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Resumo 

 

Devido ao rápido crescimento da Internet das Coisas, muitos conceitos de sistemas 

distribuídos precisam ser adaptados a esse novo paradigma. Conceitos como 

computação autonômica, sensibilidade ao contexto e adaptabilidade devem ser 

incorporados aos dispositivos, mas mantendo o nível de consumo de energia e utilização 

de memória aceitável. Além disso, também precisam receber o apoio de sistemas 

computacionais maiores e robustos devido à grande quantidade de dados que necessitam 

serem trafegados nesses sistemas computacionais pervasivos. Este trabalho realiza a 

implementação de um sistema autonômico dando ênfase à autoconfiguração dos 

dispositivos e auxiliados pela computação nas nuvens através de uma Web-API que foi 

desenvolvida com esse propósito. Os resultados encontrados foram obtidos com testes 

realizados no dispositivo Tmotesky e Z1 com o auxílio do Contiki, rodando dentro do 

simulador Cooja. Os resultados conseguidos revelaram que existe um overflow do 

código desenvolvido para os dispositivos testados, mas que com adaptações é possível 

obter um bom nível de consumo de energia e que é possível alcançar à autoconfiguração 

de dispositivos na Internet das Coisas. 

 

  



 

 

Abstract 

 

Due to the fast growth of the Internet of Things, many concepts of distributed systems 

need to be adapted to this new paradigm. Concepts such as autonomic computing, 

context awareness and adaptability should be incorporated into devices, while 

maintaining the level of energy consumption and use of acceptable memory. They also 

need to receive support from larger and robust computer systems due to the large 

amount of data that needs to be transmitted in these pervasive computing systems. This 

work performs the implementation of an autonomic system emphasizing the self-

configuration of devices and aided by cloud computing through a Web-API that was 

developed for this purpose. The results were obtained from tests performed on Z1 

device with the help of the Contiki, running inside Cooja simulator. The results revealed 

that there is an overflow of the code developed for the tested devices, but with some 

adjustments you can get a good level of energy consumption and it is possible to reach 

the self-configuration of devices on the Internet of Things. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a National Intelligence Council
1
, a Internet of Things (IoT), 

chamada de Internet das Coisas no Brasil, é o paradigma que até 2025 estará dominando 

o mundo da computação. A grande divulgação da Internet, que em menos de 20 anos 

conseguiu conectar quase todas as pessoas do mundo, gerou espaço para novas 

demandas. Agora não só pessoas e serviços precisam trocar informações, mas objetos 

também. Para que isso possa ocorrer se faz necessário que tanto as tecnologias como a 

sociedade estejam preparadas (ATZORI, 2010). 

A IoT é composta por dois componentes distintos, a “Internet” e as “Coisas”. 

“Internet” é uma infraestrutura global de redes, autoconfigurável, escalável e com 

expansão dinâmica, baseada em protocolos de comunicação interoperáveis 

(Bandyopadhyay, 2011). “Coisas" são objetos ou dispositivos (físicos ou virtuais) com 

identidades, atributos físicos e personalidades virtuais que usam interfaces inteligentes, 

são ainda de natureza heterogênea, mas são perfeitamente integrados com as 

informações da rede (BANDYOPADHYAY, 2011). 

Sobre a Internet, pesquisadores garantem que esta rede está deixando de ser 

apenas uma rede de computadores e está passando a envolver trilhões de objetos 

inteligentes com sistemas embarcados. Não obstante, a IoT não está mudando somente 

o tamanho da Internet, mas também o seu escopo, ao propor uma série de novos 

desafios e oportunidades de pesquisa (ZENG, 2011).  

Várias tecnologias e padrões têm sido propostos neste domínio. Realizar a 

comunicação entre objetos (“Coisas”) é só o primeiro passo para tornar os dispositivos 

interoperáveis e com capacidade de se entenderem (ZENG, 2011). Assim sendo, a 

realização da comunicação de dispositivos através da Web tem sido uma boa forma de 

comunicação entre objetos, pois a Web é o meio de comunicação mais desenvolvido da 

Internet. Além disso, áreas de pesquisas sobre web servers (servidores web) tiveram 

muitos avanços e agora podem ser facilmente incorporadas em dispositivos inteligentes 

de pequeno porte, o que torna a sua utilização possível para cada objeto, fazendo com 

                                                 
1
 http://www.dni.gov/nic/NIC_home.html 
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que a comunicação e o entendimento entre dispositivos sejam uma realidade alcançável 

nos dias de hoje (ZENG, 2011). 

