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RESUMO 

 

 
A pesquisa sobre Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) evoluiu bastante ao longo dos 

últimos anos com aplicações potenciais em diversos domínios. No entanto, o 

desenvolvimento de aplicações de RSSF é uma tarefa complexa, dentre outros fatores, 

pela necessidade da programação no (baixo) nível de abstração provido pelo sistema 

operacional dos sensores e de conhecimentos específicos, tanto dos diferentes domínios 

de aplicações quanto das diferentes plataformas de sensores existentes. Neste trabalho, é 

proposta uma abordagem MDA para o desenvolvimento de aplicações de RSSF, que 

visa facilitar a tarefa dos desenvolvedores. Esta abordagem permite a contribuição direta 

dos especialistas em domínio no desenvolvimento de aplicações de RSSF sem precisar 

de conhecimento específico de programação em plataformas de RSSF e, ao mesmo 

tempo permite que especialistas em rede programem sensores aderentes aos requisitos 

da aplicação sem a necessidade de conhecimento específico do domínio da aplicação. A 

abordagem proposta também promove a reutilização de artefatos de software 

desenvolvidos, permitindo um modelo de aplicação ser reutilizado em diferentes 

plataformas de sensores e que o modelo possa ser reutilizado em diferentes aplicações. 

 

Palavras-Chave: Wireless Sensor Network; MDA; PSM; DSL; Modelo 
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ABSTRACT 

 

Research on Wireless Sensor Networks (WSN) has evolved, with potential applications 

in several domains. However, the building of WSN applications is hampered by the 

need of programming in low-level abstractions provided by sensor OS and of specific 

knowledge about each application domain and each sensor platform. We propose a 

MDA approach do develop WSN applications. This approach allows domain experts to 

directly contribute in the developing of applications without needing low level 

knowledge on WSN platforms and, at the same time, it allows network experts to 

program WSN nodes to met application requirements without specific knowledge on the 

application domain. Our approach also promotes the reuse of the developed software 

artifacts, allowing an application model to be reused across different sensor platforms 

and a platform model to be reused for different applications. 

 

Keywords: Wireless Sensor Network; MDA; PSM; DSL; Model 
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1. Introdução 

 

Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) constituem um campo de pesquisa promissor, 

integrando conhecimentos de diversas disciplinas tais como redes de computadores, 

sistemas distribuídos, sistemas embarcados e engenharia de software. A 

disponibilização de ambientes instrumentados por sensores interconectados a uma rede 

sem fio, provendo informações variadas em tempo real sobre o mundo físico, promete 

trazer drásticas mudanças na forma com que as pessoas interagem com o meio 

ambiente. RSSFs possuem potencial de aplicação em diferentes áreas, tais como militar, 

ambiental, industrial, entre outras [WANG, 2008]. No entanto, para se atingir 

plenamente o potencial de uso de RSSFs, o desenvolvimento de aplicações para tais 

redes precisa ser facilitado e tornar-se acessível para usuários das mais diversas áreas de 

conhecimento. 

 

1.1 Contextualização 

 

Uma RSSF é composta por um conjunto de nós sensores e um ou mais nós 

sorvedouros (do inglês sink node). Nós sensores são pequenos dispositivos, em geral 

movidos a bateria, equipados com um rádio transceptor, unidades de sensoriamento e 

um micro-controlador, os quais são espacialmente distribuídos em uma área a ser 

monitorada. Sorvedouros são dispositivos mais poderosos computacionalmente e sem 

restrição de energia (em geral conectados a PCs), responsáveis por interagir com a 

aplicação, recebendo tarefas e consultas, e por reunir e entregar os dados gerados pelos 

sensores. RSSFs são capazes de monitorar o mundo físico, capturar dados úteis da área 

de sensoriamento, processar os dados coletados, tomar decisões, e eventualmente 

realizar operações concretas no meio monitorado [LEVIS, 2006]. RSSFs caracterizam-

se por uma grande heterogeneidade no tocante aos requisitos da aplicação, as 

características dos nós sensores (hardware e sistema operacional), e os protocolos de 

rede utilizados. Existem atualmente diversas plataformas que suportam o 

desenvolvimento e a implementação de aplicações de RSSF, cada uma possuindo seus 

próprios requisitos, ambientes de programação e execução, e ferramentas de 

desenvolvimento.  
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A primeira geração de RSSFs adotava uma abordagem de projeto “especifico da 

aplicação” [HEINZELMAN, 2002], e a maioria dos sistemas era concebida a partir do 

zero, como software monolítico construído para uma plataforma de destino e um 

sistema operacional (SO) específicos, e endereçando requisitos de uma única aplicação 

alvo. Nesse contexto, os desenvolvedores de aplicações precisavam conhecer tanto as 

especificidades das redes, incluindo protocolos e configurações de baixo nível, quanto 

os requisitos de alto nível da aplicação alvo, e construíam programas utilizando as 

abstrações fornecidas pelo sistema operacional do nó sensor. O alto acoplamento entre a 

lógica da aplicação e a plataforma base do nó sensor, juntamente com a falta de uma 

metodologia de suporte ao ciclo de vida do desenvolvimento de aplicações resultava em 

projetos com código dependente da plataforma e difíceis de manter, modificar e 

reutilizar.  

 

1.2 Motivação 

 

Diferentemente da primeira geração, as gerações atuais e futuras de RSSF 

consideram que uma mesma rede é potencialmente útil para uma ampla gama de 

aplicações. Além disso, uma vez que a infraestrutura física da rede é cara, há uma 

tendência em projetar RSSFs em escala comercial para diferentes aplicações que podem 

ser simultaneamente (ou não) processadas nos nós da rede já instalados. Assim, a 

abordagem de desenvolvimento de RSSF para uma aplicação-alvo tem sido 

gradualmente substituída pela de construção de RSSFs de propósito geral. Em tal 

abordagem, considerando que uma mesma RSSF é potencialmente útil para uma ampla 

gama de aplicações e que a infraestrutura física da rede é cara, RSSFs são projetadas 

para acomodar diferentes aplicações. Nesse cenário, vislumbra-se que uma grande 

infraestrutura de sensores será desenvolvida e instalada incrementalmente por múltiplos 

fabricantes [LIU; ZHAO, 2005], atendendo a diferentes demandas de domínios distintos 

de aplicações. Subsistemas de diferentes fabricantes devem ser transparentemente 

integrados com o resto da infraestrutura de TI e prover interfaces intuitivas para acesso 

por usuários remotos e leigos em redes. Os nós dessa infraestrutura devem ser 

programados para cada aplicação, enquanto ao mesmo tempo decisões de nível de rede, 

como a escolha do protocolo de disseminação e roteamento de dados, devem ser 

tomadas de modo a otimizar os recursos e prolongar o tempo de vida da infraestrutura. 

Para tal cenário ser viável, um dos principais desafios a ser suplantado consiste em 
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prover, por um lado, mecanismos de alto nível que abstraiam as características da 

infraestrutura de sensores subjacente e permitam os especialistas em aplicações 

representar as características de seus domínios usando linguagens com as quais estão 

familiarizados; e por outro lado, mecanismos que permitam especialistas em rede 

configurar as características de baixo nível necessárias para obter a eficiência em 

energia requerida pelas RSSFs, sem precisar adquirir conhecimento profundo de cada 

domínio de aplicação. 

Corroborando com as necessidades apontadas acima, apesar de ter sido 

reportado em [MOTTOLA, 2008] que os recentes avanços na tecnologia e na 

miniaturização de hardware tornaram RSSFs uma solução viável para coletar 

informações do ambiente e torná-lo disponível para os cientistas, ou para usar dados de 

sensoriamento para decidir sobre ações a serem tomadas no ambiente, um relatório de 

mercado da ONWorld [ONWORLD, 2010] identifica a dificuldade de programação 

como a maior barreira para a ampla adoção das RSSFs. 

Nesse contexto, a adoção de uma abordagem de Desenvolvimento Dirigido a 

Modelos (DDM), mais especificamente, da Model-Driven Architecture [MDA, 2009], é 

uma solução promissora para atender aos requisitos das atuais e futuras gerações de 

RSSFs. Usando-se MDA é possível aumentar o nível de abstração do desenvolvimento 

de aplicações de RSSF e ao mesmo tempo promover uma separação clara e sinérgica 

entre a especificação de requisitos do nível da aplicação e a especificação de requisitos 

de uma dada plataforma de sensor. Com uma abordagem MDA, os sistemas de RSSF 

podem ser divididos em níveis de abstração dependentes ou não da plataforma de 

sensores, e o design de cada nível pode ficar sob a responsabilidade dos seus respectivos 

especialistas. 

Na abordagem MDA o desenvolvimento de sistemas é dividido em três níveis de 

abstração diferentes: CIM, PIM e PSM, onde os modelos desenvolvidos vão passando 

de um nível de abstração mais alto para um nível de abstração mais baixo através de 

transformações. O CIM (Computation Independent Model) oferece uma visão dos 

requisitos da aplicação, e serve de entrada para o desenvolvimento do PIM (Platform 

Independent Model) que contém os modelos independentes de plataforma, o qual por 

sua vez vai ser utilizado em conjunto com um PSM (Plataform Specific Model), modelo 

que define características de uma plataforma específica, para que todas as características 

definidas no PIM sejam transformadas em um modelo da aplicação desenvolvida para 
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uma plataforma específica. Este PSM, por sua vez poderá ser transformado em código-

fonte específico da plataforma escolhida através de novas transformações. 

 

 

1.3 Objetivos  

 

Este trabalho tem como principal objetivo propor o uso de uma abordagem 

dirigida a modelos para o suporte à construção de aplicações para Redes de Sensores 

Sem Fio. Para atingir tal meta principal, os objetivos secundários deste trabalho são: 

 Criar uma infraestrutura MDA para dar o suporte ao desenvolvimento 

dirigido a modelos. Esta infraestrutura é composta por: Meta-modelo 

PIM; Meta-modelos PSM; Transformações M2M; Transformações M2T. 

 Apresentar um processo de desenvolvimento associado a infraestrutura 

criada para a construção de aplicações de RSSFs; tal processo permite a 

separação de responsabilidades entre os diferentes especialistas 

envolvidos na construção de um sistema de RSSF; 

 Demonstrar e avaliar através de estudos de caso e da análise de 

experimentos como o uso de uma abordagem dirigida a modelos pode 

auxiliar no desenvolvimento de aplicações RSSF aumentando o nível de 

abstração, possibilitando a geração automática (ou semi) de grande parte 

dos códigos-fonte necessários para a compilação do programa e 

aumentando o reuso dos artefatos de software utilizados na construção da 

aplicação.  

O conhecimento do domínio da aplicação será representado no nível PIM usando 

uma Linguagem Específica de Domínio (do inglês Domain Specific Language, DSL). 

DSLs são usadas na Engenharia de Software com o objetivo de aumentar a 

flexibilidade, a qualidade e o tempo de entrega de sistemas de software. Uma DSL é 

uma linguagem enxuta, geralmente declarativa, que oferece um poder de expressão 

focado em um determinado domínio [DEURSEN; KLINT; VISSER, 2000]. Tal DSL é 

definida pelo meta-modelo PIM, que descreve a semântica dos elementos necessários e 

suficientes para construir aplicações de RSSF, independentemente da plataforma de 

implementação. O conhecimento representando diferentes plataformas de nó sensores 
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será especificado no nível PSM. Portanto, a infraestrutura MDA proposta engloba 

diferentes meta-modelos PSM, um para cada plataforma de RSSF.  

No processo MDA proposto, os desenvolvedores de aplicação (aqui 

denominados especialistas do domínio) são basicamente responsáveis pela modelagem 

do PIM (e por fazer alguns aperfeiçoamentos adicionais no código final). A partir do 

PIM, um primeiro conjunto de transformações MDA toma como entrada esse modelo, 

juntamente com o meta-modelo PSM da plataforma escolhida, e gera uma instância 

PSM que representa a lógica da aplicação mapeada para a plataforma alvo. O 

especialista de redes tem a possibilidade de aperfeiçoar esse artefato de software gerado 

(a instância PSM), incluindo novos elementos ou acrescentando detalhes em elementos 

existentes de forma que o PSM final seja suficiente para descrever integralmente os 

requisitos das aplicações na plataforma alvo. É importante notar que tal refinamento 

engloba apenas as informações disponíveis no nível de abstração do especialista de 

rede, preservando assim a clara separação de conceitos, objetivo também almejado no 

trabalho. No próximo passo, outras transformações MDA tomam como entrada o 

modelo PSM refinado e, utilizando templates de código para a respectiva plataforma do 

sensor, geram código-fonte, o qual após refinamento pode ser executado.  

 

1.4 Estrutura do Documento 

 

Este trabalho apresenta inicialmente os conceitos básicos de Redes de Sensores 

Sem Fio e MDA necessários para se entender o trabalho e os estudos realizados sobre o 

uso da infraestrutura apresentada nos quais são explorados os benefícios da abordagem 

apresentada em termos de facilitar a construção das aplicações e reusar os artefatos 

gerados. Este trabalho está organizado como segue. O Capítulo 2 explora os conceitos 

básicos de RSSF incluindo detalhes sobre as plataformas TinyOS [TINYOS, 2009] e 

Sun SPOT [SUN SPOT, 2009], além disso o Capítulo trata da abordagem MDA e cada 

um dos seus modelos e transformações. Por seguinte, o Capítulo 3 apresenta a 

infraestrutura MDA que suporta a construção de aplicações para RSSF e o Capítulo 4 

mostra o processo proposto para o desenvolvimento de aplicações segundo a abordagem 

proposta neste trabalho e a ferramenta que foi desenvolvida.  A avaliação do trabalho é 

apresentada no Capítulo 5 através de estudos de casos e a análise dos resultados com 

objetivo de ilustrar o emprego da abordagem MDA no desenvolvimento de aplicações 
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em domínios distintos e vários cenários de mudança que exploram os benefícios deste 

trabalho. O Capítulo 6 discute os trabalhos relacionados. Por fim, o Capítulo 7 trata das 

considerações finais e o Capítulo 8 das referências. 
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2. Conceitos Básicos 

 

Este Capítulo traz os conceitos básicos a respeito das plataformas de Redes de 

Sensores Sem Fio e a abordagem de desenvolvimento dirigido a modelos, Model Driven 

Architecture - MDA, que serão utilizadas neste trabalho. A Seção 2.1 traz os conceitos 

básicos de Redes de Sensores sem Fio. A Seção 2.2 trata da plataforma TinyOS 

[TINYOS, 2009]. A Seção 2.3 trata da plataforma Sun SPOT [SUN SPOT, 2009]. Por 

fim, a Seção 2.4 aborda as características do MDA. 

 

2.1 Redes de Sensores Sem Fio 

 

As Redes de Sensores Sem Fio (RSSFs) constituem um novo domínio da 

computação distribuída e têm sido alvo de grande interesse de pesquisa nos últimos 

anos. Uma RSSF é um tipo de rede ad-hoc com uma série de características e requisitos 

específicos. Seu principal objetivo é realizar tarefas de sensoriamento de forma 

distribuída em benefício de aplicações clientes. Portanto, essas redes funcionam como 

poderosos sistemas de aquisição de dados ambientais. Neste tipo de rede os nós 

individualmente possuem pouca capacidade computacional e de energia, mas um 

esforço colaborativo entre os mesmos permite a realização de uma grande tarefa. Os 

dados são coletados através dos sensores distribuídos e entregues a pontos de saídas da 

rede, chamados nós sorvedouros (do inglês sink node) a fim de sofrerem análise e 

processamento adicional [DELICATO, 2005]. Uma RSSF também pode ser composta 

de dispositivos chamados atuadores que têm como objetivo interagir diretamente com a 

área monitorada modificando parâmetros do ambiente ou acionando ações a serem 

realizadas. 

Segundo [RUIZ, 2003], algumas características marcantes das RSSFs são: 

 Fluxo de dados predominantemente unidirecional: os dados são 

disseminados dos nós sensores em direção aos sorvedouros utilizando 

nós intermediários como roteadores; 

 Topologia dinâmica: mesmo que os nós não sejam móveis, eles podem 

ocasionar alterações na topologia quando saem de serviço por problemas 

tais como quebra, deterioração dos sensores ou falta de energia. Isto 

ocorre devido à maioria das aplicações trabalharem com um grande 
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número de elementos de rede distribuídos em áreas remotas ou inóspitas 

que operam sem intervenção humana direta; 

 Dependência da aplicação: os parâmetros de configuração, operação e 

manutenção das RSSFs variam de acordo com o tipo de aplicação. 

Qualquer projeto (hardware ou software) ou solução proposta para estas 

redes ou seus elementos deve levar em consideração essas características 

e restrições, assim como as características do ambiente onde tais redes 

serão aplicadas. Isto determina o desenvolvimento de diferentes 

arquiteturas de nós sensores ou diferentes configurações para arquiteturas 

existentes, assim como o desenvolvimento de soluções de gerenciamento 

compostas por diferentes serviços e funções; 

 Restrições severas de energia: se os nós não consomem energia de 

forma otimizada, o sistema perde a vantagem de instalação arbitrária e a 

facilidade de manutenção, já que se torna necessário localizar e substituir 

com frequência nós com energia esgotada. Com a necessidade de se 

efetuar manutenção da rede, a capacidade de não perturbar o meio 

ambiente também é prejudicada. Muitas aplicações requerem RSSFs com 

tempos de vida da ordem de meses ou até anos. Para atender tal requisito, 

o consumo de energia, que é o principal fator determinante do tempo de 

vida de uma rede, deve ser minimizado [DELICATO, 2005]. Um 

exemplo prático é citado em [MARTINCIC; SCHWIEBERT, 2005] que 

descreve o monitoramento da Duck Island (USA) realizado utilizando 

nós Mica [CROSSBOW, 2010]. O objetivo da aplicação era monitorar o 

habitat da ilha, para isto os nós deveriam funcionar durante meses. Se 

não fosse realizado um estudo no ciclo de trabalho (do inglês duty cicle) 

a ser realizado pelos nós, as baterias poderiam durar por apenas sete dias. 

  Tendem a serem autônomas e requerem um alto grau de cooperação 

entre os elementos de rede para executar um objetivo comum: na 

maioria das aplicações de RSSFs, os elementos de rede executam tarefas 

comuns enquanto que nas redes tradicionais os elementos executam 

tarefas diferentes. 

Um nó de uma RSSF pode incluir um sistema operacional rudimentar. Quando 

presente, o sistema operacional deve gerenciar a operação do nó sensor da forma mais 

eficiente possível. Um exemplo de sistema operacional desenvolvido especialmente 



23 
 

para sensores, e utilizado em grande parte do hardware hoje existente, é o TinyOS. 

Outra plataforma com destaque é o Sun SPOT devido ao uso da linguagem Java. 

Quanto à sua estrutura, uma RSSF é organizada como um sistema com três 

componentes principais: (1) infraestrutura; (2) pilha de protocolos; e (3) 

aplicação[TILAK; ABU-GHAZALEH; HEINZELMAN, 2002]. A infraestrutura refere-

se aos sensores físicos (suas características físicas e capacidades), ao número de 

sensores e à sua estratégia de instalação (como e onde eles são instalados). A pilha de 

protocolos refere-se ao software que implementa as diversas camadas de protocolos 

existentes em cada nó da rede. O componente de aplicação representa os interesses ou 

consultas do usuário, que são traduzidos em tarefas de sensoriamento a serem 

executadas pela rede.  

A infraestrutura de uma RSSF consiste nos nós da rede e no seu estado de 

instalação no ambiente. Em geral, uma rede possui um ou mais nós de escoamento de 

dados, chamados de sorvedouros ou estações-bases, e diversos nós sensores. 

Sorvedouros geralmente são os nós da rede com maior poder computacional e sem 

restrições de energia. Esses nós fazem a interface entre a aplicação e a rede, servindo de 

ponto de entrada para a submissão dos interesses da aplicação e de concentrador dos 

dados enviados pelos nós sensores. Nós sensores contêm uma ou mais unidades de 

sensoriamento, e possuem capacidades de processamento e armazenamento limitadas. 

