo, como
nosso objetivo é apenas estimar a perda de qualidade como um todo, relativa ao nosso
modelo de priorização, adotamos o PSNR como ferramenta básica para esse fim.
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Capítulo 4

Relevância de dados e de
monitoramento

O desempenho das redes de sensores visuais sem fio para transmissão de imagens
pode ser consideravelmente aprimorado quando otimizações são adotadas, endereçando
características como eficiência energética, confiabilidade, controle de fluxo, roteamento
e transmissão em tempo real. Nesse contexto, alguns trabalhos recentes na literatura têm
investigado otimizações explorando codificações multimídia, onde a relevância da recons-
trução dos dados recebidos no destino é utilizada para priorização de pacotes [Costa &
Guedes 2011b]. Em particular, otimizações baseadas na transmissão de imagens codifica-
das por codecs progressivos e por transformada wavelet têm sido propostas, influenciando
diretamente nosso trabalho.

Nesta tese consideramos a relevância dos dados, DR (Data Relevance), como a re-
levância resultante da codificação de imagens por DWT. Além desse tipo de relevância,
a relevância de monitoramento dos sensores fontes, SR (Sensing Relevance), será explo-
rada como um parâmetro inovador para otimizações de rede. De fato, a relevância de
cada sensor fonte para a aplicação é uma função direta dos requisitos de monitoramento
da aplicação (alvos ou cenas a serem monitoradas), ao invés das características da rede
implantada, como ocorre com redes de sensores tradicionais. Assim, obtém-se um novo
paradigma de priorização, já que uma mesma rede pode ter sensores com diferentes rele-
vâncias de acordo com os requisitos de monitoramento da aplicação. Dessa forma, pacotes
oriundos de diferentes sensores podem possuir diferentes prioridades para a rede, uma vez
que dados provenientes das fontes mais relevantes serão potencialmente mais relevantes
para a aplicação.

Unindo os conceitos de relevância dos dados e relevância de monitoramento, um novo
paradigma de QoS é definido, permitindo o desenvolvimento de otimizações inovadoras.
Como vislumbramos a necessidade de diferentes otimizações para obter eficiência ener-
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gética mantendo um qualidade "aceitável" de monitoramento da aplicação, a utilização
desse novo paradigma de QoS baseado na relevância dos dados e do monitoramento vi-
sual permite que modificações na operação da rede estejam sempre em conformidade com
os requisitos da aplicação.

Nossa definição de relevância, que será mapeada para uma prioridade de pacote, PP
(Packet Priority), é baseada em um parâmetro local (relevância de dados codificados por
DWT) e um parâmetro global (relevância de monitoramento visual). Com essas informa-
ções, a rede poderá oferecer serviços otimizados/personalizados, garantindo desde efici-
ência energética na transmissão direta de imagens até operações mais eficientes de recu-
peração de erros, controle de fluxo e roteamento. Como em muitos casos, as aplicações
podem apresentar algum tipo de restrição de acordo com a natureza do monitoramento a
ser realizado (por exemplo, em tempo real), as fontes podem também indicar uma classe
de tráfego, TC (Traffic Class), que irá também compor o PP de cada pacote. Essa aborda-
gem é inovadora para priorização de pacotes, pois não temos conhecimento de trabalhos
acadêmicos com esse foco.

O PP de cada pacote será um campo de 1 byte contendo os campos DR, SR e TC.
A partir das informações contidas nesse byte, inúmeras otimizações podem ser propos-
tas. De fato, iremos propor cinco diferentes otimizações baseadas nessas informações,
utilizando de forma diferente cada um desses elementos de priorização.

Neste capítulo serão fundamentados os conceitos de relevância de dados, relevância
de monitoramento e classe de tráfego, embasando as otimizações que serão apresentadas
no Capítulo 5.

4.1 Relevância de dados

Algumas técnicas de codificação podem gerar dados com diferentes relevâncias para a
reconstrução da mídia original no destino final da comunicação. Essa característica pode
ser explorada para otimizações na rede, diretamente beneficiando comunicações em redes
de sensores visuais sem fio para transmissão de imagens.

Nesta tese definimos a relevância de dados como um parâmetro de priorização re-
lativo a significância dos dados para a reconstrução das informações transmitidas (ima-
gens). Essa relevância é definida como um número binário com 3 bits de tamanho, sendo
referenciada como DR (Data Relevance). O DR será dinamicamente calculado por cada
sensor ativo, representando exclusivamente a sua situação em termos de monitoramento e
codificação, sem qualquer relação com outros sensores. Cada bloco de dados irá possuir
um DR, relacionado com a codificação das imagens transmitidas, sendo a relevância dos
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dados diretamente proporcional ao valor do DR que os representam. Nesse contexto, pa-
cotes devem transmitir dados exclusivamente de um único bloco. Assim, cada pacote terá
um único valor de DR.

Consideramos que todas as imagens transmitidas serão sempre codificadas por uma
DWT, sendo as subbandas geradas diretamente mapeadas para um valor de DR. De fato,
consideramos duas opções de codificação: 2D DWT de 1 nível e 2D DWT de 2 níveis.
Essa escolha permite a geração de até 7 subbandas, garantindo diferentes níveis de re-
levância sem aumentar excessivamente a complexidade de processamento, caso mais re-
soluções DWT fossem consideradas. A aplicação de monitoramento irá definir que co-
dificação será aplicada, porém assumimos como codificação padrão a DWT de 2 níveis
(2-level 2D DWT). A Figura 4.1 apresenta um esquema de definição para os valores de
DR, onde há duas opções de acordo com a codificação empregada. Adicionalmente, defi-
nidos que uma imagem bruta (não codificada) ou mesmo dados escalares são representa-
dos por DR=0. Por fim, o cabeçalho de cada imagem (o(i)), contendo informações como
o esquema de cores adotado e o tamanho da imagem, deve ser sempre transmitido com a
maior relevância, DR=7, uma vez que o cabeçalho da imagem é altamente relevante para
a reconstrução da imagem no destino final.

Imagem original

DR = 0

HL(1)

LH(1)

HH(1)

LL(1)

DR = 3 DR = 2

DR = 1DR = 2

LL(2)

HH(2)

HL(1)

LH(1)

HH(1)

HL(2)

LH(2)

DR = 3DR = 7 DR = 6

DR = 1DR = 2

DR = 5 DR = 4

Figura 4.1: Valores para DR de acordo com as subbandas DWT.

A Tabela 4.1 apresenta o mesmo mapeamento da Figura 4.1, porém de forma analítica.

4.2 Relevância de monitoramento

Para muitas aplicações, a qualidade da rede de sensores implantada será uma função de
quão bem uma área de interesse é monitorada pelos sensores visuais. E tal qualidade de-
pende dos requisitos da aplicação, que irá determinar o quê, quando e com quais restrições
um conjunto de alvos estáticos ou móveis, ou mesmo regiões de uma área de interesse,
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Tabela 4.1: Relevância dos dados.

DR Subbandas DWT

DWT de 1 nível DWT de 2 níveis

0 Imagens brutas ou dados escalares Imagens brutas ou dados escalares

1 HH(1) HH(1)

2 HL(1) e LH(1) HL(1)

3 LL(1) LH(1)

4 - HH(2)

5 - HL(2)

6 - LH(2)

7 - LL(2)

devem ser monitorados. Muitos trabalhos de investigação têm endereçado questões de co-
bertura visual, conectividade e consumo de energia em RSVSF [Costa & Guedes 2010],
mas tais questões têm sido tratadas de forma genérica, com pouca ou nenhuma preocupa-
ção com os reais requisitos da aplicação em termos do que de fato deve ser monitorado.

Frequentemente, sensores podem ter diferentes relevâncias de monitoramento para a
aplicação, e tal noção de relevância é mais evidente quando nós fontes seguem um modelo
de monitoramento visual, como ocorre com sensores equipados com câmera. Por exem-
plo, em aplicações para monitoramento da vida selvagem, pode ser necessário monitora-
mento de alta qualidade apenas em regiões onde um grupo específico de animais possa ser
mais facilmente encontrado. As demais regiões terão menos relevância para a aplicação.
Já em aplicações para detecção de intrusão, alguns sensores podem estar monitorando
regiões críticas, demandando transmissão prioritária dos dados visuais capturados. Con-
tinuando, aplicações de monitoramento de tráfego podem estar mais preocupadas com
câmeras capazes de visualizar a placa dos carros, embora uma visão panorâmica do fluxo
de carros seja também importante, porém com menos relevância. Nesses exemplos, toda
a informação visual é importante, porém com diferentes níveis de relevâncias.

Assim, em um determinado momento, sensores com diferentes relevâncias para a apli-
cação podem estar transmitindo pacotes contendo informações visuais, e essas relevâncias
podem ser exploradas para otimizar a operação da rede. Entre as possibilidades de otimi-
zação vislumbramos o uso da relevância de monitoramento para transmissões eficientes
de energia, com a redução no envio de dados por fontes menos relevantes. Além disso,
mecanismos de recuperação de erros podem ser empregados para recuperar dados cor-
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rompidos apenas se forem originados de fontes mais relevantes, assim como algoritmos
para controle de congestionamento também podem priorizar pacotes considerando a re-
levância de monitoramento das fontes. De fato, essa idéia não tem sido considerada por
trabalhos de investigação em RSVSF, que têm estado mais preocupados com otimizações
na área de cobertura dos sensores visuais após a implantação [Chow et al. 2007, Ai &
Abouzeid 2006] e na forma como pacotes são tratados pela rede, explorando apenas a
relevância dos dados [Lee & Jung 2010, Politis et al. 2008, Costa & Guedes 2011b].

Definimos a relevância de monitoramento como um parâmetro de priorização relativo
ao potencial que sensores visuais possuem em transmitir informações de alta relevância
para as funções de monitoramento da aplicação. Essa relevância é definida como um
número binário com 4 bits de tamanho, sendo referenciada como SR (Sensing Relevance).
Assim como ocorre com o DR, o significado de cada valor de SR depende do mecanismo
de otimização adotado. Um SR deve ser atribuído a cada nó fonte, representando uma
característica particular que pode ser alterada ao longo do tempo, caso haja alterações na
área de cobertura ou nos requisitos de monitoramento da aplicação.

Os valores para o SR são calculados de acordo com dois grupos de informações: o
significado dos dados visuais capturados para as funções de monitoramento da aplicação
e os recursos de monitoramento disponível no sensor. O significado dos dados capturados
é utilizado para classificar cada sensor em um grupo de relevância, GR (Group of Rele-

vance), que nada mais é que um índice numérico inteiro variando entre 0 e 4. O SR de
cada fonte é calculado considerando o grupo de relevância e as informações sobre os re-
cursos de monitoramento do nó, como resolução, compressão e energia residual. Iremos
nos referir à relevância de monitoramento do sensor fonte s como sendo SR(s), e o grupo
de relevância desse sensor como sendo GR(s).

A relevância de monitoramento é um conceito subjetivo que não pode ser calculado
automaticamente apenas baseando-se na topologia e configuração da rede após a implan-
tação, uma vez que a relevância esta ligada diretamente aos requisitos da aplicação. E essa
relevância é uma característica intrínseca de cada sensor, qualquer que seja seu status atual
(desligado, ligado, transmitindo, dormindo, etc).

O cálculo do SR requer uma visão global da rede, exigindo processamento centrali-
zado. Consideramos que esse processamento será realizado no lado do sink por qualquer
dispositivo ou rede anexa à RSVSF, mas que por simplicidade será referenciada apenas
como um processamento realizado no sink. Para permitir tal operação, desenvolvemos um
protocolo especial para suportar o cálculo dos grupos de relevância, que requer comunica-
ção direta entre o sink e os sensores. As próximas subseções apresentam os detalhes desse
protocolo e características da atribuição de grupos de relevância e do cálculo do SR.
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4.2.1 Grupos de relevância

Os valores para o SR são calculados em cada sensor utilizando o algoritmo descrito na
subseção 4.2.3. Para isso, entretanto, os sensores devem saber a qual GR eles estão associ-
ados, uma vez que cada sensor visual estará associado a apenas um grupo de relevância de
acordo com sua relevância para a aplicação. Como a relevância de monitoramento visual
é um parâmetro global, um processamento centralizado deve ser realizado para calcular os
grupos de relevância, utilizando para tanto as informações visuais enviadas pelos sensores
e opcionalmente informações sobre a localização e orientação desses nós fontes. Nesse
procedimento, os sensores devem receber apenas informações sobre seu próprio grupo de
relevância, mantendo essa informação até um novo GR ser explicitamente informado por
essa unidade central de processamento dos grupos de relevância (assumimos que seja o
sink). O GR de cada sensor pode mudar ao longo do tempo uma vez que a área a ser mo-
nitorada, a topologia da rede ou os requisitos da aplicação podem mudar durante o tempo
de vida da rede, e o valor final para cada SR deve refletir tais alterações.

Os grupos de relevância identificados pelo sink podem assumir um de cinco diferentes
valores numéricos, como descrito na tabela 4.2. Deve-se lembrar que cada sensor poderá
estar associado a apenas um GR, mas um mesmo grupo de relevância pode "pertencer" a
mais de um sensor. A escolha por cinco grupos de relevância é baseada na necessidade da
criação de três grupos básicos de diferenciação (baixa, média e alta relevância), além de
2 grupos de "extremo" (irrelevante e máxima relevância). Essa abordagem permitiu uma
diferenciação satisfatória sem aumentar sensivelmente a complexidade, caso mais grupos
de relevância fossem considerados.

Tabela 4.2: Grupos de relevância.

GR Descrição SR
0 Irrelevante 0

1 Baixa relevância 1 - 4

2 Média relevância 5 - 10

3 Alta relevância 11 -14

4 Máxima relevância 15

Cada grupo de relevância define um escopo de SR, onde a relevância de monitora-
mento final será ainda calculada por cada sensor de acordo com o GR atribuído. Embora
o real significado de cada grupo de relevância possa mudar de acordo com as caracterís-
ticas de monitoramento da aplicação, definimos uma interpretação padrão para cada GR,
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descrita a seguir:

• Irrelevante (GR=0): quando o sensor visual não possui qualquer relevância para a
aplicação. Isso pode ocorrer após uma implantação aleatória, quando o sensor cap-
tura apenas informações visuais sem significado para as funções de monitoramento
da aplicação, por exemplo, monitorando uma parede, o chão ou quando o sensor é
acidentalmente implantado em uma região escura. A lente da câmera pode também
ser danificada durante a implantação [Osais et al. 2010]. Os sensores devem des-
ligar o hardware da câmera se eles foram associados ao grupo irrelevante, agindo
nessa situação apenas como um nó intermediário da rede;

• Baixa relevância (GR=1): sensores com baixa relevância podem transmitir informa-
ção visual complementar, mas se pacotes provenientes desses sensores forem perdi-
dos, pouco ou nenhum impacto é esperado sobre a qualidade de monitoramento da
aplicação. Versões de baixa qualidade das imagens transmitidas podem ser aceitá-
veis para a aplicação quando provenientes de sensores associados ao grupo de baixa
relevância;

• Média relevância (GR=2): após a implantação aleatória da rede, cada sensor visual
automaticamente se associa ao grupo de média relevância, ao menos que previ-
amente configurado para outro GR. Baseado nas informações visuais capturadas
pelos sensores, o sink irá decidir se os sensores irão permanecer no grupo de média
relevância ou se serão associados a um grupo de relevância diferente;

• Alta relevância (GR=3): alguns sensores terão maior relevância para a aplicação,
requerendo tratamento priorizado em procedimentos de transmissão de pacotes,
controle de congestionamento, recuperação de erros, roteamento, entre outros. Na
maioria dos casos, perda de informações oriundas de sensores de alta relevância
pode prejudicar a qualidade da aplicação;

• Máxima relevância (GR=4): esse é o maior nível de relevância que pode ser atri-
buído a um sensor. De fato, um pequeno grupo de sensores deve ser atribuído ao
grupo de máxima relevância, tipicamente 1 ou 2 sensores. Prioridade máxima deve
ser atribuída a pacotes transmitidos por sensores com SR=15;

Há dois procedimentos distintos aqui definidos. Primeiro, deve-se identificar cada um
dos cinco grupos de relevância, uma vez que queremos saber, por exemplo, o que é "alta
relevância" e "baixa relevância" para a aplicação em questão. Assim, o monitoramento
de uma determinada área pode ter baixa relevância para certa aplicação, enquanto que
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para outra aplicação o monitoramento dessa mesma área possa ter máxima relevância.
Como já mencionado, essa identificação está diretamente relacionada com os requisitos
de monitoramento da aplicação. O segundo procedimento é associar cada sensor visual a
um grupo de relevância, de acordo com o que cada sensor pode capturar em termos de
informações visuais.

A identificação dos grupos de relevância obedecerá aos requisitos da aplicação, que
irá identificar áreas ou alvos a serem monitorados. Esses requisitos podem ser estáticos
ou dinâmicos e apenas o sink precisa conhecê-los. Como esses requisitos são estruturados
está fora do escopo desta tese, mas uma abordagem usual poderia ser a definição de um
arquivo contendo coordenadas no ambiente monitorado, uma descrição subjetiva para ser
lida por um operador ou imagens contendo padrões de referência.

Após a identificação dos grupos de relevância, o sink deve associar os sensores aos
grupos de relevância. De fato, podem existir diversas maneiras de associar os grupos de
relevância a cada sensor, com diferentes complexidades e custos computacionais. Qual-
quer que seja o caso, o sink deve transmitir para cada sensor um valor numérico inteiro
entre 0 e 4, referente ao GR associado. Propomos quatro abordagens práticas para associ-
ação dos grupos de relevância, como descrito na Tabela 4.3.

A associação de um grupo de relevância a um sensor antes da implantação é recomen-
dada para abordagens de implantação determinística, onde sensores visuais são cuidado-
samente posicionados seguindo algum plano ou metodologia. Nesse contexto, as áreas de
cobertura são maximizadas com um número mínimo de sensores, reduzindo o custo final
da rede [Osais et al. 2010]. Como poderemos saber de antemão o FoV de cada sensor vi-
sual e os requisitos da aplicação, podemos diretamente identificar os grupos de relevância
e associá-los aos sensores. Se desejado, os grupos de relevância previamente definidos
podem ser atualizados pelo sink, quando há mudanças na topologia da rede devido ao
esgotamento energético ou quando alvos móveis devem ser monitorados. Nesses casos,
entretanto, uma das outras três abordagens restantes deverá ser aplicada para associação
dos sensores ao GR apropriado.

Para estratégias de implantação aleatória, podemos não ter informações suficientes
sobre a área de interesse e os alvos a serem monitorados. Por exemplo, podemos conhecer
os alvos a serem monitorados e a relevância de tais monitoramentos para a aplicação, mas
a localização desses alvos pode ser desconhecida. Para esse cenário, as duas abordagens
seguintes são recomendadas.

Um operador pode analisar os dados visuais (vídeos ou imagens) transmitidos pelos
sensores quando eles chegam ao sink, identificando assim as informações mais relevan-
tes. As informações recebidas podem ser exibidas em monitores, onde um operador pode
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Tabela 4.3: Abordagens propostas para associação aos grupos de relevância.

Abordagem Vantagens Desvantagens

Procedimentos não automatizados

Os grupos de relevância e
as associações são estabe-
lecidos antes da implanta-
ção.

Sem custo computacional.
Sensores são estaticamente
associados a um grupo de
relevância.

Útil apenas para implan-
tação determinística. Pode
não adaptar-se a mudanças
na topologia da rede e na
posição dos alvos a serem
monitorados.

Identificação visual das as-
sociações aos grupos de
relevância por um opera-
dor.

A relevância de monitora-
mento dos sensores visuais
fortemente reflete os requi-
sitos da aplicação.

Requer um operador para
interpretar as informações
visuais capturadas do ambi-
ente monitorado.

Procedimentos automatizados

Os grupos de relevân-
cia identificados refletem
o atual monitoramento de
um conjunto de alvos.

Identificação automática
dos grupos de relevân-
cia muito próximo dos
requisitos da aplicação.

Alto curso computacional.
Depende da natureza dos al-
vos a serem monitorados.

Os grupos de relevân-
cia identificados refletem
o atual monitoramento de
uma área de interesse.

Grupos de relevância po-
dem ser estabelecidos por
regiões. Solução de baixo
custo, com resultado aceitá-
vel.

Depende de algoritmos para
localização de sensores vi-
suais. Mais adequado para
monitoramento de área.

subjetivamente identificar a relevância de cada informação e, indiretamente, a relevância
da fonte que enviou os dados. Esse procedimento não automatizado identifica o grupo de
relevância de cada sensor, mas a relevância final (SR) seria ainda estabelecida automatica-
mente de acordo com as capacidades de monitoramente dos sensores, como será descrito
na subseção 4.2.3.

A associação de grupos de relevância pode também ser baseada no monitoramento
de alvos ou áreas definidas pela aplicação, seguindo padrões visuais. Algoritmos da área
de computação visual podem processar as informações recebidas procurando por alvos
a serem monitorados ou objetos de referência. Nesse contexto, os grupos de relevância
são associados aos sensores de acordo com a capacidade desses últimos em visualizar os
alvos ou áreas desejadas. Embora essa abordagem possa associar os grupos de relevân-
cia com certa precisão, tal abordagem pode ser computacionalmente intensa, demandar
bastante tempo e ser susceptível a erros. Outro problema potencial se refere ao que deve
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ser fornecido ao sink como referência visual para realizar tais computações, uma vez que
essas informações podem estar indisponíveis em estágios iniciais da rede.

A Figura 4.2 apresenta uma rede aleatoriamente implantada para monitoramento vi-
sual. Cada alvo possui uma relevância particular para a aplicação, sendo os grupos de
relevância definidos pela possibilidade de captura de dados visuais referentes a esses al-
vos. A associação dos sensores aos grupos de relevância poderia ser realizada através de
um operador humano ou por um algoritmo de análise de padrões visuais.

Máxima

Alta

Média

Baixa

Figura 4.2: Grupos de relevância identificados a partir dos alvos a serem monitorados.

Um operador para identificar as relevâncias dos sensores é uma solução eficiente e
de baixo custo em muitos casos, mas pode se inviável ou ineficiente para algumas apli-
cações (por exemplo quando há muitos sensores), enquanto que identificação automática
de padrões visuais por algoritmos especializados pode ter alto custo computacional sem
garantia de sucesso. Quando sabemos onde os alvos ou áreas de interesses estão ou po-
dem estar, podemos empregar uma solução automatizada simplificada para identificar os
grupos de relevância e associá-los aos sensores. A idéia é associar os sensores aos GR
utilizando informações sobre o posicionamento dos sensores visuais após a implantação,
além das áreas de cobertura. De fato, como a posição dos nós e as áreas de cobertura
são calculadas estão fora do escopo desse trabalho, uma vez que há muitos trabalhos
na literatura que extensivamente cobrem esses tópicos [Costa & Guedes 2010, Fuiorea
et al. 2007, Funiak et al. 2006, Lee & Aghajan 2006]. Assim, consideramos que um algo-
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ritmo para descoberta da topologia de RSVSF poderá ser utilizado anteriormente à iden-
tificação e associação dos grupos de relevância, fornecendo, assim, informações sobre o
posicionamento e orientação dos sensores.

Podemos simplificar o ambiente monitorado como um cenário 2D. Se soubermos onde
os alvos estão ou onde podem estar, e quão importantes são para as funções de monito-
ramento da aplicação, podemos definir Regiões de Relevância, cada uma associada a um
único GR. Utilizando o posicionamento (x,y) dos sensores e a orientação das câmeras,
podemos identificar se a área de cobertura dos sensores está dentro dessas regiões por
trigonometria. Uma solução simples para isso é a simplificação do FoV das câmeras para
uma região triangular, onde podemos checar se os vértices do triângulo FoV estão den-
tro da área de alguma região de relevância (tipicamente um retângulo). Podemos também
verificar se uma área mínima do FoV pode visualizar uma região de relevância. Tal mo-
delagem 2D pode ser facilmente estendida para um modelo 3D com pouco impacto para
a complexidade geral dessa abordagem, como indicado por alguns trabalhos [Marengoni
et al. 2006, Zhao et al. 2008, Soro & Heinzelman 2007].

Embora não seja muito precisa, essa abordagem apresenta-se como uma solução sim-
ples e aceitável para associação dos grupos de relevância aos sensores visuais. A Figura
4.3 apresenta a mesma rede exibida na Figura 4.2, mas agora considerando regiões de
relevância. Cada uma dessas regiões é mapeada para um grupo de relevância, e, portanto,
elas não devem se intersectar. Outra consideração é que as regiões de relevância podem
de fato ser expandidas para qualquer área, poligonal ou não, devendo-se apenas tratar a
complexidade adicional da área de referência adotada.