Com isso, torna-se possível a utilização de web services dentro de dispositivos 

estabelecendo uma nova área de pesquisa dentro da IoT, visto que a procura da melhor 

forma de organizar e desenvolver os web services é estudada por diversos cientistas e 

por empresas que anseiam disponibilizar suas APIs (Application Programming 

Interface) no mercado. 

Ademais, existem as limitações físicas impostas pelos dispositivos embarcados, 

também chamados de motes, como baixa capacidade de armazenamento, restrições de 

memória, alto consumo de bateria e baixo processamento de informações. Para tentar 

contornar esses obstáculos, pesquisadores procuram técnicas que realizem o maior 

número de tarefas com o mínimo de utilização do dispositivo. 

Diante dessa realidade, esse trabalho visa à realização de pesquisas na área de 

computação autonômica dentro desse paradigma, pois a configuração e a instalação de 

dispositivos que irão se integrar a sistemas grandes e complexos é um desafio que 

consome tempo e está sujeito a erros mesmo para grandes especialistas (KEPHART, 

2003). Assim, o grande crescimento de nós da rede feitos com diferentes tecnologias e 

em diversas plataformas pode acarretar num trabalho árduo e repetitivo. 

 A realização dessa dissertação contribui para o melhor entendimento de um 

mecanismo de autoconfiguração desenvolvido na camada de aplicação da IoT, através 

do desenvolvimento de uma API, que projeta a diminuição da interação humana na 

configuração de dispositivos. Adicionalmente, é disponibilizada também uma 

ferramenta que utiliza nossa API para demonstrar as suas facilidades. 

1.1. Problemática e Hipótese 

O desenvolvimento de APIs dentro da IoT é uma área de pesquisa em ascensão. 

Atualmente existem várias pesquisas a respeito da construção de APIs que visam à 

interoperabilidade entre dispositivos heterogêneos servindo diversos domínios de 

aplicação: adaptáveis, sensíveis ao contexto, autonômicas, com descoberta e 

gerenciamento de dispositivos, escaláveis, que possuam gerenciamento de grandes 

volumes de dados, e isso fornecendo a privacidade e os aspectos de segurança 

(BANDYOPADHYAY, 2011). Apesar dos esforços de pesquisas com foco nas APIs da 

IoT, importantes problemas permanecem em aberto. 
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Um desses problemas é a configuração e instalação de dispositivos, pois para se 

integrarem ao ambiente ao qual eles irão fazer a coleta de informações é preciso que 

cada dispositivo seja programado. Sendo assim, somente programadores que conhecem 

os dispositivos podem realizar essa configuração. 

Hipótese 

A construção de um mecanismo de autoconfiguração com foco na camada de 

aplicação é capaz de agilizar a instalação e configuração de equipamentos nas redes da 

IoT, mantendo o nível de consumo de energia e uso de memória dos dispositivos 

aceitáveis. 

1.2. Objetivos da Dissertação 

O objetivo principal da dissertação é demonstrar como uma infraestrutura de 

autoconfiguração dentro da camada de aplicação do paradigma Internet das Coisas pode 

diminuir a intervenção humana na configuração e reconfiguração de dispositivos 

embarcados, além de permitir uma configuração remota desses equipamentos. 

Objetivos Específicos 

 Para alcançar o objetivo principal, alguns objetivos específicos foram 

delineados. Seguem abaixo: 

 Realizar o levantamento das principais técnicas de comunicação entre 

Web-APIS e dispositivos inteligentes. 

 Identificar as demandas específicas para a autoconfiguração de 

dispositivos inteligentes e as Web-APIS dentro da Internet das coisas. 

 Pesquisar propostas similares ao serviço de autoconfiguração sugerido. 

 Desenvolver um mecanismo de autoconfiguração para os dispositivos da 

Internet das coisas. 