Sua função é coletar, eventualmente agregar, e transmitir seus próprios dados e os dos 

seus vizinhos para os nós sorvedouros [DELICATO, 2005]. De acordo com [RUIZ, 

2003], as RSSFs podem ser classificadas segundo a sua configuração conforme 

mostrado na Tabela 1. 

Configuração 

Composição Homogênea Rede composta de nós que apresentam a mesma 

capacidade de hardware. Eventualmente os nós podem 

executar software diferente. 

Heterogênea Rede composta por nós com diferentes capacidades de 

hardware. 

Organização Hierárquica RSSF em que os nós estão organizados em grupos 

(clusters). Cada grupo terá um líder (cluster-head) que 

poderá ser eleito pelos nós comuns. Os grupos podem 

organizar hierarquias entre si. 

Plana Rede em que os nós não estão organizados em grupos. 

Mobilidade Estacionária Todos os nós sensores permanecem no local onde 

foram depositados durante todo o tempo de vida da 

rede. 

Móvel Rede em que os nós sensores podem ser deslocados do 
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local onde inicialmente foram depositados. 

Densidade Balanceada Rede que apresenta uma concentração e distribuição de 

nós por unidade de área considerada ideal segundo a 

função objetivo da rede. 

Densa Rede que apresenta uma alta concentração de nós por 

unidade de área. 

Esparsa Rede que apresenta uma baixa concentração de nós por 

unidade de área. 

Distribuição Irregular Rede que apresenta uma distribuição não uniforme dos 

nós na área monitorada. 

Regular Rede que apresenta uma distribuição uniforme de nós 

sobre a área monitorada. 

Tabela 1. Caracterização das RSSFs segundo a configuração. 

Conforme mostrado na Tabela 1, as topologias de RSSFs podem classificadas 

segundo a sua organização em planas ou hierárquicas. Na organização plana todos os 

nós possuem a mesma função, esta é uma topologia mais fácil de implementar devido a 

facilidade de gerenciamento em redes pequenas. Na organização hierárquica, a 

topologia é dividida em camadas ou grupos (clusters) cada um com seu nó líder 

(cluster-head) que poderá ser eleito pelos demais nós. Neste caso, cabe ao 

desenvolvedor da aplicação escolher um algoritmo para a eleição de líder que esteja de 

acordo com os requisitos da aplicação.  

Quanto ao protocolo, a pilha de protocolos usada pelos nós sorvedouros e 

sensores em uma RSSF é apresentada na Figura 1. Tal pilha consiste em cinco camadas 

horizontais e três planos verticais. As camadas são: aplicação, transporte, rede, enlace 

de dados e física. Os planos são: gerenciamento de energia, gerenciamento de tarefas e 

gerenciamento de mobilidade [AKYILDIZ, 2002]. 

 

Figura 1. Pilha de protocolos das RSSFs[DELICATO, 2005]. 
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Dependendo da tarefa de sensoriamento, diferentes tipos de aplicações podem 

ser construídas e usadas na camada de aplicação. 

 A camada de transporte ajuda a manter o fluxo de dados entre a origem e o 

destino, se a aplicação assim necessitar. 

A camada de rede cuida do roteamento dos dados fornecidos pela camada de 

transporte. Exemplos de protocolos de roteamento: LQRP (Link Quality Routing 

Protocol) [LQRP, 2010], TinyBeaconing [TOSB, 2010], LEACH [LEACH, 2010], entre 

outros.O objetivo da camada de enlace é assegurar conexões confiáveis em uma rede de 

comunicação. Tal objetivo é alcançado através das tarefas de multiplexação dos fluxos 

de dados, detecção dos quadros, acesso ao meio e controle de erros. Embora muitas 

dessas funções ainda não tenham sido completamente resolvidas no contexto de RSSFs, 

o protocolo de acesso ao meio (Medium Access Control – MAC) desempenha uma 

função crítica nessas redes [DELICATO, 2005]. 

A camada física abrange as técnicas de transmissão, recepção e modulação 

utilizadas na rede, as quais devem ser simples, porém robustas. As técnicas existentes 

incluem transmissão em Rádio Frequência (RF), ótica e infra-vermelho 

Em adição às camadas de protocolos horizontais apresentadas, os planos de 

gerenciamento de energia, de mobilidade e de tarefas monitoram a energia, os 

movimentos dos sensores e a distribuição de tarefas entre os nós, respectivamente. 

Esses planos permitem coordenar os nós sensores na realização das tarefas de 

sensoriamento e, ao mesmo tempo, controlar o consumo global de energia da rede, de 

forma a minimizá-lo tanto quanto possível. 

O plano de gerenciamento de energia permite gerenciar a forma como os nós 

sensores utilizam sua energia. Por exemplo, um nó sensor pode desligar seu receptor 

após receber uma mensagem de um de seus vizinhos, evitando a recepção de mensagens 

duplicadas [AKYILDIZ, 2002]. Um sensor com baixo nível de energia pode decidir não 

participar mais do roteamento de mensagens e reservar o restante de sua energia para o 

sensoriamento. Com esse intuito, o sensor deve avisar seus vizinhos de sua decisão, 

enviando-lhes essa informação em broadcast. Todas essas decisões são 

responsabilidades do plano de gerenciamento de energia [DELICATO, 2005]. 

O plano de gerenciamento de mobilidade permite detectar e registrar o 

movimento dos nós sensores, de modo a manter sempre uma rota para o usuário e a 

guardar, para cada nó, a informação sobre quem são seus nós vizinhos. 
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O plano de gerenciamento de tarefas permite balancear e escalonar as tarefas de 

sensoriamento de uma região específica. Não é necessário que todos os sensores 

localizados na região alvo definida pela aplicação estejam ativos ou contribuam ao 

mesmo tempo para a realização da tarefa. Como resultado, alguns nós participam mais 

na realização da tarefa do que outros, dependendo do seu nível de energia ou do grau 

com que podem contribuir para a tarefa.  Sem este plano de gerenciamento, cada nó 

sensor irá apenas trabalhar individualmente. Do ponto de vista de toda a rede de 

sensores, a rede será mais eficiente somente se cada nó puder colaborar um com o outro. 

Desta forma a vida útil de uma rede de sensores sem fio pode ser prolongada 

[AKYILDIZ, 2002]. 

Quanto a aplicação, é o componente de uma arquitetura de RSSF responsável 

por emitir um conjunto de consultas ou interesses, que descrevem as características dos 

fenômenos físicos que o usuário deseja analisar. Os interesses da aplicação devem 

indicar os tipos de dados desejados; a frequência com que esses dados devem ser 

coletados; a necessidade ou não dos dados sofrerem algum tipo de agregação; os 

requisitos de QoS, como valores de atraso máximo ou precisão mínima desejados; os 

limiares a partir dos quais os dados devem ser transmitidos; ou ainda, eventos que 

podem disparar algum comportamento particular da rede, como a ativação de sensores 

específicos ou a alteração na taxa de sensoriamento[DELICATO, 2005]. 

As RSSFs também podem ser classificadas de acordo com a periodicidade do 

sensoriamento que realizam em dois grupos distintos: O sensoriamento baseado em 

tempo e sensoriamento baseado em eventos. O primeiro, sensoriamento baseado em 

tempo, pode ser subdivido em periódico, contínuo e tempo real. Em aplicações de coleta 

periódica o sensoriamento ocorre em intervalos regulares de tempo, por exemplo, duas 

horas ao dia. Enquanto em aplicações de coleta contínua os dados são coletados o tempo 

todo, mas não de forma tão intensa quanto o que ocorre em aplicações de tempo real 

onde são coletadas as maiores quantidades de dados no menor tempo possível, usadas, 

por exemplo, em situações que envolvem o risco de vidas humanas. Por fim, no 

sensoriamento reativo os sensores coletam dados após a ocorrência de um evento ou 

quando solicitado por um observador. Nós sensores podem ser usados para a detecção 

de eventos e para o controle local de atuadores, além de outras possíveis tarefas.  

A Tabela 2 [RUIZ, 2003] mostra de forma resumida a classificação das RSSFs 

de acordo com o tipo de sensoriamento. 
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Sensoriamento 

Coleta Periódica Os nós sensores coletam dados sobre o(s) 

fenômeno(s) em intervalos regulares. Um 

exemplo são as aplicações que monitoram 

o canto dos pássaros. 

Os sensores farão a coleta durante o dia e 

permaneceram desligados durante a noite. 

Contínua Os nós sensores coletam os dados 

continuamente. Um exemplo são as 

aplicações de exploração interplanetária 

que coletam dados continuamente para a 

formação de base de dados para pesquisas. 

Reativa Os nós sensores coletam dados quando 

ocorrem eventos de interesse ou quando 

solicitado pelo observador. Um exemplo 

são as aplicações que detectam a presença 

de objetos na área monitorada. 

Tabela 2. Caracterização das RSSFs segundo o sensoriamento. 

Aplicações potenciais para RSSFs podem ser encontradas em áreas desde a 

militar até as aplicações para saúde. A seguir são exemplificadas algumas dessas 

aplicações. 

 Aplicações Militares. As RSSFs podem ser uma ferramenta de 

sensoriamento bastante promissora para integrar sistemas militares de 

comando, controle, comunicação, computação, inteligência, vigilância, 

reconhecimento e mira (ou C4ISRT, sigla para Command, Control, 

Communications, Computations, Intelligence, Surveillance, 

Reconnaissance and Targeting) [MARTINCIC; SCHWIEBERT, 2005]. 

O uso de aplicações inclui o monitoramento das forças aliadas e 

inimigas; monitoramento de equipamentos de munições; detecção de 

ataques nucleares, biológicos ou químicos. Além disso, sensores podem 

ser incorporados a sistemas inteligentes de mira. Como as RSSFs são 

baseadas na densa instalação de nós de baixo custo e descartáveis, a 

destruição de alguns nós por ações inimigas não afeta uma operação 

militar tanto quanto a destruição de um sensor tradicional, de maior custo 

[DELICATO, 2005]. A Figura 2 [MARTINCIC; SCHWIEBERT, 2005] 

mostra uma aplicação onde uma tropa de soldados precisa se mover 

dentro de um campo de batalha. Se esta área for monitorada por uma 

rede de sensores sem fio os soldados podem requisitar a localização dos 

tanques inimigos, veículos e pessoal detectados pela rede. 
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Figura 2. Localização de monitoramento de inimigos. 

 

 Aplicações ambientais. Ao usar uma RSSF em um ambiente natural 

torna-se possível a coleta de dados ambientais em uma escala e resolução 

outrora inatingíveis. As aplicações são capazes de obter medições 

detalhadas de regiões específicas que de outra forma seriam muito mais 

difíceis de obter. Algumas aplicações ambientais incluem monitoramento 

de habitat, rastreamento de animais, detecção de fogo em florestas, 

agricultura de precisão, e monitoramento de desastres (ex. Vulcões) 

[MARTINCIC; SCHWIEBERT, 2005]. A aplicação mostrada na Figura 

3 considera um cenário onde é iniciado um incêndio em uma floresta. 

Uma RSSF instalada nesta floresta pode imediatamente notificar as 

autoridades para que o fogo possa ser apagado antes que se torne 

incontrolável. 

 

Figura 3. Aplicação de monitoramento de queimadas em florestas. 
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 Aplicações de saúde. Exemplos de aplicações RSSFs são o 

monitoramento de pacientes (com uma possível localização rápida); a 

realização de diagnósticos; a administração de drogas em hospitais; o 

telemonitoramento de dados fisiológicos humanos; e o monitoramento de 

médicos e pacientes dentro de um hospital [DELICATO, 2005]. O 

monitoramento do nível de glicose no sangue também é uma aplicação 

em potencial para RSSF. Indivíduos com diabetes requerem constante 

monitoramento do nível de açúcar no sangue para terem uma vida 

saudável. Equipar um paciente com diabetes com um medidor de glicose 

pode permitir o recebimento de avisos quando mudanças nos níveis de 

açúcar forem detectadas. Isto pode tornar possível a tomada de medidas 

corretivas antes que o nível de açúcar no sangue chegue a um nível 

crítico [MARTINCIC; SCHWIEBERT, 2005]. Outra possível aplicação 

é o AAL (Ambient Assisted Living) onde é realizado o monitoramento 

não intrusivo da vida diária baseado no contexto e na situação da pessoa 

assistida. A idéia básica é monitorar um ambiente que está sendo 

utilizado por um ou mais indivíduos de forma a garantir uma assistência 

automatizada para que, em caso de algum problema, os indivíduos do 

ambiente sejam assistidos de forma rápida e eficiente. 

 

 

 

2.2 A Plataforma TinyOS 

 

TinyOS é um sistema operacional open source projetado para redes de sensores 

sem fio que foi desenvolvido originalmente como um projeto de pesquisa na 

Universidade da Califórnia em Berkley, USA. Atualmente existe uma comunidade 

internacional de usuários e desenvolvedores. O TinyOS possui uma arquitetura baseada 

em componentes que torna possível a rápida implementação enquanto diminui o código 

fonte gerado, devido à existência de vários componentes já programados, o que é um 

importante requisito considerando as severas restrições de memória de um nó. A 

biblioteca de componentes do TinyOS inclui protocolos de rede, serviços distribuídos, 

drivers de diferentes sensores e ferramentas de aquisição de dados - todas podem ser 
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usadas de modo completo ou refinadas para uma aplicação personalizada. Além disso, 

possui um modelo de programação adaptado para aplicações orientadas a eventos. 

Como prova do seu sucesso, o TinyOS já foi portado para várias plataformas de 

hardware de sensores (ex. família mica, família telos, etc) [TINYOS, 2009]. Um dos 

representantes da família MICA é o mote (outra denominação de nó) conhecido como 

MICAz (Figura 4). Ele é equipado com um processador Atmel128L com uma 

capacidade máxima de processamento de oito milhões de instruções por segundo 

quando operando a 8MHz. Ele também possui um transceptor RF que opera com o 

IEEE 802.15.4/Zigbee [IEEE, 2010] trabalhando a uma frequência de 2,4- 2,4835 GHz. 

O MICAz funciona com TinyOS (v.1.1.7 ou posterior) e é compatível com diversas 

placas de sensoriamento disponíveis[MARTINCIC; SCHWIEBERT, 2005].  

 

Figura 4. MICAz Mote[CROSSBOW, 2010]. 

 NesC (network embedded systems C) é uma extensão da linguagem de 

programação C utilizada na implementação de aplicações para TinyOS tendo sido 

projetada para incorporar os princípios de estruturação e os modelos de execução do 

TinyOS. As aplicações desenvolvidas são muito dependentes do hardware e cada nó 

roda apenas uma aplicação por vez. O TinyOS possui algumas características 

importantes que influenciaram o design do nesC: uma arquitetura baseada em 

componentes, um modelo de concorrência simples baseado em eventos e operações 

divididas em fases (split-phase) para lidar com a característica de tarefas não 

preemptivas do TinyOS[GRAY; LEVIS; BEHREN, 2003]. 

Arquitetura baseada em componentes: TinyOS provê um conjunto de 

componentes reutilizáveis. Uma aplicação conecta componentes usando a especificação 
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de ligações (wirings) que é totalmente independente da implementação dos 

componentes. Assim, cada aplicação customiza o conjunto de componentes que usa. 

Tarefas e concorrência baseada em eventos: Existem duas fontes de 

concorrência no TinyOS: tarefas (do inglês tasks) e eventos (do inglês events). Tarefas 

são mecanismos de computação. Elas são executadas até sua conclusão e não possuem 

preempção entre si. Eventos também são executados até a conclusão, mas podem causar 

preempção na execução de tarefas ou outros eventos. Eventos podem ser tanto a 

conclusão de uma operação dividida em fases (split-phase operation) ou um evento do 

ambiente onde o nó está instalado. A execução do TinyOS é totalmente dirigida a 

eventos representando interrupções de hardware. 

Operações divididas em fases (split-phase operations): Como tarefas são 

executadas não preemptivamente o TinyOS não possui operações bloqueantes. Todas as 

operações que podem ter uma execução demorada são divididas em fases: a requisição 

da operação e sua conclusão são funções distintas. Um exemplo típico de uma operação 

dividida em fases é o envio de um pacote: um componente pode chamar o comando 

send para iniciar a transmissão de rádio da mensagem; e o componente de comunicação 

sinaliza senddone quando a transmissão estiver completa. A Tabela 3 mostra a 

comparação entre código bloqueante e um código de fases divididas[TINYOS, 2009]. 

Código Bloqueante Código Dividido em Fases 

1 if (send() == SUCCESS) { 

2  sendCount++; 

3 } 

 

1 // start phase 

2 send(); 

3 //completion phase 

4 void sendDone(error_t err) { 

5  if (err == SUCCESS) { 

6   sendCount++; 

7  } 

8 } 

Tabela 3. Comparação de código bloqueante e dividido em fases. 

Aplicações em nesC seguem o esquema de programação de componentes, onde 

cada programa é composto de diversos componentes ligados uns aos outros através de 

interfaces. Um componente provê e usa interfaces. Uma interface geralmente modela 

algum serviço (como por exemplo, enviar uma mensagem) e é especificada por um tipo 

de interface [GRAY; LEVIS; BEHREN, 2003]. Interfaces em NesC são bidirecionais, 

elas contêm comandos (commands) e eventos (events),  ambos essencialmente funções. 
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Os provedores de uma interface implementam os comandos enquanto os usuários da 

interface implementam os eventos. A Figura 5 mostra exemplos de interfaces:  

1 interface StdControl { 

2  command error_t start(); 

3  command error_t stop(); 

4 } 

5 interface Timer { 

6  command result_t start(char type, uint32_t interval); 

7  command result_t stop(); 

8  event result_t fired(); 

9 } 

10 interface Send { 

11  command result_t send(TOS_Msg *msg, uint16 length); 

12  event result_t sendDone(TOS_Msg *msg, result_t success); 

13 } 

Figura 5. Exemplos de interfaces do TinyOS. 

Com o uso da interface StdControl um componente pode fazer uma abstração de 

um recurso ou serviço sendo ligado ou desligado.  A conexão entre provedores (do 

inglês providers) e usuários (do inglês users) é chamada de wiring.  

1 module RoutingLayerC { 

2  uses interface StdControl as SubControl; 

3 } 

Figura 6. Modulo usando a interface StdControl. 

A Figura 6 mostra um trecho de código onde um módulo usa uma interface. 

Como o módulo RoutingLayerC usa a interface StdControl (com a alias SubControl) ela 

deve ser ligada (wired) a um componente que provenha o StdControl, caso contrário os 

comandos start() e stop() serão considerados como símbolos indefinidos pelo 

compilador. 

Existem dois tipos de componentes em nesC: Módulos (Modules) e 

Configurações (Configurations). A função das Configurações é realizar a ligação entre 

componentes (wiring) conectando as interfaces usadas por estes com interfaces providas 

por outros componentes, enquanto a função do Módulo é prover o código da aplicação, 

implementando uma ou mais interfaces. Toda aplicação em nesC pode ser descrita por 

uma Configuração de alto nível que faz as ligações de cada um dos componentes 

usados. A assinatura de um componente é definida pelas interfaces que ela provê e/ou 

usa. 
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Todo componente possui um bloco de implementação depois de sua assinatura. 

No caso dos Módulos, esta implementação é similar à implementação de um objeto: 

possui variáveis e funções. Um Módulo deve implementar todos os comandos de 

interfaces que ele provê (provides) e os eventos das interfaces que ele usa (uses). 

Apesar da implementação dos Módulos ser parecida com a de Objetos ainda existem 

diferenças significantes. Um Módulo, em seu estado default, é singleton, não pode ser 

instanciado. A Figura 7 mostra um esqueleto de código de um Módulo apontando onde 

cada item da implementação deve ser alocado. 

1 module SinkGroupC { 

2  //Module signature 

3 }implementation{ 

4  //Variable Declaration 

5  //Function Declaration 

6  //Used Events Declaration 

7  //Provided Commands Declaration 

8 } 

Figura 7. Esqueleto da implementação de um Módulo. 

Muito raramente uma função é definida em um programa nesC. Ao invés disso, 

o nesC utiliza interfaces ou, em alguns casos, Tarefas (tasks).  