Todas as abordagens apresentadas trazem vantagens e desvantagens para o processa-
mento dos grupos de relevância. De fato, a solução que for adotada deve levar em consi-
deração os recursos de processamento no lado do sink, o uso de algoritmos de localização
dos nós e se informações visuais capturadas pelos sensores poderão ser analisadas por
um operador humano. Entretanto, acreditamos que a definição de Regiões de Relevância
será uma abordagem mais adequada para a maioria das aplicações, com baixo custo. Em-
bora algoritmos para localização dos nós tenham que ser empregados nesse caso, as posi-
ções dos nós já são necessárias para muitos procedimentos, como para alguns algoritmos
de roteamento e para alguns procedimentos específicos de certas aplicações [Almalkawi
et al. 2010].

Uma consideração importante é que todas essas abordagens podem ser inúteis para
uma aplicação que requeira monitoramento de alvos que se movem muito rapidamente ou
com um comportamento imprevisível. Nesses casos, pode ser difícil (ou mesmo impos-



70 CAPÍTULO 4. RELEVÂNCIA DE DADOS E DE MONITORAMENTO

Máxima

Alta

Média

Baixa

Figura 4.3: Grupos de relevância mapeados para Regiões de Relevância.

sível) e bastante custosa a associação de grupos de relevância aos sensores. Entretanto,
se for possível a identificação de padrões de movimento, regiões de relevância poderiam
ser usadas para associação dos GR aos sensores. Outra questão é o uso de câmeras PTZ,
que permitem a mudança na orientação dos sensores e, consequentemente, nas áreas de
cobertura. Muitos trabalhos têm investigado o posicionamento ótimo dessas câmeras so-
bre uma área de interesse ou em relação a alvos móveis [Ai & Abouzeid 2006, Devarajan
& Radke 2004, Yu & Sharma 2006], potencialmente alterando a dinâmica do cálculo dos
grupos de relevância nesses cenários.

4.2.2 Protocolo GRAP

Após a identificação dos grupos de relevância e o mapeamento dos sensores aos gru-
pos definidos, os sensores devem ser associados aos GR utilizando algum mecanismo
apropriado. Para esse procedimento, cada sensor deve enviar uma requisição para o sink,
opcionalmente fornecendo informações sobre sua localização atual e a orientação das
câmeras. Essas requisições são, então, respondidas pelo sink utilizando uma mensagem
específica, indicando o grupo de relevância que foi associado ao sensor. Nesta tese desen-
volvemos o GRAP (GR Assignment Protocol), um protocolo em nível de aplicação para
suportar essa comunicação.
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Como o consumo de energia é um tópico central em redes de sensores sem fio, desen-
volvemos um protocolo simples, minimizando o número de mensagens a serem transmi-
tidas através da rede. De fato, a maior parte do consumo de energia ocorre na transmissão
de pacotes [Lecuire et al. 2008, Qaisar & Radha 2009, Liang & Peng 2010], e o nú-
mero de pacotes a serem transmitidos pode afetar o consumo de energia da rede. Mais
ainda, considerando a requisição de um GR, a computação dessa informação pelo sink e
a subsequente resposta ao sensor requisitante, muito mais tempo é esperado no mapea-
mento do sensor ao GR. Nesse caso, a mudança de estados do protocolo proposto pode
ser controlada utilizando contadores (timeouts) com muito pouco prejuízo ao atraso do
procedimento de associação dos sensores a um grupo de relevância.

Mensagens GRAP

Definimos para o protocolo GRAP três tipos diferentes de mensagens: GR-Request,
GR-Response e GR-ACK. A mensagem GR-Request é sempre enviada por um sensor para
o sink, apenas quando o sensor quer se associar a um grupo de relevância (para posterior
cálculo do SR). A mensagem GR-Response informa o GR que foi associado ao sensor re-
quisitante. Por fim, a mensagem GR-ACK é utilizada para fins de reconhecimento, sendo
utiliza para esse fim para ambas as mensagens GR-Response e GR-ACK.

As mensagens GR-Request devem ser enviadas tão logo quanto possível, imediata-
mente após a implantação da rede e configuração inicial dos nós (localização, constru-
ção das rotas de transmissão, etc). Caso o sink não possua informações suficientes para
a associação do sensor a um grupo de relevância, a mensagem GR-Request é aceita e
confirmada com um GR-ACK, porém uma mensagem GR-Response será apenas enviada
quando o sink possuir informações suficientes para isso, o que pode ocorrer após o início
das transmissões de informações visuais (imagens ou vídeos) pelo sensor.

Outro cenário para as RSVSF é quando sensores já são pré-configurados anterior-
mente a implantação da rede. Nesse caso, mensagens GR-Request não devem ser en-
viadas, a menos que os sensores precisem informar ao sink sobre suas localizações e
orientações das câmeras para atender alguma necessidade de uma aplicação particular.

A mensagem GR-Request é detalhada na Figura 4.4, onde os números acima dos
campos da mensagem indicam o tamanho em número de bits.

V T ST ID LS

2 2 4 2 6 n 16

CRCLoc

Figura 4.4: Mensagem GR-Request.
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O primeiro byte da mensagem GR-Request é composto por três campos. A versão
do protocolo, Version (V), é representada por um campo de 2 bits que indica a versão
que deve ser considerada pelos sensores e pelo sink, uma vez que diferentes versões do
protocolo podem surgir para atender demandas futuras. Como essa é a primeira versão
do protocolo, esse campo deve ser utilizado com "00". O tipo da mensagem é definido
pelo campo Type (T), onde "00" indica uma mensagem GR-Request, "01" indica uma
mensagem GR-Response e "10" representa uma mensagem GR-ACK. Por fim, o último
campo do primeiro byte é o SubType (ST). Esse campo é definido para ter diferentes sig-
nificados dependendo do tipo da mensagem e da aplicação. Assim, para um GR-Request,
o campo ST indica que esquema deve ser considerado para computar o GR, por exemplo,
informando ao sink qual informação de localização está contida nessa mensagem (GPS,
coordenadas cartesianas, etc) ou indicando que abordagens automáticas para computa-
ção do GR devem ser adotadas. Em uma mensagem GR-Response, o campo ST pode ser
usado para refletir o mesmo valor na mensagem GR-Request correspondente, aceitando
assim o esquema solicitado. Caso outro valor seja apresentado, o sink pode informar dessa
forma que o esquema requerido não foi utilizado, sendo empregada outra abordagem para
associação dos GRs. Em todo caso, esse campo é livre para ser utilizado pelas aplica-
ções, respeitando apenas a atribuição de "0000" para indicar que esse campo não deve ser
considerado.

O campo ID, com 2 bits de comprimento, está presente em todas as mensagens e
é usado para criar um relacionamento temporal entre mensagens GR-Request e GR-
Response. Iniciando em "00", o valor do campo ID deve ser incrementando para men-
sagens com conteúdo novo, reiniciando a contagem após "11". A retransmissão de uma
mensagem deve possui o mesmo valor para ID. Para as mensagens GR-ACK, o campo ID
deve refletir o ID da mensagem que está sendo reconhecida, associando assim mensagens
em um mesmo escopo.

As informações sobre a localização dos sensores e a área de cobertura (que pode estar
dividida em informações sobre orientação das câmeras, ângulo de visão e profundidade)
são fornecidas ao sink através do campo Localization (Loc). Esse campo possui tamanho
variável, uma vez que a localização dos sensores pode ser representada de muitas manei-
ras, como coordenadas cartesianas, ângulos, matrizes de rotação, vetores de translação,
posicionamento GPS, entre outros. Assim, o campo Localization Size (LS), com tamanho
de 6 bits, é utilizado para indicar o tamanho do campo Loc, em grupos de 8 bytes. Assim,
o tamanho máximo do campo Loc é 504 bytes ((26−1) x 8). No caso em que sensores não
irão apresentar essas informações ao sink, deve ser atribuído o valor "000000" ao campo
LS.
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O campo CRC (Cyclic Redundancy Check) é utilizado para verificar erros durante a
transmissão da mensagem. Se uma mensagem é corrompida durante a transmissão, ela
deve ser descartada.

A Figura 4.5 apresenta uma mensagem GR-Response. O GR associado ao sensor e
que deve ser utilizado por ele para cálculo do valor final do SR é informado ao sensor
requisitante através do campo GR, com tamanho de 3 bits. Em seguida, o campo Reserved
(Res) é deixado para uso futuro, mantendo a mensagem com tamanho múltiplo de 8 bits.
Embora seja mantido apenas para compor a mensagem, um uso possível do campo Res
seria para aumentar o tamanho do campo GR, permitindo a definição de mais grupos de
relevância.
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Figura 4.5: Mensagem GR-Response.

A Figura 4.6 apresenta uma mensagem GR-ACK.
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Figura 4.6: Mensagem GR-ACK.

Como dito anteriormente, a mensagem GR-ACK é utilizada para confirmar o correto
recebimento de uma mensagem GR-Request ou uma mensagem GR-Response. O signi-
ficado real de cada mensagem pode ser facilmente identificado uma vez que apenas sen-
sores enviam mensagens GR-Request e apenas o sink envia mensagens GR-Response. O
campo ID é usado para associar as mensagens enviadas com o correspondente GR-ACK.

Operação do protocolo

A operação do protocolo GRAP é controlada por contadores de tempo distintos: ta e
tg. Em resumo, ta representa o tempo que sensores ou o sink devem esperar por uma men-
sagem GR-ACK, enquanto tg define o tempo necessário para assegurar que a mensagem
GR-ACK foi recebida pelo destino correto.

Se nenhuma mensagem GR-ACK for recebida por um sensor ou pelo sink antes de
ta, respectivamente reconhecendo uma mensagem GR-Request ou um GR-Response, a
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correspondente mensagem deve ser retransmitida. De fato, uma retransmissão será neces-
sária se uma mensagem GR-Request ou GR-Response for perdida (descartada ou corrom-
pida) durante a transmissão, se a mensagem GR-ACK correspondente for perdida ou se
a mensagem GR-ACK esperada for recebida após ta. Em todos os três casos, a mensa-
gem GR-ACK esperada não será recebida em tempo pelo sensor ou pelo sink. A fim de
garantir uma solução escalonável com alguma resistência a erros de transmissão e con-
gestionamento, ta deve dobrar se uma mensagem GR-Request ou GR-Response precisar
ser retransmitida, onde o número máximo de retransmissões de uma mesma mensagem é
4, evitando, assim, consumo de energia quando as rotas de transmissão atuais estão con-
gestionadas ou inativas. Assim, se a tentativa de retransmissão atual for definida como
rt , rt = 1, ...,4, e o tempo fim a fim de referência para transmissão, processamento e re-
conhecimento for definido como tr, podemos estimar ta como definido na equação 4.1.
Após uma retransmissão bem sucedida, o valor para ta deve ser reiniciado para o tempo
de referência inicial.

ta = 2(rt−1).tr (4.1)

Se o número máximo de tentativas de retransmissão for alcançado e a mensagem GR-
Request ou GR-Response não for propriamente recebida no destino final, os sensores
requisitantes devem abortar a requisição de uma associação a um grupo de relevância,
assumindo, assim, o GR atribuído anteriormente a implantação, o valor para GR rece-
bido em uma mensagem GR-Response anterior ou assumir o grupo de relevância padrão
(Média Relevância, GR=2). O sink também deve abortar a tentativa corrente de envio da
mensagem GR-Response.

Considerando que a latência média para transmissão de pacotes do sensor s no cami-
nho p até o sink é L(p), como definido anteriormente na equação 3.27, podemos esperar,
grosso modo, que o tempo de transmissão nos dois sentidos (round-trip time) é 2.L(p).
Nesse caso, é preciso garantir que tr > 2.L(p), uma vez que o atraso de processamento
(usualmente muito menor que o atraso de transmissão) também deve ser considerado e
L(p) é apenas uma referência para latência média. Como calcular L(p) está fora do escopo
desse trabalho, mas há algumas abordagens interessantes que podem ser consideradas
[Romer 2001, Elson & Römer 2003, Günther & Hoene 2005], tendo como base a equa-
ção 3.27.

O segundo contador de tempo, tg, é utilizado pelo elemento que enviou uma mensa-
gem GR-ACK para controlar se deve ser assumido que essa mensagem foi corretamente
recebida pelo destino. Após o envio de uma mensagem GR-ACK, o sensor ou sink que
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enviou essa mensagem espera por um tempo tg. Se uma nova mensagem GR-Request
ou GR-Response for recebida, será considerado que a mensagem GR-ACK foi perdida
e um novo processo de reconhecimento deve ser iniciado. Contudo, se uma mensagem
GR-Request ou GR-Response for recebida após tg, deve-se assumir que a mensagem GR-
ACK foi corretamente recebida. Esperamos que tg > ta, mesmo quando ta dobra devido a
novas tentativas de retransmissão.

A operação esperada do protocolo GRAP nos sensores e no sink foi modelada em
Redes de Petri. O objetivo foi atestar que o protocolo proposto é consistente e que os
contadores de tempo foram propriamente definidos para controlar a mudança de estados
do protocolo.

A Figura 4.7 apresenta a Rede de Petri para a operação do protocolo GRAP em sen-
sores.

GR-Request ready Sending GR-Request Waiting GR-ACK GR-ACK receivedbegin

GR-Response receivedSending GR-ACK

GR-Request aborted

t2 t3 t6

t4

t1

t8

t9

t10

t11

t7 t5

t12

Figura 4.7: Rede de Petri modelando a operação do protocolo GRAP em sensores.

Em sensores, quando o protocolo estiver no estado "Waiting GR-ACK", três diferentes
transições podem ser disparadas. A transição "t6" será disparada quando um GR-ACK for
corretamente recebido pelo sensor antes de ta, reconhecendo assim o recebimento de uma
mensagem GR-Request pelo sink. Se nenhuma mensagem GR-ACK for recebida pelos
nós fontes antes de ta, "t4" será disparada e a mensagem GR-Request é retransmitida.
Nesse último caso, se rt = 5, a mensagem GR-Request não pode mais ser transmitida,
disparando assim a transição "t5" relativa ao cancelamento da requisição atual por um
GR.

Após o correto recebimento de uma mensagem GR-Response, o sensor irá transmitir
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uma mensagem GR-ACK reconhecendo o recebimento daquela mensagem. Se nenhuma
nova mensagem GR-Response for recebida antes de tg, assume-se que a mensagem GR-
ACK correspondente foi corretamente recebida pelo destino e o ciclo operacional do
GRAP (requisição e resposta) foi concluído com sucesso.

Geralmente, pode-se esperar que as redes de sensores sem fio serão compostas por
nós estáticos, com muito pouco ou nenhum movimento. Mais ainda, câmeras PTZ po-
dem ser inviáveis devido ao alto custo de aquisição e elevado consumo energético quando
comparado com câmeras estáticas. Nesse cenário, uma mensagem GR-Request será envi-
ada apenas uma vez e o sink irá manter as informações sobre a localização dos sensores
e posicionamento das câmeras para qualquer processamento futuro. Baseado nessas in-
formações, o sink pode enviar novas mensagens GR-Response para um sensor durante o
tempo de vida da rede caso um novo GR seja associado a esse sensor, mesmo que não
haja uma requisição explícita através de uma mensagem GR-Request. Fazendo assim,
economiza-se energia da rede evitando a transmissão periódica de mensagens de requisi-
ção. Note que esse comportamento já está especificado na Rede de Petri da Figura 4.7,
uma vez que o estado "GR-Response received" pode ser atingido diretamente a partir do
estado "begin", mas isso é apenas possível se pelo menos uma mensagem GR-Request
tiver sido anteriormente recebida pelo sink (fornecendo o endereço de rede de origem e
opcionalmente informações sobre localização e orientação do monitoramento visual).

A Figura 4.8 apresenta a Rede de Petri para a operação do protocolo GRAP no lado
do sink. Note que o uso dos contadores ta e tg no sink é similar ao uso desses contadores
no lado dos sensores, diferenciando-se apenas no momento e nos estados lógicos que eles
são considerados.

Há algumas considerações interessantes a respeito da modelagem do protocolo GRAP
em Redes de Petri. Quando sensores estão aguardando por uma mensagem GR-ACK
oriunda do sink para o reconhecimento de uma mensagem GR-Request, o tempo de es-
pera pode ser maior que ta se nenhuma mensagem GR-ACK for recebida, requerendo a
retransmissão da requisição GR-Request. Se rt = 5 e uma mensagem GR-ACK ainda não
tiver sido corretamente recebida pelo sensor, a mensagem GR-Request não será retrans-
mitida e a requisição será cancelada. Entretanto, se o sink envia um GR-ACK que não
é recebido pelo sensor, o sink irá aguardar por um tempo igual ou inferior a tg. Como
nenhuma mensagem GR-Request será recebida do sensor após o cancelamento da requi-
sição, o sink irá iniciar o cálculo dos grupos de relevância, uma vez que ele irá assumir
que o ultimo GR-ACK enviado foi corretamente recebido (tempo de espera maior que
tg). Após a associação do sensor a um GR, entretanto, uma mensagem GR-Response será
transmitida para aquele sensor, que deverá aceitar essa mensagem e enviar um GR-ACK
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Figura 4.8: Rede de Petri modelando a operação do protocolo GRAP no lado do sink.

para fins de reconhecimento. A transição "t12" será disparada se um GR-Response for
recebido pelo sensor quando a operação do GRAP estiver no estado "begin". Deve-se
perceber que isso poderá apenas ocorrer se pelo menos uma mensagem GR-Request for
corretamente recebida pelo sink, mesmo que não seja propriamente reconhecida. Embora
esse procedimento possa nos dar a idéia de que o reconhecimento não seja necessário, os
sensores não terão qualquer garantia que uma requisição tenha sido recebida pelo sink, a
menos que uma mensagem GR-ACK seja corretamente recebida.

Como o tempo para associação dos sensores aos grupos de relevância pode variar
consideravelmente de acordo com a abordagem empregada (Tabela 4.3), os sensores não
podem estimar quanto tempo deverão esperar por uma mensagem GR-Response. De fato,
o tempo de espera para o recebimento de um GR é indefinido, devendo o sensor requisi-
tante utilizar um GR predefinido, previamente recebido ou o valor padrão enquanto não
receber o GR calculado pelo sink.

Uma comunicação típica utilizando o protocolo GRAP é apresentada na Figura 4.9,
onde um sensor fonte solicita um associação à um GR e o sink responde à essa requisição.
No exemplo apresentado, uma mensagem GR-ACK é corrompida durante a transmissão,
necessitando retransmissão (após espera de ta pelo sensor fonte).

Após a associação do sensor requisitante à um grupo de relevância, o sink responde
à requisição transmitindo uma mensagem GR-Response, que é então propriamente reco-
nhecida pelo sensor. Nessa última parte, o contador tg também deve ser apropriadamente
considerado pelo sink.



78 CAPÍTULO 4. RELEVÂNCIA DE DADOS E DE MONITORAMENTO

Sensor Visual Sink

GR-Request

GR-ACK

GR-ACK

GR-Request Associação do 
sensor a um GR
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GR-ACK

Cálculo do SR

Espera por ta

Figura 4.9: Uma comunicação típica do protocolo GRAP.

Consumo de energia esperado

O consumo teórico de energia para transmissão de mensagens GR-Request (4 bytes ou
mais), GR-Response (4 bytes) e GR-ACK (4 bytes) pode ser estimado utilizando nosso
modelo de consumo de energia descrito no Capítulo 3. Como a operação do GRAP é
esperada, na maior parte dos casos, para o início do tempo de vida da rede e requisições
para associação a um grupo de relevância podem ocorrer apenas uma vez, o consumo de
energia esperado é de fato pequeno.

Na Figura 4.10 apresentamos a soma do consumo estimado de energia (mJ) de todos
os nós (hops) do caminho para uma operação completa de solicitação de associação a
um GR, considerando todas a mensagens envolvidas e a requisição de apenas um sensor.
Assumimos que a mensagem GR-Request transmitida possui 12 bytes de tamanho (campo
Loc com 8 bytes), k = 133 bytes e x = 28 bytes. Consideramos também um PER médio
de 5% para esse experimento.

4.2.3 Calculando o valor de SR

A relevância de monitoramento de cada sensor s, SR(s), é calculada após a associação
do sensor a um grupo de relevância usando o GRAP. Cada sensor calcula seu próprio SR,
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Figura 4.10: Consumo teórico de energia para uma operação de associação a um GR.

utilizando para isso informações sobre os recursos de monitoramento disponíveis. A idéia
é diferenciar sensores que estejam associados a um mesmo grupo de relevância de acordo
com as suas capacidades de monitoramento, como resolução, recursos de zoom, codifica-
ção visual, recursos de processamento e energia residual. Assim, por exemplo, para um
conjunto de sensores associados ao grupo de Alta Relevância, os sensores com mais ener-
gia residual poderiam ter SR=11 ou SR=12, enquanto que os sensores com menos energia
residual irão possuir relevância SR=13 ou SR=14, garantindo maior prioridade para dados
visuais oriundos de sensores com menor tempo de vida estimado. Ou mesmo o contrário,
dependendo do projeto da rede. Mais ainda, sensores equipados com câmeras suportando
zoom ou com maior resolução poderiam ter SR=14. Qualquer que seja o caso, entretanto,
o cálculo do SR é apenas necessário para GR=1, GR=2 e GR=3, uma vez que SR=0 para
um sensor associado ao GR=0 e SR=15 para o grupo de Máxima Relevância.

Identificamos três características que são relevantes para as funções de monitoramento
dos sensores e que poderiam influenciar a relevância de monitoramento. Em primeiro lu-
gar, a energia residual diretamente impacta no tempo de vida dos sensores. Em segundo
lugar, a resolução visual está relacionada com os recursos de monitoramento dos hardwa-
res empregados, afetando a qualidade dos dados visuais transmitidos pelos sensores. Por
fim, as técnicas de codificação empregadas podem indicar a resistência a erros e a taxa
de transmissão necessária. De fato, há muitas maneiras de definir esses parâmetros, de-
pendendo da natureza de monitoramento da rede de sensores implantada. Considerando
que estamos especialmente preocupados com redes de sensores visuais sem fio para trans-
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missão de imagens, definimos uma interpretação padrão de 2 bits para esses parâmetros,
como apresentado a seguir:

• Energia residual (E): indica o atual nível percentual de energia do sensor. Os valores
possíveis para E são:

– 0 < E ≤ 25%, E = 00
– 25% < E ≤ 50%, E = 01
– 50% < E ≤ 75%, E = 10
– 75% < E ≤ 100%, E = 11

• Características do hardware (H): indica as capacidades de monitoramento disponí-
veis nos sensores, como recursos de captura da câmera, poder de processamento e
memória disponível. Há de fato diferentes configurações para esse parâmetro, onde
um uso mais comum seria associar o tipo de hardware (sensor motes) com o valor
de H. Um exemplo de utilização desse parâmetro é apresentado a seguir:

– MICAz com Cyclops [Rahimi et al. 2006], H = 00
– Imote2 [Almalkawi et al. 2010], H = 01
– Stargate com câmera USB [chi Feng et al. 2005], H = 10
– Smartphone equipado com câmera, H = 11

• Codificação (C): está relacionado com os algoritmos de codificação e os parâmetros
relacionados. Um uso prático desse parâmetro poderia ser como descrito a seguir:

– Imagens com codificação progressiva, C = 00
– Imagens com codificação 1-level 2D DWT, C = 01
– Imagens com codificação 2-level 2D DWT, C = 10
– Imagens coloridas com codificação 2-level 2D DWT, C = 11

Novos sensores podem ser implantados durante a operação da rede, resultando em
sensores com diferentes energias residuais. Além disso, a taxa de consumo energético
pode ser diferente entre os sensores, dependendo das características de captura, codifica-
ção e transmissão. Dessa forma, é muito aceitável a existência de sensores com diferentes
valores para energia residual em determinados momentos do tempo de vida da rede. Se-
guindo essa idéia, pode-se também esperar a existência de redes heterogêneas compostas
por sensores com diferentes hardwares. Por fim, considerando as técnicas de codificação,
o projeto da rede pode garantir maior relevância para determinadas técnicas de codifica-
ção ou tipos de mídia, influenciado o valor final de SR(s).
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Utilizando as informações a respeito dos grupos de relevância e dos recursos de mo-
nitoramento dos sensores (E, H e C), desenvolvemos um algoritmo padrão para calcular
o valor de SR(s), como descrito no Algoritmo 1. Esse algoritmo deve ser executado di-
retamente nos sensores, após o recebimento do GR em uma mensagem GR-Response.
Note que as aplicações podem definir diferentes interpretações para os valores de E, H e
C, bem como priorizar algum parâmetro em detrimento de outro (por exemplo, energia
residual sobre codificação). Nesses casos, o algoritmo proposto deve ser adaptado para
atender tais modificações.