 Avaliar de forma qualitativa e quantitativa o mecanismo de 

autoconfiguração que será desenvolvido nessa dissertação. 

1.3. Justificativa 

Segundo a Internet World Stats
2
, a Internet atualmente possui aproximadamente 

2,4 bilhões de usuários, ou seja, 34,4% da população mundial. Em 2010 esse percentual 

era de 28,7%. Logo, foi um aumento relativo de 5% em apenas dois anos. Esse 

                                                 
2
 http://www.Internetworldstats.com/stats.htm 
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crescimento demonstra não só a aceitação das pessoas com relação às novas 

tecnologias, mas também a evolução das formas de comunicação pela qual o mundo 

está passando. 

Diante dessas informações, é importante compreender a evolução dos meios de 

comunicação que marcou a época moderna. O seu início foi dado com invento do 

telefone convencional, que já foi e ainda é um dos principais meios de comunicação 

existentes. Depois, passaram a existir os computadores pessoais que se tornaram 

presentes em quase todas as casas juntamente com os telefones e assim com a utilização 

dessas ferramentas, foi possível desenvolver a Internet.  

A evolução que surgiu a seguir foi a dos telefones móveis, os quais rapidamente 

se tornaram os smartphones. Estes representam praticamente a junção dos telefones com 

os computadores em um só lugar, uma vez que possuem também acesso a Internet. 

Atualmente, com boa parte da população tendo acesso a Internet, em suas casas ou nos 

seus bolsos, a próxima evolução deve ser a de pessoas se comunicando e interagindo 

com os objetos que fazem parte do seu cotidiano. 

Dessa forma, encontrar uma maneira de realizar a comunicação entre pessoas e o 

ambiente na qual vivem é uma área de pesquisa importante, uma vez que essa 

comunicação será o novo paradigma dominante no mundo contemporâneo, a Internet 

das Coisas. 

Contudo, só realizar a comunicação e interação com os objetos não será o 

suficiente, será necessário que os objetos tenham alguma inteligência, que saibam se 

configurar e que até aprendam com os principais padrões do seu utilizador. 

1.4. Metodologia 

A primeira parte da pesquisa consistiu em uma pesquisa bibliográfica, que é 

definida como sendo aquela que é realizada a partir dos registros disponíveis, decorrente 

de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Neste 

momento foram identificados o estado da arte e as tendências em pesquisa nas 

tecnologias envolvidas (SEVERINO, 2007; GIL, 2010).  

A segunda parte da pesquisa consistiu em uma pesquisa exploratória que teve 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito. Este tipo de pesquisa dedica-se também a examinar um tema ou 

problema de pesquisa pouco estudado, do qual se tem muitas dúvidas ou não foi 

abordado antes (SEVERINO, 2007; GIL, 2010). Neste momento, serão escolhidas as 
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linhas mais consistentes de pesquisa em andamento e as tecnologias que estavam mais 

bem consolidadas, e que foram usadas dentro do desenvolvimento da Web-API 

autoconfigurável proposta que foi desenvolvida para tentar sanar a hipótese de trabalho.  

Na terceíra parte do trabalho foi realizado um estudo de caso, a Web-API 

Jemadarius, a qual foi implementada em duas partes, o cliente e o servidor. Embora as 

principais funcionalidades de autoconfiguração tenham ficado no servidor os principais 

testes de suas funcionalidades e verificação dos resultados, foram obtidos no lado 

cliente, utilizando os motes para a avaliação da implementação e a validação da hipótese 

de trabalho. 

Na quarta e última parte foram coletados dados através de simulações para 

avaliação de parâmetros de desempenho do mecanismo (consumo de energia e uso de 

memória). 

   

1.5. Organização da Dissertação 

O texto dessa dissertação está organizado em seis capítulos que fornecerão toda a 

base conceitual para o entendimento do universo da IoT e das APIs que se encontram 

nele. Os tópicos a seguir descrevem o conteúdo de cada um desses capítulos. 

 No capítulo 2 apresentamos a fundamentação teórica da dissertação, onde 

são mostrados os principais conceitos que são usados no paradigma IoT e 

que serão utilizados por esse trabalho, assim como o motivo pelo o qual 

estes foram escolhidos durante a pesquisa. 