1 configuration SinkGroupAppC{ 

2  //Configuration signature 

3 }implementation{ 

4  //wiring 

5 } 

Figura 8. Esqueleto da implementação de uma Configuração. 

A implementação das Configurações (Figura 8) é chamada de wiring. Programas 

para o TinyOS são geralmente compostas por mais Configurações do que Módulos. Isto 

ocorre, pois, exceto para abstrações baixo nível de hardware, qualquer componente é 

construído sobre um conjunto de outras abstrações que estão encapsuladas em 

Configurações. Essencialmente encapsular uma abstração A em uma Configuração 

significa que esta está pronta para o uso necessitando apenas que seja realizado o wiring 

com funcionalidade A.a. 

 Um exemplo clássico de aplicação para TinyOS é uma aplicação para acender os 

LEDs do nó. Esta aplicação consiste de uma Configuração chamada de BlinkAppC 

(Figura 9), nela é possível perceber a realização dos wirings entre os componentes 

MainC, BlinkC, LedsC e os Timers. 
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1 configuration BlinkAppC { 

2 } 

3 implementation { 

4  components MainC, BlinkC, LedsC; 

5  components new TimerMilliC() as Timer0; 

6  components new TimerMilliC() as Timer1; 

7  components new TimerMilliC() as Timer2; 

8  

9  BlinkC -> MainC.Boot; 

10  BlinkC.Timer0 -> Timer0; 

11  BlinkC.Timer1 -> Timer1; 

12  BlinkC.Timer2 -> Timer2; 

13  BlinkC.Leds -> LedsC; 

14 } 
Figura 9. Componente BlinkAppC. 

E um Módulo chamado BlinkC (Figura 10), onde devem ser implementados os 

eventos Boot.booted(), Timer0.fired(), Timer1.fired() e Timer2.fired() e adicionado 

algum dos comandos que ativam os Timers, como StartOneShot ou StartPeriodic. 

1 module BlinkC { 

2  uses interface Timer<TMilli> as Timer0; 

3  uses interface Timer<TMilli> as Timer1; 

4  uses interface Timer<TMilli> as Timer2; 

5  uses interface Leds; 

6  uses interface Boot; 

7 } 

8 implementation 

9 { 

10  // implementation code omitted 

11 } 

Figura 10. Módulo BlinkC. 

Quando completa, uma aplicação do TinyOS pode ser representada como um 

grafo direcionado no qual os wirings de comandos e eventos entre componentes formam 

as bordas do grafo. A Figura 11 mostra o diagrama gerado pela documentação do 

TinyOS para a aplicação BlinkC. 

 

Figura 11. Grafo gerado pela documentação do TinyOS. 

2.3. A Plataforma Sun SPOT 

 

Sun SPOT, do inglês Sun Small Programmable Object Technology, é a alcunha 

dada para um elemento de RSSF (um sensor, especificamente), desenvolvido pela Sun 
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Microsystems. Sua plataforma de hardware inclui uma gama de sensores embutidos, 

bem como uma interface amigável para dispositivos externos.  

 Trata-se de uma plataforma experimental que foi projetada de maneira a permitir 

que programadores que nunca tenham trabalhado com dispositivos embutidos possam 

pensar em programas com funcionalidades voltadas para RSSF. Ela se destaca das 

demais plataformas para redes de sensores por utilizar a linguagem Java, o que facilita 

bastante a programação e possibilita a utilização de ferramentas de desenvolvimento 

padrão (IDEs) como o NetBeans. Por utilizar a máquina virtual (VM) Squawk, que 

permite que as aplicações sejam executadas “on the bare metal” (direto no hardware, o 

que diminui o overhead e melhora o desempenho), os sensores não necessitam de um 

sistema operacional.  

Sua plataforma de hardware inclui uma gama de sensores embutidos, bem como 

uma interface amigável para dispositivos externos. Os dispositivos de sensoriamento 

Sun SPOT são constituídos por uma placa de processador, uma placa de sensor e uma 

bateria, sendo embalados em uma caixa de plástico (Figura 12). A menor estação base 

possui apenas a placa de processador em uma caixa de plástico. A placa do sensor é 

composta por: 

 Um acelerômetro de 3 eixos (com duas possíveis escalas: 2G ou 6G); 

 Um sensor de temperatura; 

 Um sensor de luz; 

 8 LEDs compostos por três cores cada um (Figura 13); 

 6 entradas analógicas legíveis por um ADC; 

 2 interruptores momentâneos; 

 5 pinos de I/O de propósito geral; 

 4 pinos de saída de corrente alta. 

Cada Sun SPOT possui um processador ARM970T 32-bit 180Mhz com 512K 

RAM e 4M Flash. A placa de processador utiliza um rádio de 2.4GHz com uma antena 

integrada na placa. O rádio é um TI CC2420 (anteriormente ChipCon)  e é compatível 

com IEEE 802.15.4. Cada placa de processador tem uma interface USB (utilizada para 

se conectar ao PC). Existem dois LED’s, um vermelho e um verde. E por fim há um 

micro controlador Atmel Atmega88 de 8 bits utilizado como controlador de potência. 
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Figura 12. Componentes do Sun SPOT 

Todo dispositivo Sun SPOT possui uma bateria recarregável de íon lítio de 3.7V 

e 750 mAh que é recarregada sempre que o dispositivo é conectado a um PC ou a um 

hub USB. A estação base Sun SPOT não tem bateria o que faz com que sua energia 

fique diretamente ligada a uma conexão USB com o PC host. Se a bateria for ativada 

tanto pela CPU quanto pelo rádio ela poderá suportar até 7 horas de operações. Podendo 

ser prorrogado caso o processador entre no modo sleep e caso o rádio seja desligado 

quando não estiver em uso. No modo sleep a bateria irá durar mais de 900 dias. Caso 

todos os 8 LED’s sensores da placa estejam ativos a bateria irá durar por cerca de 3 

horas. 

 

Figura 13. LEDs de um dispositivo Sun SPOT 

A estação base, a qual se diferencia dos demais dispositivos por não possuir 

bateria nem placa de sensores, nas plataformas Sun SPOT se conecta a sua respectiva 

máquina de desenvolvimento (um PC) e permite a escrita de programas que podem ser 

executados no próprio PC que utiliza o rádio da estação base para se comunicar com 

dispositivos Sun SPOTs remotos. As ferramentas de desenvolvimento também fazem 

uso da estação base para implantar e depurar aplicações em Sun SPOTs remotos. 
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Observa-se que qualquer dispositivo Sun SPOT pode ser utilizado como estação base. 

No entanto, este dispositivo não poderá utilizar os sensores disponíveis em sua placa. 

Os sensores Sun SPOT utilizam a implementação JAVA ME que suporta a 

CLDC 1.1 (Connected Limited Device Configuration), especificação para utilização da 

plataforma Java ME em dispositivos com recursos muito limitados, e MIDP 1.0 (Mobile 

Information Device Profile), especificação para utilização da plataforma Java em 

dispositivos móveis. Além disso, os sensores também oferecem as funcionalidades 

básicas de um sistema operacional. 

 As plataformas que suportam a utilização do Sun SPOT são atualmente: 

Windows XP, Windows Vista, Macintosh X 10.4 rodando tanto baseado no Power PC 

quanto na Intel, Linux (Fedora Core 5, SuSE 10.1 e Ubuntu 9.10) e Solaris x86. 

O Sun SPOT ainda fornece um simulador que é capaz de rodar uma aplicação 

Sun SPOT em um computador desktop. Isso permite testar um programa antes de sua 

implantação em um SPOT real, ou caso não exista um SPOT real disponível. Se uma 

estação base partilhada estiver disponível, um SPOT virtual (dispositivo Sun SPOT 

simulado) também pode interagir através do rádio com SPOTs reais. 

 

2.4 Model Driven Architecture 

 

 A abordagem MDA define que os modelos são refinados de uma visão para 

outra utilizando um conjunto de mapeamentos entre modelos, ou seja, utilizando 

transformações. Uma transformação pode ser compreendida como a geração automática 

de um modelo em outro, conforme uma especificação (programa) de transformação, que 

abrange um conjunto de regras de mapeamento entre modelos distintos. Dessa forma, é 

possível aplicar um conjunto de transformações nos modelos do sistema e gerar novos 

modelos e código específico para determinadas plataformas. Os três principais objetivos 

da abordagem MDA são portabilidade, interoperabilidade e reusabilidade.  

 MDA provê uma abordagem e ferramentas onde é possível[MDA, 2009]: 

 Especificar um sistema independente de plataforma; 

 Especificar plataformas; 

 Escolher uma plataforma particular para o sistema; e 

 Transformar a especificação do sistema para plataforma específica. 
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MDA utiliza padrões e linguagens oferecidas pela OMG [OMG, 2004] que 

possibilitam o mapeamento e as transformações de modelos. Esses padrões e linguagens 

oferecem o suporte para o intercâmbio e padronização na definição de modelos. Dentre 

as padronizações da OMG, podem ser citadas as definições de MOF [MOF, 2010] 

(Meta Object Facility), OCL [OCL, 2010] (Object Constraint Language) e XMI [XMI, 

2010] (XML Metadata Interchange). O padrão MOF provê um framework para gerência 

de meta-dados independentes de plataforma para a abordagem MDA. Nele, a notação de 

classe da UML [UML, 2010] é empregada para representar os meta-modelos MOF. Já a 

OCL é uma linguagem formal utilizada para descrever expressões em modelos UML, 

objetos e suas relações[OCL, 2010]. Tais expressões podem ser empregadas para 

especificar operações e/ou ações as quais alteram o sistema quando executadas. Esses 

padrões e linguagens oferecem o suporte para o intercâmbio e padronização na 

definição de modelos tornando possível (i) a especificação de um sistema 

independentemente de qualquer plataforma; (ii) a especificação de um sistema em 

plataformas possíveis; (iii) a especificação de uma plataforma específica para o sistema 

e (iv) a transformação de uma especificação do sistema independente de plataforma para 

uma plataforma alvo escolhida. 

Em MDA, os modelos do sistema são divididos em três visões: (i) CIM 

(Computation Independent Model), responsável por oferecer uma visão dos requisitos 

do sistema sem especificar os aspectos computacionais; (ii) PIM (Platform Independent 

Model), com o objetivo de especificar modelos independentes de plataforma; e (iii) 

PSM (Platform Specific Model), responsável pelos modelos dependentes de plataforma. 

Ao utilizar a abordagem MDA para desenvolver uma aplicação os requisitos do 

sistema são modelados em um tipo de modelo independente de computação (CIM), 

descrevendo as situações onde o sistema será utilizado. Tal modelo pode ser também 

chamado de modelo de domínio ou modelo de negócio. Ele não precisa exibir 

informações sobre o uso de sistemas de processamento de dados. Tipicamente este 

modelo é independente do modo como o sistema é implementado. O CIM é um modelo 

que mostra o sistema no ambiente onde ele irá operar. Além disso, ele mostra 

exatamente o que se espera que o sistema faça. Ele é útil não apenas como forma de 

entender o problema, mas também como uma fonte para ser utilizada nos outros 

modelos[MDA, 2009].  
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O modelo independente de plataforma (PIM) descreve o sistema, mas não 

mostra detalhes do uso de plataformas. Ele consiste nas especificações de informações 

de negócio e de nível computacional. 

A abordagem MDA define que os modelos podem ser refinados de um nível de 

abstração mais alto para um mais baixo a partir de transformações. Uma transformação 

constitui-se de um script escrito em uma linguagem de transformação de modelos que 

possui como entrada uma instância de um modelo (e seu meta-modelo associado) e o 

meta-modelo de saída e como saída um novo modelo. MDA define dois tipos de 

transformações: M2M (Model to Model) e M2T (Model to Text). A primeira é 

responsável pela transformação entre modelos, por exemplo, uma transformação de 

modelo do nível PIM em um modelo PSM (A Figura 14 mostra um exemplo de 

transformação M2M). A segunda é responsável por transformar um modelo em texto, 

por exemplo, de um modelo PSM para código-fonte. 

1 transformation MMaToMMb(in Ma : MMa, out Mb : MMb); 

2 main() { 

3  var a := Ma.rootObjects![A]; 

4  a.map AtoB(); 

5 } 

6 mapping A::AtoB() : B { 

7 } 

Figura 14. Exemplo de código de transformação M2M. 

O modelo específico de plataforma (PSM) produzido pela transformação M2M é 

um modelo do mesmo sistema especificado pelo PIM que também adiciona as 

informações a respeito de como o sistema faz uso da plataforma escolhida. Um PSM 

pode prover mais ou menos detalhes que um PIM, dependendo do seu propósito. Desta 

forma, um PSM será considerado uma implementação se ele prover toda a informação 

necessária para construir um sistema e colocá-lo em operação, ou pode funcionar como 

um PIM que será usado em outro refinamento onde será transformado em um PSM que 

pode ser implementado diretamente. Um PSM que é uma implementação irá fornecer 

diversos tipos de informações como: linhas de código, ligações entre programas, 

especificações de loading, e outras formas de especificações de configuração [MDA, 

2009]. 

A Figura 15 mostra em detalhes como ocorre a transformação M2M para gerar o 

PSM. Em primeiro lugar um modelo é preparado usando uma linguagem independente 

de plataforma especificada por um meta-modelo. A seguir, uma plataforma, a qual 

possui uma especificação de transformação disponível, é escolhida. Esta especificação 
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de transformação é definida em termos de mapeamentos entre os meta-modelos (PIM e 

PSM), estes mapeamentos por sua vez guiam a transformação de forma a um PIM 

produzir um PSM. 

 

 

Figura 15. Transformações M2M [MDA, 2009]. 

Atualmente existem diversas linguagens que realizam a transformação M2M. 

Query/View/Transformation (QVT) [QVT, 2009] é o padrão da OMG para 

especificação de transformações de modelos no contexto de MDA. As linguagens QVT 

são organizadas em uma arquitetura de camadas como mostra a Figura 16. As 

linguagens Relations e Core são declarativas em dois níveis de abstração diferentes, 

enquanto Operational Mappings é uma linguagem imperativa que estende as linguagens 

Relation e Core [KURTEV, 2008].  

 

Figura 16. Relacionamentos entre os meta-modelos QVT[QVT, 2009]. 

A linguagem Relations tem a capacidade de especificar transformações como 

um conjunto de relações entre modelos, enquanto a linguagem Core é uma linguagem 

declarativa mais simples que a linguagem Relations. Um dos objetivos da linguagem 

Core é prover uma base para a semântica da linguagem Relations. Às vezes é difícil 
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prover uma solução declarativa completa para um dado problema de transformação. 

Para resolver este problema QVT propõe dois mecanismos para estender as linguagens 

declarativas Relations e Core: Uma terceira linguagem chamada de Operational 

Mappings e um mecanismo para invocar um utilitário de transformação desenvolvido 

em uma linguagem arbitrária (implementação Black Box) [KURTEV, 2008]. O foco 

deste trabalho será a linguagem Operational Mappings.  

A idéia básica da linguagem Operational Mappings é que os padrões de objetos 

especificados em Relations sejam instanciados usando construtores imperativos. Desta 

forma, relações especificadas declarativamente são implementadas imperativamente. A 

sintaxe de Operational Mappings provê construtores comuns encontrados na maioria 

das linguagens imperativas (laços, condições, etc.) [KURTEV, 2008]. Uma 

transformação em Operational Mappings sempre possui um ponto de entrada por onde 

a execução das transformações é iniciada. A partir do main outros mapeamentos são 

invocados. Este tipo de transformação pode conter ainda diversos outros mappings e 

helpers. 

A geração automática de código fonte a partir dos modelos é outra característica 

marcante da abordagem MDA. Nesta transformação o modelo PSM do sistema é 

transformado em código-fonte de acordo com as características do sistema e da 

plataforma escolhida como mostra a Figura 17. 

 

Figura 17. Transformação M2T. 

As transformações de modelo para texto são realizadas a partir de templates de 

códigos que devem ser desenvolvidos de acordo com a plataforma alvo. Estes templates 
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são definidos a partir de uma linguagem de script como MOFScript, padrão OMG. Esta 

transformação quando realizada com um PSM que é uma implementação torna-se 

bastante simples, pois cada um dos elementos do modelo PSM vai ter um elemento alvo 

direto no código. A Figura 18 mostra um trecho de uma transformação M2T utilizada 

neste trabalho. 

1 <% 

2 metamodel /PSMTinyOS/model/psmtinyos.ecore 

3 %> 

4 <%script type="PSMTinyOS.header" name="header" 

file="result/<%name%>.h"%> 

5 #ifndef <%name.toUpperCase()%>_H 

6 #define <%name.toUpperCase()%>_H 

7 <%for (hasEnum){%> 

8 enum { 

9 <%var.toUpperCase()%> = <%value%>; 

10 }; 

11 <%}%> 

Figura 18. Trecho de transformação M2T. 
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3. Infraestrutura MDA Proposta 

 

Este Capítulo inicialmente descreve a infraestrutura MDA construída para apoiar 

o processo de desenvolvimento MDA apresentado neste trabalho, sua construção e os 

artefatos nela contidos. Tal infraestrutura engloba todos os artefatos MDA necessários 

para construir aplicações segundo o processo proposto. Além de apoiar o processo de 

desenvolvimento, a infraestrutura é extensível para acomodar a inclusão de novos meta-

modelos e/ou transformações sempre que necessário, por exemplo, quando surge uma 

nova tecnologia de sensores.  

 

3.1. Processo de Construção da Infraestrutura 

 

A infraestrutura provida como parte do presente trabalho fornece o suporte de 

software para o desenvolvimento das aplicações utilizando o processo MDA proposto. 

Ela foi construída segundo uma série de atividades descritas a seguir. 

A primeira atividade necessária ao processo de construção de infraestrutura 

MDA (Figura 19), "Construir Meta-modelo PIM (DSL)" consiste na especificação do 

meta-modelo que define todos os artefatos necessários para desenvolver uma aplicação 

de RSSF, em um nível independente de plataforma. Em seguida, a atividade "Construir 

Meta-modelo PSM" tem como objetivo desenvolver os meta-modelos para as 

plataformas de sensores existentes. Cada PSM descreve as características necessárias 

para o desenvolvimento de qualquer aplicação em uma plataforma de sensores 

específica. Tais PSMs devem ser concebidos de forma a cobrir a maioria dos detalhes 

necessários para representar qualquer aplicativo na plataforma alvo. Nesse trabalho 

foram construídos PSMs para a plataforma TinyOS [TINYOS, 2009] e Sun SPOT [SUN 

SPOT, 2009]. A implementação de tais atividades foi realizada na ferramenta Eclipse 

Modeling Framework [EMF, 2009]. Todos os meta-modelos foram desenvolvidos 

usando Ecore. 

A atividade “Construir programa de transformação M2M” visa criar 

transformações de modelo para modelo (M2M), para transformar um modelo de 

aplicação genérico, desenvolvido a partir do meta-modelo PIM, em uma aplicação para 

uma plataforma de sensores específica, tendo como base um meta-modelo PSM alvo. 

Na infraestrutura proposta os programas de transformação foram construídos usando a 
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linguagem de transformação de modelos QVTo da OMG [QVTo, 2009] (QVT 

Operacional Language). Esta escolha se deu pelo fato do QVTo ser o padrão OMG para 

MDA.. 

 

Figura 19. Processo para construir a infraestrutura MDA 

 

Finalmente, a atividade “Construir programa de transformação M2T” visa 

possibilitar a geração de código-fonte pela infraestrutura proposta. Nesta atividade, são 

desenvolvidos os templates de código, que funcionam como esqueletos para cada 

plataforma-alvo. O programa de transformação M2T, usando uma instância de um 

modelo específico de plataforma (PSM), é capaz de gerar código-fonte para tal 

plataforma, baseado nos templates desenvolvidos. Nesse trabalho, esses templates 

foram desenvolvidos usando o plugin do Eclipse Acceleo. Acceleo é uma 

implementação da linguagem de transformação de modelo para texto MOF (MOFM2T) 

[ACCELEO M2T, 2009], o padrão OMG atual.  