Algoritmo 1: Cálculo do SR.
Algoritmo: CalcularSR (GR, E, H, C)
Saída : SR

1 se GR == 0 então
2 SR = 0;

3 senão se GR == 4 então
4 SR = 15;

5 senão
6 SR = (E + 1) + (H + 1) + (C + 1);

// As divisões são inteiras
7 se GR == 1 então
8 SR = SR/3;

9 senão se GR == 2 então
10 SR = (SR/2) + 4;

11 senão
12 SR = (SR/3) + 10;

Note que estamos privilegiando maior energia residual, sensores com mais recursos
de processamento e monitoramento, e transmissão de imagens coloridas codificadas por
DWT de 2 níveis. Mais uma vez, entretanto, como redes de sensores sem fio devem aten-
der os requisitos de aplicações específicas, outras configurações e interpretações para E,
H e C podem ser possíveis.

A associação de grupos de relevância requer um conhecimento global da rede, usu-
almente obtido com processamento centralizado no lado do sink. Entretanto, após a as-
sociação de um GR(s) para cada sensor s, o cálculo do SR(s) é de fato muito simples,
mas pode refletir o dinamismo da rede. Assim, por exemplo, o SR(s) pode ser facilmente
atualizado quando os recursos energéticos do sensor s estiverem abaixo de um limiar pré-
estabelecido, por exemplo. Com o processamento do SR nos sensores, a implantação de
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novos sensores ou o uso de hardware com bateria recarregável ou substituível pode ser
facilmente refletido nas relevâncias de monitoramento dos sensores. Outra situação inte-
ressante é quando a técnica de codificação empregada e/ou os parâmetros associados são
alterados devido a uma situação de congestionamento, podendo essa mudança ser rapi-
damente refletida no SR do sensor. Contudo, em algumas aplicações os valores para H e
C podem ser estritamente os mesmos para todos os nós fontes, quando sensores homo-
gêneos são empregados e as características de codificação são estáticas. Para a energia
residual, as taxas de consumo energético podem ser muito parecidas, aumentando ou di-
minuindo o valor de SR dos sensores na mesma proporção. Nesses casos, a relevância
de monitoramento dos sensores será indiretamente diferenciada apenas pelos grupos de
relevância informados pelo sink.

Se o sink não for capaz de informar um GR para cada sensor, por qualquer motivo,
todos os sensores irão considerar o grupo de relevância padrão (Média relevância) ou
um GR pré-configurado ou pré-informado, sendo a diferenciação dos SR feita apenas
considerando os valores de E, H e C.

Como última consideração, caso todos os sensores calculem exatamente o mesmo
SR, os mecanismos de otimização não poderão diferenciar os nós fontes, sendo todos os
algoritmos baseados nesse caso apenas na relevância dos dados, DR.

4.3 Classes de tráfego

Em RSVSF, esperam-se que sejam empregados protocolos eficientes de energia, esca-
lonáveis e que possuam um bom desempenho em termos de vazão (throughput) e atraso
de comunicação. Entretanto, essa noção de "bom desempenho" depende fortemente dos
requisitos da aplicação e das características das redes de sensores implantadas.

Muitos tipos de aplicações para monitoramento visual têm sido possibilitados pelo
uso de RSVSF. Independente do propósito das aplicações, cada uma terá requisitos que
irão ditar o tipo de serviço de comunicação necessário. Por exemplo, aplicações podem
ser desenvolvidas para transmissão por um tempo de duração prolongado (necessitando
garantia de transmissão contínua) ou podem necessitar apenas de transmissões disparadas
por eventos [Shu et al. 2008]. As aplicações podem também tolerar diferentes níveis de
perdas e atrasos na comunicação. A arquitetura lógica de comunicação dos nós, que pode
ser tipicamente plana (flat) ou hierárquica [Kulkarni, Ganesan, Shenoy & Lu 2005, Kul-
karni, Ganesan & Shenoy 2005], pode também criar nós com diferentes papéis na rede
de sensores, potencialmente impactando questões como controle de congestionamento e
recuperação de erros. Por fim, a natureza de recuperação das informações monitoradas,
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podendo ser baseada em evento ou em requisição, também pode influenciar a operação da
rede [Akyildiz et al. 2007].

Considerando os requisitos gerais das aplicações para redes de sensores multimídia
sem fio, definimos oito diferentes classes de tráfego, como apresentadas na Tabela 4.4
[Costa & Guedes 2012c]. Embora algumas dessas classes possuam aplicações práticas
limitadas, elas são uma indicação razoável do nível permitido de congestionamento e
perda de pacotes em cada tipo de comunicação.

Tabela 4.4: Requisitos gerais da aplicação.

Tempo real Perdas Streaming Banda Exemplo de aplicações

sim não sim alta
Monitoramento com alta qualidade
de streaming.

sim não não baixa
Controle crítico com restrições de
atraso e perda.

sim sim sim alta
Transmissão em tempo real tole-
rando baixas perdas.

sim sim não baixa
Snapshots ou dados escalares trans-
mitidos com pouco atraso.

não não sim alta
Streaming destinado a armazena-
mento ou processamento offline,
com restrições de perdas.

não não não baixa
Transmissão de imagens com atraso
e sem perdas.

não sim sim alta
Streaming destinado a armazena-
mento ou processamento offline, to-
lerando perda de dados.

não sim não baixa
Transmissão de imagens com atraso
e perdas.

Sensores equipados com câmeras podem estar transmitindo imagens com diferentes
requisitos ao longo do tempo. Por exemplo, em determinado instante, sensores podem
estar transmitindo imagens para o sink sem qualquer demanda por baixos ou constantes
atrasos. Mas esses mesmos sensores podem repentinamente iniciarem a transmissão de
imagens com restrições de atraso, caso algum determinado evento ocorra. Qualquer que
seja o caso, se algum mecanismo de otimização for empregado, as informações sobre
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os requisitos de transmissão poderiam ser utilizados para guiar a operação da solução
adotada.

Nó definimos a classe de tráfego, TC, como um número binário com apenas 1 bit
de tamanho, podendo dessa forma representar até 2 diferentes requisitos de transmissão,
resultados de uma simplificação dos requisitos descritos na Tabela 4.4. Assim, um sensor s

teria uma classe de tráfego própria, TC(s), sendo que definimos uma interpretação padrão
para as classes, como descrito na Tabela 4.5. Devido ao foco da presente tese, definimos
o uso de TC apenas para transmissão de snapshots e dados escalares, excluindo assim a
necessidade por streaming e alta banda de comunicação.

Tabela 4.5: Classes de tráfego.

TC(s) Tempo real Perdas
0 não sim

1 sim não

Geralmente, sensores irão transmitir imagens ou dados escalares utilizando a classe
TC=0, uma vez que a maior parte dessas transmissões irá tolerar algum nível de perda
de pacotes e atrasos em casos que os recursos de energia dos sensores e da rede sejam
preservados. Se por alguma razão transmissões confiáveis ou em tempo real sejam neces-
sárias, por exemplo, devido a uma configuração prévia ou indicação do sink, a classe de
tráfego atual do sensor deve ser atualizada. Outra possibilidade é a associação do SR ao
TC. Assim, por exemplo, podemos definir que sensores com SR=15 irão sempre precisar
de transmissões confiáveis, ou mesmo todos os sensores com SR > 12, indiretamente as-
sociando os recursos de monitoramento (E, H e C) com as classes de tráfego. De fato, são
os requisitos da aplicação que irão indicar os possíveis usos das classes de tráfego para as
transmissões em RSVSF.

Não estamos preocupados em como os sensores irão definir a classe de tráfego dos
fluxos de transmissão, porém podemos esperar definições determinísticas ou mesmo di-
nâmicas utilizando o protocolo GRAP. Entretanto, sabemos que essa diferenciação nos
requisitos de transmissão pode ser explorada em mecanismos de otimização da rede e
nossos conceitos de relevância de monitoramento e relevância dos dados podem ser uti-
lizados de acordo com essas informações, ficando a cargo do projeto da rede definir os
usos para DR, SR e TC.
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4.4 Prioridade dos pacotes

A relevância de monitoramento dos sensores é representada por um valor numérico
entre 0 e 15, que é calculado utilizando o grupo de relevância associado ao sensor pelo
sink e os recursos de monitoramento de cada sensor (E, H e C). Além da relevância de
monitoramento, diferentes partes das imagens transmitidas poderão ter diferentes valores
de DR, de acordo com as subbandas da codificação por DWT. Por fim, os sensores irão
indicar a qualidade de transmissão esperada através de uma TC.

Em uma comunicação típica, o SR e o TC dos sensores não irão alterar-se ao longo
do tempo. Contudo, o DR irá sempre refletir os dados transmitidos em cada pacote, resul-
tando em valores diferentes de DR para pacotes contendo dados com significados lógicos
diferentes para a codificação por DWT.

Utilizando o conceito de DR, SR e TC, um grande número de otimizações de rede
podem ser propostas, com a perspectiva de melhorar o desempenho da rede em termos de
consumo energético, controle de fluxo e recuperação de erros, com impacto mínimo para
a qualidade geral da rede. Em geral, otimizações podem ser realizadas nos sensores (que
têm acesso aos valores de DR, SR e TC), nas rotas de comunicação ou no sink. Como
os nós intermediários e o sink não têm acesso aos valores de DR, SR e TC para cada
pacote, propomos que cada pacote transmitido carregue esses valores em seu cabeçalho.
Essas informações estarão estruturadas em um byte de QoS, o PP (Packet Priority Byte).
A Figura 4.11 apresenta a estrutura desse byte.

DRSR TC

4 31

Figura 4.11: Packet Priority Byte.

O PP deve ser incluído no cabeçalho de todo o pacote transmitido, imediatamente
antes da área de dados (payload). Como apenas um byte é necessário para informar so-
bre o SR, TC e DR associados ao pacote, um baixo impacto é esperado na transmissão
de imagens em RSVSF [Costa et al. 2012a]. Por exemplo, podemos estimar que cada
frame IEEE 802.15.4 [Baronti et al. 2006] terá entre 102 e 118 bytes como área efetiva
de transmissão de dados, dependendo do tamanho dos endereços. Nesse contexto, a adi-
ção de apenas 1 byte ao cabeçalho dos pacotes terá baixo impacto no overhead geral do
protocolo. Além disso, o consumo de energia em RSVSF não depende necessariamente
do tamanho dos pacotes, mas sim do tempo que o rádio dos sensores estiver ligado.
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Capítulo 5

Otimizações propostas

Explorando os conceitos de relevância dos dados, de relevância de monitoramento
dos sensores e as classes de tráfego, uma série de otimizações pode ser proposta para
aumentar o desempenho de Redes de Sensores Visuais Sem Fio (RSVSF). Serviços rela-
cionados à transmissão de imagens, controle de congestionamento, recuperação de erros
e roteamento, apenas para citar alguns exemplos, podem ser otimizados, influenciando
diretamente aspectos cruciais dessas redes como economia de energia e atraso de trans-
missão.

Neste capítulo apresentamos diferentes propostas de otimização da transmissão de
imagens em Redes de Sensores Visuais Sem Fio (RSVSF), que exploram de formas dis-
tintas os valores para DR, SR e TC. Cada otimização possui objetivos específicos, au-
mentando o desempenho da rede no que concerne à redução do consumo de energia, à
recuperação de erros ou a transmissão com baixo atraso fim a fim. Para atender a essa ex-
pectativa, propomos cinco diferentes otimizações, visando uma cobertura mais completa
desses tópicos. De fato, estamos preocupados aqui com o potencial aumento do tempo de
vida da rede quando energia é poupada, com a retransmissão seletiva de pacotes e com a
transmissão com baixo atraso para atender aplicações com restrições de tempo. Contudo,
outras otimizações podem ser propostas explorando os conceitos de relevância descritos
no Capítulo 4, focando em diferentes parâmetros de otimização, como segurança, mobi-
lidade, congestionamento, balanceamento de carga, escalabilidade, entre outros.

A Tabela 5.1 sumariza as cinco otimizações propostas, destinadas a redes de sensores
visuais sem fio para transmissão de imagens. As otimizações podem ser aplicadas indivi-
dualmente ou em conjunto, obtendo novos níveis de otimização. Note que as otimizações
podem ser implantadas nos sensores ou em nós intermediários, de acordo com o objetivo
a ser alcançado.

A formulação matemática apresentada no Capítulo 3 será utilizada para validar as
otimizações em termos de ganho sobre soluções ditas "tradicionais", sendo que essa veri-
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Tabela 5.1: Otimizações propostas.

Otimização de rede Parâmetro Processamento Resultados esperados

Transmissão eficiente de
energia

SR, TC Fonte Economia de energia

Monitoramento eficiente
de energia

SR Fonte Economia de energia

Encaminhamento ciente
de energia

SR, DR,
TC

Rede Economia de energia

Roteamento orientado ao
tempo

SR, TC Rede
Transmissão com baixo
atraso

Retransmissão seletiva
SR, DR,

TC
Rede

Recuperação de erro e
Economia de energia

ficação será complementada por simulações computacionais. De fato, não estamos preo-
cupados em realizar os mesmos experimentos seguindo nosso modelo teórico e também
simulações, mas sim validar as otimizações propostas utilizando diferentes estratégias.
Referimo-nos a soluções tradicionais como aquelas que operam sem qualquer otimiza-
ção, indicando indiretamente que os sensores, dados e pacotes não são priorizados.

Inicialmente, consideramos nas validações que todos os sensores já utilizaram o pro-
tocolo GRAP, já foram associados a um GR e já calcularam o valor final de SR. Obvia-
mente, esperamos que haja diferenças entre os valores de SR, de modo a permitir algum
nível de otimização da rede. De fato, caso todos os sensores possuam a mesma relevância
para a aplicação, a operação da rede não poderá ser otimizada explorando a relevância
de monitoramento. Além da pré-configuração dos valores de SR, também consideramos
que a rede já está implantada e configurada utilizando uma dada estratégia de implantação
(aleatória ou determinística), embora que, em muitos casos, adotamos espaçamentos fixos
entre nós vizinhos em nossas validações.

A Tabela 5.2 apresenta os parâmetros considerados para as validações teóricas. Al-
guns desses parâmetros já são utilizados na literatura e são razoáveis para a operação do
simulador de redes considerado [Tselishchev et al. 2010], permitindo que sejam traçados
paralelos entre os resultados teóricos e simulados.

Assumimos que a rede implantada é homogênea e que cada nó é equipado com duas
baterias AA. Assim, cada nó terá como energia inicial eo = 18.420 J. A potência de trans-
missão de todos os nós é fixada em 0dBm, resultando em Pwt(p,h) = 57,42 mW. O maior
tamanho de pacote é 133 bytes (k = (127 + 6) * 8 bits), como no padrão IEEE 802.15.4, e
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Tabela 5.2: Parâmetros para as análises matemáticas

Parâmetro Valor

Pwt(p,h) 57,42 mW

Pwr(p,h) 62 mW

Pws(p,h) 62 mW

tx(p,h) 4 µs

ts(p,h) 10 µs

k 133 Bytes

x 27 Bytes

f 2 Bytes

PPB 1 Byte

y 103 bytes

a 30 Bytes

eo 18.420 J

B(i) 64 x 64 x 8

W(i) 40 (42)

definimos o tamanho dos cabeçalhos de controle como tendo 27 bytes. Definimos também
o cabeçalho de fragmentação como tendo 2 bytes de tamanho e o tamanho das mensagens
ACK como tendo 30 bytes.

O simulador de rede utilizado para obtenção dos resultados via simulação foi o Casta-
lia, que é um framework de código aberto que opera sobre o OMNet++, sendo destinado
para simulação de redes de sensores sem fio [Tselishchev et al. 2010]. Entre os benefícios
do Castalia podemos destacar um complexo e abrangente modelo de comunicação de ra-
dio, um robusto modelo de consumo de energia e uma estrutura operacional que otimiza
a modificação do código para inserção de novas funcionalidades.

Para as simulações realizadas, consideramos os mesmos valores para potência de
transmissão, potência de recepção e potência necessária para mudança de estado, pre-
sentes na Tabela 5.2. O protocolo MAC utilizado foi o TMAC [Dam & Langendoe 2003],
um protocolo duty-cicle que reduz consideravelmente o consumo de energia incluindo o
estado sleep no ciclo de vida de todos os nós. Por fim, assumimos uma taxa de transmissão
fixa de 250kbps e uma distância de 10m entre nós vizinhos, por simplificação.

Cada sensor considerado nos experimentos teóricos e de simulação irá transmitir uma
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ou mais imagens com 64 x 64 pixels, não comprimidas e em escala de cinza. Esse tama-
nho de imagem foi escolhido para melhor elucidar questões de fragmentação e overhead,
uma vez que pacotes pequenos serão gerados após a aplicação de transformadas DWT
de 2 níveis sobre as imagens originais. Assim, caso uma imagem i seja transmitida sem
codificação, W(i) = 40 para y = 103 bytes. Contudo, aplicando uma transformada 2D DWT
de 2 níveis em cada imagem, e classificando cada pacote com apenas um valor de DR de
acordo com o tipo do payload correspondente, obtemos W(i) = 42.

As transmissões serão constantes em todos os experimentos a fim de melhor enfatizar
os resultados obtidos, porém as otimizações propostas são destinadas tanto para trans-
missões constantes quanto para transmissões disparadas por eventos. Nós consideramos a
título de simplificação a transmissão de imagens iguais a um de três modelos diferentes,
como apresentado na Figura 5.1. Todas as imagens possuem 4.096 bytes de tamanho, para
pixels de 8 bits, mais um cabeçalho de controle (o(i)) com 40 bytes, resultando em B(i) =
4.136 * 8 bits. Para a maior parte das validações (matemáticas ou simuladas), não consi-
deramos os custos de codificação de imagens, que é, em média, 47 mJ para uma DWT de
2 níveis e 37 mJ para uma DWT de 1 nível, para cada imagem codificada, de acordo com
a equação 2.1. Como pretendemos enfatizar os custos da comunicação, a energia consu-
mida devida a codificação não foi considerada na maior parte dos resultados, embora tal
custo seja conhecido.

Figura 5.1: Imagens originais transmitidas pelos sensores.

Assumimos que todos os sensores estão conectados ao sink através de um único cami-
nho ativo e que a rede implantada possui apenas um único sink. Contudo, como caminhos
entrelaçados (braided paths) podem ser criados, um único nó intermediário pode fazer
parte de mais de um caminho de transmissão. Por fim, consideramos que os caminhos de
transmissão são criados por qualquer protocolo de roteamento que permita comunicações
upstream multihop, sem qualquer prejuízo para as verificações realizadas.
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Em alguns casos, iremos analisar o desempenho de determinada otimização conside-
rando um ambiente de comunicação específico. Nessas análises, estaremos interessados
no desempenho da otimização proposta em relação a mecanismos tradicionais de opera-
ção, onde nenhuma priorização de pacotes é realizada. Assim, definimos seis cenários de
comunicação diferentes, cada um com características peculiares em termos de topologia
e relevância de monitoramento dos sensores. Todos os nós nos cenários de comunicação
considerados estão espaçados por 10m dos nós vizinhos.

A Figura 5.2 apresenta os Cenários 1 e 2, para monitoramento de araras azuis. Para o
Cenário 1, SR(1)=15, SR(2)=15, SR(3)=7, SR(4)=12, SR(5)=12, SR(6)=7 e SR(7)=2. Para
o Cenário 2, SR(1)=15, SR(2)=12, SR(3)=2, SR(4)=2, SR(5)=2, SR(6)=7 e SR(7)=7.
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SR = 12

SR = 7

SR = 2

sink

1

2

34

5

6

7

(a) Cenário 1

SR = 15

SR = 12

SR = 7

SR = 2

sink

1

2

34

5

6

7

(b) Cenário 2

Figura 5.2: Cenários de comunicação 1 e 2. São 7 sensores transmitindo para o sink.

O Cenário 1 possui sensores com maiores relevâncias de monitoramento em relação
ao Cenário 2. Nesses cenários, o sink está centralizado em relação aos sensores e há nós
compartilhados (círculos azuis) por mais de um caminho de transmissão. Essa diferenci-
ação de relevâncias de monitoramento também ocorre para os Cenários 3 e 4 na Figura
5.3, destinados ao monitoramento de pessoas (localização, rastreamento, segurança, etc).
Para o Cenário 3, SR(1)=15, SR(2)=12, SR(3)=15, SR(4)=2 e SR(5)=7. Para o Cenário 4,
SR(1)=2, SR(2)=7, SR(3)=15, SR(4)=2 e SR(5)=2.

Por fim, a Figura 5.4 apresenta os Cenários 5 e 6, para monitoramento de veículos
(por exemplo, para controle de tráfego). Nesses últimos cenários, há mais de um caminho
de transmissão entre os sensores e o sink da rede. Para o Cenário 5, SR(1)=15, SR(2)=15
e SR(3)=2. Para o Cenário 6, SR(1)=15, SR(2)=12, SR(3)=2.
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(b) Cenário 4

Figura 5.3: Cenários de comunicação 3 e 4. São 5 sensores transmitindo para o sink.

As validações das otimizações propostas irão utilizar cenários específicos, como indi-
cado apropriadamente em cada subseção deste capítulo.
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Figura 5.4: Cenários de comunicação 5 e 6. São 3 sensores transmitindo para o sink.

Frequentemente algum tipo de processamento já será necessário para a operação de
redes de sensores visuais sem fio, quer seja na codificação de dados visuais ou no pro-
cessamento (mínimo) de pacotes. Assim, acreditamos que a complexidade adicional na
adoção da maioria das otimizações propostas será muito pequena em comparação aos
benefícios esperados.
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5.1 Otimização 1: Transmissão eficiente de energia

Em RSVSF, alguma perda de qualidade dos dados monitorados pode ser tolerada uma
vez que os sensores possuem diferentes relevâncias para a aplicação, de acordo com os
valores calculados do SR. Propomos aqui um mecanismo eficiente de energia para trans-
missão de imagens onde sensores menos relevantes para a aplicação devem transmitir
menos dados para o sink, quando comparado com os sensores mais relevantes. Fazendo
assim, economizamos energia da rede enquanto mantemos um impacto reduzido sobre
a qualidade de monitoramento da aplicação. Publicamos essa otimização em [Costa &
Guedes 2013].

A quantidade de informações a ser transmitida por cada sensor é estabelecida de
acordo com uma codificação 2D DWT de 2 níveis sobre as imagens originais e com o
valor de SR do sensor. A Tabela 5.3 mapeia o valor de SR(s) à quantidade de informações
de cada imagem i a ser transmitida pelo sensor s. Para qualquer configuração de transmis-
são, uma versão de imagem que pode ser reproduzida será sempre recebida pelo sink (caso
pacotes não sejam perdidos), porém com redução na qualidade da imagem reconstruída.

Tabela 5.3: Valores de SR(s) e as subbandas DWT correspondentes.

SR(s) DR Subbandas DWT Dados

0 - - 0

1 - 4 7 LL(2) B(i)/16

5 - 6 6 -7 LL(2) e LH(2) B(i)/8

7 - 8 5 - 7 LL(2), LH(2) e HL(2) (B(i) ∗3)/16

9 - 10 4 - 7 LL(2), LH(2), HL(2) e HH(2) B(i)/4

11 - 12 3 - 7 LL(2), LH(2), HL(2), HH(2) e LH(1) B(i)/2

13 - 14 2 - 7 LL(2), LH(2), HL(2), HH(2), LH(1) e HL(1) (B(i) ∗3)/4

15 1 - 7 LL(2), LH(2), HL(2), HH(2), LH(1), HL(1) e HH(1) B(i)

Excetuando-se o valor atribuído aos sensores sem relevância para a aplicação (SR=0),
quando a câmera do sensor coleta apenas informações visuais sem importância para as
funções de monitoramento da aplicação, há sete diferentes configurações para os senso-
res. Para cada imagem capturada do ambiente monitorado o sensor s irá codificá-la através
de uma codificação 2D DWT de 2 níveis sempre que SR(s) > 0, o que resulta no mesmo
custo energético de codificação independentemente da relevância dos sensores. Após a
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codificação por DWT, os sensores verificam seu próprio valor de SR para selecionar as
informações que serão fragmentadas em pacotes e enviadas ao sink. As informações re-
manescentes que não forem selecionadas para transmissão devem ser descartadas.

A redução na quantidade de informações a ser transmitida pode resultar em economia
de energia em nós intermediários, potencialmente aumentando o tempo de vida da rede,
com uma pequena perda "controlada" da qualidade do monitoramento. Embora informa-
ções de baixa qualidade sejam recebidas de sensores menos relevantes, imagens de alta
qualidade ainda serão recebidas quando transmitidas de sensores mais relevantes, e esses
últimos sensores terão forte influência na qualidade global de monitoramento. Acredita-
mos que muitas aplicações podem suportar certa perda de qualidade caso o consumo de
energia seja reduzido, especialmente quando sensores são associados a um GR.