As atividades descritas produzem todos os artefatos de software incluídos na 

infraestrutura MDA, os quais são detalhados nas subseções a seguir. Com estes artefatos 

(meta-modelos DSL/PIM, meta-modelos PSM para plataformas RSSF, transformações 

M2M e M2T), é possível aplicar a abordagem MDA proposta para a construção de 

aplicações de RSSF seguindo os passos mostrados no diagrama de atividades UML da 

Figura 37 e descrito no Capítulo 4.  
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3.2. Artefatos da Infraestrutura MDA 

 

 Esta Seção descreve cada um dos artefatos construídos a partir das atividades 

mostradas no Capítulo 3. 

 

3.2.1. Meta-modelo da DSL 

 

Foi realizada uma revisão da literatura sobre modelagem de aplicações para 

RSSFs em trabalhos recentes ([LOSILLA, 2007], [AKBAL-DELIBAS; BOONMA; 

SUZUKI, 2009], [BUCKL, 2008], [SADILEK, 2007]) com objetivo de encontrar um 

meta-modelo com poder de expressão suficiente para descrever uma aplicação para 

RSSF sem que houvesse a necessidade de conhecimentos específicos dos diversos 

domínios de RSSFs. A principio escolheu-se a DSL descrita em [LOSILLA, 2007] para 

uso no presente trabalho. As motivações para tal escolha foram: (i) esta DSL preenche 

os requisitos funcionais, como por exemplo, a leitura de sensores, envio de dados, etc., 

de uma ampla gama de aplicações de RSSF, e (ii) possui um nível de abstração 

adequado, sem incluir decisões de programação. Tal DSL foi construída para ajudar 

especialistas do domínio a descrever os seus sistemas usando apenas conceitos de RSSF 

com os quais estão familiarizados.  

A DSL descrita em [LOSILLA, 2007] (Figura 20) inclui tanto características 

estruturais quanto comportamentais da aplicação. 

Em aplicativos desenvolvidos usando esta DSL, todos os objetos modelados são 

incluídos em uma aplicação RSSF (elemento WSNApplication), onde essa aplicação é 

estruturalmente descrita como um conjunto de Regions. Uma Region é caracterizada 

pela proximidade física dos nós dentro dela.  

Todos os nós responsáveis pela execução de uma mesma tarefa são agrupados 

em um NodeGroup e NodeGroups implantados próximos uns dos outros são agrupados 

em uma mesma Region. NodeGroups diferentes podem ser conectados através de um 

WirelessLink para que possam trocar informações através da comunicação via rádio. O 

elemento NodeDefinition descreve o tipo de nós (por exemplo, mote MICAz 

[CROSSBOW, 2010], ou Sun SPOT) para ser utilizado na implementação do sistema 

para cada NodeGroup. NodeGroups ainda guardam informações sobre quantos nós 

estão no grupo. 
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Figura 20. DSL apresentada em [LOSILLA, 2007]. 

Behavior é o elemento que representa o comportamento dos nós de um grupo 

(simulando uma máquina de estado). O comportamento (behaviour) dos nós de um 

mesmo NodeGroup é definido em termos de FunctionalUnits que podem ser tanto de 

Comunicação (CommUnit) quanto unidades de tempo (TimerUnit). A funcionalidade 

representada por um FunctionalUnit é definida através de uma enumeração chamada 

FunctionalUnitType. Assim, a cada FunctionalUnit é atribuída a um 

FunctionalUnitType que representa um comportamento específico. Por exemplo, o 

FunctionalUnitType RECEIVE_MSG_RADIO define o comportamento para esperar 

por uma mensagem de entrada (recebida via rádio), o FunctionalUnitType TIMER  

define um timer em milissegundos que deve terminar antes do início da próxima 

FunctionalUnit, etc. Além de definir as funcionalidades a serem realizadas pelos nós, o 

controle de fluxo também deve ser definido para especificar completamente a lógica da 

aplicação. 

UnitLinks são os elementos que ligam as FunctionalUnits definidas dentro de 

um NodeGroup, definindo a sequência em que eles serão executados. Além disso, 

FunctionalUnits podem ser designadas para Resources através de um ResourceLink. 
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ResourceLinks podem ser definidos como Sensor, Port ou ConfigParam de acordo com 

a necessidade do desenvolvedor. 

Apesar das diversas características positivas desta DSL, ela carece de alguns 

elementos muito importantes que devem ser considerados ao se desenvolver um sistema 

de RSSF, como, por exemplo, características da política de economia de energia a ser 

utilizada, funções de agregação de dados, entre outros. Desta forma, introduzimos novos 

elementos na DSL para incorporar estas e outras características (descritas abaixo), 

aumentando o poder de expressão da DSL originalmente proposta em [LOSILLA, 

2007]. A Figura 21 mostra a versão final da DSL, utilizada neste trabalho. 

As principais mudanças na DSL consistiram na inserção dos elementos descritos 

a seguir. 

 Actuator (atuador): Introdução de um novo recurso para representar os 

atuadores, podendo ser do tipo Shaker ou Relay. Shakers são geradores 

de vibração que podem ser usados para analises ou testes e Relays são, 

basicamente, interruptores eletrônicos. 

 DataDeliveryUnit: O componente DataDeliveryUnit é responsável pelo 

envio de dados (substituindo o CommUnit da versão anterior) de um nó 

sensor a outro nó sensor ou para o sorvedouro. Este componente é 

composto pelos seguintes atributos: modelDelivery,  especifica de que 

modo a entrega de dados será feita (contínua, dirigida a eventos, iniciada 

pelo observador ou periódica); rate, caso a entrega de dados seja 

periódica, o especialista deve informar qual a taxa da periodicidade; 

eventStatement, caso a entrega de dados seja dirigida a eventos, o 

especialista deve informar qual o evento que deve ocorrer para que haja a 

entrega dos dados. Além dos atributos anteriormente citados, este 

componente apresenta uma relação de composição com o componente 

DataPacket, a qual é nomeada packet. A partir desta relação é possível 

definir o pacote de dados escolhendo quais das variáveis utilizadas na 

aplicação estarão sendo enviadas. 

 LedsUnit: elemento criado para permitir  o controle dos LEDs do nó 

(ligar/desliga), anteriormente indisponível. O uso dos LEDs do nó é uma 

característica bastante importante, pois eles geralmente são a única 

interface de comunicação do nó para o usuário depois que a aplicação 

está implantada. 
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Figura 21. Versão Final da DSL usada neste trabalho. Os elementos destacados são aqueles que foram 

inseridos nesta nova versão. 

 RadioConfigurationUnit: Especialização de FunctionalUnit introduzida 

visando criar um maior controle do uso de energia dos sensores. Caso o 

desenvolvedor da aplicação saiba o ciclo de trabalho do rádio, ou seja, o 

período de tempo durante o qual ele deve ficar ligado, é possível incluir 

esta informação, e com isto o rádio do nó irá entrar em modo de sleep no 

período de tempo em que ele não for necessário.  Desta forma, torna-se 

possível controlar o uso de energia da aplicação otimizando o uso de 

recursos da rede, principalmente para o caso de aplicações que visam o 

monitoramento de uma região por um longo período de tempo. 

 AggregationUnit: Unidade funcional que pode ser usada para representar 

procedimentos de agregação de dados utilizando funções básicas como 

Máximo, Mínimo e Média. Poderá ser utilizada após a leitura de um dado 
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realizada por um sensor. A agregação de dados tem como função 

principal eliminar redundâncias, minimizando o numero de transmissões 

e assim economizando energia. 

 DecisionUnit: Esta unidade introduz um controle de fluxo de operação 

da aplicação. Ela foi adicionada para aumentar o número de aplicações 

que podem ser definidas com a DSL. A DecisionUnit funciona a partir da 

verificação de um valor booleano retornado por uma expressão ou 

função, fazendo com que a aplicação siga diferentes fluxos caso o valor 

seja verdadeiro ou falso. 

A Tabela 4 mostra de forma resumida descrição de cada um dos atributos e 

relações das classes apresentadas na DSL utilizada neste trabalho. 

Classe Atributo Descrição Relações 
WSNApplication Name Atributo tipo Texto 

que deve indicar o 

nome do sistema a ser 
desenvolvido.  

WSNApplication Possui 

relações com 

WirelessLink, Region, 
NodeDefinitions, ou seja, 

é o elemento que engloba 

todos os outros da DSL. 
Topology As topologias na DSL 

podem ser 
configuradas como 

planas (FLAT) ou 

hierárquicas 

(HIERARCHICAL). 
A escolha deste 

atributo irá refletir no 

tipo de roteamento a 
ser utilizado pelos nós. 

Region Name Nome da Região a ser 

sensoriada. Deve ser 

representado com 
apenas uma palavra, 

sem espaços. 

Region possui apenas 

uma relação com 

NodeGroup chamada de 
Role (ou papel). 

WirelessLink - - WirelessLink possui 
relações com os 

NodeGroups que irão 

realizar  comunicação. 

Estas relações são 
chamadas de Target e 

Source. 

NodeGroup Name Representa o nome do 
grupo de nós que 

possuem uma 

atividade (programa) 

em comum. Deve ser 
representado com 

apenas uma palavra, 

sem espaços. 

 O grupo de nós possui 
um (ou mais) Behaviour 

(comportamento) 

associado. 

MinNumNodes Número de mínimo de 
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nós do NodeGroup. 

MaxNumNodes Número de máximo de 

nós do NodeGroup. 

Behaviour Name Atributo representa o 
nome do 

comportamento. Deve 

ser representado com 
apenas uma palavra, 

sem espaços. 

O comportamento da 
aplicação é modelado a 

partir do uso de 

FunctionalUnits, 
ResourceLinks e 

UnitLinks. 

 Descrição Atributo opcional para 

que seja possível 
escrever uma 

descrição detalhada do 

processo em texto. 

NodeDefinition Name Nome da definição do 

nó. Deve ser 

representado com 

apenas uma palavra, 
sem espaços. 

Um nó definido pela DSL 

pode conter recursos. 

Estes recursos serão os 

sensores que estão 
acoplados ao nó. 

NodeType Tipo de nó utilizado. 

Ex: MICAz, Sun 
SPOT. 

FunctionalUnit Name Nome da unidade 

funcional. Deve ser 

representado com 
apenas uma palavra, 

sem espaços. 

 

Type Tipo da Unidade 

Funcional.  

Description Descrição da Unidade 

Funcional. 

ResourceLink   Possui quatro relações. A 

primeira é a inUnit que 
indica qual unidade 

funcional está recebendo 

os dados do recurso, a 
segunda relação é o 

outUnit será a 

UnidadeFunctional para 
onde os dados são 

enviados. 

TimerUnit Timer Atributo numérico de 

indica o tempo em 
milissegundos. 

 

TimerType Tipo do timer que está 

sendo utilizado. Pode 

ser contínuo ou 
periódico. 

DataDeliveryUnit modelDelivery Modo com que os 

dados serão enviados. 
Pode ser configurado 

como contínua 

periódica, resposta a 

pedido ou dirigida a 

Possui uma relação com 

Packet. Será montado um 
pacote de dados a ser 

enviado pela rede. Este 

pacote contém 

informações como: 
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evento. destino e conteúdo (que 

pode conter uma ou mais 

variáveis da aplicação). 
rate Tempo de envio de 

dados em caso de 
entrega de dados 

periódica. 

statement Declaração a ser 

preenchida caso a 
entrega de dados seja 

do tipo dirigida a 

eventos. 

Actuator ActuatorType Tipo do atuador 
utilizado. Pode ser 

Shaker ou Relay. 

- 

Sensor SensorType Tipo do sensor 
utilizado. Pode ser 

escolhido entre 

acelerômetro, 

temperatura, entre 
outros. 

- 

Port PortType Indica o tipo de porta 

utilizado. Pode ser 
USB ou serial. 

- 

Resource Name Nome do recurso. 

Deve ser representado 

com apenas uma 
palavra, sem espaços. 

- 

UnitLink   O UnitLink faz a ligação 

entre duas unidades 

funcionais, source e 
target. 

DecisionUnit expressionType Tipo de expressão a 

ser utilizado para a 
decisão. 

Possui duas ligações com 

unidades funcionais 
representado os fluxos 

para os resultados true e 

false da decisão.  
EXP1 Expressão 1.  

EXP2 Expressão 2. 

Operator Operador utilizado 

para comparação 
utilizando o modo 

EXP1 OP EXP2. 

Function Função de retorno 
booleano. 

RadioConfigUnit dutyCicle Representa o tempo 

que o rádio deve ficar 

em modo de sleep em 
milissegundos. 

 

LedsUnit Color Cor do LED. 

State Estado do LED, pode 

ser ligado ou 
desligado. 

AggregationUnit Aggregation Tipo de agregação 

utilizada.  

Possui as relações 

resultVarName e data 

para identificar o tipo de 
dado com que está 

trabalhando. 

 Samples Número de amostras. 
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DataPacket Footer Texto a ser enviado 

junto com o pacote. 

O pacote é composto de 

Data (que contem as 

variáveis que vão ser 
enviadas) e o Header (que 

contem a função alvo para 

onde o pacote está sendo 

enviado. 

Data Name Nome do dado. Deve 

ser representado com 

apenas uma palavra, 
sem espaços. 

Possui uma relação com o 

recurso ao qual este dado 

está ligado. O recurso 
influi diretamente no tipo 

de dado e no espaço de 

memória que será 

necessário para alocar a 
variável. 

Tabela 4. Resumo dos atributos e relações da DSL. 

A Figura 22 mostra um exemplo de uso da DSL, onde uma Aplicação chamada 

“Tutorial” possui uma Region chamada “Piso” que é composta do NodeGroup 

“SensingNodes” utilizando os nós especificados no NodeDefinition “MicazNodes”. 

 

Figura 22. Exemplo de uso da DSL 

 

 

3.2.2. Meta-modelos PSM para TinyOS e J2ME 

 

Esta Seção descreve os dois meta-modelos PSM definidos no trabalho: o 

TinyOS2.x e J2ME. O PSM do TinyOS (Figura 23) foi especificado através de uma 

extensa revisão de trabalhos sobre desenvolvimento de RSSF usando essa plataforma. 

Ele inclui um conjunto de características de execução que a DSL não abrange (como 

criação de eventos ou comandos), já que esses recursos de baixo nível estão em geral 

fora do escopo do especialista de domínio. O meta-modelo projetado define as 

características básicas de qualquer aplicação implementada em nesC [GRAY; LEVIS; 

BEHREN, 2003] para ser executada na plataforma TinyOS 2.x.  

Como mostrado anteriormente, na linguagem nesC uma aplicação (Application) 

de RSSF é composta de um conjunto de componentes (Components) que podem ser 

Modules ou Configurations. A diferença entre eles é que o primeiro abrange todas as 

peças programáveis do aplicativo executável (o código em si), enquanto o segundo é 
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responsável por montar os componentes de uma determinada aplicação. Configurations 

conectam declarações de diferentes componentes através dos wirings, enquanto os 

Modules definem funções e atribuem estados [LEVIS, 2006]. Componentes provêm e 

usam Interfaces, que contém Events e Commands. Events funcionam como gatilhos para 

ativar uma ação desejada. Commands são funções que podem ser invocadas para 

instanciar as variáveis ou atribuir estados para um Module. Por exemplo, uma chamada 

ao comando "led0On()" da interface Leds instrui para ligar o Led 0 (zero) do sensor. Os 

Modules devem implementar todos os Commands das Interfaces que são providas 

(provides) e cada Event de Interfaces que usam (uses). Cada Interface tem um tipo que 

especifica suas características. Esse tipo é definido pelo elemento TypeInterface do 

PSM, que representa uma lista (uma enumeração criada para a tipagem de dados) de 

todas as interfaces disponíveis para o desenvolvimento de aplicação TinyOS. 

 

Figura 23. PSM TinyOS 

O diagrama da Figura 24 descreve o meta-modelo PSM para a plataforma 

SunSPOT/J2ME. Neste PSM, cada aplicação é representada por um sistema e pode ser 

composta diversos pacotes. Cada pacote (Package) compreende um diretório que pode 

armazena outros pacotes e/ou Classes.  

As Classes são responsáveis por descrever o estado e o comportamento dos 

objetos pertencentes a ela. Uma Classe possui atributos (Attributes), que definem o 
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estado do objeto, e Métodos (Methods), que descrevem o comportamento e podem 

alterar o estado do objeto. Elas ainda podem importar bibliotecas através do ImportLib e 

assim utilizar os Métodos pertencentes à biblioteca importada. As bibliotecas 

disponíveis estão listadas na enumeração ImportType. 

Atributos são definidos como Elementos (Elements), que por sua vez podem ser 

definidos como TypedPrimitive, TypedSpot ou TypedJava de acordo com a necessidade 

do desenvolvedor. Além disso, um Element pode ser definido como um Array, ou seja, 

um conjunto de elementos que possuem o mesmo tamanho e mesmo tipo de dados.  

 

Figura 24. PSM J2ME 

Um Método pode possuir parâmetros de entrada e/ou de saída.  Parâmetros de 

entrada são Parameters recebidos pelos Métodos no momento da sua inicialização e 

podem ser utilizados como variáveis locais ao longo do Método.  Já parâmetro de saída 

é o Parameter retornado pelo Método, ou seja, a saída do Método. Assim como os 

Atributos, os Parâmetros são definidos como Elements. MethodBodies são  responsáveis  

pelo  preenchimento  dos  Métodos. A funcionalidade do MethodBody é definida através 

da enumeração BodyType. Assim, a cada MethodBody é atribuído um BodyType que 

representa um comportamento específico. Por exemplo, o BodyType GETDATA define 

o comportamento para recuperar o valor corrente do sensor, o BodyType 
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TIMERCONTINUOUS define um timer em milissegundos,  etc. As enumerações Kind e 

Visibility representam, respectivamente, o tipo da Classe implementada e a visibilidade 

do objeto com relação ao restante do código.    

 

3.2.3. Transformações 

 

Para cada plataforma de sensor adicionada na infraestrutura MDA proposta, é 

necessário definir as respectivas transformações de modelo para modelo (M2M) e de 

modelo para texto (M2T) (atividades "Construir programa de transformação M2M" e 

"Construir programa de transformação M2T"). O Capítulo 5 (Seção 5.1.2) detalha 

como estas transformações são utilizadas no processo MDA proposto. As 

transformações M2M são responsáveis por mapear elementos de DSL em elementos de 

um dado PSM. 

3.2.3. A) Transformações M2M para a plataforma TinyOS 

Uma das transformações M2M desenvolvida tem como objetivo converter um 

modelo desenvolvido com a DSL usada neste trabalho em um modelo específico da 

plataforma TinyOS com base na linguagem de programação nesC. Desta forma, a 

transformação deve receber como argumentos de entrada: o meta-modelo DSL, o 

modelo da aplicação desenvolvido com a DSL e o meta-modelo do PSM (específico 

para a plataforma TinyOS). A saída desta transformação deverá ser um modelo 

específico de plataforma para a aplicação modelada com a DSL, conforme mostrado na 

Figura 15. No inicio desta transformação M2M são declarados os dois meta-modelos a 

serem utilizados (Figura 25).  

 

1 modeltype DSL uses "http://www.dimap.ufrn.br/dslv2"; 

2 modeltype PSMTinyOS uses "http://www.dimap.ufrn.br/psmtinyos"; 

Figura 25. Meta-modelos usados na transformação M2M. 

Cada NodeGroup definido dentro do modelo da aplicação RSSF será 

considerado uma aplicação (Application) diferente no TinyOS (Figura 26). Desta forma, 

o executável gerado deverá ser instalado nos nós de acordo com o NodeGroup. Esta 

estratégia permite que cada nó tenha apenas as informações necessárias para a sua 

função, diminuindo assim a quantidade de memória e energia utilizada. 
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1 mapping dsl::WSNApplication::mapWsnToSystem() : psmtinyos::System{ 

2  name := self.name; 

3  hasApps += self.regions.role -> map nodegroup2Application(); 

4 } 

Figura 26. NodeGroup será transformado em uma aplicação do TinyOS. 

Aplicações do TinyOS são compostas de diversos componentes, sendo eles 

Modules e Configurations. Esta transformação M2M foi dividida dois passos básicos 

com o objetivo de adicionar todos os Componentes necessários da aplicação. O primeiro 

inclui os Modules, com suas respectivas implementações de eventos, chamadas de 

comandos e funções, e o segundo passo inclui as Configurations, para ligar (wire) todos 

os componentes utilizados (Figura 27). 

1 mapping dsl::NodeGroup::nodegroup2Application() : 

psmtinyos::Application{ 

2  name := self.roleID; 

3  hasComponents += self.behaviour -> map behaviour2Module(); 

4  hasComponents += self.behaviour -> map behaviour2Configuration();  

5 } 

Figura 27. Passo da transformação M2M onde os Behaviours são mapeados para Modules e 

Configurations. 

Estes dois mapeamentos (behaviour2Module, linha 3, e 

behaviour2Configuration , linha 4) possuem objetivos distintos, porém ambos recebem 

o mesmo argumento (O Behaviour do modelo DSL). É possível perceber também que, 

para cada Behaviour existente no modelo da DSL, será adicionado um Module e uma 

Configuration. O Module irá implementar o comportamento modelado no Behaviour 

enquanto a Configuration irá realizar o wiring dos Componentes utilizados. 

8 mapping dsl::Behaviour::behaviour2Module() : psmtinyos::Module{ 

9  name := self.description+"C"; 

10  _uses += self.functionalUnits -> map 

functionalUnit2UsesInterface(); 

11  _uses += self.functionalUnits -> map addPacketInterface(); 

12  _uses += self.functionalUnits -> map addAMPacketInterface(); 

13  hasFunct += self.functionalUnits -> map 

functionalUnit2Function(); 

14  hasFunct += self.functionalUnits -> map 

addActuatorStandartFunction(); 

15  hasVariable += self.functionalUnits -> map addReadingVariables(); 

16  hasVariable += self.functionalUnits -> map addBusyForComm(); 

17  hasVariable += self.functionalUnits -> map addMessage_tVar(); 

18  hasHeader += self.functionalUnits -> map 

addHeader(self.description);  

19 }  

Figura 28. Fragmento do mapeamento para a adição de um Module. 
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No passo de inclusão dos Modules serão adicionadas: Interfaces usadas, 

Funções, Variáveis e Cabeçalho (header) (Figura 28). As interfaces usadas serão 

adicionadas de acordo com a necessidade da aplicação. 

A transformação descobre quais interfaces são necessárias (mapeamento 

functionalUnit2UsesInterface) por meio de uma análise do FunctionalUnitType que está 

sendo utilizado nas FunctionalUnits dentro do Behaviour. A Figura 29 mostra o caso 

onde uma FunctionalUnitType::TIMER é detectada. Neste exemplo, quando isto ocorre 

são adicionados ao modelo: a Interface Timer (linha 3); tipo do argumento dessa 

interface (linha 5); uma label para o tipo (linha 5); o evento Fired() (linha 7); e os 

comandos StartPeriodic() (linha 8), StartOneShot() (linha 9) e Stop() (linha 10). Para 

adicionar os Eventos e Comandos da Interface são utilizados os mapeamentos 

addTimerFiredEvent() (linha 7), addTimerStartPeriodicCommand() (linha 8) e  

addTimerStartOneShotCommand (linha 9) que adicionam as informações 

personalizadas desta aplicação ao Module que está sendo gerado. 

É importante perceber que esta transformação foi desenvolvida de um modo seja 

possível adicionar novas Interfaces desenvolvidas no futuro, seja por empresas ou 

disponibilizadas pelo TinyOS. 

1 switch { 

2  case (self.type = DSL::FunctionalUnitType::TIMER) { 

3   interfaceType := PSMTinyOS::InterfaceType::Timer; 

4   //USANDO TMILLI COMO PADRAO PARA TIMER 

5   typeArgument := PSMTinyOS::VarTypes::TMilli; 

6   typeLabel := "precision_tag"; 

7   hasEvent += self -> map addTimerFiredEvent(self);  

8   hasCommand += self -> map 

addTimerStartPeriodicCommand(self); 

9   hasCommand += self -> map 

addTimerStartOneShotCommand(self); 

10   hasCommand += self -> map addTimerStopCommand(self); 

11   {…} 

12  } 

13 } 

Figura 29. Adição da Interface Timer. 

Para cada um dos Comandos e Eventos é necessário outro mapeamento para 

adicionar as informações referentes ao fluxo de funcionamento da aplicação. Para 

adicionar um evento de uma Interface é necessário descobrir qual será o próximo passo 

a ser executado pela aplicação RSSF, pois cada passo pode necessitar de diferentes 

tratamentos. Considere o exemplo onde uma aplicação foi modelada com a DSL e 

possui: START, TIMER, READ. Esta aplicação funcionará da seguinte forma: O Nó é 
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ligado. Após o boot um timer de 30 segundos é iniciado. Quando o timer expira o 

sensor faz uma leitura (READ). Neste exemplo temos um START que chama o TIMER 

e um TIMER que chama um READ. Todas as aplicações do TinyOS usando esta DSL 

seguirão este principio. Seguindo o exemplo, suponha que durante a transformação 

M2M foi detectado que a FunctionalUnit atual é o TIMER. A transformação precisa 

descobrir qual o próximo passo, ou quem será invocado por este timer. Para isto os 

UnitLinks são consultados. Nesta consulta é feita uma busca em todos os UnitLinks pela 

FunctionalUnit atual para que seja possível descobrir qual será a próxima 

FunctionalUnit  a ser chamada. Para este exemplo a próxima FunctionalUnit é a READ, 

então dentro do evento Fired() do timer é adicionada uma chamada para o Comando 

read() da interface READ como mostrado na Figura 30.  

1 event void syncTimer.fired(){ 

2  call readGPS.read(); 

3 } 

Figura 30. Exemplo de código gerado. 

 Funções, Variáveis e o Cabeçalho são adicionados de acordo com a necessidade 

baseado também nas FunctionalUnits encontradas. Se, por exemplo, um Behaviour 

possui um FunctionalUnit do tipo USER_DEFINED, isso quer dizer que naquele lugar 

será adicionada uma função personalizada da aplicação, desta forma, quando uma 

FunctionalUnit deste tipo é encontrada, uma Função (vazia apenas com a assinatura) é 

adicionada ao Módulo. Variáveis podem ser adicionadas em diversas situações como 

um controle de rádio (boolean), variável de leitura (read), entre outras. O cabeçalho é 

adicionado quando existe troca de dados para definir a estrutura de comunicação. 

 No passo de inclusão das Configurações uma nova análise do Behaviour é feita 

para detectar todos os Componentes que foram usados e realizar os wirings dos 

componentes usados com os componentes que provêem a funcionalidade necessitada. 

Todos os Componentes que estão sendo usados por padrão nesta transformação são 

aqueles já disponibilizados no TinyOS. 

A partir da leitura dos FunctionalUnits é possível verificar qual será o 

componente a ser utilizado na aplicação. Por exemplo, uma FunctionalUnit do tipo 

READ necessita de um componente que implemente especificamente a aquisição de 

dados de acordo com o que foi especificado na aplicação. Para isto, toda FunctionalUnit 

READ necessita de um ResourceLink que faz a ponte da funcionalidade com o 

Hardware (placa de sensoriamento) necessário. Neste caso, para incluir o componente 



59 
 

de Read correto para cada caso, a transformação analisa o recurso (Resource) ligado ao 

FunctionalUnit e determina qual componente de Read, ou seja, qual implementação, ele 

vai utilizar. Assim, ao final da transformação, este componente que implementa o Read 

necessário é ligado (wiring) ao Read usado pelo Modulo (Figura 31). 

1 mapping dsl::ResourceLink::findSensorBoard() : psmtinyos::Component when 

{self.inUnit.type = DSL::FunctionalUnitType::READ_SENSOR_DATA}{ 

2  switch { 

3   case (self.inResource.oclAsType(DSL::Sensor).sensorType = 

DSL::SensorType::ACCELEROMETER) { 

4    name:="AccelerometerC"; 

5    alias:= self.inResource.oclAsType(DSL::Sensor).name; 

6   } 

7  (....) 

8 } 

Figura 31. Detecção do recurso Acelerômetro e adição do Componente AccelerometerC. 

 

3.2.3. B) Transformações M2M para a plataforma Sun SPOT 

A transformação M2M da DSL para a plataforma Sun SPOT segue, 

basicamente, os mesmos princípios da transformação da DSL para a plataforma 

TinyOS. Sendo que esta transformação deve receber como argumentos de entrada: o 

meta-modelo DSL, o modelo da aplicação desenvolvido com a DSL e o meta-modelo 

do Sun SPOT. A Figura 32 mostra o inicio da transformação onde são declarados os 

meta-modelos a serem utilizados. 

1 modeltype WSN uses "http://www.dimap.ufrn.br/dslv2"; 

2 modeltype J2ME uses "http://www.dimap.ufrn.br/j2me_2"; 

Figura 32. Declaração dos meta-modelos utilizados na transformação M2M, DSP para Sun SPOT. 

A transformação para Sun SPOT inicia criando um System e seus Packages a 

partir do WSNApplication e dos NodeGroups respectivamente (Figura 33). Cada 

Package irá conter a implementação do Behaviour dos NodeGroups. Como o Sun SPOT 

usa Java (J2ME), esta implementação deve ocorrer a partir da definição de Classes. 

1 mapping NodeGroup::nodeGroup2Package() : Package { 

2  name := self.name; 

3  classes += self.behaviour -> map behaviour2Class(); 

4 } 

Figura 33. Mapeamento para gerar as Classes dento do Package. 

 Durante o preenchimento da Classe são adicionados: Imports, Variáveis Globais 

e Métodos (main e outros).  Este mapeamento ocorre a partir da leitura e análise dos 

tipos de FunctionalUnits existentes no Behaviour alvo. Desta forma, só será adicionado 
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a Classe uma variável ou import que seja realmente necessário, reduzindo o uso de 

memória da aplicação. A Figura 34 mostra um trecho do mapeamento de Behaviour 

para Classe, onde é possível perceber a verificação (linha 9) que é realizada nos 

Resources existentes para que seja feita adição de Variáveis e Imports necessárias para 

o uso do Acelerômetro.  

1 mapping Behaviour::behaviour2Class() : Class { 

2 name := self.name; 

3 visibility := Visibility::PUBLIC; 

4 kind := Kind::CLASS; 

5 {…} 

6 // Variaveis Globais e Imports relativas ao(s) ResourceLink 

7 self.resourceLinks -> forEach (resLink) { 

8  if resLink.inData.resource.oclIsTypeOf(Sensor) then { 

9   if resLink.inData.resource.oclAsType(Sensor).sensorType =  

   SensorType::ACCELEROMETER then { 

10     imports += object ImportLib{name:=   

    ImportType::ACCELEROMETER3D}; 

11     attributes += object Attribute { 

12     name := resLink.inData.resource.name;  

13     visibility := Visibility::PRIVATE; 

14     typedSpot :=SpotType::ACCELEROMETER; 

15   }; 

16 {…} 

 

Figura 34. Mapeamento para gerar Classes verifica os recursos para adicionar Variáveis e 

Imports. 

Para esta transformação, o fluxo de funcionamento da aplicação, ou seja, a 

ordem com que as funções serão chamadas, é determinando a partir da avaliação dos 

UnitLinks existentes de forma semelhante ao que ocorre na transformação DSL para 

TinyOS. Assim, as chamadas de métodos são organizadas dentro de um loop na ordem 

pré-estabelecida pelo modelo PIM.  

3.2.3. C) Transformações M2T 

Para construir um programa de transformação M2T, templates de código para 

cada plataforma de aplicação-alvo devem ser definidos. É interessante notar que as 

transformações M2M e M2T são definidas apenas uma vez, sendo reutilizados em 

vários sistemas de RSSF que compartilham a mesma plataforma de destino (ou seja, o 

mesmo meta-modelo PSM). 

A transformação M2T é mais simples de ser desenvolvida que a transformação 

M2M, pois ela é apenas uma reflexão do modelo PSM em código-fonte, ou seja, nela os 

elementos do PSM são mapeados um para um em elementos do template. 

A execução da transformação M2T ocorre conforme mostrado na Figura 17 no 

Capítulo 2. Primeiramente, o meta-modelo da plataforma alvo é selecionado; em 
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seguida, o modelo PSM que irá passar pela transformação é selecionado e, por último, 

são selecionados os templates de código da plataforma-alvo. 

Para o TinyOS foram desenvolvidos três templates de código: Módulo, 

Configuração e Cabeçalho. Enquanto para a plataforma Sun SPOT foram desenvolvidos 

dois templates: Classe e Pacote. A Figura 35 mostra um trecho do template do Module 

para TinyOS. 

1 <% metamodel /PSMTinyOS/model/psmtinyos.ecore %> 

2 <%script type="PSMTinyOS.Module" name="module" 

file="result/<%name%>.nc"%> 

3 <%if (hasHeader != null){%>#include "<%hasHeader.name%>.h"<%}%> 

4 module <%name%> { 

5 <%for (uses){%> 

6 uses interface <%interfaceType%><%if 

(!typeArgument.equalsIgnoreCase("VOID")){%><%if 

(typeArgument.equalsIgnoreCase("TMilli")){%><<%typeArgument%>><%}else{%>

<<%typeArgument.toLowerCase()%>><%}%><%}%><%if (alias.length() > 0){%> 

as <%alias%><%}%>; 

7 <%}%> 

8 <%for (Provides){%> 

9 provides interface <%interfaceType%><%if 

(!typeArgument.equalsIgnoreCase("VOID")){%><<%typeArgument%>><%}%><%if 

(alias.length() > 0){%> as <%alias%><%}%>; 

10 <%}%> 

11 }implementation{ 

12 //Variable Declaration 

13 <%for (hasVariable){%> 

14 <%type.toLowerCase()%> <%name%><%if (value != null){%> = <%value%><%}%>; 

15 <%}%> 

16 {…} 

Figura 35. Trecho do template para Módulo (transformação M2T) do PSM TinyOS para código-fonte. 

Na linha 4 deste template é possível observar que o nome do Módulo será o 

mesmo nome utilizado no Módulo PSM gerado. Nas linhas 6-7 é feito um laço adição 

das interfaces usadas pelo Módulo enquanto nas linhas 8-10 é feito um laço para adição 

das interfaces providas. É importante lembrar que será gerado um arquivo Módulo para 

cada instância de Module existente no PSM. 

A Figura 36 mostra um trecho da transformação M2T do PSM Sun SPOT para 

código-fonte. Neste caso, está sendo mostrada a transformação que irá gerar as Classes 

da aplicação a partir do PSM. A Figura mostra na linha 1 o meta-modelo base que será 

utilizado na transformação, como neste caso a transformação é para a plataforma Sun 

SPOT, a transformação utilizará o meta-modelo J2ME. A linha 4 desta transformação 

mostra a criação dos packages utilizados na Classe. Na linha 6-8 é possível observar a 

adição dos imports utilizados. Estes imports estarão de acordo com aquilo que foi 

especificado no modelo da aplicação para que nenhuma biblioteca desnecessária seja 

importada. Por seguinte, a Figura mostra a declaração da Classe (linha 10) junto com 
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seus atributos (linha 12-14) e métodos (a partir da linha 15). A outra transformação 

M2T desenvolvida para o Sun SPOT gera o arquivo XML necessário para a compilação 

da aplicação. 

1 <% metamodel http://www.dimap.ufrn.br/j2me_2 %> 

2 <%script type="J2ME_2.Class" name="class" file="../<%for 

(ancestor().nReverse()){%><%name%>/<%}%>src/org/sunspotworld/<%name%>.ja

va"%> 

3 <%-- Package --%> 

4 package <%for 

(ancestor().nReverse()){%><%name%>.<%}%>src.org.sunspotworld; 

5 <%-- Imports --%> 

6 <%for (imports) {%>  

7 import <%name%>; 

8 <%}%> 

9 <%-- Class --%> 

10 <%visibility.toLowerCase()%> class <%name%> <%if (extendsC.length() > 

0){%>extends <%extendsC%> <%}%>{ 

11 <%-- Attributes --%> 

12 <%for (attributes) {%> 

13 <%visibility.toLowerCase()%> <%if (isStatic){%>static <%}%><%if 

(isFinal){%>final<%}%> <%if (typedSpot != ""){%><%typedSpot%> 

<%name%><%}else{%><%if (typePrimitive != ""){%><%typePrimitive%> 

<%name%><%}else{%><%typeJava%> <%name%><%}%><%}%><%if (array.size > 

0){%>[]<%}%><%if (name.startsWith("HOST")){%> = 67<%}%>; 

14 <%}%> 

15 <%for (methods){%>  

16 {...} 

Figura 36. Trecho do template de Classe do PSM J2ME para código-fonte.  
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4. Processo de desenvolvimento de aplicações utilizando a abordagem 

MDA proposta 

 

Este Capítulo apresenta os passos necessários para desenvolver uma aplicação 

de RSSF de acordo com a abordagem proposta, seguindo o processo MDA proposto e 

fazendo uso dos artefatos fornecidos pela infraestrutura criada. Além disso, a subseção 

4.1 deste capítulo apresenta a ferramenta MDA desenvolvida que dá suporte a este 

processo. 

Aplicações de RSSF são desenvolvidas de acordo com dois pontos de vista. O 

primeiro é realizado pelo especialista no domínio de aplicação (biólogos, engenheiros, 

oceanógrafos, etc) e o segundo é realizado pelo especialista em redes, que possui 

conhecimento tanto dos protocolos de nível de rede quanto das plataformas de sensores. 

Construir aplicações de RSSF utilizando a abordagem MDA proposta promove a 

divisão de responsabilidades entre os desenvolvedores destes dois diferentes pontos de 

vista, permitindo-lhes utilizar os seus conhecimentos específicos e livrando-os da 

necessidade de lidar com as exigências que não pertencem ao seu campo de 

especialização.  

  O processo de desenvolvimento a ser seguido na abordagem proposta está 

sintetizado no diagrama de atividades UML da Figura 37. A primeira atividade no 

diagrama, "Análise de requisitos", é realizada por ambos os desenvolvedores, o 

especialista de domínio e o especialista em redes, e representa a etapa onde eles 

levantam todas as informações necessárias para a construção da aplicação. Esta é uma 

atividade tradicional de elicitação de requisitos realizada em qualquer processo de 

desenvolvimento de software [PRESSMAN, 2004]. Os artefatos de software produzidos 

como resultados dessa atividade (diagramas UML de Casos de Uso, documentos 

textuais, etc) representam os requisitos do sistema e constituem o CIM, que será 

utilizado nas fases posteriores pelos desenvolvedores (especialistas de domínio e 

especialistas de rede) envolvidos na construção da aplicação de RSSF. O documento 

inclui requisitos funcionais (relacionados com a lógica da aplicação) e requisitos não-

funcionais (relacionadas com a configuração da plataforma de RSSF). Este trabalho não 

aborda a construção do CIM. 

O CIM é utilizado pelo especialista de domínio na atividade "Modelar Aplicação 

com DSL", para especificar o modelo PIM. Este modelo é baseado no meta-modelo 
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DSL anteriormente especificado (processo ilustrado na Figura 21), e que faz parte da 

infraestrutura MDA provida. 

 

Figura 37. Processo de desenvolvimento de aplicações RSSF com MDA. 

O CIM também é usado pelo especialista de rede na atividade "Escolher 

Plataforma”, onde o especialista vai avaliar as plataformas de sensores disponíveis e 

escolher aquela que melhor satisfaz os requisitos elicitados. Em seguida, a atividade 

"Aplicar transformação M2M" é realizada pela infraestrutura MDA. Essa atividade tem 

como entrada o modelo PIM, com o seu meta-modelo associado, e o meta-modelo PSM 

da plataforma de RSSF escolhida pelo especialista de rede, e gera como saída uma 

instância do PSM que representa a concretização da aplicação nesta plataforma 
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específica. Tal PSM é refinado pelo especialista de rede na atividade "Refinar Modelo", 

a fim de incrementar o modelo gerado automaticamente com informações referentes à  

especificidades relacionadas com a rede da plataforma alvo, ou escolher uma biblioteca 

de aplicativos que melhor se adapte a aplicação de requisitos não-funcionais 

relacionados, por exemplo, às características da área-alvo ou as políticas de economia 

de recursos da rede. 