Como menos informações serão transmitidas por sensores com baixo SR, a aplicação
irá receber imagens desses sensores com perda de qualidade. Definimos que a otimiza-
ção proposta só poderá ser executada para sensores com TC=0. Como para TC=1 não é
tolerada a perda de informações, todas as subbandas DWT devem ser transmitidas nesse
caso, independente do valor de SR. Assim, consideramos nas verificações que os sensores
possuem TC=0 (tolerante a perdas e atrasos).

5.1.1 Resultados por análise matemática

Utilizando o modelo de consumo de energia proposto no Capítulo 3, podemos veri-
ficar se a solução proposta possui melhor desempenho que uma solução "tradicional" de
transmissão. Inicialmente, estimamos o consumo de energia esperado para sensores com
diferentes valores de SR, de acordo com o número de hops que os pacotes devem atraves-
sar (variando de 1 a 10).

Por simplicidade, consideramos o mesmo PER para cada enlace, assumindo duas dife-
rentes configurações de erros no modelo de Gilbert/Elliot: 5% (b = 0,9994 e g = 0,99998)
e 15% (b = 0,99987 e g = 0,99998).

A Figura 5.5 apresenta o consumo de energia para todo o caminho de transmissão,
considerando apenas um único sensor que assume diferentes valores de SR. Consideramos
também que a transmissão ocorre durante 60 minutos (T = 3600s) e f(s) = 0,4, resultando
na transmissão de T. f(s) imagens. Como comentário final, o número de hops do caminho
refere-se apenas aos nós intermediários.

A Figura 5.6 apresenta o consumo de energia para um PER de 15%, considerando o
mesmo cenário de teste.

Como esperado, o consumo de energia médio aumenta quando mais dados (subban-



5.1. OTIMIZAÇÃO 1: TRANSMISSÃO EFICIENTE DE ENERGIA 95

0 2 4 6 8 10
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Número de hops

C
on

su
m

o 
de

 e
ne

rg
ia

 (
J)

 

 
SR = 15
SR = 13−14
SR = 11−12
SR = 9−10
SR = 7−8
SR = 5−6
SR = 1−4

Figura 5.5: Estimativa teórica do consumo de energia de todo o caminho, para transmis-
sões eficientes de energia. O PER médio é 5%.
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Figura 5.6: Estimativa teórica do consumo de energia de todo o caminho, para transmis-
sões eficientes de energia. O PER médio é 15%.
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das DWT) são transmitidos na rede. O consumo de energia do caminho de transmissão
é uma função direta do numero de hops que pacotes devem atravessar, de acordo com
nosso modelo matemático, mas a diferença proporcional entre sensores com diferentes
SR mantêm-se a mesma no estado estacionário qualquer que seja o tamanho do caminho,
desde que as taxas de erro nos pacotes sejam a mesmas em todos os enlaces. Outra con-
clusão trivial é que o PER enfrentado pelos pacotes irá influir no consumo de energia, uma
vez que uma taxa de erros maior também aumenta o número médio de retransmissões de
pacotes.

A Figura 5.7 apresenta a reconstrução de imagens transmitidas por sensores com dife-
rentes relevâncias, juntamente com o PSNR calculado. Quanto menor for o SR do sensor,
menos subbandas DWT serão transmitidas e pior será a qualidade da imagem, porém a
imagem capturada sempre poderá ser reproduzida se pacotes não forem perdidos, mesmo
que em baixa qualidade.

(a) SR=13-14, PSNR 31,71 dB (b) SR=11-12, PSNR 29,26 dB (c) SR=9-10, PSNR 26,99 dB

(d) SR=7-8, PSNR 25,26 dB (e) SR=5-6, PSNR 23,71 dB (f) SR=1-4, PSNR 22,62 dB

Figura 5.7: Imagens reconstruídas com perdas.

Podemos também estimar o ganho em economia de energia da solução proposta em
comparação a um mecanismo de transmissão tradicional (transmissão de imagens em má-
xima qualidade). Consideramos os cenários de comunicação apresentados na Figura 5.2,
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onde 7 sensores com diferentes relevâncias de monitoramento irão transmitir imagens
para o sink. Se propriamente exploradas, as relevâncias de monitoramento daqueles sen-
sores podem resultar em economia de energia da rede, com pouca perda da qualidade
global de monitoramento da aplicação.

Em ambos os cenários considerados, a aplicação de monitoramento pretende coletar
informações visuais de araras azuis. Assim, sensores que podem ver regiões onde tais
araras são (historicamente) mais facilmente vistas recebem maior SR, sendo, portanto,
facilitada a definição de grupos de relevância por estabelecimento determinístico ou por
cálculo de regiões de relevância (Capítulo 4).

O consumo teórico de energia de toda a rede para os Cenários 1 e 2 foi estimado para
a transmissão de imagens durante 60 minutos por cada um dos 7 sensores, com f(s) = 0,4,
como apresentado na Figura 5.8. Para a otimização proposta, consideramos o consumo de
energia de uma DWT de dois níveis para cada imagem e um PER médio variando entre
2% e 20%. Já para a transmissão tradicional, consideramos a mesma configuração, porém
assumimos um consumo de energia de uma DWT de 1 nível para cada imagem, que é um
pouco menor que o consumo de uma codificação de 2 níveis. Assumimos esse consumo
energético porque é pouco provável a transmissão de imagens sem qualquer codifica-
ção, mesmo para mecanismos "tradicionais" de transmissão. Por fim, deve-se notar que
a mesma quantidade de sensores ativos é assumida para as validações com a transmissão
tradicional e com a otimização proposta, que é 7 para os Cenários 1 e 2. Como a trans-
missão dita tradicional não considera os valores de SR, os dois cenários de transmissão
considerados são exatamente iguais para verificações dessa solução.

A utilização da otimização proposta reduziu significativamente o consumo teórico de
energia na rede (maior que 200% para o Cenário 2), beneficiando consideravelmente a
transmissão de imagens em RSVSF. De fato, o consumo de energia estará diretamente
ligado à relevância de monitoramento dos sensores. Como no Cenário 2 temos em média
sensores com menores valores para SR, menos energia será consumida na rede. Contudo,
não podemos afirmar que obteremos menor qualidade de monitoramento nesse caso, uma
vez que as relevâncias de monitoramento dos sensores são calculadas de acordo com os
requisitos da aplicação e dos FoV dos sensores. O que podemos afirmar é que imagens
com alta qualidade serão transmitidas por sensores mais relevantes, e não faz muito sen-
tido a transmissão de imagens com alta qualidade por sensores pouco relevantes para
as funções de monitoramento da aplicação, como ocorre com o mecanismo tradicional
de transmissão assumido para as verificações. Em resumo, embora economia de energia
seja obtida quando a solução proposta é empregada, imagens com menor qualidade se-
rão recebidas pelo sink. Porém, como essas imagens são transmitidas por sensores menos
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Figura 5.8: Estimativa teórica do consumo de energia para transmissões eficientes de ener-
gia, para os Cenários 1 e 2.

relevantes, espera-se pouco impacto na qualidade global da aplicação.

5.1.2 Resultados por simulação

O mecanismo proposto para transmissão de subbandas DWT de acordo com a relevân-
cia de monitoramento dos sensores também pode ser validado por simulações. Utilizando
o simulador Castalia/OMNet++, verificamos o consumo de energia após 60 minutos de
transmissão e f(s)= 0,4 para duas situações distintas. Inicialmente, verificamos o con-
sumo de energia para transmissões a partir de sensores com diferentes valores para SR,
considerando transmissão por 10 hops. Cada nó intermediário foi posicionado determi-
nisticamente no ambiente a ser monitorado, sendo que nós vizinhos estão separados por
uma distância de 10m. Além disso, consideramos um ruído fixo de 11,2 dB para todos os
enlaces, resultando em um taxa de perda de pacotes média de 5% considerando a potência
de recepção, o valor de k e os parâmetros utilizados pelo simulador.

A Figura 5.9 apresenta o consumo de energia total do caminho para essa verificação
inicial.

Como esperado, o consumo de energia é maior para sensores com maior relevância
de monitoramento, uma vez que mais informações são transmitidas ao sink da rede. Con-
tudo, o padrão do consumo de energia é diferente quando comparado com os resultados
teóricos. Podemos perceber que o consumo de energia nos resultados obtidos por simu-
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Figura 5.9: Consumo de energia em um caminho formado por 10 nós intermediários, para
transmissões eficientes de energia.

lação para 10 hops e SR=15 (438J) é equivalente para a mesma situação na verificação
teórica (441J), porém o mesmo não é válido para os demais valores de SR. Por exemplo,
para a menor relevância (SR=1-4), o consumo para um caminho de transmissão composto
por 10 hops na verificação simulada é equivalente a 407J, porém o consumo teórico é de
32J. Isso se deve, entre outras coisas, ao fato da simulação ser mais abrangente no que se
refere às variáveis envolvidas na comunicação, além da presença de (pequenos) instantes
de idle listening mesmo com a adoção de um protocolo duty-cicle. Em outras palavras, o
consumo de energia real não está necessariamente ligado ao número de pacotes transmiti-
dos, mas sim à estrutura de operação da rede. Porém ressalta-se que ainda assim o modelo
de energia proposta no Capítulo 3 é útil como uma aproximação inicial.

A Figura 5.10 apresenta o consumo de energia para 60 minutos de transmissão consi-
derando os Cenários 1 e 2, em relação ao mecanismo tradicional de transmissão. Assumi-
mos f(s) = 0,4 e um PER médio de 5%.

Da mesma forma que ocorreu com a verificação teórica, a adoção da otimização pro-
posta permitiu uma significativa redução no consumo de energia. A economia para um
PER de 5% foi maior que 100J para a solução proposta no Cenário 1, sendo ainda maior
para o Cenário 2. Como ocorreu com a verificação anterior, o consumo total de energia
também foi maior para a simulação, sendo tal consumo mais próximo dos gastos ener-
géticos reais em ambientes físicos. Contudo, o ganho do mecanismo proposto sobre a
solução tradicional ainda foi significativo (maior que 20% para o Cenário 2), dependendo
das relevâncias de monitoramento dos sensores.
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Figura 5.10: Consumo de energia simulado para transmissões eficientes de energia, para
os Cenários 1 e 2.

Após as verificações realizadas, temos fortes indícios que a otimização proposta pode
trazer redução no consumo de energia em RSVSF, quando sensores são diferenciados por
suas relevâncias de monitoramento.

5.2 Otimização 2: Monitoramento eficiente de energia

Para muitas aplicações, a qualidade das RSVSF será uma função de quão bem uma
área de monitoramento é vista pelos sensores. Assim, quando sensores são associados a
grupos de relevância, a operação da rede pode ser otimizada de diversas formas, como
apresentado anteriormente. Baseado nos valores de SR de cada sensor, nós propomos
agora um mecanismo para monitoramento eficiente de energia para RSVSF. O número de
snapshots capturados e transmitidos por cada sensor é uma função do SR, onde sensores
mais relevantes transmitem mais snapshots que sensores menos relevantes, considerando
o mesmo período de monitoramento. Publicamos essa otimização em [Costa & Guedes
2012b].

A otimização proposta permite que seja reduzida a quantidade total de informações
que será transmitida pela rede, porém com potencial baixo impacto à qualidade de mo-
nitoramento uma vez que sensores mais relevantes para a aplicação continuam enviando
mais informações que sensores menos relevantes. E essa redução pode ser refletida direta-
mente no consumo de energia da rede, com potencial aumento do tempo de vida esperado.
Nesse contexto, além da redução do consumo de energia em nós intermediários, sensores
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que transmitem menos imagens por período de tempo também irão, em teoria, consumir
menos energia.

Podemos criar uma associação direta entre os valores de SR(s) e f(s). De fato, pode
haver um incontável número de mapeamentos diferentes, dependendo do projeto da rede
e dos requisitos de monitoramento da aplicação. A Tabela 5.4 apresenta o Mapeamento 1,
uma possibilidade de mapeamento que considera menos valores possíveis para a frequên-
cia de transmissão.

Tabela 5.4: Mapeamento 1 entre SR(s) e f(s).

SR(s) f(s)

0 0

1 - 4 0,1

5 - 10 0,2

11 - 14 0,5

15 1,0

Excetuando-se os sensores sem relevância (SR(s) = 0), que não devem transmitir in-
formações ao sink, existem quatro diferentes configurações para transmissão de imagens,
diretamente relacionadas aos grupos de relevância (baixa, média, alta e máxima relevân-
cia). Os sensores com maior SR(s) irão possuir maior f(s).

Definimos também o Mapeamento 2 para aumentar a diferenciação dos valores possí-
veis para a frequência de transmissão, como apresentado na Tabela 5.5.

Tabela 5.5: Mapeamento 2 entre SR(s) e f(s).

SR(s) f(s)

0 0

1 - 2 0,1

3 - 4 0,4

5 - 7 0,7

8 - 10 1,0

11 - 12 1,3

13 - 14 1,6

15 2,0
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A otimização proposta é de fato uma solução "simples" que pode reduzir o consumo
de energia da rede, diretamente beneficiando RSVSF. A redução da frequência de trans-
missão estará ligada diretamente à quantidade de informações transmitidas na rede, mas
deve-se notar que imagens com máxima qualidade estarão ainda sendo transmitidas no
mecanismo proposto. Assim, uma segunda otimização poderia ser ainda aplicada para
transmitir imagens codificadas por DWT, como apresentado na seção 5.1, resultando em
um novo nível de otimização. Nesse caso, contudo, os potenciais impactos e benefícios
da solução como um todo devem ser apropriadamente avaliados.

Como menos informações serão transmitidas por sensores com baixo SR, para deter-
minado período de tempo, a aplicação irá receber menos imagens desses sensores, porém
sem perda da qualidade das imagens. Assim, o valor de TC de cada sensor não irá inter-
ferir na operação dessa otimização, porém pode ser ainda considerado para guiar outras
otimizações em operação concorrente.

5.2.1 Resultados por análise matemática

A solução proposta nessa seção pode ser validada utilizando nosso modelo teórico de
consumo de energia. Consideramos a transmissão de imagens sem codificação a título de
consumo de energia, mas imagens codificadas com DWT também poderiam ser enviadas
sem prejuízo a operação da estratégia de monitoramento proposta.

No primeiro experimento, queremos estimar o consumo de energia médio para trans-
missões a partir de um único sensor, considerando um caminho de transmissão com um
número variável de hops. O sensor em questão irá assumir diferentes valores de SR, faci-
litando a estimativa do consumo de energia para diferentes frequências de transmissão.

A Figura 5.11 apresenta o consumo de energia para 60 minutos de transmissão, con-
siderando o Mapeamento 1. Nessa configuração, o sensor menos relevante ( f(s) = 0,1)
irá transmitir 360 snapshots, enquanto o sensor mais relevante ( f(s) = 1,0) irá transmitir
3600 snapshots para o mesmo período. Consideramos um PER fixo de 5% para todos os
enlaces.

Como esperado, o consumo de energia no caminho de transmissão aumenta quando
mais imagens são transmitidas durante um período de tempo. Embora esse resultado possa
nos dar a (errada) sensação que seria melhor a transmissão com baixa frequência para to-
dos os sensores, tal configuração poderia prejudicar a qualidade de monitoramento da
aplicação. De fato, quando consideramos a relevância de monitoramento dos sensores,
atingi-se uma configuração otimizada em relação às frequências de transmissão, aten-
dendo os requisitos de monitoramento da aplicação com economia de energia da rede.
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Figura 5.11: Estimativa teórica do consumo de energia para todo o caminho de transmis-
são, considerando o Mapeamento 1.

A Figura 5.12 apresenta apenas o consumo do sensor fonte de acordo com o Mapea-
mento 1, considerando a transmissão de pacotes de dados por 60 minutos e recepção de
mensagens ACK. Já a Figura 5.13 apresenta o consumo de energia de todo o caminho de
transmissão, assumindo agora o Mapeamento 2 e os mesmos parâmetros da verificação
da Figura 5.11.

Como definido em nosso modelo de energia, o consumo energético da transmissão
total estará relacionado com a frequência de transmissão e o número de hops do caminho.
Como no Mapeamento 2 há um aumento da frequência de transmissão, podemos esperar
um aumento do consumo de energia, como apresentado na Figura 5.13.

Após a verificação do consumo de energia para sensores individuais, avaliamos o
consumo médio teórico para transmissões nos Cenários 1 e 2. A Figura 5.14 apresenta
o consumo de energia para aquele cenário, considerando uma transmissão durante 60
minutos e o Mapeamento 1. Para a solução de transmissão "tradicional", assumimos que
todos os sensores s possuem f(s) = 1,0.

A otimização proposta reduz consideravelmente o consumo de energia da rede, quando
comparado com a solução tradicional onde todos os sensores transmitem imagens na
mesma frequência. De fato, como as relevâncias de monitoramento são calculadas de
acordo com os requisitos da aplicação, pouco impacto à qualidade é esperado quando o
mecanismo proposto for utilizado.
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Figura 5.12: Estimativa teórica do consumo de energia apenas do sensor fonte, para o
Mapeamento 1.
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Figura 5.13: Estimativa teórica do consumo de energia para todo o caminho de transmis-
são, considerando o Mapeamento 2.
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Figura 5.14: Estimativa teórica do consumo de energia para um monitoramento eficiente
de energia no Mapeamento 1, para os Cenários 1 e 2.

A Figura 5.15 apresenta a mesma verificação, porém considerando o Mapeamento 2.
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Figura 5.15: Estimativa teórica do consumo de energia para um monitoramento eficiente
de energia no Mapeamento 2, para os Cenários 1 e 2.

Pode-se notar nesse último resultado o mesmo padrão de consumo de energia, com a
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diferença apenas no total de energia consumida.
A utilização do PSNR é inútil para avaliar a qualidade das transmissões, uma vez que

as imagens estão sendo transmitidas com máxima qualidade nos experimentos realizados
(variando apenas o f(s)). Uma forma de mensurar teoricamente a perda de qualidade da
solução proposta em relação à transmissão tradicional é considerar o MOS (Mean Opinion

Score) calculado a partir da percepção de diferentes usuários em relação aos dados visuais
recebidos pelo sink. No Capítulo 6 apresentamos uma proposta para tal avaliação, o QoV
(Quality of Viewing).

Na Figura 5.16 consideramos diferentes frequências de transmissão para a solução
tradicional, mantendo a otimização proposta com o Mapeamento 1.
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Figura 5.16: Ganho teórico sobre o mecanismo de transmissão tradicional, para diferentes
frequências e Mapeamento 1.

O ganho sobre a solução de transmissão tradicional depende da frequência de trans-
missão considerada. Na figura 5.16, considerando a solução tradicional, todos os senso-
res terão a mesma frequência de transmissão, assumindo quatro diferentes configurações
( f(s) = 0,1, f(s) = 0,2, f(s) = 0,5 e f(s) = 1,0, para todo s = 1, ...,S). Definimos também
um PER de 5% para todos os enlaces e 60 minutos de transmissão. Na Figura 5.16, "Cen
1" refere-se a utilização da otimização proposta no Cenário 1, enquanto "Cen 2" refere-se
ao Cenário 2.

Um mecanismo de transmissão tradicional só seria mais eficiente que a otimização
proposta se todos os sensores transmitissem a uma baixa frequência, o que seria preju-
dicial à qualidade de monitoramento da aplicação. Uma conclusão semelhante pode ser
obtida considerando o Mapeamento 2, como apresentado na Figura 5.17.
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Figura 5.17: Ganho teórico sobre o mecanismo de transmissão tradicional, para diferentes
frequências e Mapeamento 2.

5.2.2 Resultados por simulação

Utilizando o ambiente de simulação já definido e com os mesmos parâmetros conside-
rados na subseção 5.1.2, realizamos verificações por simulação para reforçar a validação
da otimização proposta. Na primeira verificação, desejamos medir o consumo de energia
para transmissões a partir de um único sensor, considerando diferentes configurações de
SR e número de nós intermediários. A Figura 5.18 apresenta o resultado dessa verificação,
para o Mapeamento 1 e 60 minutos de transmissão. Note que consideramos caminhos de
transmissão com diferentes números de nós intermediários.

Como esperado, o consumo de energia da rede é influenciado pela relevância de mo-
nitoramento dos sensores, uma vez que os valores de SR estão mapeados em diferentes
frequências de transmissão. Nesse contexto, sensores mais relevantes irão transmitir mais
informações e, portanto, irão consumir mais energia da rede. Deve-se notar que a dife-
rença do consumo de energia entre sensores com diferentes valores de SR é menor nos
resultados simulados quando comparado com as estimativas teóricas, assim como ocorreu
nas verificações para transmissões eficientes de energia. Assim, uma frequência de trans-
missão duas vezes maior não dobra o consumo de energia. Como já mencionado, isso se
deve, entre outros fatores, a natureza da operação do simulador, que considera variáveis
não incluídas em nosso modelo teórico para o consumo de energia. De fato, o consumo de
energia está diretamente ligado ao tempo que o rádio está ligado, e não necessariamente à
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Figura 5.18: Consumo de energia simulado para o Mapeamento 1, considerando um mo-
nitoramento eficiente de energia.

quantidade de informações transmitidas. Como energia é consumida quando o rádio está
ligado e ocioso (idle listening), a transmissão de mais pacote pode alterar a proporção de
tempo ocioso efetivo, porém tal característica é difícil de modelar em uma formulação
matemática.

Também consideramos o consumo de energia para o Mapeamento 2, como apresen-
tado na Figura 5.19.
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Figura 5.19: Consumo de energia simulado para o Mapeamento 2, considerando um mo-
nitoramento eficiente de energia.

O consumo de energia em ambientes mais realísticos também pode ser mensurado, as-
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sumindo comunicações nos Cenários 1 e 2. A Figura 5.20 apresenta o consumo de energia
para os dois cenários, considerando o Mapeamento 1. Assumimos nesse experimento um
PER fixo de 5% e T = 3600s.
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Figura 5.20: Consumo de energia simulado para um monitoramento eficiente de energia,
para os Cenários 1 e 2.

Espera-se que a utilização da otimização proposta reduza o consumo de energia da
rede, o que pode aumentar o tempo de vida da mesma. Na Figura 5.20 a economia de ener-
gia superou 30% para o Cenário 2, o que é bastante significativo. A redução do consumo
energético estará ligada ao mapeamento entre SR(s) e f(s), porém menores frequências
de transmissão para sensores menos relevantes podem diminuir a qualidade de monito-
ramento da aplicação. De fato, a definição do mapeamento deve considerar os requisitos
das aplicações em termos de monitoramento, a redução esperada no consumo de energia
e a perda de qualidade tolerada.

Como última análise, consideramos diferentes frequências de transmissão para a so-
lução tradicional, mantendo a otimização proposta com o Mapeamento 1. Essa análise é
semelhante à apresentada na Figura 5.16, onde são consideradas quatro diferentes confi-
gurações ( f(s) = 0,1, f(s) = 0,2, f(s) = 0,5 e f(s) = 1,0, para todo s = 1, ...,S) para a solução
de transmissão tradicional. Para o experimento simulado, cujos resultados são apresenta-
dos na Figura 5.21, também assumimos um PER de 5% para todos os enlaces e 60 minutos
de transmissão.

Mais uma vez, podemos notar diferenças no consumo de energia teórico e simulado.
Apesar disso, podemos perceber que há ganhos da otimização proposta sobre o meca-
nismo de transmissão tradicional em ambos os casos.
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Figura 5.21: Consumo de energia simulado para os Cenários 1 e 2, considerando o Mape-
amento 1 e diferentes frequências de transmissão para o mecanismo tradicional.

5.3 Otimização 3: Encaminhamento ciente de energia

Imagens capturadas por sensores equipados com câmera serão codificadas, empaco-
tadas e transmitidas ao sink da rede através de um ou mais nós intermediários conectados
por enlaces ad hoc. Como o encaminhamento de pacotes para o próximo hop (packet re-

laying) consome energia de nós intermediários, a quantidade total de informações trans-
mitidas pela rede estará diretamente ligada ao consumo de energia e ao tempo de vida da
rede.

As otimizações apresentadas nas seções 5.1 e 5.2 propõem transmissão mais eficiente
para economizar energia dos sensores e da rede. Naquelas otimizações, contudo, as mo-
dificações propostas são válidas apenas nos sensores fontes, com influência direta na taxa
de transmissão. De forma diferente, podemos reduzir a quantidade de pacotes transmiti-
dos pela rede modificando a operação de nós intermediários, que irão decidir se pacotes
podem ser encaminhados para o próximo hop de acordo com sua prioridade. Além de
economizar energia do caminho de transmissão, tal estratégia seria especialmente bené-
fica para redes com caminhos entrelaçados (braided paths) [Chen et al. 2002], onde um
nó intermediário pode processar pacotes oriundos de mais de um sensor transmissor.

Em [Lecuire et al. 2007] é proposto um mecanismo de encaminhamento de pacotes
em que nós intermediários em RSVSF decidem se um pacote deve ser direcionado para o
próximo hop de acordo com sua energia residual e com a prioridade dos pacotes. A prio-
ridade dos pacotes é definida de acordo com a relevância das subbandas produzidas pela
codificação 2D DWT. Cada prioridade estará associada a um limiar de energia (energy
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threshold), onde apenas pacotes mais prioritários são encaminhados quando o nível de
energia residual do nó em questão estiver baixo. Assim, economiza-se energia da rede
potencialmente prolongando seu tempo de vida, com perda gradativa de qualidade das
imagens ao longo do tempo.

A perda de qualidade de todas as imagens transmitidas em detrimento de economia
de energia é, de fato, uma boa estratégia de otimização, porém prejudica igualmente to-
dos os sensores. Contudo, sensores diferentes podem ter diferentes relevâncias de moni-
toramento para a aplicação e, portanto, as imagens transmitidas irão possuir diferentes
tolerâncias para perda de qualidade. Assim, utilizando nosso conceito de relevância de
monitoramento, propomos uma otimização na forma como pacotes são encaminhados por
nós intermediários. Da mesma maneira que em [Lecuire et al. 2007], limiares de energia
serão mapeados em prioridades de pacotes, porém iremos definir a prioridade dos pacotes
com base nos valores de SR e DR. A idéia é que a qualidade das imagens transmitidas por
sensores menos relevantes seja prejudicada ao longo do tempo em detrimento às imagens
provenientes de sensores mais relevantes para a aplicação. Publicamos essa otimização
em [Costa et al. 2012b].

A otimização proposta é definida para operar de dois modos distintos. No primeiro
modo de operação, apenas o SR contido em cada pacote será considerado para definir
a relevância do pacote. Quando um pacote possuir relevância menor que a mínima que
pode ser encaminhada considerando o nível residual de energia atual (e) e os limiares de
energia pré-definidos, o pacote será simplesmente descartado. No segundo modo, o DR
também é considerado, uma vez que pretende-se preservar as subbandas mais relevantes
para permitir sempre a reconstrução de imagens mesmo em baixa qualidade. Nesse úl-
timo caso, embora a economia de energia seja levemente menor, a aplicação irá receber
imagens de todos os sensores ativos. Para ambos os casos, a otimização será empregada
apenas para TC=0.

Em redes de sensores sem fio, pacotes recebidos por nós intermediários e que não
estejam corrompidos são inseridos em uma fila FIFO (First In, First Out) para serem
processados. Os pacotes são então encaminhados para o próximo hop do caminho de
acordo com as especificações do protocolo MAC e do protocolo de roteamento adotados.
Consideramos uma estratégia simples de encaminhamento onde o endereço de destino
é utilizado para indicar, indiretamente, o próximo hop [Akyildiz et al. 2007, Almalkawi
et al. 2010].

Definimos três diferentes limiares de energia, e1, e2 e e3, cada um indicando um
percentual de energia. Cada limiar será associado a um ou mais grupos de relevância.
Assumimos que inicialmente todos os nós possuem máxima energia (e = 1) e que nós
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intermediários ficam inoperantes quando estão sem energia (e = 0). Assim, temos que
0≤ e3 ≤ e2 ≤ e1 ≤ 1.

Antes de o pacote ser encaminhado para o próximo hop do seu caminho de transmis-
são, o nó intermediário que recebeu esse pacote verifica o valor da sua energia residual
para decidir se o pacote deve ser encaminhado para o próximo hop ou descartado. A pri-
meira estratégia considera apenas o valor de SR, como apresentado na Tabela 5.6. Quando
e estiver abaixo de um dos limiares de energia definidos, apenas um conjunto de pacotes
pode ser encaminhado.

Tabela 5.6: Mapeamento entre os limiares de energia e grupos de relevância.

Nível de energia SR Pacotes que devem ser encaminhados

e≥ e1 1 - 15 Todos os pacotes

e2 ≤ e < e1 5 - 15 Pacotes com Média, Alta e Máxima relevância

e3 ≤ e < e2 11 - 15 Pacotes com Alta e Máxima relevância

e < e3 15 Pacotes com Máxima relevância

Quando e > e1, todos os pacotes recebidos serão encaminhados para o próximo hop

do caminho correspondente. Como energia será consumida ao longo do tempo, pacotes
menos relevantes serão os primeiros a serem descartados, seguidos por pacotes de maior
relevância. Contudo, pacotes das fontes mais relevantes (SR=15) serão sempre recebidos
pelo sink com máxima qualidade (quando não há outras razões para perda de pacotes).
Tal abordagem reduz o consumo de energia da rede, porém preserva de uma forma mais
efetiva a qualidade da aplicação, quando comparado à [Lecuire et al. 2007].

De fato, há diferentes maneiras de atribuir os valores de e1, e2 e e3 aos nós inter-
mediários. Além do estabelecimento determinístico antes da implantação e/ou início da
operação da rede, o protocolo GRAP pode ser adaptado para informar esse valor pelo
caminho de volta (down stream) ao sensor requisitante. De qualquer forma, assumimos
inicialmente que esses limiares já estão configurados antes da utilização da otimização
proposta.

A Figura 5.22 apresenta graficamente dois exemplos de encaminhamento de pacotes
seguindo a otimização proposta considerando apenas o SR. Cada quadrado representa um
pacote de dados transmitido por uma fonte com SR representado pelo número contido
dentro do quadrado. A energia residual e os limiares de energia são indicados por uma
barra vertical graduada de 0 a 1.

Na Figura 5.22(a), temos a configuração e2 ≤ e < e1. Nessa configuração, pacotes
oriundos de uma fonte com SR < 5 não devem ser encaminhados para o próximo hop. Já
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Figura 5.22: Encaminhamento de pacotes baseado em SR e níveis de energia.

na Figura 5.22(b), com a configuração e3 ≤ e < e2, pacotes com SR < 11 não devem ser
encaminhados. Para ambos os casos, pacotes não encaminhados devem ser "silenciosa-
mente" descartados.

Nós intermediários que recebem pacotes de mais de um sensor são críticos para a
operação da rede, uma vez que se espera que esses nós possuam um maior consumo de
energia. Assim, nossa proposta é otimizar a operação apenas desses nós seguindo uma es-
tratégia open-loop, onde cada nó intermediário toma a decisão de encaminhar ou descar-
tar um pacote de acordo apenas com sua energia atual e os limiares de energia definidos.
Dessa forma, evitamos a transmissão de mensagens de feedback a cerca do estado atual
dos nós vizinhos, tornando a solução menos complexa.

Além de considerar o valor de SR contido nos pacotes, os nós intermediários podem
também utilizar o DR como critério de priorização dos pacotes. Definimos na otimização
proposta um modo alternativo de operação, que explora os valores de SR e DR para garan-
tir que todas as imagens sejam recebida pelo sink, mesmo que algumas estejam em baixa
qualidade. Nesse modo de operação, o valor de SR continua sendo utilizado para verificar
se um pacote pode ou não ser encaminhado para o próximo hop, utilizando o mesmo ma-
peamento descrito na Tabela 5.6. Contudo, caso o pacote seja selecionado para descarte
devido ao seu SR, os pacotes carregando dados da subbanda LL(2) (DR=7) devem ser
preservados e encaminhados ao próximo hop.

Considerando uma 2D DWT de 2 níveis, em média 6,25% de uma imagem irá compor
a subbanda LL(2). Assim, espera-se que o consumo de energia desse modo de operação
seja levemente superior ao consumo de energia de quando apenas o SR for considerado,
porém mais imagens (com diferentes relevâncias e qualidades) irão ser recebidas pelo
sink. Contudo, como a qualidade de monitoramento está fortemente ligada às relevâncias
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dos sensores, não podemos afirmar que a qualidade de monitoramento quando conside-
ramos SR e DR será significativamente melhor que quando consideramos apenas o SR,
uma vez que imagens de baixa qualidade recebidas de sensores pouco relevantes podem
ter pouquíssimo impacto à qualidade global da aplicação.

A Figura 5.23 apresenta graficamente dois exemplos de encaminhamento de pacotes
em um nó intermediário, para o segundo modo de operação da otimização proposta.
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Figura 5.23: Encaminhamento de pacotes baseado em SR-DR e níveis de energia.

Quando o DR também é considerado, os pacotes contendo dados da subbanda LL(2)

não são descartados, garantindo a reprodução da imagem com baixa qualidade no destino
final. Contudo, o consumo de energia será um pouco maior nesse caso. Nós iremos veri-
ficar o consumo de energia teórico e simulado para a otimização proposta, comparando
os resultados esperados para os dois modos de operação. De fato, nossa verificação estará
focada no consumo de energia da rede, e não nas diferenças de complexidade entre os
diferentes modos de operação.

5.3.1 Resultados por análise matemática

As verificações baseadas em nosso modelo de consumo de energia permitem estimar
quanto é gasto para transmissão de uma quantidade de informações sobre uma determi-
nada rede. Podemos também utilizar o modelo de forma diferente, verificando o tempo de
vida da rede para determinada configuração de transmissão. Agora, iremos utilizar o mo-
delo para verificar por quanto tempo (dias) a rede ficará ativa considerando uma energia
inicial, eo, para todos os nós.

Nosso modelo de energia define o consumo de energia para um caminho p, E(p).
Podemos adaptar o modelo para verificar o consumo de energia em um nó n qualquer.
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Considerando que esse nó faz parte de mais de um caminho de transmissão, o número
de pacotes a serem encaminhados por esse nó estará ligado ao número de sensores que
transmitem por ele. Se definirmos esse número de sensores como S(n), 1 ≤ S(n) ≤ S, en-
contramos a equação definida por 5.1.

E(n) =

S(n)

∑
s=1

I(s)

∑
i
(Et(p,i,n)+Er(p,i,n)) (5.1)

Inicialmente, verificamos o tempo de vida médio do nó intermediário que recebe pa-
cotes de 5 sensores diferentes, nos Cenários 3 e 4. O nó em questão é o último de todos os
caminhos de transmissão, sendo que ele encaminha pacotes diretamente ao sink. Sendo
assim, esse nó é crítico para a operação da rede, indiretamente ditando o tempo de vida
da mesma. A Figura 5.24 apresenta o tempo de vida esperado para transmissões com f(s)
= 0,1 para todo s e um PER de 5% para todos os enlaces. Assumimos nessa verificação e1

= 0,7, e2 = 0,5 e e3 = 0,2.
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Figura 5.24: Tempo de vida teórico para e1 = 0,7, e2 = 0,5 e e3 = 0,2.

Na transmissão tradicional, o nó intermediário considerado irá encaminhar todos os
pacotes recebidos, não importando o valor da sua energia residual. Nesse caso, esse nó
terá um maior consumo de energia e, portanto, irá ficar inativo mais cedo. Por outro
lado, quando a solução proposta é utilizada, o nó considerado irá encaminhar pacotes
de acordo com os valores de SR e os limiares de energia. Sendo assim, em determinado
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momento, menos pacotes serão encaminhados resultando em economia de energia. De
fato, tal economia irá depender das configurações consideradas, onde diferentes valores
de SR terão impacto direto na operação da rede. Como o Cenário 4 possui sensores com
menores relevâncias para a aplicação, menos energia será consumida e espera-se que o nó
em questão fique ativo por mais tempo.

A Figura 5.25 apresenta uma segunda verificação do tempo de vida estimado do nó,
mas considerando agora e1 = 0,9, e2 = 0,7 e e3 = 0,5.
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Figura 5.25: Tempo de vida teórico para e1 = 0,9, e2 = 0,7 e e3 = 0,5.

O comportamento do nó intermediário é também fortemente influenciado pelos limi-
ares de energia. Na Figura 5.25, um valor maior para e1 indica que pacotes com SR < 5
serão descartados mais cedo, reduzindo o consumo de energia e aumentando o tempo de
vida do nó. Esse mesmo princípio é válido para e2 e e3, que também estão maiores para
essa segunda verificação. Contudo, embora menos energia seja consumida, o sink não irá
receber imagens de sensores menos relevantes por mais tempo, o que pode impactar a
qualidade global de monitoramento da aplicação.

Podemos verificar o consumo total de energia considerando também outras possibi-
lidades de transmissão, para um determinado período. Além da transmissão tradicional,
vamos considerar a otimização proposta baseada apenas no SR e também nos valores
de SR e DR. Adicionalmente, por motivos de comparação, iremos também considerar
um mecanismo semelhante ao apresentado em [Lecuire et al. 2007], onde apenas o DR
dos pacotes é utilizado pelo nó intermediário para selecionar os pacotes para encaminha-
mento. A Tabela 5.7 define a estratégia de seleção de pacote para essa estratégia baseada
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apenas em DR.

Tabela 5.7: Mapeamento entre os limiares de energia e valores de DR

Nível de energia DR

e≥ e1 1 - 7

e2 ≤ e < e1 4 - 7

e3 ≤ e < e2 4 - 7

e < e3 7

A Figura 5.26 apresenta o consumo de energia do mesmo nó intermediário após 6 dias
de transmissão, com f(s) = 0,1, um PER médio de 5% e e1 = 0,9, e2 = 0,7 e e3 = 0,5. O
cenário de comunicação considerado é indicado pelo número apresentado na abordagem
adotada, quando aplicável. Para a transmissão "tradicional" e aquela baseada apenas em
DR, considera-se a mesma topologia e o mesmo nó intermediário dos Cenários 3 e 4.
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Figura 5.26: Consumo de energia teórico após 6 dias de transmissão e e1 = 0,9, e2 = 0,7 e
e3 = 0,5.

Como esperado, o consumo de energia da transmissão tradicional é o mais alto. A
otimização proposta considerando apenas o SR consegue uma economia significativa de
energia, sobretudo no Cenário 4 (SR 4). Quando o valor de DR é considerado juntamente
com o SR, a economia de energia é um pouco menor (SR-DR 3 para o Cenário 3 e SR-DR
4 para o Cenário 4), devido a transmissão de pacotes com a subbanda LL(2) provenien-
tes de sensores menos relevantes. Por fim, a configuração de transmissão considerando
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apenas o DR apresenta o menor consumo de energia teórico. Contudo, deve-se notar que
durante os 6 dias de transmissão, e > e3 para os esquemas de transmissão SR 4, SR-DR
4 e DR. Além disso, para esse último caso, deve-se lembrar que todas as imagens perdem
qualidade igualmente ao longo do tempo, não havendo diferenciação entre relevância
de monitoramento. Para aplicações de monitoramento, a perda na qualidade de imagens
transmitidas por sensores altamente relevantes pode ser bastante prejudicial à qualidade
da aplicação.

Em teoria, a otimização proposta irá reduzir o consumo de energia do nó que recebe
pacotes de mais de um sensor, potencialmente prolongando o tempo de vida desse nó.
Contudo, irá ocorrer alguma perda de qualidade de monitoramento, porém imagens trans-
mitidas por sensores mais relevantes serão sempre preservadas. A Figura 5.27 apresenta
uma estimativa visual da perda de qualidade das imagens, considerando uma transmissão
proveniente de dois sensores (SR(1)=15, SR(2)=1).
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Figura 5.27: Representação da perda de qualidade em função da energia residual.

Na transmissão tradicional, imagens de máxima qualidade são sempre recebidas pelo
sink. Para a transmissão baseada apenas em DR [Lecuire et al. 2007], a qualidade das ima-
gens cai igualmente para a transmissão de todos os sensores, de acordo com a diminuição
do nível de energia do nó. De forma diferente, para a otimização proposta, a alternativa
baseada apenas em SR entrega imagens de máxima qualidade do sensor 1 (SR(1)=15)
para o próximo hop, porém descarta prematuramente imagens transmitidas do sensor 2
(SR(2)=1). Por outro lado, a abordagem baseada em SR e DR entrega imagens de má-
xima qualidade do sensor 1 e garante imagens de baixa qualidade para o sensor 2. Nesse
contexto, e considerando a necessidade por alta qualidade para o sensor 1 (altamente rele-
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vante nesse experimento), a otimização proposta baseada em SR e DR apresenta-se como
uma alternativa viável e potencialmente vantajosa. E tal conclusão pode ser estendida para
RSVSF em geral, quando sensores possuem diferentes relevâncias de monitoramento.

5.3.2 Resultados por simulação

O desempenho da otimização proposta também foi mensurado por simulação. Para
isso, alteramos a forma como pacotes são encaminhados pelos nós intermediários, adi-
cionando a otimização proposta (baseando-se em SR e SR-DR) às funcionalidades do
simulador.

Inicialmente, verificamos o consumo de energia para a otimização proposta nos Cená-
rios 3 e 4, comparando com o consumo de energia esperado para a transmissão tradicional.
A verificação foi realizada considerando períodos de 12 horas (0,5 dia), por simplificação.
A Figura 5.28 apresenta o gasto energético em função do tempo de um nó intermediário
que recebe pacotes de cinco sensores diferentes, assumindo f(s) = 0,1 e e1 = 0,7, e2 = 0,5
e e3 = 0,2. Nessa verificação inicial, apenas a otimização baseada unicamente no SR foi
considerada.
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Figura 5.28: Consumo de energia simulado para e1 = 0,7, e2 = 0,5 e e3 = 0,2.

Como esperado, a transmissão tradicional apresenta o maior consumo de energia, uma
vez que pacotes são sempre encaminhados para o próximo hop independente do estado
energético do nó. Quando a otimização proposta é empregada, contudo, menos energia é
consumida desse nó, levando-nos a crer que esse nó permanecerá ativo por mais tempo.
De fato, a economia de energia chegou a 40% para o Cenário 4, após 6 dias de transmissão.
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Para esse cenário, o consumo de energia é menor devido as relevâncias de monitoramento
consideradas para os sensores, apresentando menos sensores relevantes quando compa-
rado ao Cenário 3. É interessante notar que até próximo ao segundo dia de transmissão as
três soluções verificadas possuem o mesmo consumo energético, uma vez que e > e1.

A partir do gráfico da Figura 5.28, podemos verificar, pelo padrão de consumo das
soluções verificadas, que a otimização proposta ganharia um dia a mais de operação em
relação à transmissão tradicional, para o Cenário 3. Já para o Cenário 4, seriam dois dias
adicionais de operação. Esse resultado é bem inferior que a estimativa teórica apresentada
na Figura 5.24, porém ainda aponta a otimização proposta como benéfica para RSVSF.
Deve-se notar que o tempo de vida para a transmissão tradicional também é menor para o
resultado simulado, onde o nó considerado permaneceria ativo por pouco mais de 6 dias
para a topologia de rede, energia inicial e f(s) considerados.

A Figura 5.29 apresenta novamente o consumo de energia em função do tempo, porém
assumindo agora f(s) = 0,1 e e1 = 0,9, e2 = 0,7 e e3 = 0,5.
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Figura 5.29: Consumo de energia simulado para e1 = 0,9, e2 = 0,7 e e3 = 0,5.

Para limiares de energia maiores, pacotes menos relevantes serão descartados mais
prematuramente, resultando em maior economia de energia. Para o Cenário 4, a econo-
mia de energia chegou a 50% após 6 dias de transmissão, alcançando resultados melhores
que o experimento da Figura 5.28. Contudo, como já explicitado na verificação teórica,
a aplicação irá mais prematuramente perder imagens de sensores menos relevantes, em-
bora tal situação possa ter pouco impacto à qualidade de monitoramento dependendo dos
requisitos da aplicação.

O consumo de energia para a otimização baseada em SR-DR também foi verificado,
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considerando 6 dias de transmissões com f(s) = 0,1. Por motivos de comparação, também
verificamos o consumo de energia para uma transmissão considerando a priorização de
pacotes apenas por DR, utilizando para tanto as definições apresentadas na Tabela 5.7. A
Figura 5.30 apresenta esses resultados.
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Figura 5.30: Consumo de energia simulado após 6 dias de transmissão e e1 = 0,9, e2 = 0,7
e e3 = 0,5.

No experimento realizado, a transmissão para o Cenário 4 apresenta o menor consumo
de energia. Além disso, a simulação também mostrou que a transmissão considerando SR-
DR consome um pouco mais de energia que a transmissão assumindo apenas o SR, para
o mesmo cenário de transmissão, porém possui uma qualidade global de monitoramento
um pouco melhor. O que foi interessante notar nessa verificação é que, diferentemente dos
resultados teóricos apresentados na Figura 5.26, a solução baseada apenas em DR não foi
a mais econômica em termos de energia do nó considerado, além de não apresentar uma
boa qualidade de monitoramento uma vez que descarta também pacotes de sensores mais
relevantes. Essa diferença pode ser resultante da forma como pacotes são processados em
nós intermediários, uma vez que a solução baseada apenas em DR descarta igualmente
pacotes de todas as fontes.

Reforçando nossa conclusão anterior, a otimização proposta baseada em SR-DR pos-
sui o melhor desempenho em termos de consumo de energia e qualidade. Contudo, tal
conclusão ainda precisa ser reforçada por verificações numéricas de qualidade, o que não
é uma tarefa simples. Conceitos como o QoV (Capítulo 6) poderão ser utilizados no futuro
como uma ferramenta matemática para tal verificação, embora a avaliação da qualidade
continue ainda parcialmente subjetiva.
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5.4 Otimização 4: Roteamento orientado ao tempo

Pacotes transmitidos em redes de sensores sem fio terão uma latência de transmissão
que estará tipicamente relacionada a diversas características da operação dessas redes.
Entre as características que influem na latência de transmissão podemos citar o processa-
mento em nós intermediários, o tempo de propagação do sinal pelo ambiente e os meca-
nismos de contenção e acesso ao meio. Quando consideramos que redes de sensores sem
fio terão restrição de energia na maior parte dos casos, a operação de protocolos duty-

cycle que "adormecem" os nós para economizar energia também irá impactar na latência
de transmissão, tornando complexa a transmissão de dados sensíveis ao atraso nesses ce-
nários de comunicação.

Para algumas aplicações, a latência de transmissão terá impacto direto na qualidade
de monitoramento. Transmissão de pacotes em tempo real pode ser necessária para di-
versos tipos de monitoramento, principalmente quando for necessário responder a deter-
minado evento. Contudo, a rede de sensores poderá ser incapaz de suportar transmissões
em tempo real, sobretudo quando sensores equipados com câmeras transmitem dados vi-
suais do ambiente monitorado. Como, em muitos casos, transmissões com restrições de
atraso não poderão ser garantidas para todos os sensores, uma solução é tentar garantir
tais transmissões apenas para os sensores mais relevantes para a aplicação.

A relevância de monitoramento dos sensores em RSVSF pode ser explorada para pos-
sibilitar transmissões com baixo atraso apenas para os sensores mais relevantes, garan-
tindo alta qualidade de monitoramento ao mesmo tempo em que reduz o impacto so-
bre a rede. Baseado em nosso conceito de relevância de monitoramento, propomos uma
otimização na maneira como nós intermediários encaminham pacotes para o próximo
hop. Pacotes originados de sensores mais relevantes serão encaminhados por caminhos
de transmissão com menor atraso médio, enquanto pacotes menos relevantes seguem por
rotas mais "lentas".

A otimização proposta pretende garantir que pacotes mais relevantes sejam transmi-
tidos com menor atraso médio, que potencialmente chegarão antes ao sink que pacotes
menos relevantes. Esse objetivo inicial é complementado pela redução no consumo de
energia sobre rotas mais rápidas, tornando-as ativas por mais tempo. Como apenas pa-
cotes mais relevantes serão encaminhados por rotas com menor atraso, esses caminhos
de transmissão irão consumir menos energia, o que nos leva a crer que a capacidade da
rede em atender transmissões em tempo real de sensores mais relevantes também será
alargada. Publicamos essa otimização em [Costa et al. 2010].

Em redes de sensores sem fio, caminhos de transmissão podem estar entrelaçados,
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permitindo a existência de nós que pertençam a mais de uma rota e, portanto, recebam
pacotes de mais de uma fonte [Chen et al. 2002]. Quando tais nós recebem pacotes para
serem encaminhados, mais de uma rota pode estar disponível para o sink. De fato, ca-
racterísticas como interferência e colisões podem variar ao longo do tempo, sendo difícil
prever o atraso de transmissão de um pacote particular. Contudo, simplificamos a estima-
tiva numérica do atraso de transmissão considerando apenas o caso médio e a equação
3.27, onde a latência aumenta quando há mais nós intermediários no caminho de trans-
missão.