Finalmente, é realizada a atividade "Aplicar transformação M2T". Esta atividade 

tem duas entradas: o modelo PSM refinado pelo especialista de rede e o modelo de 

código da plataforma escolhida, e gera como saída o código fonte da aplicação a ser 

implantado nos nós sensores, é importante destacar que o código-fonte gerado nesta fase 

já é compilável. O código gerado é então refinado por ambos os especialistas, de rede e 

domínio (cada um considerando seu conhecimento específico), na atividade "Refinar 

Código", a fim de adicionar melhorias como funções específicas da aplicação ou 

parâmetros de protocolos que não são automaticamente geradas pelo processo. 

 

4.1. Ferramenta MDA utilizada no processo 

A ferramenta que dá suporte ao processo detalhado neste Capítulo foi 

desenvolvida a partir do ambiente do Eclipse Ganymede, mais precisamente o Eclipse 

Modeling Project [EMF, 2009]. 

 

Figura 38. PIM disponível na ferramenta. 
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Todos os meta-modelos apresentados foram desenvolvidos utilizando o Ecore, 

ferramenta para meta-modelagem, e a partir destes foram gerados Plugins que 

possibilitaram a criação dos modelos específicos deste trabalho conforme mostrado na 

Figura 38. 

Neste mesmo ambiente foram desenvolvidos os dois tipos de transformações 

necessárias da infraestrutura: M2M e M2T. As transformações de Modelo para Modelo 

foram desenvolvidas com o QVTo, padrão OMG para MDA. O processo de escolha e 

utilização desta transformação está detalhado na Subseção 5.1.2. Para a transformação 

M2T foi utilizado o Plugin Acceleo [ACCELEO M2T, 2009]. A cada utilização é 

necessário configurar o arquivo de execução para que sejam definidos os modelos, 

meta-modelos e arquivos de transformação alvo do processo. Este processo deverá ser 

realizado a partir da criação de um novo “Chain” do Acceleo. A Figura 39 mostra a fase 

do processo onde são selecionados os templates de código a serem utilizados na 

transformação de um modelo PSM para código-fonte da plataforma TinyOS. 

 

Figura 39. Escolha dos templates de código. 

O esforço para construir uma ferramenta MDA está focado no desenvolvimento 

dos meta-modelos e das transformações, tanto M2M quanto M2T.  

Criar meta-modelos com capacidade de expressão suficiente para cobrir os 

requisitos de aplicação de um domínio é a fase principal do desenvolvimento de uma 

infraestrutura MDA.  
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O desenvolvimento de um meta-modelo específico de plataforma envolve 

conhecimento profundo da plataforma-alvo. No caso da ferramenta desenvolvida neste 

trabalho, foram realizados estudos sobre as plataformas TinyOS e Sun SPOT para a 

criação dos meta-modelos destas plataformas. 

As transformações englobam o conhecimento das plataformas, do meta-modelo 

independente de plataforma, dos meta-modelos dependentes de plataformas e da 

linguagem de transformação (QVTo para M2M e MOFScript para M2T) e 

correspondem a maior parte do tempo de desenvolvimento da infraestrutura. 
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5. Avaliação 

 

Foram conduzidas avaliações com o objetivo de determinar se o processo de 

desenvolvimento proposto e a infraestrutura associada atingem os objetivos mostrados 

na introdução deste trabalho, criar uma infraestrutura MDA para dar o suporte ao 

desenvolvimento dirigido a modelos e apresentar um processo de desenvolvimento 

associado a esta infraestrutura. Também será avaliada a complexidade e os benefícios 

do uso desta abordagem se comparado ao método de programação tradicional. A 

avaliação foi dividida em duas partes. A primeira parte ilustra o emprego da abordagem 

MDA proposta e da infraestrutura provida no desenvolvimento de aplicações de RSSF 

em três domínios diferentes (estudos de caso) e, a seguir, apresenta vários cenários de 

mudança (protocolos de nível de rede, requisitos de aplicação e plataforma) que 

exploram os benefícios de nossa proposta. Além de demonstrar os principais passos 

necessários para aplicar a proposta apresentada, os estudos de caso mostram a utilidade 

da abordagem em fornecer o isolamento entre os dois desenvolvedores distintos 

envolvidos no projeto de aplicações de RSSF, bem como a reutilização dos artefatos de 

software produzidos. A segunda parte da avaliação é composta de análises baseadas nos 

resultados obtidos nos estudos de caso e no experimento realizado. 

O primeiro estudo de caso foi extraído de um importante domínio de aplicação 

de RSSF: monitoramento da saúde de estruturas civis (do inglês Structural Health 

Monitoring - SHM) [CHINTALAPUDI, 2006]. O segundo estudo de caso ocorre no 

domínio de aplicações para monitoramento de ambientes/pessoas, o Ambient Assisted 

Living, que trata do monitoramento não intrusivo da vida diária baseado no contexto e 

na situação da pessoa assistida. O último estudo de caso é realizado no domínio de 

prevenção de desastres, mais especificamente o monitoramento de vulcões. 

 

5.1. Estudo de Caso 1: Monitoramento da saúde estrutural 

 

O objetivo das aplicações de monitoramento da saúde estrutural (SHM - 

Structural Health Monitoring) é detectar e localizar danos em estruturas civis, como 

prédios, pontes e outras. Todas as estruturas reagem a vibrações, forçadas ou causadas 

pelo ambiente (naturais). Vibrações naturais podem ser geradas por terremotos, ventos, 

veículos em movimento, ondas, entre outros, enquanto vibrações forçadas são geradas 
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por shakers e outros dispositivos. Há várias propostas de algoritmos para realizar 

detecção e localização de danos em estruturas. O estudo de caso do presente trabalho foi 

baseado em [CHINTALAPUDI, 2006], onde são apresentados dois algoritmos para 

SHM. O primeiro trata da localização e o segundo da detecção de danos. Neste estudo 

vamos analisar apenas o algoritmo de detecção de danos, cujo objetivo é detectar a 

presença de danos em um edifício usando (i) acelerômetros capazes de detectar 

variações no comportamento da estrutura, e (ii) um computador externo ao processo de 

detecção dados; e determinar a existência de danos estruturais. Para a execução com 

sucesso desse algoritmo, são necessários no mínimo trinta nós sensores, a serem 

dispostos em cada andar do edifício monitorado, para obter dados com a precisão 

necessária para detectar qualquer anormalidade. O algoritmo de detecção funciona da 

seguinte forma: inicialmente, os sensores coletam a assinatura inicial da estrutura 

monitorada e enviam essa informação para o nó coletor (sorvedouro) conectado a um 

computador. Essa leitura inicial consiste na assinatura de uma estrutura "saudável" (não 

danificada) e é usada para fins de comparação com as medições posteriores dos 

sensores. Na segunda fase, ou seja, a parte do algoritmo realizada pelo sorvedouro, o 

sorvedouro calcula um conjunto de funções específicas do domínio SHM (por exemplo, 

a Transformada Rápida de Fourier (FFT) como detalhado em [CHINTALAPUDI, 

2006]) e armazena os resultados para cada assinatura da estrutura, centralizando as 

funções que necessitam de um maior processamento em um computador. A assinatura 

de uma estrutura é obtida após ter sido efetuada a coleta dos sinais de aceleração pelos 

sensores e representa a resposta vibracional da estrutura a estímulos recebidos. Após a 

coleta, é aplicada uma Transformada Rápida de Fourier (FFT) no sinal de aceleração 

coletado. A seguir, usa-se um método para extração dos valores de frequência dos picos 

do espectro de frequência gerado pela FFT. Esses valores de freqüências dos picos são 

as freqüências respectivas aos modos de vibração da estrutura. Os valores de 

freqüências obtidas em cada sensor, considerando a taxa de amostragem utilizada, 

referem-se aos primeiros picos do espectro de frequência retornado pela FFT, e vão 

compor a chamada assinatura da estrutura. 
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5.1.1. Modelagem da aplicação SHM com a DSL 

 

Neste cenário base serão utilizados nós MICAz modelo MPR 2400, que são 

alimentados por baterias e operam com rádio IEEE 802.15.4 [IEEE, 2010], associados a 

placas de sensoriamento modelo MTS 310 (Figura 40) [CROSSBOW, 2010], que 

possuem acelerômetro de 2 eixos. 

 

Figura 40. Sensor MTS 310. 

O hardware do nó sorvedouro (ou estação base) será o mesmo dos nós sensores, 

embora esse nó esteja desconectado das placas de sensoriamento e conectado a um 

computador pessoal através da porta USB. Um computador pessoal receberá os dados 

coletados pelos sensores e aplicará o algoritmo de detecção de danos. 

Segundo o processo proposto, os especialistas de rede e de domínio iniciam a 

atividade "Análise de Requisitos", gerando como saída o CIM, modelo composto por 

diversas informações como, por exemplo, os requisitos da aplicação. Em seguida, o 

especialista de domínio inicia a atividade "Modelagem da aplicação com DSL", 

utilizando como base a DSL descrita na Seção 3.2.1, bem como o CIM. Como atividade 

paralela, o especialista de rede analisa o CIM e escolhe qual é a plataforma de sensores, 

dentre as disponíveis, que melhor se ajusta aos requisitos da aplicação alvo, TinyOS 

nesta caso.  

Duas regiões (elemento Region da DSL) foram criadas para modelar o estudo de 

caso referente a aplicação de SHM. A primeira Region (chamada downtier) representa a 

instalação da RSSF em um dos andares do prédio (se houver mais andares o modelo 

seria basicamente o mesmo definido para a Region downtier, necessitando apenas 

incluir e ligar novos WirelessLinks). Dentro de uma Region downtier, um NodeGroup é 

definido como sendo composto por 30 nós sensores que têm como função a coleta  de 

dados (valores de aceleração) de um dos andares do edifício. Além desse requisito 

funcional básico definido para o grupo de nós, define-se ainda um requisito de QoS (não 
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funcional) que é a política de uso de energia. Aplicações de SHM requerem 

monitoramentos periódicos por um longo tempo. Portanto a aplicação requer um grande 

tempo de vida útil da rede; para tal o desenvolvedor pode ajustar o ciclo de trabalho do 

rádio na unidade RadioConfigUnit. A unidade funcional RadioConfigUnit foi 

adicionada na nova DSL apresentada neste trabalho para tornar possível a configuração 

do uso de energia do rádio. 

A segunda Region (chamada uptier) possui um NodeGroup (nomeado sinkNode, 

contendo apenas o nó sorvedouro) responsável por receber os dados enviados pelos nós 

sensores na Region de detecção (downtier) e possuir uma conexão, neste caso USB, 

com o computador externo responsável pela execução do cálculo da detecção de danos. 

As duas Regions se comunicam através de um WirelessLink. É importante notar 

que esta configuração, nó-sorvedouro (comunicação existente apenas partindo do nó até 

chegar ao sorvedouro), é a mais comumente usada em cenários de RSSF, onde um nó 

sorvedouro é responsável pela distribuição das tarefas de sensoriamento e de receber os 

dados coletados pelos sensores. O nó sorvedouro em geral está localizado em uma área 

geográfica distante do local onde os nós sensores são implantados. 

 

Figura 41. Diagrama representando o comportamento da aplicação SHM. 

O funcionamento da aplicação em questão é semelhante ao funcionamento de 

uma máquina de estado que está representado pelo diagrama de atividades da Figura 41. 

Aplicação de coleta de dados é iniciada a partir de uma FunctionalUnit do tipo 

START_SENSING. O Fluxo da aplicação segue com as chamadas sequenciais das 

FunctionalUnits configRadioSensing, redLight, calibrate, Timer22s, actuator, 

Timer20s, yellowLightOn, getSamples, getAverage, yellowLightOff, sendData e, por 

fim,  Timer24hs, que prepara a aplicação para reiniciar um outro ciclo de coletas. O 

fluxo de funcionamento da aplicação é modelado na DSL usando UnitLinks que 
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conectam as FunctionalUnit necessárias  de forma a operacionalizar o comportamento 

da aplicação. Usando essa abordagem, o funcionamento da aplicação consiste em um 

conjunto de chamadas de função, de acordo com o algoritmo adotado (representando a 

lógica da aplicação). Neste exemplo, as especializações de FuncitonalUnit: 

RadioConfigUnit, TimerUnit, LedsUnit e DataDeliveryUnit foram utilizadas. 

As FunctionalUnits realizam tarefas de acordo com seus tipos. A FunctionalUnit 

do tipo START_SENSING sinaliza para que os nós sensores sejam inicializados; 

CONFIG_RADIO (utilizado com a especialização RadioConfigUnit), inicializa e 

configura o rádio para o uso, nele também pode ser configurado o ciclo de trabalho do 

rádio; LEDS (utilizado com a especialização LedsUnit) atua no controle dos LEDs do 

nó que na maioria das vezes será a única forma de interação entre o usuário e a 

aplicação implantada; TIMER (utilizado com a especialização TimerUnit) é usado para 

definir um tempo de espera até a próxima função a ser chamada; USER_DEFINED para 

cria uma função específica para esta aplicação, tal como calibrar a placa de 

sensoriamento, ou a função FFT (Fast Fourier Transform); SEND_ACTION, se 

conecta a um recurso para acionar atuadores; READ_SENSOR_DATA, lê os dados do 

sensor que está sendo utilizado; CALCULATE_EXPRESSION (utilizado com a 

especialização AggregationUnit), realiza a agregação dos dados coletados pelo sensor 

utilizando funções comuns  (como máximo, mínino e média); SEND_MSG_RADIO 

(utilizado com a especialização DataDeliveryUnit) visa realizar o envio dos dados 

coletados pelos nos sensores para o nó sorvedouro.  

Alguns ResourceLinks são usados para conectar FunctionalUnits a dispositivos 

externos, a fim de enviar (para a porta USB no computador) ou coletar (a partir das 

placas de sensoriamento) dados. Por exemplo, as FunctionalUnits com o tipo 

READ_SENSOR_DATA, chamada getSamples, está ligada (inUnit) a um 

ResourceLink, o que significa que ele irá obter algumas informações do sensor, neste 

caso o acelerômetro. 

Um timer de repetição foi inserido na aplicação modelada de forma que os 

procedimentos descritos pelo respectivo algoritmo possam ser repetidos a cada 24 

horas. 

Na região uptier uma FunctionalUnit foi adicionada para receber dados e um 

ResourceLink foi adicionado para enviar esses dados a uma porta do computador para 

serem processados. 
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Figura 42. Aplicação SHM modelada com o DSL. 

A Figura 42 mostra uma WSNApplication nomeada SHM que engloba duas 

Regions (downtier e uptier) e um WirelessLink que representa a comunicação entre 

essas regiões. Dentro de cada região há um NodeGroup em que todos os dispositivos 

que compartilham as mesmas características físicas são alocados. Por exemplo, o 

NodeGroup Damage_detection_1 tem 30 nós sensores e todos esses nós usam a mesmo 

NodeDefinition (que incluem as placas com acelerômetro). A Figura 42 (A) mostra o 

comportamento do elemento getData usando um FuntionalUnit que faz uso dos recursos 

(nós) por meio de um ResourceLink. A Figura 42 (B) mostra as FunctionalUnits que 

modelam o comportamento dentro do NodeGroup que atua como sorvedouro. 

É importante frisar que apenas a partir das melhorias na DSL que foram 

apresentadas neste trabalho foi possível criar um modelo com todos os detalhes que uma 

aplicação RSSF precisa para ser eficiente. 

Depois de finalizada a modelagem da aplicação com a DSL, e considerando que 

o especialista de rede já escolheu a plataforma de sensores que melhor se adapta às 

exigências da presente aplicação, ambas as atividades "Modelagem da aplicação com 

DSL" e "Escolher Plataforma” (Figura 37) estão concluídas para a aplicação SHM.  
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5.1.2 Gerando o PSM e o código-fonte 

 

O PSM e o código-fonte são gerados pelas transformações M2M e M2T 

disponíveis em nossa infraestrutura MDA. Para o estudo de caso mostrado serão usadas 

duas transformações M2M (DSL para TinyOS e DSL para Sun SPOT) e duas 

transformações M2T (TinyOS para nesC e Sun SPOT para Java). A aplicação SHM 

desenvolvida com a DSL pode ser utilizada para gerar os modelos PSM tanto do 

TinyOS quanto do Sun SPOT, alcançando a reutilização da especificação das 

aplicações. Para gerar o modelo PSM e o código-fonte, as transformações do M2M e 

M2T são executadas dentro do ambiente Eclipse e de acordo com as atividades 

mostradas na Figura 37. 

Nesse primeiro cenário, são utilizadas as transformações para TinyOS/nesC. O 

processo de execução da transformação ocorre de maneira simples a partir da 

determinação da transformação M2M a ser utilizada, meta-modelo de entrada, meta-

modelo de saída, modelo de entrada e modelo de saída conforme mostrado na Figura 

43. Neste caso, o nome a transformação M2M é “DSLv2ToTinyOS.qvto”, o modelo de 

entrada é o “SHM.dslv2” (que tem como meta-modelo a DSLv2) e o modelo de saída é 

o “SHM.psmtinyos” (que tem como meta-modelo o PSMTinyOS). 

 

Figura 43. Executando a transformação M2M. 

Uma vez que a transformação M2M é executada um PSM específico desta 

aplicação é gerado como mostrado na Figura 44. 
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Figura 44. PSM para a plataforma TinyOS gerado para a aplicação SHM. 

A partir deste PSM, o especialista de rede inicia a atividade "Refinar Modelo", 

cujo objetivo é adicionar, se necessário, elementos ao PSM não incluídos na DSL. Um 

exemplo típico é o especialista de rede escolher um protocolo de comunicação 

específico que melhor se adéqüe a topologia da rede, no caso, um protocolo de 

roteamento com múltiplos saltos, como o CTP [CTP, 2009]. Para tal, o especialista da 

rede deve modificar o PSM gerado da seguinte forma: (i) adicionar ao modelo os 

componentes que representam o protocolo CTP, (ii) criar elementos de ligação que 

conectem os novos componentes CTP aos componentes já incluídos no PSM, (iii) 

modificar o elemento de configuração existente, incluindo as ligações (wirings) para os 

novos componentes. É importante notar que essa tarefa exige conhecimento de 

protocolos de RSSF, bem como conhecimento das plataformas de sensores, que não são 

comumente parte das competências dos especialistas de domínio.  

1 #include "collects_building_data.h" 

 

2 module Collects_building_dataC { 

3  uses interface Boot as startSensing; 

4  uses interface SplitControl as configRadioSensing; 

5  uses interface Timer<TMilli> as timer22s; 

6  uses interface Timer<TMilli> as timer20s; 

7  uses interface Read<uint16_t> as getSamples; 

8  uses interface AMSend as sendData; 

9  uses interface Timer<TMilli> as timer24hs; 

10  uses interface Leds; 

11  uses interface Packet; 

12  uses interface AMPacket; 

13  uses interface LowPowerListening as LPL; 

14 }implementation{ 

 

15 //Variable Declaration 

16  uint16_t getSamples_reading; 

17  bool sendData_isBusy = FALSE; 

18  message_t sendData_pkt; 

19  int8_t aggregationresult_samples = 0; 

20  uint16_t aggregationresult = 0; 

21 (…) 

22 } 

  

Figura 45.  Fragmento de código nesC gerado para a aplicação SHM. 
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Após a conclusão desta atividade, temos um PSM refinado que contêm as 

informações necessárias para gerar o código fonte completo e funcional. Finalmente, a 

atividade "Aplicar Transformação M2T" é realizada tendo como entrada os templates de 

código para a plataforma escolhida e o modelo PSM refinado. Essa transformação gera 

todos os arquivos necessários para compilar a aplicação (configurações, módulos e 

cabeçalhos). Os códigos gerados já estão aptos a serem compilados. 