De fato, fazemos três suposições básicas que diretamente embasam a otimização pro-
posta, estando essas suposições fundamentadas em nossos modelos matemáticos. A pri-
meira suposição é que rotas menores (compostas por menos nós) possuem um menor
atraso fim a fim médio. A segunda suposição é que a redução na quantidade de pacotes
a serem transmitidos por um caminho também reduz a latência da comunicação. E, por
fim, supomos que economia de energia é obtida quando menos pacotes atravessam um
caminho de transmissão. Essas suposições serão verificadas durante as simulações.

Considerando que as rotas de transmissão já estão criadas e que cada sensor já foi as-
sociado a um grupo de relevância, pacotes contendo imagens codificadas irão ser transmi-
tidos pela rede e eventualmente irão ser recebidos por nós intermediários que pertencem
a mais de um caminho de transmissão. Tais nós podem conhecer as rotas de transmis-
são até o sink e o custo em termos de atraso de cada rota. De fato, alguns protocolos de
roteamento podem fornecer informações sobre o número de hops de cada caminho [Shu
et al. 2007], sendo apenas essa informação considerada nesse trabalho para a definição
dos custos de cada rota.

Um nó que pertence a mais de um caminho de transmissão e que recebe pacotes de
mais de um sensor diferente irá encaminhar pacotes de acordo com o SR contido no PP de
cada pacote. A decisão de encaminhamento irá depender do número de rotas disponíveis
a partir do nó considerado, como definido na Tabela 5.8. Como calculamos o tamanho
das rotas pelo número de hops, se p1 > p2 então L(p1) > L(p2). Deve-se ressaltar que essa
otimização ignora o valor de TC contido nos pacotes, uma vez que mesmo pacotes origi-
nados de fontes com TC=1 serão descartados caso essas fontes possuam baixa relevância
para a aplicação.

Sensores visuais ativos podem pertencer a quatro diferentes grupos de relevância, uma
vez que sensores irrelevantes não devem transmitir dados. Assim, baseado no valor do SR
em cada pacote e nas rotas disponíveis, o nó intermediário que executar a otimização
proposta irá encaminhar os pacotes pela rota apropriada. Dessa forma, nós diferentes po-
dem ter comportamentos diferentes de acordo com as rotas disponíveis. Dados escalares
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Tabela 5.8: Encaminhamento de pacotes baseado em SR.

Rota Grupo de relevância

2 rotas disponíveis (p1 < p2)

p1 Máxima e alta relevância

p2 Média e baixa relevância

3 rotas disponíveis (p1 < p2 < p3)

p1 Máxima relevância

p2 Alta relevância

p3 Média e baixa relevância

4 rotas disponíveis (p1 < p2 < p3 < p4)

p1 Máxima relevância

p2 Alta relevância

p3 Média relevância

p4 Baixa relevância

5 ou mais rotas disponíveis (p1 < p2 < p3 < p4 < p(4+i))

p1 Máxima relevância

p2 Alta relevância

p3 Média relevância

p4 Baixa relevância

p(4+i) Rotas de redundância ou balanceamento

transmitidos na rede podem ser processados com diferentes relevâncias, de acordo com os
requisitos da aplicação. Na Tabela 5.8, as rotas de "redundância ou balanceamento" serão
utilizadas para repor rotas que se tornem inativas devido ao consumo de energia ou para
balanceamento de carga, porém tal utilização está fora do escopo da otimização proposta.
Contudo, mecanismos adicionais de balanceamento de carga podem ser adicionados em
trabalhos futuros na tentativa de aumentar o desempenho da otimização proposta.

5.4.1 Resultados por análise matemática

A otimização proposta pretende garantir transmissão em tempo real apenas para pa-
cotes mais relevantes para a aplicação, diminuindo assim o atraso médio na transmissão
desses pacotes e garantindo que rotas com menor atraso fiquem ativas por mais tempo.
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De fato, uma verificação matemática de atraso é bastante difícil uma vez que há inúmeras
variáveis relacionadas à latência de transmissão que não estão incluídas em nosso mo-
delo, devido à alta complexidade. Assim, as verificações de atraso serão realizadas por
simulação, como descrito na subseção 5.4.2.

As rotas com menor atraso irão consumir menos energia quando a otimização proposta
for utilizada. Utilizamos nosso modelo matemático para estimar o consumo de energia
considerando uma transmissão "tradicional" e a otimização sobre o Cenário 5 e o Cenário
6. Na transmissão tradicional todos os pacotes serão encaminhados pela rota com menor
atraso, até que esta se torne inativa. Por outro lado, segundo as definições na Tabela 5.8,
apenas pacotes com SR=15 serão encaminhados pela rota mais rápida, quando a otimiza-
ção proposta for aplicada.

A Figura 5.31 apresenta o consumo de energia médio sobre a rota mais rápida, que
é composta por apenas 1 hop entre o nó que implementa a otimização e o sink da rede.
Consideramos o PER médio de 5% para todos os links e f(s) = 0,1 para todos os sensores
fontes.
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Figura 5.31: Consumo de energia teórico sobre a rota com menor atraso fim a fim.

Como esperado, o consumo de energia sobre a rota com menor atraso será maior
quando mais pacotes forem transmitidos. O menor consumo ocorre no Cenário 6, uma
vez que há apenas um único sensor com SR=15. De maneira geral, podemos aumentar
o tempo de vida dessa rota encaminhando menos pacotes por ela, tornando a adoção da
otimização proposta potencialmente favorável.
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5.4.2 Resultados por simulação

Verificamos o desempenho da otimização proposta em termos de consumo de energia
e atraso fim a fim, através de simulações de um mecanismo de transmissão "tradicional" e
da otimização sobre os Cenário 5 e 6.

Inicialmente, verificamos o atraso fim a fim médio de um caminho de transmissão
com número variável de nós intermediários, visando validar nossa suposição inicial de
que rotas menores possuem menor atraso. Além disso, queremos verificar quais impactos
diferentes taxas de transmissão teriam no atraso fim a fim. Como o ambiente simulado é
mais próximo ao real que verificações matemáticas, a simulação realizada pode apresentar
resultados mais precisos em relação à eficácia da otimização proposta. A Figura 5.32
apresenta o atraso médio para diferentes taxas de transmissão ( f(s) = 0,1, f(s) = 0,3 e f(s)
= 0,5) e T = 21600s. Consideramos transmissões contínuas a partir de uma única fonte,
que está conectada ao sink por apenas um único caminho de transmissão.
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Figura 5.32: Atraso de transmissão fim a fim médio, para diferentes frequências de trans-
missão e rotas com diferentes tamanhos.

A primeira conclusão que podemos tirar desse gráfico é que quando há mais hops

no caminho de transmissão, potencialmente maior será o atraso fim a fim. Dessa forma,
atribuir pesos diferentes a diferentes rotas baseado no número de hops é uma abordagem
simples, porém condizente com comunicações mais realistas. Deve-se notar, contudo,
que o atraso observado depende de inúmeros fatores, como o mecanismo de acesso ao
meio e as configurações para as mudanças de estado dos nós (transmitindo, recebendo e
dormindo).
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Outra conclusão interessante do gráfico apresentado na Figura 5.32 é que a taxa de
transmissão adotada teve muito pouco impacto no atraso fim a fim médio. Entre as razões
relacionadas a isso podemos mencionar que uma maior taxa de transmissão irá potenci-
almente aumentar o número de colisões no meio e o atraso fim a fim, porém irá também
diminuir o tempo em que os nós ficarão inativos (dormindo), tendo assim um efeito con-
trário.
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Figura 5.33: Consumo de energia para diferentes taxas de transmissão.

Assim, podemos esperar em média que maiores taxas de transmissão terão pouco im-
pacto sobre o atraso fim a fim, quando protocolos MAC duty-cycle forem empregados.
Contudo, quando nós intermediários ficam inativos por menos tempo, mais energia é con-
sumida por eles, potencialmente reduzindo o tempo de vida do caminho. O gráfico da
Figura 5.33 apresenta o consumo de energia para o mesmo cenário de comunicação da
Figura 5.32.

Para maiores taxas de transmissão, mais energia foi consumida na rede. Essas verifi-
cações nos levam a crer que a redução no número de pacotes encaminhados pelas rotas
com menor atraso irá prolongar a capacidade da rede em fornecer transmissões sensíveis
ao tempo, quando são priorizados pacotes originados de sensores mais relevantes para as
funções de monitoramento da aplicação.

O segundo passo das verificações foi mensurar o consumo energético sobre a rota com
menor atraso nos Cenários 5 e 6. O objetivo foi verificar se há redução no consumo de
energia nessa rota quando a otimização proposta é empregada. A Figura 5.34 apresenta o
consumo de energia médio da rota com menor atraso, para um PER médio de 5% e f(s) =
0,1.
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Figura 5.34: Consumo de energia simulado sobre a rota com menor atraso fim a fim.

Quando a otimização proposta é empregada, menos pacotes são encaminhados pela
rota com menor atraso (3 nós intermediários), reduzindo o consumo de energia na mesma.
Para o Cenário 6, apenas uma fonte possui SR=15, e, portanto, apenas pacotes dessa fonte
serão encaminhados pela rota com menor atraso. Dessa forma, podemos esperar que essa
rota fique ativa por mais tempo, prolongando a capacidade da rede em transmitir pacotes
mais relevantes com menor atraso.

5.5 Otimização 5: Retransmissão seletiva

Quando sensores visuais estão transmitindo imagens capturadas do ambiente monito-
rado em RSVSF, pacotes podem ser corrompidos devido à natureza de transmissão nessas
redes. Pacotes corrompidos podem tornar-se um problema para redes de sensores visuais
sem fio, comprometendo a qualidade de monitoramento. De fato, a natureza de monitora-
mento nessas redes, onde tipicamente cada sensor visual possui uma orientação e um FoV
particular [Costa & Guedes 2010], implica constantemente numa ausência de redundân-
cia de monitoramento, uma característica diferente de redes de sensores escalares. Além
disso, certas partes de imagens codificadas, como subbandas LL(2) em imagens codifica-
das por DWT de 2 níveis, são altamente necessárias para a reconstrução das imagens no
destino. Nesse contexto, perdas de pacotes são potencialmente mais prejudiciais, comu-
mente demandando a utilização de algum mecanismo de recuperação de perdas, como a
retransmissão de pacotes.

Protocolos MAC como o IEEE 802.15.4 e o T-MAC retransmitem pacotes corrompi-
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dos, onde uma recepção correta de pacotes é usualmente confirmada (acknowledged) em
cada enlace entre nós intermediários. Como a retransmissão de pacotes consome energia
do nó retransmissor e do receptor, podemos estabelecer uma relação direta entre o con-
sumo de energia e a retransmissão de pacotes. Em outras palavras, quando a taxa de perda
de pacotes (PER) aumenta, espera-se um maior consumo de energia devido à retransmis-
são de pacotes, porém a qualidade das imagens recebidas não é afetada, sendo o prejuízo
na qualidade de monitoramento sentido apenas no atraso fim a fim. Enquanto tal operação
pode ser aceitável para redes de sensores escalares, algumas aplicações visuais podem to-
lerar perdas na qualidade das imagens desde que seja obtida economia de energia, abrindo
possibilidades para otimização.

Utilizando nosso conceito de relevância de monitoramento, podemos otimizar a ope-
ração da rede alterando a forma como pacotes corrompidos são retransmitidos, quando
TC=0 para os sensores considerados. Propomos que apenas pacotes originados de fontes
mais relevantes precisam ser retransmitidos sempre que forem corrompidos. Os demais
pacotes são retransmitidos de acordo com o valor de DR. Dessa maneira, o consumo de
energia na rede é reduzido quando a taxa de perda de pacotes aumenta, porém como pa-
cotes mais relevantes são preservados espera-se um pequeno impacto na qualidade de
monitoramento. Publicamos essa otimização inicialmente em [Costa & Guedes 2012a],
sendo posteriormente adaptada e publicada em [Costa et al. 2012d].

Por simplicidade, podemos assumir que todo pacote de dados que for transmitido será
positivamente reconhecido por uma mensagem ACK. Embora esse possa não ser o ce-
nário mais eficiente principalmente para transmissões em rajadas, essa suposição torna o
mecanismo proposto bastante genérico, facilitando a adoção em diferentes tecnologias de
comunicação. Nosso modelo teórico para o consumo de energia (Capítulo 3) é baseado em
reconhecimento individual de mensagens utilizando protocolos livres de contenção, sendo
diferente de cenários de comunicação utilizando protocolos baseados em contenção como
o T-MAC. Nas simulações descritas neste capítulo, emprega-se o T-MAC reconhecendo
mais de um pacote de dados com apenas uma mensagem ACK. A Figura 5.35 apresenta
um esquema de reconhecimento individual de mensagens salto a salto (hop-by-hop), se-
melhante ao utilizado em nossa modelagem matemática. Os pacotes de dados fluem do
nó 1 ao nó n, sendo que um pacote é corrompido durante transmissão do nó 3 ao nó 4.
Quando nenhuma mensagem ACK é recebida antes de um timeout, o pacote é assumido
como corrompido e uma retransmissão é realizada, apenas no enlace onde ocorreu.

Nós intermediários irão tipicamente transmitir pacotes seguindo uma fila de transmis-
são FIFO. Considerando que as transmissões entre nós intermediários serão half-duplex

devido ao falto que esperamos que tais nós sejam dotados de apenas uma única antena
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1 2 3 4 n -1 n

...

RetransmissãoPacotes de dados ACK

Figura 5.35: Reconhecimento de pacotes e retransmissão.

de comunicação, todas as nossas comunicações (teóricas) seguem um paradigma "stop

and go", onde o pacote no topo da fila será apenas removido quando for corretamente
reconhecido pelo próximo hop do caminho de transmissão. Assim, seguindo a otimização
proposta, pacotes mais relevantes irão sempre seguir esse procedimento. Contudo, propo-
mos que pacotes menos relevantes não precisam ser reconhecidos, uma vez que eles não
serão retransmitidos caso sejam corrompidos. Assim, pacotes menos relevantes podem
ser transmitidos em seqüência.

A otimização proposta altera a forma como pacotes são reconhecidos e transmitidos
em RSVSF, explorando os valores de SR e DR. Esse mecanismo de retransmissão seletiva
pode reduzir o consumo de energia para altas taxas de erro, ainda mantendo a qualidade
de monitoramento em níveis aceitáveis. Todas as retransmissões são realizadas apenas no
enlace onde ocorram erros (hop-by-hop), sendo assim uma abordagem mais aceitável para
redes de sensores sem fio [Costa & Guedes 2011b].

Há duas classes distintas de transmissão de pacotes na otimização proposta: confiável
e não confiável. Para os pacotes transmitidos de forma confiável, todo pacote deve ser
positivamente reconhecido por uma mensagem ACK para evitar uma retransmissão, em
cada enlace do sensor fonte ao sink. Já os pacotes transmitidos de forma não confiável não
precisam ser reconhecidos, uma vez que eles não são retransmitidos caso sejam corrom-
pidos durante a transmissão. Assim, durante a transmissão de pacotes, nós intermediários
irão verificar o valor de SR contido em cada pacote a fim de verificar o nível esperado
de confiabilidade. Na prática, o nó intermediário que está transmitindo um pacote para
o próximo hop irá verificar o SR e as definições na Tabela 5.9 para decidir se ele deve
estabelecer um contador relativo ao reconhecimento desse pacote e se deve assim espe-
rar uma mensagem ACK do próximo hop (nó receptor do pacote transmitido). Por outro
lado, o nó receptor irá utilizar o valor de SR para decidir se uma mensagem ACK deve
ser enviada para o nó transmissor, para fins de reconhecimento. A Tabela 5.9 apresenta o
procedimento proposto para retransmissão de pacotes.

Para sensores pouco relevantes (SR=1-4), apenas pacotes carregando a subbanda LL(2)

devem ser retransmitidos se forem corrompidos, garantindo assim a reprodução de ima-
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Tabela 5.9: Mecanismo proposto para retransmissão de pacotes.

SR Deve ser retransmitido

DR Subbandas DWT
1 - 4 7 LL(2)

5 - 10 4 - 7 LL(2), LH(2), HL(2) e HH(2)

11 - 12 3 - 7 LL(2), LH(2), HL(2), HH(2) e LH(1)

13 - 14 2 - 7 LL(2), LH(2), HL(2), HH(2), LH(1) e HL(1)

15 1 - 7 LL(2), LH(2), HL(2), HH(2), LH(1), HL(1) e HH(1)

gens com mínima qualidade. Para sensores com média relevância (SR=5-10), apenas pa-
cotes transmitindo as subbandas LL(2), LH(2), HL(2), HH(2) devem ser retransmitidos se
forem corrompidos, o que representa 25% da imagem original. Para os sensores mais
relevantes, imagens com melhor qualidade são esperadas, ditando assim o nível de confi-
abilidade dos pacotes transmitidos. Os valores de TC irão indicar o nível de confiabilidade
esperada da rede, habilitando ou não a operação da otimização proposta. Assim, a otimi-
zação proposta deve ser aplicada apenas quando TC=0 para os sensores considerados.

Quando pacotes transmitidos de forma não confiável são corrompidos, a informação
transmitida será perdida, impactando negativamente a qualidade da imagem reproduzida
no destino final. Contudo, as subbandas mais relevantes são sempre preservadas, garan-
tindo a reconstrução de imagens mesmo que em baixa qualidade. Quando pacotes são
perdidos, deve-se preencher com "zeros" a parte faltante na imagem codificada.

Grosso modo, a otimização para retransmissão seletiva é um serviço que irá oferecer
uma qualidade melhor que a otimização para transmissão eficiente de energia apresentada
na seção 5.1, porém com uma economia menor de energia. De fato, estamos transmitindo
mais informações pela rede, porém descartes devido a erros de transmissão irão reduzir o
consumo de energia com retransmissões e transmissões no caminho restante até o sink da
rede. Tanto o consumo de energia quanto a qualidade das imagens no destino final será
uma função da taxa de erros de transmissão, que poderá ou não aumentar o consumo de
energia, dependendo das relevâncias de monitoramento dos sensores.

5.5.1 Resultados por análise matemática

O nosso modelo de consumo de energia apresentado no Capítulo 3 refere-se a comuni-
cações 100% confiáveis, onde todos os pacotes corrompidos são retransmitidos e todos os
pacotes transmitidos são reconhecidos. Assim, quando o PER médio aumenta em nosso
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modelo, também aumenta o consumo de energia. Para a otimização proposta, o modelo
de consumo de energia deve ser adaptado, incorporando o mecanismo de retransmissão
seletiva de pacotes.

Para sensores com SR=15, todos os pacotes devem ser retransmitidos se forem cor-
rompidos. Assim, o mesmo modelo de energia definido no Capítulo 3 é válido nas verifi-
cações nesta seção.

Quando sensores com baixa relevância (SR=1-4) transmitem pacotes, apenas paco-
tes transmitindo a subbanda LL(2) (6,25% da imagem original) devem ser retransmitidos
se forem corrompidos, enquanto as demais subbandas são retransmitidas de forma não
confiável. Como já apresentado, a quantidade total de dados de uma imagem original i é
definida como B(i) e o número de pacotes para transmitir essa imagem é definido como
W(p,i). Contudo, para sensores com SR=1-4, menos informações serão transmitidas de
forma confiável. Nós redefinimos W(p,i) para representar agora apenas a subbanda LL(2).
Por motivos de clareza, definimos essa nova variável como Wm(p,i), como apresentado
em 5.2 e 5.3. A variável klm(p,i) é uma redefinição de kl(p,i)).

Wm(p,i) =

⌊ B(i)
16 +o(i)

y

⌋
(5.2)

klm(p,i) =

(
B(i)

16
+o(i)

)
− y.

⌊ B(i)
16 +o(i)

y

⌋
(5.3)

Assim, para estimar o consumo de energia para os pacotes transmitidos de forma
confiável, devemos usar as definições em 5.2 e 5.3 diretamente em 3.22 e 3.23, substi-
tuindo D(p,i,h) por Dm(p,i,h) e A(p,i,h) por Am(p,i,h), como apresentado nas equações 5.4
e 5.5. Considerando Pdlm(p,h) como sendo a taxa de erros de pacotes no nó h quando
n = (klm(p,i)+ x+ f + 8) na equação 3.3, obtemos o número médio de transmissões e
retransmissões para o último pacote após fragmentação, Rdlm(p,h), quando empregamos
Pdlm(p,h) na equação 3.5. O mesmo princípio de substituição é utilizado para calcular
Ralm(p,h). Deve-se notar que W(p,i) representa uma quantidade fixa de pacotes, hop após
hop.

Dm(p,i,h) =

{
Wm(p,i).k.Rd(p,h)+(klm(p,i)+ x+ f +8).Rdlm(p,h)

Wm(p,i).k.Rd(p,h) , klm(p,i) = 0
(5.4)
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Am(p,i,h) =

{
a.(Wm(p,i).Ra(p,h)+Ralm(p,h))

a.Wm(p,i).Ra(p,h) , klm(p,i) = 0
(5.5)

Para esses mesmos sensores menos relevantes, 93,75% da imagem original é transmi-
tida de forma não confiável. Definimos U(p,i) como sendo a quantidade de pacotes para
as subbandas transmitidas de forma não confiável, como definido nas equações 5.6 e 5.7.
Note que o cabeçalho da imagem, o(i), não foi incluído nessa equação, uma vez que essa
informação deve ser sempre transmitida de forma confiável.

U(p,i) =

⌊ B(i)
16 ∗15

y

⌋
(5.6)

klu(p,i) =

(
B(i)

16
∗15

)
− y.

⌊ B(i)
16 ∗15

y

⌋
(5.7)

Para representar a transmissão de pacotes de forma não confiável, devemos adaptar
as formulações apresentadas em 3.22 e 3.23. Essa nova reformulação é necessária devido
ao fato que mensagens ACK não devem ser transmitidas e que pacotes corrompidos no
hop h não serão transmitidos (encaminhados) pelo hop (h + 1). Assim, a quantidade de
informações a ser transmitidas no hop h referente a U(p,i) é Du(p,i,h), como definido na
equação 5.8. Nós definimos Pdlu(p,h) como a taxa de erros de pacotes no hop h quando
n = (klu(p,i)+(k− y)) na equação 3.3.

Du(p,i,h) =

{
U(p,i).k.∏

h
j=1(1−Pd(p, j)) , klu(p,i) = 0

U(p,i).k.∏
h
j=1(1−Pd(p, j))+(klu(p,i)+(k− y)).∏h

j=1(1−Pdlu(p, j))
(5.8)

Podemos então calcular o consumo teórico de energia para sensores com SR=1-4. A
energia consumida com a transmissão de pacotes é apresentada na equação 5.9.

Et(p,i,h) =



(Dm(p,i,h)+Am(p,i,h)+Du(p,i,h)).Pwt(p,h).tx(p,h)+

+(Wm(p,i).(Rd(p,h)+Ra(p,h))+U(p,i).∏
h
j=1(1−Pd(p, j))).Pws(p,h).ts(p,h)

(Dm(p,i,h)+Du(p,i,h)).Pwt(p,h).tx(p,h)+

+(Wm(p,i).Rd(p,h)+U(p,i).∏
h
j=1(1−Pd(p, j))).Pws(p,h).ts(p,h) , h = 0

Am(p,i,h).Pwt(p,h).tx(p,h)+Wm(p,i).Ra(p,h).Pws(p,h).ts(p,h) , h = (H(p)+1)
(5.9)
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O consumo de energia referente à recepção de pacotes é apresentado na equação 5.10

Er(p,i,h)=



(Dm(p,i,h−1)+Am(p,i,h+1)+Du(p,i,h−1)).Pwr(p,h).tx(p,h)+

+(Wm(p,i).(Rd(p,h)+Ra(p,h))+U(p,i).∏
h−1
j=1(1−Pd(p, j))).Pws(p,h).ts(p,h)

Am(p,i,h+1).Pwr(p,h).tx(p,h)+Wm(p,i).Ra(p,h).Pws(p,h).ts(p,h) , h = 0
(Dm(p,i,h−1)+Du(p,i,h−1)).Pwr(p,h).tx(p,h)+

+(Wm(p,i).Rd(p,h)+U(p,i).∏
h−1
j=1(1−Pd(p, j))).Pws(p,h).ts(p,h) , h = H(p)+1

(5.10)

Para os sensores com 5 ≤ SR ≤ 14, a quantidade de informação que será transmitida
de forma confiável será diferente, porém as mesmas equações 5.9 e 5.10 podem ser utiliza-
das. Assim, o que irá mudar será apenas os valores para Wm(p,i), U(p,i), klm(p,i) e klu(p,i),
de acordo com o mapeamento apresentado na Tabela 5.9 e com a codificação 2D DWT
de 2 níveis. A Tabela 5.10 apresenta a quantidade de informação que será transmitida de
forma confiável e não confiável nesses casos.

Tabela 5.10: Quantidade de dados transmitidos de forma confiável e não confiável, para
uma imagem i.

SR(s)
Quantidade de informação

Confiável Não confiável
1 - 4 B(i)/16 (B(i) ∗15)/16

5 - 10 B(i)/4 (B(i) ∗3)/4

11 - 12 B(i)/2 B(i)/2

13 - 14 (B(i) ∗3)/2 B(i)/4

15 B(i) 0

Após a extensão do nosso modelo de consumo de energia, foram realizadas algumas
verificações teóricas do consumo de energia quando a otimização proposta é adotada. Ini-
cialmente, verificamos o consumo de energia em função do número de hops do caminho
de transmissão, considerando um PER fixo de 5%. Nessa verificação, assumimos uma
rede simples composta por apenas um sensor que está conectado ao sink da rede através
de um único caminho de transmissão. Para esse teste, assumimos transmissão constante
com f(s) = 0,4 e T = 3600s. A Figura 5.36 apresenta os resultados desse teste inicial.

A Figura 5.37 apresenta os resulta do mesmo teste, só que agora considerando um
PER de 15%.
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Figura 5.36: Estimativa teórica do consumo de energia para um PER de 5%, com retrans-
missão seletiva.
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Figura 5.37: Estimativa teórica do consumo de energia para um PER de 15%, com re-
transmissão seletiva.
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O aumento na taxa de perda de pacotes poderá resultar ou não em um aumento no con-
sumo de energia, dependendo da quantidade de informações que é transmitida de forma
confiável pela rede. Assim, para fluxos de transmissão originados de sensores mais re-
levantes, um maior PER irá resultar no aumento do consumo de energia quando mais
pacotes irão ser transmitidos. Contudo, para sensores menos relevantes, mais dados serão
transmitidos de forma não confiável, reduzindo o consumo com reconhecimento de pa-
cotes e evitando consumo de energia adicional no caminho até o sink quando pacotes são
prematuramente perdidos e não são retransmitidos. Tal situação ocorreu para transmissões
originadas de sensores com SR=1-4 e SR=5-10.

A Figura 5.38 apresenta o consumo para cada nó do caminho de transmissão, consi-
derando um PER médio de 5%.
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Figura 5.38: Consumo de energia de cada nó do caminho de transmissão, para um PER
de 5% e com retransmissão seletiva.

As transmissões de sensores com SR=15 serão 100% confiáveis, e, em média, cada nó
do caminho irá consumir teoricamente a mesma quantidade de energia, para uma topolo-
gia linear de transmissão. Contudo, como há pacotes transmitidos de forma não confiável
para os demais sensores, o consumo de energia será em média menor para nós mais per-
tos do sink, uma vez que tais nós não irão encaminhar pacotes que foram corrompidos e
não retransmitidos em enlaces anteriores (mais próximos à fonte). O mesmo princípio é
válido quando aumentamos o PER médio, como apresentado na Figura 5.39.

Essa relação com o PER nos enlaces de transmissão fica mais evidente no gráfico
na Figura 5.40. Nesse gráfico, consideramos um caminho de transmissão com tamanho
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Figura 5.39: Consumo de energia de cada nó do caminho de transmissão, para um PER
de 15% e com retransmissão seletiva.

fixo, sendo composto por 10 nós intermediários. Variamos igualmente o PER de todos os
enlaces, de 2% a 20%.
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Figura 5.40: Consumo de energia de acordo com o PER, com retransmissão seletiva.

Seguindo a linha de verificação das otimizações anteriores, consideramos os Cenários
1 e 2 para avaliar o consumo de energia quando a otimização proposta é aplicada. A Figura
5.41 apresenta o consumo de energia de toda a rede para esses cenários quando f(s) = 0,4,
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T = 3600s e um PER de 5%.
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Figura 5.41: Consumo de energia para os Cenários 1 e 2, com retransmissão seletiva.

A solução tradicional, que transmite todos os pacotes perdidos, possui o maior con-
sumo de energia. Além disso, essa solução é mais sensível ao aumento do PER, o que
pode ser prejudicial para aplicações em RSVSF implantadas em ambientes ruidosos. Por
outro lado, a aplicação da otimização proposta reduz significativamente o consumo de
energia, em teoria, sendo essa redução mais acentuada quando há mais sensores menos
relevantes. Contudo, um menor consumo de energia será resultado de uma maior perda
de pacotes, afetando a qualidade das imagens reconstruídas.

Em teoria, a otimização proposta é eficiente em termos de consumo de energia, porém
pode ter algum impacto negativo na qualidade da aplicação com a perda de qualidade das
imagens reconstruídas no destino final. Contudo, a perda será maior para sensores menos
relevantes, garantindo ainda qualidade global à aplicação de acordo com os requisitos de
monitoramento. Para analisar a perda de qualidade esperada, calculamos a taxa de sucesso
e o PSNR de imagens reconstruídas.

A maneira mais simples de analisar a qualidade é calcular a percentagem média de
pacotes recebidos no destino da comunicação, independente do valor de DR de cada pa-
cote. Formulamos o cálculo da taxa de sucesso nas equações 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15,
representando uma média da porcentagem de sucesso.

V(SR=15) = 100 (5.11)
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V(SR=13−14) = 75+25.(
H(p)

∏
j=1

(1−Pd(p, j))) (5.12)

V(SR=11−12) = 50+50.(
H(p)

∏
j=1

(1−Pd(p, j))) (5.13)

V(SR=5−10) = 25+75.(
H(p)

∏
j=1

(1−Pd(p, j))) (5.14)

V(SR=1−4) = 6,25+93,75.(
H(p)

∏
j=1

(1−Pd(p, j))) (5.15)

A Figura 5.42 apresenta a taxa de sucesso para um PER médio de 5% em todos os
enlaces do caminho de transmissão.
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Figura 5.42: Probabilidade média de sucesso para um PER de 5%, com retransmissão
seletiva.

Como esperado, a probabilidade de sucesso cai quando aumenta o número de hops

do caminho de transmissão, e essa queda é mais acentuada para sensores menos rele-
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vantes. A única exceção é a transmissão de sensores com SR=15, onde todos os pacotes
corrompidos são retransmitidos.

Resultados para o mesmo teste, considerando um PER médio de 15%, é apresentado
na Figura 5.43. Para esse teste, espera-se uma menor probabilidade de sucesso para as
transmissões.
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Figura 5.43: Probabilidade média de sucesso para um PER de 15%, com retransmissão
seletiva.

Como os pacotes possuem diferentes relevâncias para a reconstrução das imagens, de
acordo com o valor de DR, o cálculo da probabilidade de sucesso não reflete propriamente
a perda de qualidade. Portanto, estimamos a perda de qualidade calculando o PSNR.

(a) Perda de 20%, Sucesso = 95%,
PSNR = 31,64 dB

(b) Perda de 50%, Sucesso =
87,5%, PSNR = 31,92 dB

(c) Perda de 80%, Sucesso = 80%,
PSNR = 30,89 dB

Figura 5.44: Imagens reconstruídas após perda de pacotes e SR=13-14.
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(a) Perda de 20%, Sucesso = 90%,
PSNR = 32,25 dB

(b) Perda de 50%, Sucesso = 75%,
PSNR = 30,57 dB

(c) Perda de 80%, Sucesso = 60%,
PSNR = 27,30 dB

Figura 5.45: Imagens reconstruídas após perda de pacotes e SR=11-12.

(a) Perda de 20%, Sucesso = 85%,
PSNR = 31,35 dB

(b) Perda de 50%, Sucesso =
62,5%, PSNR = 26,86 dB

(c) Perda de 80%, Sucesso = 40%,
PSNR = 24,86 dB

Figura 5.46: Imagens reconstruídas após perda de pacotes e SR=5-10.

(a) Perda de 20%, Sucesso =
81,75%, PSNR = 26,20 dB

(b) Perda de 50%, Sucesso =
53,37%, PSNR = 24,36 dB

(c) Perda de 80%, Sucesso =
25,4%, PSNR = 20,85 dB

Figura 5.47: Imagens reconstruídas após perda de pacotes e SR=1-4.
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As Figuras 5.44, 5.45, 5.46 e 5.47 apresentam imagens reconstruídas para três dife-
rentes configurações de perdas de pacotes transmitidos de forma não confiável (20%, 50%
e 80%), relativas respectivamente a transmissões de sensores com SR=13-14, SR=11-12,
SR=5-10 e SR=1-4. Assumimos perdas aleatórias, que podem afetar diferentes subbandas
DWT. Consideramos também a transmissão de uma imagem completa por um caminho
de transmissão com número variável de nós intermediários e PER, sendo que o objetivo
nesse teste foi considerar apenas a percentagem média de dados perdidos em relação aos
pacotes transmitidos de forma não confiável, que na prática pode variar ligeiramente de
acordo com o número de pacotes e o payload disponível.

Para sensores com alta relevância (11 ≤ SR ≤ 14), a perda de qualidade é bastante
pequena, podendo ser facilmente tolerada pela maioria das aplicações. A perda de quali-
dade fica mais acentuada para sensores de baixa e média relevância, porém o impacto na
qualidade deverá ser maior para os sensores menos relevantes, embora que se espera que
tais sensores contribuam pouco para a qualidade global de monitoramento.

Para os sensores mais relevantes, com SR ≥ 11, os sensores poderiam simplesmente
reduzir o número de pacotes transmitidos eliminando algumas subbandas DWT menos re-
levantes, como proposto na otimização descrita na seção 5.1. Nesse caso, obter-se-ia uma
maior economia de energia, com uma qualidade de imagem equivalente a 100% de perda
dos pacotes transmitidos de forma não confiável na otimização de retransmissão seletiva,
o que poderia ser benéfico ou não para a aplicação, dependendo dos seus requisitos de
monitoramento.

Como descrito anteriormente, as duas otimizações (1 e 5) possuem abordagens dife-
rentes, onde na retransmissão seletiva obtêm-se em geral imagens com melhor qualidade
em detrimento de uma menor economia de energia, em relação ao descarte prematuro de
pacotes nos sensores. Contudo, os resultados são de certo modo semelhantes. No projeto
da rede, os requisitos de monitoramento e as necessidades de economia de energia devem
ser levadas em consideração, guiando assim a escolha da abordagem mais apropriada para
atender as demandas da aplicação.

5.5.2 Resultados por simulação

Os resultados apresentados na subseção anterior foram uma validação inicial da oti-
mização proposta. De fato, a retransmissão seletiva baseada em SR e DR apresentou-se
como um solução viável para RSVSF, reduzindo o consumo de energia com pequena
perda de qualidade, principalmente concentradas nas imagens recebidas de sensores me-
nos relevantes. Contudo, os resultados são baseados no nosso modelo teórico de consumo
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de energia, precisando ainda ser validados por simulação.
A simulação do mecanismo proposto para retransmissão seletiva não foi realizado de-

vido à natureza de operação do simulador adotado. Pacotes corrompidos por interferências
externas relacionadas ao meio de comunicação não puderam ser distinguidos de pacotes
perdidos por colisões no acesso ao meio. Trabalhos futuros serão realizados para adequar
a otimização proposta a outro simulador ou cenário real de comunicação, visando uma
validação mais completa do mecanismo de retransmissão proposto. Porém, acreditamos
que resultados de simulação não invalidem a análise matemática inicial dessa proposta de
otimização.

5.6 Discussão dos resultados

Redes de sensores visuais sem fio apresentam uma série de desafios que fomentam
a adoção de otimizações em diversos aspectos da operação dessas redes. Nesse capítulo
definimos cinco otimizações que visam aperfeiçoar a operação de RSVSF em diferentes
níveis conceituais, com foco na transmissão de imagens. Para tanto, definimos duas estra-
tégias distintas para priorizãção, sendo uma baseada em relevância global (relevância de
monitoramento dos nós fontes) e outra fundamentada em relevância local (relevância de
dados para reconstrução de imagens).

Cada otimização possui um objetivo muito bem definido, onde para todos os casos há
um balanceamento entre perdas de qualidade e algum tipo de ganho. Como sensores são
diferenciados pela relevância de monitoramento, esperamos que a perda de qualidade da
aplicação como um todo sejá pequena quando informações de sensores menos relevantes
são perdidas. Embora tenhamos focado inicialmente na qualidade de imagens individuais,
trabalhos futuros estarão também relacionados com a qualidade de monitoramento global,
utilizado o conceito de QoV (Capítulo 6).

Nos testes realizados ao longo do capítulo, verificamos ganhos para todas as otimi-
zações, o que é um forte indicativo dos seus benefícios para RSVSF. Contudo, deve-se
lembrar que os ganhos (energia, tempo, perdas, etc) dependem da topologia da rede, das
características de operação dos sensores e das relevâncias de monitoramento dos sensores
visuais.

A primeira otimização refere-se à transmissão eficiente de energia, onde a quantidade
de dados transmitidos por cada sensor é função da sua relevância de monitoramento.
Essa otimização, que publicamos em [Costa & Guedes 2013], garante que a aplicação
de monitoramento irá receber imagens de alta qualidade dos sensores mais relevantes
(quando não houver perdas durante a transmissão). Nos testes realizados, verificamos
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redução no consumo de energia superior a 20%.
A segunda otimização, destinada ao monitoramento eficiente de energia, foi publicada

em [Costa & Guedes 2012b]. Essa otimização define que sensores menos relevantes irão
possuir uma menor frequência de transmissão, possivelmente reduzindo o consumo de
energia global da rede. Durante os testes, verificamos economia de energia superior a 30

O ecaminhamento ciente de energia de pacotes contendo (parte de) imagens foi pro-
posto como a terceira otimização. Explorando as relevâncias de dados e de monitora-
mento, pacotes menos relevantes são descartados quando a energia residual dos nós in-
termediários está abaixo de limiares pré-definidos, como publicamos em [Costa et al.
2012b]. Os testes realizados mostraram ganho superior a 50%, dependendo dos parâme-
tros considerados.

A fim de reduzir o consumo de energia sobre rotas com menor atraso fim-a-fim médio,
a quarta otimização apresentada propõe balanceamento de carga de acordo com a relevân-
cia de monitoramento dos nós fontes. Publicada em [Costa et al. 2010], essa otimização
obteve redução do consumo de energia superior a 10%.

Por fim, a quinta otimização propõe a retransmissão seletiva de pacotes corrompidos,
onde apenas pacotes mais relevantes são retransmitidos, conforme publicamos em [Costa
et al. 2012d]. Priorizando pacotes pela relevância das subbandas DWT e pela sua origem,
obtemos significativa economia de energia (superior a 50% nas verificações teóricas), com
esperada baixa perda de qualidade de monitoramento.

No desenvolvimento das otimizações, o modelo de consumo de energia, publicado
em [Costa et al. 2012a], foi importante para fundamentar premissas tidas como básicas,
como a relação entre quantidade de dados transmitidos e consumo de energia. Assim, as
definições conceituais das otmizações foram ancoradas nos modelos teóricos. Embora as
verificações por simulação tenham trazido resultados mais realísticos, os modelos mate-
máticos tiveram papel de destaque como verificação inicial das otimizações propostas.



Capítulo 6

Perspectivas e trabalhos futuros

Explorando a relevância de monitoramento dos nós fontes e a codificação via transfor-
mada DWT, um grande número de otimizações pôde ser proposta nesta tese para aumen-
tar a eficiência das transmissões em redes de sensores visuais sem fio. Como essas redes
possuem restrições de processamento e energia, otimizações na forma como elas ope-
ram podem trazer resultados significativos em diversos aspectos, como gerenciamento de
energia, transmissão em tempo real, recuperação de erros, controle de congestionamento,
segurança, roteamento, entre outros.

No capítulo anterior foram apresentadas cinco diferentes otimizações para RSVSF. De
fato, as otimizações apresentadas podem ainda ser estendidas para incorporar novas fun-
cionalidades ou mesmo combinadas em uma solução única. Por exemplo, as otimizações
para transmissão eficiente 5.1 e monitoramento eficiente 5.2 podem ser combinadas, onde
a relevância de monitoramento dos sensores será utilizada tanto para selecionar as subban-
das DWT para transmissão quanto para indicar a frequência de transmissão de cada fonte.
Explorando os conceitos de relevância de fonte (SR) e de dados (DR), as possibilidades
de otimização em RSVSF são enormes, existindo ainda um amplo campo de pesquisa
nessa área. Vislumbramos ainda novas pesquisas na proposição de novas otimizações e
em validações mais complexas das otimizações já propostas.

Neste capítulo apresentaremos inicialmente outras propostas de otimizações baseadas
na relevância de monitoramento dos sensores. Tais otimizações foram desenvolvidas ao
longo desta tese, porém como elas foram apenas inicialmente validadas, não estão incluí-
das no Capítulo 5. Em seguida, será definido o conceito de QoV (Quality of Viewing),
uma medida de qualidade subjetiva que pode ser utilizada tanto para avaliar o desempe-
nho de otimizações ao longo do tempo quanto para guiar a operação atual da rede. Por
fim, serão descritas diferentes perspectivas para trabalhos futuros nessa área de pesquisa.
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6.1 Outras otimizações propostas

Além das cinco otimizações já apresentadas e validadas, iremos apresentar aqui mais
duas otimizações que exploram os conceitos de SR e/ou DR. Essas soluções propostas
seguem outras linhas de otimização da rede, sendo um bom indicativo de novas pers-
pectivas de utilização das nossas estratégias de priorização de pacotes. Apresentaremos
sucintamente tais otimizações como indicativo de possibilidades de trabalhos futuros.

6.1.1 Controle de congestionamento

Quando nós intermediários recebem mais pacotes do que podem processar, alguns pa-
cotes podem ser descartados, afetando a qualidade das imagens transmitidas. Tal situação
é mais comum de ocorrer em nós que pertençam a mais de um caminho de transmissão.
De fato, podem haver inúmeras razões para o congestionamento, geralmente relacionadas
com altas taxas de transmissão na rede ou falhas em nós. Uma situação de congestiona-
mento comum ocorre quando são utilizados sensores com transmissão disparada por even-
tos (triggered-based), que podem aumentar repentinamente o fluxo de pacotes na rede.
Uma solução promissora para minimizar o impacto do descarte de pacotes em nós con-
gestionados é considerar a relevância de codificação de cada pacote (como o DR), onde
pacotes menos relevantes são descartados antes de pacotes mais relevantes (por exemplo
com DR mais alto). Os pacotes originados de sensores mais relevantes possuem maior
impacto na qualidade global de monitoramento da aplicação, o que nos leva a considerar
a priorização por SR como uma abordagem mais promissora.

Em [Costa & Guedes 2013], propomos um mecanismo de controle de congestiona-
mento onde o SR e o DR de cada pacote é utilizado para priorização, onde os pacotes ori-
ginados de sensores menos relevantes são descartados antes de pacotes mais relevantes,
diminuindo o impacto dos congestionamentos na qualidade de monitoramento. Quando
um pacote chega a um nó intermediário cuja fila de recepção está cheia, o algoritmo
proposto verifica o valor de SR contido no pacote. A partir desse valor, o algoritmo irá
procurar na fila por um pacote com valor menor de SR, para ser substituído pelo novo
pacote. Quando há na fila apenas pacotes com mesmo SR, o valor de DR é utilizado como
um segundo nível de priorização, evitando descarte de subbandas DWT mais relevantes.

O mecanismo de priorização proposto em [Costa & Guedes 2013] pode não apenas
garantir maior proteção contra descarte em nós intermediários, mas também reduzir o
atraso fim a fim. Pacotes mais prioritários que chegam a um nó intermediário são desloca-
dos para o início da fila de processamento, com complexidade média igual a O(n log(n)).
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Quando a fila está cheia, um pacote menos relevante é removido e descartado, dando lugar
ao pacote que chegou.

A priorização de pacotes proposta em [Costa & Guedes 2013] foi verificada em um
simulador construído para esse fim, onde a taxa de chegada de pacotes, a taxa de proces-
samento de pacotes e o tamanho da fila de processamento puderam ser alterados em dife-
rentes configurações de simulação. Consideramos o processamento apenas de um único
nó intermediário que recebe pacotes de mais de uma fonte, onde há dois tamanhos para
a fila de processamento: 15 e 30 pacotes. Quando esse nó recebe mais pacotes que pode
processar, a fila de recepção fica completa e pacotes (novos ou já presentes na fila) devem
ser descartados. A otimização foi verificada em um nó intermediário que recebe pacotes
de três fontes diferentes, onde SR(1)=1, SR(2)=6 e SR(3)=15. Foi considerada a aborda-
gem sem priorização (novos pacotes são descartados se a fila estiver cheia), a otimização
baseada em SR-DR e um estratégia de descarte baseada apenas em DR. Cada sensor fonte
irá transmitir imagens por 30 segundos, com f(s) = 0,4.

A Figura 6.1 apresenta os resultados para pacotes do sensor mais relevante, em ter-
mos de porcentagem de pacotes que são encaminhados para o próximo hop com sucesso,
considerando um fila de processamento com tamanho máximo de 15 pacotes. Os pacotes
chegam ao nó em ordem aleatória, sendo apresentado aqui o resultado médio após 10
testes consecutivos. Nesse teste, cada fonte transmite 80 pacotes em rajada.
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Figura 6.1: Porcentagem de pacotes encaminhados com sucesso (não descartados). Fila
para 15 pacotes.

Os resultados do mesmo teste para um fila de processamento com capacidade para 30
pacotes é apresentado em 6.2.

Como esperado, a priorização de pacotes baseada em SR oferece maior desempenho
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Figura 6.2: Porcentagem de pacotes encaminhados com sucesso (não descartados). Fila
para 30 pacotes.

que o descarte de pacotes sem critério ou mesmo que a priorização de pacotes baseada
apenas em DR, uma vez que preserva pacotes de fontes mais relevantes, em caso de con-
gestionamento. De fato, priorização será geralmente necessária para evitar o descarte de
subbandas DWT altamente relevantes para a reconstrução das imagens originais, seja ba-
seada em SR (relevância global) ou em DR (relevância local).

A Figura 6.3 apresenta um exemplo de reconstrução de imagens transmitidas a partir
de um sensor altamente relevante (SR=15), quando há mais dois sensores transmitindo na
rede além dele (um com SR=3 e outro com SR=9). As imagens reconstruídas em 6.3 são
resultantes de uma transmissão sem priorização de pacotes. É simulada a perda de pacotes
para dois tamanhos de fila de processamento (para 15 e 30 pacotes) e para uma taxa de
chegada de pacotes duas vezes maior que a capacidade de processamento de pacotes do
nó congestionado.

Quando as subbandas LL(n) são perdidas, a qualidade da imagem é consideravelmente
prejudicada. Assim, mecanismos de priorização baseado em DR ou (preferencialmente)
em SR são necessários quando há pontos de congestionamento na rede, garantindo que a
qualidade de monitoramento da aplicação não seja significativamente prejudicada quando
nós intermediários são sobrecarregados.

Para priorização apenas por DR, as imagens são menos penalizadas, porém ainda
apresentam perdas, como demonstrado em 6.4.

Para priorização por SR em conjunto com DR, as imagens serão sempre reconstruídas
com maior qualidade, para o sensor mais relevante. A Figura 6.5 apresenta as imagens
quando o valor de SR é considerado em nós congestionados.
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(a) Sem priorização, Fila para 15
pacotes, PSNR = 12.63 dB

(b) Sem priorização, Fila para 30
pacotes, PSNR = 12.82 dB

Figura 6.3: Imagens reconstruídas após transmissão sem priorização, para o sensor mais
relevante.

(a) Priorização por DR, Fila para
15 pacotes, PSNR = 27.01 dB

(b) Priorização por DR, Fila para
30 pacotes, PSNR = 29.17 dB

Figura 6.4: Imagens reconstruídas após transmissão com priorização por DR, para o sen-
sor mais relevante.

(a) Priorização por SR-DR, Fila
para 15 pacotes, PSNR = 30.98 dB

(b) Priorização por SR-DR, Fila
para 30 pacotes, PSNR = 31.69 dB

Figura 6.5: Imagens reconstruídas após transmissão com priorização por SR-DR, para o
sensor mais relevante.
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Os resultados iniciais apresentamos aqui ainda precisam ser complementados com
outras verificações, sobretudo relacionado aos custos relacionados com a operação do
algoritmo proposto. Esperamos também validar a otimização proposta no simulador com-
putacional Castalia.