O código gerado automaticamente pode também exigir aperfeiçoamentos. Para o 

cenário SHM, o especialista de domínio deve incluir as funções relacionadas com o 

algoritmo específico empregado para a detecção de danos (por exemplo, funções para 

calcular a FFT e extrair os picos de frequência de uma série temporal). A Figura 45 

mostra um fragmento de código gerado pela transformação M2T para o estudo de caso 

apresentado, considerando o TinyOS como a plataforma-alvo. 

 

5.1.3. Cenários de Mudança e Discussão 

 

 Esta Seção descreve algumas mudanças que poderiam ocorrer nos requisitos da 

aplicação e apresenta uma solução usando a abordagem proposta. 

 

5.1.3.A) Mudança de protocolos de nível de rede 

 

Há diversos protocolos especificamente projetados para RSSF [LEVIS, 2006], 

cada um mais adequado para diferentes topologias e atendendo diferentes requisitos de 

QoS. Uma mudança de topologia da rede ou da densidade dos nós instalados pode 

demandar a escolha de um novo protocolo para executar nos sensores. 

Utilizando a presente proposta, caso haja a necessidade de alteração do 

protocolo de rede usado, o especialista de redes teria que realizar mudanças no modelo 

PSM da aplicação gerado, durante a atividade “Refinar Modelo”. No caso da aplicação 

com plataforma alvo TinyOS, para mudar o protocolo faz-se necessária uma atualização 

na configuração que foi gerada automaticamente pelo processo MDA proposto. Esta 

atualização é composta de três fases: a primeira é a remoção dos componentes que estão 

declarados, mas que não serão mais utilizados; a segunda é a adição dos novos 

componentes que implementam o novo protocolo necessário; e a terceira, é refazer os 
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wirings (ligações) dos componentes religando uma interface que está sendo usada com a 

nova implementação provida pelos componentes adicionados.  

É importante observar que todos os aspectos relacionados ao domínio ficam 

totalmente transparentes ao especialista de redes no momento da troca de protocolo, 

fazendo com que todas as mudanças realizadas neste nível sejam claramente separadas 

da modelagem feita pelo especialista de domínio.  

 

5.1.3.B) Mudança de requisitos da aplicação 

 

Em caso de mudanças nos requisitos da aplicação, serão necessárias mudanças 

ao nível do modelo PIM, realizadas pelo especialista de domínio. Um caso típico de 

mudança consiste nos requisitos de QoS da aplicação.  Supondo a aplicação de SHM, se 

ao longo do monitoramento e análise de dados for detectada uma situação de dano 

potencial em uma estrutura, passa a ser mais relevante ter uma resposta rápida da rede 

em vez de aumentar seu tempo de vida. Tal requisito pode ser traduzido para uma 

alteração na política de energia e na taxa de envio de dados. Para alterar a política de 

energia tudo que o especialista de domínio precisa fazer é mudar o valor do atributo 

“duty cicle” do RadioConfigUnit e alterar um tempo de sleep para o rádio para um valor 

menor, tornando a aplicação mais ativa (de acordo com os novos requisitos). Na Figura 

46 é apresentado um fragmento de gerado que mostra o local onde uma mudança na 

configuração do RadioConfigUnit  da DSL irá alterar o código gerado (neste caso 

nesC), função setLocalSleepInterval da interface LowPowerListening.   

1 event void startSensing.booted(){ 

2  call LPL.setLocalSleepInterval(600000); 

3  call configRadioSensing.start(); 

4 } 

Figura 46. Fragmento de código do TinyOS que mostra o local onde é configurado o duty cicle  no código 

gerado. 

 Para mudar a taxa de envio de dados, o especialista de domínio terá apenas que 

alterar o valor de rate do DataDeliveryUnit que controla o tempo de espera antes de 

cada envio de dados. Desta, forma a transformação M2M irá gerar o modelo PSM 

utilizando Configurações que condizem com a escolha do especialista.  

Outro caso típico ser analisado é quando a aplicação passar a requerer a 

agregação de dados antes de enviar para o sorvedouro. Nesse caso, o especialista de 

domínio terá que alterar o fluxo de atividades que ocorre dentro do Behaviour do 
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NodeGroup. Por exemplo, adicionar uma AggregationUnit após um Read para aplicar 

alguma função de agregação (mínimo, máximo, média)  e o número de amostras que 

serão agregadas antes de enviar ao sorvedouro. O fragmento de código da Figura 47 

mostra uma função de agregação de média gerada pela infraestrutura MDA para a 

plataforma Sun SPOT. 

1 protected void getaverage () { 

2  aggregationResultX = (float)sampleAccelerometerX; 

3  aggregationResultY = (float)sampleAccelerometerY; 

4  aggregationResultZ = (float)sampleAccelerometerZ; 

5  for (int i = 0; i < 15; i++){ 

6   try { 

7    sampleAccelerometerX = accelerometer.getAccelX(); 

8    sampleAccelerometerY = accelerometer.getAccelY(); 

9    sampleAccelerometerZ = accelerometer.getAccelZ(); 

10   } catch (Exception ex) { 

11    ex.printStackTrace(); 

12   } 

13   aggregationResultX = (float)(aggregationResultX + 

sampleAccelerometerX) / 2; 

14   aggregationResultY = (float)(aggregationResultY + 

sampleAccelerometerY) / 2; 

15   aggregationResultZ = (float)(aggregationResultZ + 

sampleAccelerometerZ) / 2; 

16  } 

17 } 

Figura 47. Fragmento de código mostrando a função de agregação para Sun SPOT. 

 

5.1.3.C) Mudança da plataforma 

 

Vários tipos de hardware de sensores fornecem as funcionalidades necessárias 

para uma aplicação de SHM. Neste primeiro estudo de caso explora-se a possibilidade 

de desenvolvimento da mesma aplicação para diferentes plataformas de sensores. 

Inicialmente, para o cenário base, a aplicação foi desenvolvida para ser implantada em 

nós sensores da família Mica Motes, mais especificamente na plataforma MICAz 

[CROSSBOW, 2010], executando TinyOS 2.x. 

Neste cenário de mudança, a aplicação irá rodar em nós sensores Sun Spot 

executando J2ME [Sun SPOT, 2009]. Neste segundo cenário tem-se nós Sun SPOT 

modelo MPR 2400, que também operam com rádio IEEE 802.15.4, associados a placas 

de sensoriamento com acelerômetro de 3 eixos.  

No estudo de caso apresentado, parte-se do pressuposto que a primeira escolha 

de uma plataforma de sensores para a aplicação SHM foi TinyOS. Porém, em um 

cenário típico do ambiente RSSF, uma mesma aplicação posteriormente necessita ser 
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executada em outra plataforma. Neste caso, estamos considerando o Sun SPOT como 

segunda plataforma. O objetivo é ilustrar como o trabalho apresentado promove a 

reutilização da especificação da aplicação e, portanto, a reutilização de todo o 

conhecimento de domínio, independente de mudanças da plataforma alvo. Sem usar a 

abordagem proposta, o código completo da aplicação precisaria ser reescrito a partir do 

zero. Ao utilizar a abordagem apresentada neste trabalho, uma vez que a infraestrutura 

construída já provê os meta-modelos e transformações necessárias, as únicas etapas 

exigidas para se reusar a especificação da aplicação para essa nova plataforma são: (1) 

selecionar a transformação M2M que transforma da DSL para o PSM do Sun SPOT a 

fim de gerar um modelo de aplicação para o Sun SPOT, realizando qualquer 

refinamento exigido no modelo gerado e, em seguida, (2) aplicar a transformação M2T 

correspondente (e refinar o código gerado).  A Figura 48 ilustra um fragmento de 

código-fonte gerado para Sun SPOT para a mesma aplicação de SHM. 

1 package org.sunspotworld; 

 

2 import com.sun.spot.io.j2me.radiogram.*; 

3 import javax.microedition.io.Connector; 

4 import javax.microedition.io.Datagram; 

5 import com.sun.spot.sensorboard.peripheral.IAccelerometer3D; 

6 import com.sun.spot.sensorboard.peripheral.ITriColorLED; 

7 import com.sun.spot.sensorboard.EDemoBoard; 

8 import javax.microedition.midlet.MIDlet; 

9 import javax.microedition.midlet.MIDletStateChangeException; 

 

10 public class Collects_building_data extends MIDlet { 

11  private static final int HOST_PORT = 67; 

12  private  RadiogramConnection rc; 

13  private  Datagram dg; 

14  private  IAccelerometer3D accelerometer; 

15  private  double sampleAccelerometerX; 

16  private  double sampleAccelerometerY; 

17  private  double sampleAccelerometerZ; 

18  private  ITriColorLED leds[]; 

19  private  float aggregationResultX; 

20  private  float aggregationResultY; 

21  private  float aggregationResultZ; 

22  private  long time; 

23  (…) 

24 } 

Figura 48. Fragmento do código gerado para Sun SPOT. 

 

 

 

5.2. Estudo de Caso 2: Ambient Assisted Living  

 



80 
 

Um domínio de aplicações onde RSSFs têm ganhado cada vez mais importância 

é o Ambient Assisted Living. Este domínio trata do monitoramento não intrusivo da vida 

diária baseado no contexto e na situação da pessoa assistida. A idéia básica é monitorar 

um ambiente que está sendo utilizado por um ou mais indivíduos de forma a garantir 

uma assistência automatizada para que, em caso de algum problema, os indivíduos do 

ambiente sejam assistidos de forma rápida e eficiente.  

As tecnologias empregadas para AAL são centradas no usuário, isto é, 

orientadas em direção as necessidades e capacidades do usuário real, e integradas ao 

ambiente pessoal imediato do usuário. Como consequência, a tecnologia adapta-se ao 

usuário e não o contrário. Os usuários potenciais de tais tecnologias formam um grupo 

heterogêneo, incluindo desde indivíduos jovens e saudáveis, que estão principalmente 

interessados em melhorar sua qualidade de vida individual, até indivíduos que sofrem 

de múltiplas deficiências e enfermidades, que desejam manter uma vida independente 

em seus próprios lares. A assistência provida por ambientes de AAL não é limitada ao 

seu usuário direto. Produtos e serviços desses ambientes também são endereçados a 

profissionais de assistência, médicos, e a membros da família, provendo melhores 

formas de monitoramento, comunicação e interações mais fáceis. 

Para ilustrar um cenário de AAL, considere o caso de uma aplicação com as 

Casas Inteligentes para Pessoas Idosas e Deficientes (Smart Homes for Old and 

Disabled People).  Do ponto de vista da aplicação há um conjunto de tarefas 

comumente requeridas para o domínio inteiro de Smart Homes, tais como controle de 

variáveis ambientais (luz, temperatura) e outros para o subdomínio de Smart Homes for 

Old and Disabled People, além de ser possível poder identificar várias funcionalidades 

que são específicas para uma única instância de tais aplicações. Alguns idosos podem 

ter severas deficiências visuais ou ter dificuldades agudas de mobilidade, enquanto 

outros podem sofrer de problemas cognitivos ou mesmo possuir deficiências não 

relacionadas à idade. Por outro lado, deficientes físicos podem possuir uma ou mais 

deficiência, mas não necessariamente sofrer de problemas de saúde. 

No caso da aplicação AAL o nosso objetivo é demonstrar a criação de uma 

aplicação para Detecção de Quedas Acidentais em uma Smart Home semelhante ao 

estudo de caso mostrado em [DELICATO, 2009]. O objetivo desta aplicação é 

monitorar uma pessoa através da análise de informação coletada por sensores que possa 

ser interpretada como uma queda. Se um evento de queda for detectado, ações como 

alerta a um serviço de atendimento de emergências e o início do monitoramento das 
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condições vitais da pessoa são iniciadas. A informação útil para detectar uma queda é a 

localização da pessoa, duração do estado na mesma posição, movimentos repentinos e 

sinais corporais. Para tal, o ambiente deve estar equipado com unidades de 

sensoriamentos para capturar tal informação como de atuadores capazes de contatar um 

hospital mais próximo quando uma queda for detectada. Além disso, unidades de 

processamento são necessárias para analisar os dados recebidos incluindo, por exemplo, 

algoritmos analisadores de imagens. 

Para o estudo de caso da aplicação ALL será monitorada uma sala com a ajuda 

de sensores de movimento e câmeras de vídeo, além de um dispositivo bagde que será 

portado pelo usuário da aplicação. Para que os dados capturados sejam analisados será 

necessária uma central que fará o processamento das informações recebidas de forma a 

detectar uma queda. O sistema funcionará da seguinte forma: existem sensores fixados 

nas paredes da sala que fazem a triangulação da posição do usuário na sala e podem 

detectar qualquer alteração na posição do indivíduo. Os dados capturados por este 

sensores são enviados para a central de controle que faz o processamento das 

informações a fim de detectar se o usuário está em pé ou deitado. Se o usuário estiver 

deitado, o controle envia um sinal para que os atuadores ativem as câmeras instaladas na 

sala. Com isso, a central recebe as imagens da sala e faz um novo processamento, 

utilizando algoritmos de processamento de imagem, a fim de descobrir se o usuário está 

apenas deitado ou sofreu uma queda. Se o estado de queda for detectado, a central envia 

uma mensagem para que atuadores façam uma ligação telefônica para um serviço de 

atendimento hospitalar de urgência disponível. 

Para implementarmos esta aplicação AAL seguiremos as mesmas etapas 

mostradas anteriormente para a aplicação SHM. A partir da obtenção dos requisitos da 

aplicação o especialista de domínio irá instanciar o modelo da aplicação de acordo com 

a DSL enquanto o especialista em redes realiza a escolha da plataforma-alvo. Para este 

estudo de caso será usada a mesma plataforma do estudo anterior, o TinyOS, desta 

forma, todos os modelos criados para infraestrutura desta proposta (meta-modelo DSL e 

PSM TinyOS) serão reutilizados demonstrando a capacidade e reuso dos elementos da 

infraestrutura apresentados.  Para a instância da DSL da aplicação AAL, topologia flat, 

serão necessárias três Regions (ver Figura 49). A primeira, nomeada user-pos, é 

composta dos sensores de movimento e o sensor bagde portado pelo usuário, a segunda 

região é composta pela central de processamento e linha telefônica, e a ultima Region, 

nomeada user-video, contêm os atuadores e câmeras de vídeo. As regiões user-pos e 
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user-video estão ligadas através de WirelessLinks com região que realiza o 

processamento. 

 

Figura 49. Instância da DSL representando aplicação para detecção de quedas acidentais. 

Dentro da Region user-pos estão definidos dois NodeGroups: o primeiro contêm 

apenas o sensor bagde e o segundo é composto por 3 nós com os sensores par detecção 

de movimentos. O comportamento das aplicações dentro de ambos NodeGruops é 

bastante similar e ocorre a partir uma FuncionalUnit START_SENSING, a 

configuração do rádio com o RADIO_CONFIG, em sequência a leitura do sensor 

implementada por uma FuncionalUnit do tipo READ_SENSOR_DATA, para detecção 

da posição, e uma DataDeliveryUnit configurada para enviar dados  adquiridos de 

forma periódica. Os FuncionalUnits que fazem o sensoriamento da posição do usuário 

serão ligados com os sensores envolvidos à partir de ResourceLinks. A Figura 50 mostra 

como estes comportamentos foram modelados na DSL. 
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Figura 50. Comportamentos moviment e badge. 

Na Region central é responsável por receber e realizar o processamento de todos 

os dados adquiridos pelos sensores. A Figura 51 (diagrama de atividades) mostra de 

forma detalhada o fluxo de funcionamento do Behaviour deste NodeGroup, chamado de 

receiveData.  

 

Figura 51. Fluxo de funcionamento do Behaviour receiveData. 

 O fluxo de funcionamento requerido por esta aplicação só foi possível ser 

plenamente modelado com o uso do DecisionUnit, nova unidade funcional descrita 

neste trabalho. A aplicação AAL funciona sensoriando o ambiente onde está instalada e 

usando atuadores para ligar outros dispositivos caso os dados obtidos apontem para esta 

necessidade. 
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Figura 52. Região central em detalhes. 

Além da tomada de decisões foram adicionadas FunctionalUnits do tipo 

RECEIVE_MSG_RADIO para receber os dados coletados pelos sensores, e a partir daí 

é realizado o processamento de dados recebidos, conforme mostra a Figura 52. Com 

estes dados processados, o sistema pode enviar através de ResourceLinks mensagens 

para os atuadores ativarem câmeras de vídeo ou realizar a chamada para o serviço de 

emergência. 

 

Figura 53. Region user-video. 

A última Region, user-video Figura 53, é composta de apenas um NodeGruop 

contendo três nós. A FuncionalUnit neste caso será responsável por receber os dados da 

Region central de processamento e, a partir dos atuadores, ativar câmeras de vídeo, que 

irão capturar imagens do usuário durante os próximos 10 segundos. Com isso, os dados 

serão enviados para a central de processamento que irá decidir o qual ação tomar. As 

câmeras de vídeo e os atuadores serão ligados a partir de ResourceLinks. 



85 
 

5.3. Estudo de Caso 3: Monitoramento de Vulcões  

 

Este estudo de caso consiste de uma aplicação do monitoramento de atividade 

vulcânica [VOLCANO, 2010]. O uso de RSSF para monitoramento de atividade 

vulcânica tem ganhado destaque devido à grande vantagem em relação a custo, tamanho 

e requisitos de energia se comparados aos instrumentos tradicionalmente usados nos 

estudos de vulcões [VOLCANO, 2010]. Em [VOLCANO, 2010] é descrita uma 

aplicação para monitorar atividades vulcânicas baseada no uso de sensores do tipo 

Mica2 (Figura 54). 

 

Figura 54. Aplicação para detecção de atividade vulcânica [VOLCANO, 2010]. 

 Resumidamente, os sensores são divididos em três grupos: no primeiro, com 

três sensores, os Motes possuem microfones infrasônicos acoplados e realizam a 

captação de dados e enviam para o sorvedouro; no segundo grupo um nó dotado de GPS 

é responsável por realizar a sincronização dos sensores com microfones repassando para 

estes mensagens com atualizações do tempo; o ultimo grupo é um nó sorvedouro que 

recebe as informações dos nós com microfones e passa estas informações através de 

uma porta serial para um dispositivo de maior potência, que pode enviar o sinal para a 

estação de controle localizada a quilômetros do vulcão.  

Usando a abordagem proposta (Figura 36), a aplicação pode ser modelada com 

uma Region contendo três NodeGroups, sendo eles responsáveis pelas atividades dos 

três grupos de sensores explicados do parágrafo anterior. Dentro de cada NodeGroup 

seria adicionado um Behaviuor que irá descrever o comportamento de cada um dos nós. 

A Figura 54 mostra em detalhes o comportamento  DetectActivity que recebe os dados 

do sensor GPS via rádio e coleta os dados dos microfones dos sensores para posterior 
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envio ao sorvedouro. O uso do timestamp do GPS sincroniza os dados captados pelos 

sensores dando uma maior precisão de tempo global para a aplicação. 

 

Figura 55. Detalhes do comportamento para detectar atividades vulcânicas. 

A Figura 56 traz um modelo completo da aplicação Volcano. Com a aplicação 

modelada com a DSL, o especialista em redes iria “Escolher a Plataforma” e usar a 

infraestrutura MDA para fazer a transformação M2M e gerar um modelo específico 

desta aplicação na plataforma escolhida (Mica-TinyOS). Por último, seriam realizados 

os refinamentos tanto no modelo especifico de plataforma quanto no código gerado 

após a transformação M2T. 

 

Figura 56. Aplicação de detecção de atividade vulcânica modelada com a DSL. 

Desta forma é possível perceber que com o trabalho apresentado pode-se 

modelar outras aplicações, de diversos domínios, usando a mesma infraestrutura e 
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reusando-se todos os artefatos MDA da infraestrutura (DSL, PSMs, transformações 

M2M e transformações M2T) reutilizáveis. 

 

5.4. Análise 

 

Foram conduzidas avaliações com o objetivo de determinar se o processo 

proposto e a infraestrutura associada atingem os objetivos e também para avaliar a 

complexidade e os benefícios do uso desta abordagem se comparado ao método de 

programação tradicional. 