6.1.2 Balanceamento de carga por rotas disjuntas

Em algumas situações, dependendo do projeto da rede e dos protocolos de roteamento
empregados, os sensores podem estar conectados ao sink da rede por mais de um cami-
nho de transmissão. Quando os nós intermediários pertencem exclusivamente a uma única
rota, os caminhos de transmissão são definidos como disjuntos (node-disjoint paths). Para
essas rotas podem haver diferentes estratégias de transmissão, otimizando características
como o atraso fim a fim, o balanceamento de carga ou a transmissão redundante como me-
canismo de confiabilidade. Caminhos disjuntos são criados utilizando protocolos de rote-
amento como o TPGF (Two Phase geographical Greedy Forwarding) [Shu et al. 2007].

A cobertura de monitoramento dos sensores visuais não está relacionada com vizi-
nhança física, sendo esse fato um dos pilares do conceito de relevância de monitoramento
explorada nesse trabalho. Assim, não dá para saber se um sensor que não é importante
agora será sempre irrelevante para a aplicação, uma vez que os requisitos de monitora-
mento da aplicação podem ser alterados ao longo do tempo. Além disso, alvos móveis
podem ser monitorados, dinamicamente atualizando o SR dos sensores. Em outras pala-
vras, economizar energia de sensores que não estão ativos pode ser uma boa estratégia
para certas aplicações, quando tais sensores forem ativados no futuro.

Em alguns casos, sensores inativos podem ser utilizados para compor caminhos de
transmissão. Se esses sensores possuem SR=0, eles não devem transmitir, atuando apenas
como nós intermediários. Contudo, esses sensores podem ser tratados de forma diferente
uma vez que eles podem se tornar ativos no futuro, o que não ocorre com nós intermediá-
rios que não estão dotados de unidade de monitoramento (câmera).

Considerando assim que caminhos de transmissão podem ser compostos por um ou
mais sensores inativos, propomos um mecanismo de balanceamento de carga onde rotas
compostas por menos sensores inativos devem receber a maior parte do tráfego, preser-
vando assim a energia de mais sensores. Apresentamos essa otimização em [Costa &
Guedes 2011a].

Nesse contexto, dois algoritmos de distribuição de carga foram inicialmente propos-
tos. Esses algoritmos possuem natureza offline e devem ser executados antes do início da
transmissão de qualquer pacote pelos sensores. O objetivo dos algoritmos não é diminuir



6.1. OUTRAS OTIMIZAÇÕES PROPOSTAS 151

o consumo de energia da rede, mas diminuir o consumo sobre sensores inativos. De fato,
essa não é necessariamente uma otimização baseada em SR, mas pode beneficiar outras
otimizações. Para ambos os algoritmos, se a taxa de transmissão do sensor for igual ou
maior que a vazão das rotas consideradas, todas elas devem ser utilizadas até a máxima
capacidade, não sendo assim necessária a aplicação de qualquer algoritmo de balancea-
mento de carga.

A contagem de sensores inativos de cada caminho disjunto pode ser realizada durante
a construção das rotas, usando protocolos como o TPGF.

O primeiro algoritmo proposto realiza um balanceamento incremental dos caminhos
de transmissão. Cada caminho p de transmissão terá um peso referente ao número de
sensores inativos que compõe essa rota, X(p). Para o algoritmo incremental, um caminho
p1 qualquer, X(p1) = (t + 1), é apenas alocado para transmissão quando o caminho p2,
p2 6= p1 e X(p2) = t, para t > 0, já tiverem sido alocados. Esse algoritmo pouco complexo
economiza energia de sensores inativos, porém não fornece um balanceamento justo em
relação à relevância dos sensores.

O segundo algoritmo proposto fornece um balanceamento mais justo dos caminhos
de transmissão, alocando todos os caminhos sempre que possível. Nesse algoritmo, se
X(p1) = 1 e X(p2) = 2, o caminho p1 deve receber o dobro da carga de p2. Para esse
algoritmo, as rotas compostas por nenhum sensor inativo devem ser utilizadas até sua
máxima capacidade ou até a rota se tornar inativa devido ao consumo total de energia dos
nós intermediários. Para os demais caminhos, a formulação apresentada em 6.1 deve ser
considerada, onde Y(p) é a carga que deve ser atribuída a cada rota p.

Y(p) =
(W(p)−Wl(p))

2

X(p).∑
P
i=1

(
W(p)−Wl(p)

X(i)

) (6.1)

O número total de rotas disjuntas com pelo menos um sensor inativo disponível para
o sensor considerado é definido como P. Wl(p) refere-se ao número de pacotes alocados
a rotas compostas por nenhum sensor inativo.

A economia de energia de sensores inativos pode ser bastante benéfica para alguns ti-
pos de aplicações de RSVSF, sobretudo quando tais sensores inativos se tornem ativos em
resposta a algum evento ou solicitação. Contudo, questões relacionadas ao balanceamento
de carga por múltiplos caminhos de transmissão precisam ser consideradas em ambientes
de comunicação real, uma vez que a maior parte da tecnologia disponível atualmente para
RSVSF, além de questões de atraso e sincronização de mídia, podem inibir a adoção da
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otimização proposta em alguns cenários de comunicação.

6.2 Qualidade de monitoramento

As otimizações propostas no capítulo 5 aumentam o desempenho da rede em algum
ponto específico, como consumo de energia, recuperação de erros ou latência média de
transmissão. Contudo, tais otimizações são obtidas com a perda da qualidade de moni-
toramento de sensores menos relevantes para a aplicação. Ao longo da tese, a perda de
qualidade foi medida através de estimativas de PSNR de imagens reconstruídas ou mesmo
medindo a taxa de sucesso na recepção de pacotes. Contudo, apesar de válidas, essas fer-
ramentas de medição não representam a qualidade de monitoramento da aplicação como
um todo, necessitando uma ferramenta adicional para isso.

A qualidade de monitoramento em redes de sensores visuais é um conceito subjetivo.
A latência de transmissão, o jitter e a perda de pacotes, que podem ser objetivamente
medidas de forma numérica, não refletem necessariamente a qualidade de monitoramento,
apesar de poderem indiretamente interferir na qualidade final percebida. Nesse contexto,
propomos o conceito de QoV, uma métrica subjetiva mensurada de forma objetiva para
representar a qualidade de monitoramento da rede ao longo do tempo [Costa et al. 2012c].

Quando sensores são diferenciados pela relevância de monitoramento, seguindo nossa
proposta apresentada no Capítulo 4, a qualidade estará diretamente relacionada com a ori-
gem dos pacotes que chegam ao sink. De fato, o SR é um conceito global, com significado
para toda a rede. Assim, definimos o QoV como uma métrica fundamentada nos SR de
cada sensor ativo, dando assim uma percepção global da rede considerada. A qualidade de
monitoramento é um conceito amplo relacionado não apenas com a qualidade das imagens
recuperadas, mas também indiretamente com características como eficiência energética,
custos de implantação, disponibilidade, segurança, entre outros. O QoV entra como uma
métrica adicional para a medição do QoS da rede, juntamente com outras métricas como
atrasos, jitter e perdas. Nesse cenário onde a qualidade está relacionada a diversos fatores,
o QoV está destinado a indicar se a rede está capturando as informações de acordo com
os requisitos de monitoramento da aplicação.

Um importante parâmetro de QoS é precisão (accuracy), que representa a discrepância
entre os valores reais e o valores medidos pelos sensores. O nível de precisão pode ser
medido considerando diferentes fatores, como a qualidade da reconstrução das imagens
ou a latência. Definimos QoV como um elemento de precisão.

De maneira geral, há formas subjetivas e objetivas para calcular ou estimar a quali-
dade considerando alguma métrica particular [Brooks & Hestnes 2010]. Em abordagens
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objetivas de medição, basta observar a rede para inferir valores numéricos, como atrasos e
perdas. Por outro lado, abordagens subjetivas estarão focadas na percepção do usuário em
relação à rede e sua operação, e diferentes usuários podem fornecer diferentes feedbacks

da rede para um mesmo cenário de operação, devido, entre outros, a fatores psicológicos
inconscientes [Brooks & Hestnes 2010].

Sendo uma métrica subjetiva, QoV é fundamentada no conceito de QoE (Quality of

Experience) [Brooks & Hestnes 2010, Klima et al. 2009]. QoE é uma medida da percep-
ção do usuário a respeito de um sistema, rede ou aplicação, indicando que a qualidade
varia de acordo com a aplicabilidade desejada e com a interação dos usuários. Assim,
a qualidade de monitoramento depende da complacência do monitoramento visual reali-
zado com os requisitos de monitoramento da aplicação, e tais requisitos são tipicamente
definidos por usuários. Assim, QoV é naturalmente uma medição subjetiva de qualidade,
embora tal medição possa ser feita de maneira objetiva. Por exemplo, em vez de mensurar
uma transmissão como muito ruim, ruim, regular, boa ou muito boa, esse medição pode-
ria ser feita utilizando valores numéricos, variando de 0 (muito ruim) a 10 (muito bom)
[Brooks & Hestnes 2010].

Os sensores ativos em RSVSF podem pertencer a quatro grupos de relevância distin-
tos. Cada GR possui uma relevância específica para a aplicação, independente da quali-
dade dos dados visuais recebidos. Assim, QoV é definido como uma 4-nupla de inteiros,
[v4, v3, v2, v1], onde cada elemento pode variar de 0 a 100. Os elementos v4, v3, v2 e v1

representam, respectivamente, a qualidade média para os sensores do grupo de máxima,
alta, média e baixa relevância. A forma de atribuição de valores a cada um dos quatros
elementos de QoV pode variar, porém vislumbramos duas formas diferentes. A primeira
opção é a determinação do QoV de acordo com o nível de satisfação dos usuários, que
dariam uma "nota" ao fluxo de dados recebidos, sendo o valor final uma média das im-
pressões dos usuários. A segunda opção é uma atribuição automática considerando o FoV
dos sensores e regiões de relevância (Capítulo 4). Nesse último caso, o calculo do QoV
é semelhante a identificação dos GR, com a diferença que a área de cobertura efetiva de
cada sensor pode ser usada para obter um valor (percentagem) entre 0 e 100.

A forma como a qualidade é mensurada com QoV permite que a mesma rede possua
diferentes qualidades ao longo do tempo e de acordo com a aplicação de monitoramento
em execução. Também permite que as qualidades de redes diferentes sejam comparadas.
Por exemplo, considerando duas redes diferentes, RSVSF1 e RSVSF2, se QoV1 = [50, 60,
30, 0] e QoV2 = [50, 30, 100, 100], podemos dizer que a rede RSVSF1 possui melhor qua-
lidade de monitoramento, uma vez que essa rede está fornecendo melhor qualidade para
sensores de alta relevância (e a mesma qualidade para sensores com máxima relevância).
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O mesmo seria verdade para QoV1 = [60, 0, 0, 0].
Apresentamos agora um uso prático de QoV para guiar a otimização descrita na seção

5.3. Consideramos que um valor de 100 será atribuído para v4, v3, v2 e v1 quando todos os
pacotes transmitidos forem recebidos. Podemos, por exemplo, assumir QoV = [100, 100,
0, 0] como sendo a mínima qualidade tolerável, indicando que todos os pacotes oriundos
de sensores de máxima e alta relevância serão sempre encaminhados para o próximo hop,
mesmo para e < e3. Nesse contexto, definimos que o QoV mínimo aceitável após 10 dias
de transmissões é [100, 100, 100, 0], mas após 20 dias o QoV mínimo é [100, 100, 0, 0].
A Figura 6.6 apresenta o consumo de energia para transmissões com e sem QoV mínimo,
assumindo f(s) = 0,1, T = 30 dias, e1 = 0,9, e2 = 0,6, e3 = 0,3 e eo = 20.000J. A estimativa
é feita baseando-se no Cenário 3, porém excluindo umas das fontes com SR=15, por
simplificação. Além disso, por facilidade de apresentação, exibimos o QoV como uma
média entre v4, v3, v2 e v1.
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Figura 6.6: Otimização controlada por QoV mínimo.

Grosso modo, podemos dizer que o QoV está sendo utilizado nessa verificação como
um parâmetro de otimização, atuando como um espécie de TC especializado.

A adoção de um QoV mínimo terá reflexo direto no consumo de energia, como apre-
sentado na Figura 6.7 para os mesmos parâmetros de verificação.

A partir do décimo dia, o QoV mínimo será considerado como regra para encami-
nhamento dos pacotes, substituindo o uso dos parâmetros e1, e2 e e3. Assim, a rede irá
consumir mais energia quando comparado com a solução baseada apenas na otimização
apresentada na seção 5.3.
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Figura 6.7: Consumo teórico de energia com a adoção de um QoV mínimo.

Outro uso potencialmente vantajoso é na implantação da rede. Caso o QoV obtido
após o cálculo dos SR por cada sensor seja considerado insatisfatório, o FoV dos sensores
pode ser ajustado se possível (e.g. considerando câmeras PTZ).

O conceito de QoV ainda precisa ser mais explorado com novas investigações, esten-
dendo as definições apresentadas aqui e realizando novas validações. De qualquer ma-
neira, o QoV pode ser uma ferramenta valiosa para medição da qualidade em RSVSF
quando os sensores são diferenciados por suas relevâncias de monitoramento, comple-
mentando as avaliações de qualidade realizadas por PSNR, latência média, jitter, perda
de pacotes e consumo de energia das otimizações baseadas em SR e DR.

6.3 Trabalhos futuros

Propomos ao longo desse trabalho diferentes otimizações na operação de redes de
sensores visuais sem fio, explorando diretamente os conceitos de relevância de monitora-
mento dos sensores e relevância de codificação. As otimizações propostas atuam direta-
mente em algum ponto específico da rede, ou nos sensores ou no caminho de transmissão,
trazendo algum benefício à operação da rede, como economia de energia ou redução na
latência de transmissão. Contudo, ainda há bastante a ser investigado na área de RSVSF,
quer em termos das estratégias de priorização de pacotes quer nas otimizações da rede.

A relevância de monitoramento é um conceito inovador que pode melhorar significa-
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tivamente o desempenho de RSVSF. Apesar de largamente especificado no Capítulo 4,
trabalhos futuros estarão relacionados com a validação dos mecanismos propostos para
associação de sensores a grupos de relevância, além da proposta de novos mecanismos. A
associação dos sensores à GR calculando a interseção dos FoV com regiões de relevância
é bastante promissora, porém necessita ainda ser validada mais consistentemente. Em-
bora tal computação seja possível utilizando algoritmos de computação visual de baixa
complexidade, pretendemos formalizar tal mecanismo e estimar o tempo necessário para
as associações, definindo assim uma estimativa para o startup time da rede. Outro ponto
que pode vir a ser abordado em trabalhos futuros é o escopo de priorização dos sensores.
Assim, novos grupos de relevância podem ser especificados, ou mesmo subgrupos dos
grupos já existentes. Nessa mesma linha de investigação, o cálculo do SR pode ser mo-
dificado para considerar novas características além de energia residual (E), características
de hardware (H) e codificação (C).

As otimizações propostas no Capítulo 5 são baseadas na transmissão de imagens co-
dificadas por DWT. O valor de DR inserido em cada pacote é calculado de acordo com
o que representa os dados no payload, referindo-se a apenas uma subbanda DWT. Nesta
tese consideramos apenas imagens codificadas por DWT de 2 níveis. Trabalhos futuros
podem considerar mais níveis de DWT sobre as imagens originais, permitindo assim ex-
tensões das otimizações propostas ou mesmo a proposição de novas otimizações. Outro
ponto chave é a compressão de imagens, que pode alterar a relação de consumo de energia
por imagens transmitidas, ao custo de maior processamento nos sensores. Novas valida-
ções devem considerar o impacto da compressão de imagens em RSVSF e sua relação
com o estabelecimento de um campo de Data Relevance para cada pacote.

Assim como ocorre com o SR e o DR, o campo TC pode ser estendido em traba-
lhos futuros, adicionando novas possibilidades para a operação das otimizações. Um bom
indicativo para extensões desse campo é a Tabela 4.4.

De maneira geral, trabalhos futuros podem estar relacionados com a realização de
novas validações das otimizações propostas, tanto teoricamente quanto em termos de si-
mulações. O próprio modelo teórico pode ser extendido para permitir novas validações,
considerando, por exemplo, a utilização de mensagens NACK. Mais ainda, validações
em ambientes reais de comunicações podem ser realizadas em novos trabalhos, potenci-
almente trazendo novos resultados em diferentes escopos de comunicação. Para as oti-
mizações propostas, cenários mais complexos podem ser considerados, assumindo, por
exemplo, um grande número de sensores e nós intermediários. Outra possibilidade é a va-
lidação das otimizações considerando características como energia recarregável de alguns
nós (via painéis solares, por exemplo) e reconfiguração de rotas de transmissão, quando há
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esgotamento de energia de alguns nós e ativação de nós redundantes que estavam adorme-
cidos. A presença de mais de um sink na rede também poderia ter impacto no desempenho
das otimizações, assim como a utilização de sensores e nós intermediários móveis.

Outra possibilidade de validação é quando o SR dos sensores é alterado ao longo do
tempo, por exemplo, para atender a novos requisitos de monitoramento da aplicação. O SR
dos sensores também poderia ser alterado em resposta à mobilidade dos sensores. Nesses
casos, dependendo da otimização, a rede poderá operar de maneira diferente, trazendo
novos resultados que precisam ser avaliados.

Em todas as otimizações propostas, as validações foram realizadas considerando trans-
missões contínuas com uma frequência de transmissão contínua. Essa abordagem foi es-
colhida por apresentar de forma mais clara os benefícios da adoção das otimizações pro-
postas. Contudo, além de variar a transmissão ao longo do tempo, novas validações podem
considerar transmissões disparadas por evento (triggered-based), por exemplo, quando
sensores escalares são utilizados em conjunto para disparar a coleta de dados visuais do
ambiente monitorado.

Embora se espere que mais energia seja consumida na transmissão de pacotes que no
processamento, o consumo de energia devido ao processamento das otimizações pode ser
mensurado, complementando a validação como um todo. Testbeds baseados no TinyOS
[Gao et al. 2011] são um bom ambiente onde o consumo de energia de tal processamento
possa ser estimado. Assim, esse consumo pode ser considerado juntamente com os custos
de codificação de mídia, alcançando assim estimativas globais do consumo de energia.

Além de novas validações, a própria definição das otimizações pode ser estendida, in-
corporando novos elementos. O encaminhamento de pacotes baseado na energia residual e
no SR pode ser estendido para incluir um procedimento open-loop. A retransmissão sele-
tiva pode ser estendida para operar apenas em rotas onde há estatisticamente mais perdas,
reduzindo a complexidade em rotas com poucas perdas (onde o ganho com a otimização
é pequeno). A própria operação das otimizações pode ser guiada pelo QoV calculado da
rede, abrindo novas possibilidades de investigação, como apresentado anteriormente.

As otimizações podem também ser combinadas para obter novos resultados. Assim, a
transmissão eficiente baseada em SR e DR, que foi apresentada na seção 5.1, poderia ser
combinada com o monitoramento eficiente descrito na seção 5.2, obtendo uma otimização
nova. Nessa otimização, os SR do sensor iria indicar não apenas quais subbandas DWT
devem ser transmitidas ao sink da rede, mas também a frequência de transmissão desses
dados. A essa otimização combinada poderiam ser adicionadas ainda muitas outras otimi-
zações, como, por exemplo, o encaminhamento de pacotes por rotas com menor atraso, o
encaminhamento de pacotes baseado na energia residual ou mesmo novas otimizações.
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Por fim, trabalhos futuros estarão relacionados com novas otimizações baseadas nos
conceitos de SR, DR e TC. As possibilidades são, de fato, inúmeras, uma vez que diversos
aspectos da operação de redes de sensores visuais sem fio podem ser otimizados. Vislum-
bramos novas otimizações não apenas para a redução do consumo de energia nos sensores
ou nos caminhos de transmissão, mas também em transmissões com baixo atraso, se-
gurança, disponibilidade, escalabilidade, mobilidade, confiabilidade, tolerância a falhas,
entre muitas outras.



Capítulo 7

Conclusão

As redes de sensores sem fio ainda são um tópico de pesquisa bastante relevante, tanto
devido à sua grande aplicabilidade, quanto em relação aos desafios de implantação, confi-
guração, operação e gerenciamento que ainda persistem. A utilização de sensores com câ-
mera amplia consideravelmente esse cenário, abrindo um novo campo de pesquisa. Como
novos e mais complexos desafios são apresentados, muitas das abordagens empregadas
para redes de sensores escalares não são válidas para redes de sensores visuais sem fio.
Nesse contexto, o conceito de relevância de monitoramento dos sensores visuais e as oti-
mizações relacionadas são uma contribuição potencialmente relevante, abrindo uma linha
de pesquisa específica, porém bastante atual e abrangente.

As RSVSF são usualmente destinadas a atender uma demanda de monitoramento par-
ticular. Como se esperam restrições de energia e processamento, o atendimento de deman-
das especializadas por configurações de redes específicas é uma boa abordagem, garan-
tindo maior desempenho. Além disso, a própria natureza dos sensores, desenvolvidos para
serem baratos e "descartáveis" , contribui para esse fato. Nesse contexto, as relevâncias de
monitoramento em conjunto com as relevâncias de codificação compõem uma base im-
portante para priorização de pacotes, unindo visões globais e locais da rede, diretamente
relacionadas com os requisitos de monitoramento das aplicações.

Nesta tese propusemos e especificamos uma nova forma de priorizar pacotes, con-
siderando relevâncias globais e locais, além de restrições de transmissão (com o campo
TC). Essas priorizações são a base para otimizar a operação da rede, maximizando ca-
racterísticas como economia de energia, confiabilidade e atraso ao custo de uma perda
relativamente controlada dos dados transmitidos. Pensando nessas relevâncias, diversas
etapas do ciclo de vida das RSVSF podem ser otimizadas, desde o projeto até a operação
e gerenciamento.

Explorando a prioridade dos pacotes, propusemos cinco otimizações distintas, cada
uma atuando em diferentes estágios da comunicação e em diferentes pontos da rede.
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Como descrito anteriormente, as otimizações podem ser ainda modificadas, incorporando
novas funcionalidades. Sendo conceitos gerais, independentes de tecnologia, topologia
ou padrão de comunicação, as relevâncias globais e locais propostas nesse trabalho po-
dem ser exploradas de diferentes formas possíveis, sendo esse um tópico importante para
pesquisas futuras.

As otimizações são um resultado mais direto do desenvolvimento desta tese, porém
há outras contribuições também bastante relevantes. A seguir são sumarizadas as contri-
buições desta tese:

• Definição de um conceito de relevância global baseado no significado dos dados
visuais coletados pelo sensores para as funções de monitoramento da aplicação.

• Proposição do protocolo GRAP para suporte às definições de relevâncias de moni-
toramento.

• Definição de um conceito de relevância local baseado na codificação de imagens
por transformada DWT.

• Utilização conjunta de relevâncias globais e locais para a priorização de pacotes.

• Proposta de otimizações na transmissão de imagens em RSVSF, obtendo economia
de energia, transmissão com baixo atraso e recuperação eficiente de erros.

• Definição de um modelo teórico do consumo de energia em sensores.

• Ampla revisão da literatura, suportando o desenvolvimento de pesquisas nessa área
[Costa & Guedes 2010, Costa & Guedes 2011b, Costa & Guedes 2012c].

As otimizações propostas foram validadas utilizando nossos modelos análicos e simu-
lações computacionais. Os resultados apresentados são relevantes não apenas para defen-
der o uso das otimizações propostas, mas sim para reforçar a necessidade de otimizações
em redes de sensores visuais sem fio. Como a transmissão de imagens através de redes ad

hoc formadas por sensores de baixo poder de processamento e recursos energéticos é uma
tarefa potencialmente complexa, com alta degradação dos recursos disponíveis quando
comparado com a transmissão de dados escalares, otimizações na operação de RSVSF
são fundamentais.

Por fim, como mais um resultado direto, foram escritos e publicados durante o desen-
volvimento da tese 13 (treze) artigos científicos, sendo 5 em periódicos internacionais e 8
em conferências internacionais, todos diretamente relacionados com o trabalho realizado.
Como destaque relevante, os três artigos de surveys, há época da publicação, traziam uma
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abordagem inédita na comunidade acadêmica, focando em cobertura visual em RSVSF,
otimizações baseadas em relevâncias de codificação e protocolos de transporte para re-
des de sensores multimídia sem fio. Esses três temas estão intimamente relacionados com
as otimizações propostas, sendo o primeiro desses três surveys a base para a proposição
do conceito de relevância de monitoramento. Os demais artigos apresentam de diferentes
maneiras os resultados obtidos, fortalecendo a idéia de que relevâncias globais e locais
podem ser exploradas em otimizações para melhorar o desempenho de redes de sensores
visuais sem fio.
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