A abordagem MDA proposta foi avaliada sob diferentes perspectivas para 

atingir os seguintes objetivos:  

 Primeiro Objetivo: Analisar o processo e a ferramenta propostos com o objetivo 

de avaliar a eficácia com relação à geração automática de código-fonte a 

corretude do código gerado.  

 Segundo Objetivo: Analisar o uso da ferramenta com o objetivo de avaliar a 

complexidade do uso e a aplicabilidade dela do ponto de vista de 

desenvolvedores. 

Para atingir tais objetivos, foram realizadas duas análises objetivas da 

capacidade do processo de geração de código-fonte e da corretude do código gerado. 

Em seguida, conduzimos um experimento com dois grupos de programadores com o 

intuito de comparar o esforço de construir uma aplicação de RSSF usando a abordagem 

tradicional e a nossa abordagem MDA. Por último, realizamos uma análise subjetiva 

baseada nos resultados dos Estudos de Caso e na comparação do presente trabalho com 

outra abordagem MDA. 

Para a aplicação SHM descrita na Seção 5.1, a Tabela 5 mostra a quantidade de 

linhas de código (LOC, do inglês Line of Code) geradas automaticamente pela 

abordagem proposta. Como pode ser observado, a abordagem gera todo o código-fonte 

necessário para compilar a aplicação, com exceção das funções específicas do domínio 

que devem ser adicionadas no local reservado para as funções do tipo 

USER_DEFINED. Resultados similares foram obtidos para os demais estudos de caso, 

AAL e monitoramento de atividade vulcânica. Isso demonstra a diminuição no esforço 

de programação obtida, um benefício tradicionalmente atingido pelo uso de abordagens 

MDA.  
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 Sun SPOT (LOC) TinyOS (LOC) 

XML JAVA Total Module Config Total 

Collects_building_data 110 172 282 91 27 118 

getData 98 79 177 39 17 56 

Total  459  174 

Tabela 5. Linhas de Código geradas para SHM. 

Como forma de avaliar a corretude do código-fonte gerado pela abordagem 

apresentada, foram realizados Testes de Unidade. Os testes de unidade têm como 

objetivo testar pequenos trechos do código (neste caso funções e o uso de eventos) com 

o objetivo de encontrar eventuais falhas nestas partes. Os testes são feitos comparando 

os resultados dados pelo sistema com os resultados esperados pelo testador. Os testes 

foram realizados para a aplicação SHM com o código-fonte gerado para TinyOS 

rodando dentro do ambiente de simulação do TinyOS, o TOSSIM [TOSSIM, 2010], a 

partir da criação de um arquivo de descrição da rede,  inserções no código para a 

realização das verificações necessárias e um script Python para executar a aplicação 

(Figura 57). 

 

Figura 57. Fragmento de código para teste de unidade no TOSSIM. 
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Os Testes de Unidade foram baseados nas entradas e sinais necessários para 

rodar a aplicação para fazer com que aplicação executasse todos os passos usando um 

critério de cobertura de caminho [Eclipse.org, 2010].  

Os resultados mostraram que o código gerado não apresentou erros em testes de 

unidade no código gerado, ou seja, o código gerado é correto e funcional. É importante 

ressaltar que o código utilizado para os testes não passou pela atividade “Refinar 

Código” do processo de desenvolvimento de aplicações RSSF com MDA proposto, por 

isso algumas funções apresentam apenas a sua assinatura descrita no código. Ainda 

seria necessário incluir nestas funções as linhas de código necessárias para que elas 

efetuem corretamente a tarefa a que lhes foi atribuída, porém essa é uma atividade 

manual. 

Uma segunda abordagem de avaliação foi realizada em laboratórios de software 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte onde os sujeitos da avaliação eram 

alunos do curso de Ciência da Computação. Os sujeitos foram divididos em dois 

grupos: grupo A usando a abordagem proposta e grupo B usando programação 

tradicional para sensores. Além das aplicações descritas no presente trabalho, outras três 

aplicações, retiradas do tutorial do TinyOS, foram usadas para os experimentos.  

O experimento iniciou conforme a execução das seguintes tarefas: (i) explicação 

dos requisitos das aplicações para ambos grupos,  (ii) explicação do processo MDA 

proposto. Os sujeitos do Grupo B, responsável pelo desenvolvimento no modo 

tradicional, possuíam conhecimento intermediário de programação para TinyOS/nesC e 

o grupo A não possuía conhecimento prévio do processo de desenvolvimento (incluindo 

a DSL). 

Aplicação Grupo A Grupo B 

SHM 45 min 9hs 

Vulcão 45 min 9hs 

Blink leds 30 min 3hs 

Basic 

dissemination 

35 min 3hs 

Leds counter 25 min 2hs 

Tabela 6. Resultados do experimento. 

A Tabela 6 mostra os resultados obtidos com relação a duração para execução da 

tarefa pelos grupos. A média de tempo de desenvolvimento de uma aplicação usando a 
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abordagem tradicional foi de quatro horas enquanto a média do tempo usando a nossa 

abordagem foi de 30 minutos, demonstrando uma redução significativa no tempo de 

desenvolvimento da aplicação usando a abordagem.  

Com relação aos estudos de caso realizados, eles demonstraram que a proposta 

atingiu de modo satisfatório seus objetivos. O processo MDA proposto promoveu uma 

separação clara da lógica de domínio da lógica de redes. O especialista do domínio em 

todos os casos (SHM, AAL e Vulcões) precisava apenas conhecer os elementos da DSL 

e o básico de programação (para a atividade Refinar Código). Por outro lado, o 

especialista em redes precisou apenas lidar com elementos relacionados a redes, tanto 

no PSM quanto em nível de código. 

Foi realizada também uma comparação deste trabalho com a abordagem MDA 

apresentada no trabalho de [LOSILLA, 2007]. Tal trabalho apresenta sua abordagem 

MDA e exemplifica o uso com a geração de código-fonte para uma aplicação de 

agricultura de precisão, mais especificamente a irrigação inteligente do plantio. O 

objetivo é gerar código-fonte específico da plataforma TinyOS a partir do modelo 

especificado com uma DSL. O código-fonte gerado pela abordagem de [LOSILLA, 

2007] é mostrado na Figura 58. É possível perceber, observando o exemplo de 

[LOSILLA, 2007], que existem algumas limitações com relação atividades executadas 

pela RSSF, como por exemplo, a comunicação (utiliza o broadcast) e o não tratamento 

de aspectos relacionados a economia de energia, ou seja, embora a aplicação seja 

funcional existem características importantes que  não estão sendo consideradas na 

aplicação. 

 

Figura 58. Trecho de código gerado em [LOSILLA, 2007]. 
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Caso a mesma aplicação seja modelada com a abordagem apresentada neste 

trabalho surgem diversas possibilidades, proporcionadas pela expansão da DSL, que 

podem tornar a aplicação mais interessante do ponto de vista das características 

específicas do domínio das RSSF. Dentre as características que podem ser incluídas 

estão: modelo de roteamento de coleta de dados, uso de atuadores para controlar o nível 

de água a ser lançado na plantação, uso de LEDs para indicar o funcionamento do nó, 

controle do duty-cycle dos nós (energia). Além destas características, a aplicação 

poderia ser modelada de uma maneira mais sofisticada para atribuir aos nós outras 

atividades. Outra característica importante a ser destacada é a possibilidade de gerar 

código-fonte para a plataforma Sun SPOT apresentada neste trabalho. 
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6. Trabalhos Relacionados 

 

Neste capítulo será realizada uma comparação da abordagem MDA proposta 

com outros trabalhos que possuem propostas similares na área de desenvolvimento para 

RSSF com o uso de abordagem dirigida a modelos.  

Apesar de ser uma preocupação recente na área de RSSFs, já existem trabalhos 

que abordam metodologias sistemáticas para construir aplicações para essas redes e até 

mesmo alguns com desenvolvimento orientado a modelos (MDD). TinyCubus 

[MARRÓN, 2005] é um framework que permite selecionar dinamicamente e interligar 

componentes predefinidos do TinyOS, de acordo com o papel de cada nó sensor. A 

arquitetura global do TinyCubus espelha os requisitos impostos pelas aplicações e 

hardware. O TinyCubus é implementado em cima do TinyOS , utilizando a linguagem 

de programação nesC, que permite a definição de componentes com suas 

funcionalidades e algoritmos. Nele o TinyOS foi usado principalmente como uma 

camada de abstração de hardware. Para o TinyOS, o TinyCubus é a única aplicação em 

execução no sistema, todas as outras aplicações registram seus requisitos e componentes 

com TinyCubus e são executadas pelo framework. TinyCubus provê suporte para 

instalar componentes dinamicamente além de um framework de gerenciamento de dados 

que seleciona e adapta tanto o sistema quanto os componentes de gerenciamento de 

dados. Os autores defendem o uso de TinyCubus como forma de superar o crescente 

aumento na complexidade de sistemas RSSF. TinyDB [MADDEN, 2005] define uma 

visão de banco de dados para o TinyOS, onde consultas predefinidas são distribuídas e 

executadas em diferentes nós de uma RSSF. Para os autores do TinyDB o 

processamento de consultas aquisicionais (do inglês acquisitional query processing -

ACQP), onde o foco não está apenas sobre as técnicas tradicionais, mas também na 

oportunidade de um novo tipo de consulta que surge em redes de sensores: o fato de que 

os sensores inteligentes têm controle sobre onde, quando e quantas vezes os dados são 

obtidos fisicamente (ou seja, amostradas) e entregues aos operadores de processamento 

de consulta (query). Os autores afirmam que são capazes de reduzir significativamente o 

consumo de energia em comparação aos tradicionais sistemas passivos que assumem a 

existência a priori de dados. Em comparação com a presente proposta, estes dois 

trabalhos exigem um conhecimento profundo da plataforma-alvo, no caso TinyOS, e os 

projetos resultantes são difíceis de manter, modificar, reutilizar e são específicos da 
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plataforma TinyOS. A redução do consumo de energia apresentada em [MADDEN, 

2005] também pode ser obtida em nossa proposta com a configuração adequada do ciclo 

de trabalho do nó durante o desenvolvimento da aplicação com a DSL. 

Em [AKBAL-DELIBAS; BOONMA; SUZUKI, 2009] é apresentado Baobab, 

um framework de meta-modelagem para projetar aplicações de RSSF e gerar o código 

correspondente. Baobab permite aos usuários definir aspectos funcionais e não-

funcionais de um sistema separadamente, como modelos de software, validá-los e gerar 

o código automaticamente. Ele fornece um meta-modelo genérico que pode ser utilizado 

em diferentes domínios de aplicação. Este meta-modelo permite os usuários incluir 

tanto os aspectos funcionais e não funcionais de suas aplicações RSSF. Diferentemente 

da abordagem proposta neste trabalho, o Baobab gera código para uma única 

plataforma, o TinyOS (código em nesC), sem possibilidade de gerar código-fonte para 

outras plataformas. Os meta-modelos apresentados no Baobab são ricos em 

informações, porém ocorre uma certa mistura de artefatos que seriam dependentes de 

plataforma e dos artefatos que poderiam ser considerados independentes, desta forma o 

trabalho fica restrito a plataforma TinyOS e não apresenta possibilidade de extensão 

para outras plataformas. 

Em [BUCKL, 2008] é proposta uma abordagem baseada em modelos utilizando 

templates de código para gerar um middleware específico para a aplicação e aumentar a 

reutilização em sistemas de RSSFs. Uma abordagem baseada em componentes é 

adotada para modelagem da aplicação RSSF que é interpretada como um conjunto de 

componentes que interagem através de um modelo baseado em eventos. A 

transformação do modelo em código executável e a geração de middleware são 

realizadas por um gerador de código baseado em templates. [BUCKL, 2008]  argumenta 

que solução para o problema da difícil codificação de aplicações RSSF é uma aplicação 

e middleware específico de plataforma com interfaces definidas para aplicações. A 

separação do sistema e lógica de aplicação ajuda a dividir o desenvolvimento de 

software em diferentes partes. Para descrever os diferentes aspectos do sistema, 

[BUCKL, 2008] usa vários sub-modelos. O modelo de hardware que descreve as 

propriedades de hardware, o modelo de componente descreve as interfaces e os 

parâmetros dos componentes da aplicação e o modelo de aplicação que é usado para a 

especificação concreta da interação de componentes. Diferentemente do trabalho 

descrito em [BUCKL, 2008], o presente trabalho não adota uma solução baseada em 

componentes, mas foi projetada para ser estendida através de uma abordagem baseada 
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em meta-modelos, sendo possível o reuso dos artefatos já definidos e abertura para a 

definição de novos artefatos na nossa infraestrutura MDA. Além disso, em [BUCKL, 

2008] não é abordada a separação de responsabilidades entre os diferentes tipos de 

desenvolvedores envolvidos na criação de aplicações de RSSF.  

Em [LOSILLA, 2007] é apresentada uma abordagem MDE para o 

desenvolvimento de aplicações de RSSF. Nela são definidos três níveis de abstração que 

permitem aos desenvolvedores criar: (1) os modelos específicos de domínio, (2) 

descrições da arquitetura baseada em componentes, e (3) modelos específicos de cada 

plataforma. Transformações automatizadas de modelos entre esses três níveis de 

abstração foram concebidas e, para demonstrar a viabilidade da proposta, foi 

desenvolvido um aplicativo para controle de irrigação em RSSF. Embora esta proposta 

seja semelhante a nossa, no sentido de utilizar as transformações entre modelos, ela não 

explora a geração de PSMs para diferentes plataformas, nem demonstra o 

comportamento da abordagem para diferentes domínios. Também não é explorado o 

fato de que a construção de sistemas de RSSFs envolve desenvolvedores com diferentes 

conhecimentos e habilidades, ou seja, especialistas de domínio e especialistas de rede. 

Outra diferença é que, enquanto no presente trabalho se adota uma DSL textual, em 

[LOSILLA, 2007] é fornecido um editor gráfico para modelagem do aplicativo, que 

pode ser mais conveniente para alguns usuários. O presente trabalho apresenta ainda 

uma versão melhorada da DSL apresentada em [LOSILLA, 2007] com o forma de 

atender diversas outras características necessárias no desenvolvimento de aplicações 

RSSF que não haviam sido exploradas anteriormente, dando maior capacidade de 

expressão e possibilitando gerar um código-fonte mais preciso e eficiente. 

O trabalho descrito em [CADENA 2.0 PROJECT, 2010] fornece uma solução 

MDE sofisticada que suporta o ciclo de vida completo de desenvolvimento de 

aplicações de uso geral. O Cadena é um framework baseado no Eclipse para modela e 

desenvolver aplicações baseadas em componentes. Esta solução oferece um plug-in 

nesC, que fornece uma ferramenta de gráfica e automatizada para a geração de código 

nesC. Usando artefatos de uso geral adaptados para o domínio de RSSF, aplicações de 

nesC podem ser modeladas a partir dos componentes existentes no TinyOS. Na presente 

proposta, ao invés de usar artefatos genéricos adaptados para RSSFs, foi desenvolvida 

uma solução específica adaptada a realidade dessas redes, levando em conta e 

explorando os diferentes conhecimentos dos desenvolvedores para tal ambiente. A 

solução apresentada neste trabalho se diferencia do [CADENA 2.0 PROJECT, 2010] 
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principalmente pelo fato de ser independente de plataforma e realizar a modelagem das 

aplicações em um alto nível de abstração. 
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7.  Considerações Finais 

 

Esta dissertação apresentou uma abordagem MDA para desenvolvimento de 

aplicações para Redes de Sensores Sem Fio. A abordagem engloba um processo de 

desenvolvimento e toda a infraestrutura (artefatos de software) para o desenvolvimento 

de aplicações RSSF em diferentes plataformas utilizando esta abordagem. 

Este capítulo apresenta as principais contribuições do trabalho, descritas na 

Seção 7.1 e os trabalhos futuros são apresentados na Seção 7.2. 

 

7.1 Principais Contribuições 

 

Neste trabalho foi mostrado como o uso de uma abordagem dirigida a modelos 

pode facilitar o desenvolvimento de aplicações para RSSF aumentando o nível de 

abstração e possibilitando a geração de código-fonte de forma automática (ou semi) da 

maior parte do código fonte necessário. 

A construção de aplicações segundo esta abordagem MDA possibilita a divisão 

de responsabilidades entre os desenvolvedores, permitindo que eles usem seus 

conhecimentos específicos e evitando a necessidade de especialistas terem que lidar 

com requisitos que não fazem parte de seu conhecimento. O presente trabalho torna a 

difícil tarefa de programar para RSSF em algo mais simples e de certo modo intuitivo, 

livrando o especialista de domínio da tarefa de aprender a codificar aplicações RSSF em 

diferentes plataformas, deixando-o livre para se dedicar as características do domínio da 

aplicação. 

São apresentados meta-modelos completos para definição de aplicações RSSF 

independentes de plataforma, meta-modelos específicos das plataformas TinyOS e Sun 

SPOT desenvolvidos com ferramentas open source que podem ser reutilizados. Foi 

apresentada também uma extensão da DSL apresentada em [LOSILLA, 2007] que 

possui uma maior capacidade de expressão de aplicações RSSF. 

Todo o processo de desenvolvimento da infraestrutura foi construído de forma 

aberta para suportar a adição de novos meta-modelos e transformações e assim poder 

suportar a adição de novas plataformas para redes de sensores sem fio à infraestrutura 

caso seja necessário no futuro, ou seja, foi apresentada uma ferramenta totalmente 

aberta para utilização e extensão. O uso da ferramenta promove a divisão de 
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responsabilidades entre os desenvolvedores destes dois diferentes pontos de vista, 

permitindo-lhes utilizar os seus conhecimentos específicos e livrando-os da necessidade 

de lidar com as exigências que não pertencem ao seu campo de especialização. 

 Outra importante contribuição da proposta é sua capacidade de lidar com a alta 

heterogeneidade e as constantes mudanças tecnológicas na área de RSSFs, já que no 

evento de uma mudança de plataforma toda a lógica de aplicações já desenvolvidas 

pode ser imediatamente reusada. 

A avaliação apresentada também é uma contribuição, pois compara duas 

abordagens distintas de desenvolvimento para RSSF (usual versus usando a 

infraestrutura MDA) através de análises do código gerado e do tempo de 

desenvolvimento necessário para criar uma nova aplicação. 

 

7.2 Trabalhos Futuros 

 

Como trabalhos futuros foram identificadas algumas perspectivas e metas a 

atingir, as quais são descritas em mais detalhes a seguir. 

Como forma de melhorar o uso da DSL para a modelagem de aplicações, 

pretende-se investigar o uso do GMF (Graphical Modeling Framework) [GMF, 2009] 

para que a modelagem de aplicações com a DSL passe a utilizar elementos gráficos que 

possuem melhor aceitação, tornando o modelo de desenvolvimento mais fácil de ler e 

compreender. 

Nas transformações M2M e M2T serão adicionadas novas informações para 

transformações utilizando outras interfaces/bibliotecas além daquelas utilizadas neste 

trabalho. Além disso, serão necessários alguns ajustes para contemplar as mudanças 

sofridas na nova versão da DSL. 

Adicionar na infraestrutura funções padrões e bibliotecas de software de 

diversos domínios de RSSF (como FFT usada no SHM) como forma de aumentar ainda 

mais a capacidade de geração de código das transformações. Muitas destas funções não 

precisam de configuração alguma para funcionar, necessitando apenas dos argumentos 

corretos. 

Em outra frente de trabalhos futuros será analisado um modo de realizar uma 

checagem do modelo desenvolvido com a DSL com o objetivo de encontrar erros na 

aplicação antes que o código-fonte seja gerado. Desta forma espera-se poder garantir 
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que o código-gerado não possua erros devido a um erro introduzido no momento do 

desenvolvimento modelo da DSL. A partir da conclusão desta frente de trabalho será 

possível adaptar a infraestrutura MDA para a implantação de software nos nós da rede 

através de um meio sem fio, dando foco ao aspecto da manutenção do software da rede. 
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