 No capítulo 3 descrevemos os trabalhos correlatos explicando os 

principais requisitos de uma Web-APIs e as suas principais contribuições 

dentro do mundo da Internet das Coisas. 

 No capítulo 4 descrevemos a nossa contribuição mostrando a 

implementação e as principais contribuições da pesquisa. 

 No capítulo 5 apresentamos os resultados, mostramos os principais 

problemas encontrados, bem como as soluções e as limitações que fazem 

parte do projeto. 

 E finalmente, no capítulo 6 encerramos a dissertação através da conclusão. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo apresentamos o embasamento teórico que será utilizado no 

decorrer dessa pesquisa. Inicialmente descrevemos os hardwares embarcados que são 

utilizados na IoT. Depois falamos sobre as formas que esses dispositivos podem ser 

programados e logo após introduzimos os principais sistemas operacionais utilizados. 

Em seguida, fazemos um resumo da Internet existente nos dias de hoje e como ela 

fornece a tecnologia necessária para a IoT dar os seus primeiros passos. Depois 

realizamos uma comparação entre os tipos de Web Services existentes atualmente. Logo 

após, explicamos como podemos utilizar os Web Services juntos aos motes e como 

podemos tratar da sua baixa capacidade de processamento e economia de energia. 

2.1. Things 

Things ou Coisas, são os motes que fornecem a rede IoT as informações e a 

possibilidade de integração com ambiente. Esses dispositivos têm um microcontrolador 

como CPU (Central Processing Unit), o qual não é muito poderoso, pois o foco 

principal desses equipamentos reside no consumo mínimo de energia, uma vez que são 

projetados para funcionar com energia de bateria por longos períodos de tempo 

(REUSING, 2012).  

Atualmente existem diversas variedades de dispositivos no mercado que fornecem 

a capacidade de monitoramento do ambiente no mercado (Ex. Arduino, Tmotesky, Z1 e 

Wismote) e embora os seus objetivos sejam os mesmos do ponto de vista da IoT, é 

possível encontrar algumas características específicas neles. A partir de agora iremos 

descrever algumas dessas particularidades. 

2.1.1. Arduino 

Embora a plataforma Arduino, no geral, não seja considerada um mote para a IoT, 

muitas das suas derivações são usadas como sensores pelas Web-APIs estudadas nessa 

pesquisa, por isso consideramos relevante descrever um pouco sobre este tipo de 

dispositivo.   
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O Arduino
3
 é uma plataforma de prototipagem eletrônica open-source baseada em 

hardware e software flexível e fácil de usar. A plataforma Arduino possui um 

microcontrolador que consome pouca energia e dá ao usuário completo controle sobre o 

seu hardware. Através de uma IDE (Integrated Development Environment) própria, é 

possível escrever pequenos programas que fazem interface com vários tipos de 

dispositivos como sensores, atuadores, LCDs, outros microcontroladores, além de 

possibilitarem uma forma rápida de desenvolvimento de protótipos.  

Existe hoje uma ampla gama de placas Arduino oficiais, entre elas a mais 

conhecida é a UNO, que pode ser visualizada na Figura 2.1.  

Essa placa é baseada na ATMega328 e possui 14 pinos de entrada/saída (dos 

quais 6 podem ser usados como saída Pulse-Width Modulation ou PWM), 6 entradas 

analógicas um ressonador cerâmico de 16MHz, uma conexão USB, um conector de 

alimentação, um cabeçalho ICSP, 2KB de SRAM e 1KB de EEPROM e 32KB de Flash. 

Dessa maneira, ela possui tudo para apoiar o microcontrolador, basta apenas conectar a 

interface USB do computador a uma bateria ou a sua fonte de alimentação. 

 

Figura 2.1. Placa Arduino UNO R3. Retirado de (Arduino, 2014) 

Para programá-lo existe a IDE Arduino, a qual fornece uma maneira fácil de 

configuração do equipamento. Dessa forma, é só escrever o código no computador e 

enviá-lo via interface USB (Universal Serial Bus), até o dispositivo. Essas placas já 

contêm na sua memória Flash, o bootload, que ocupa 0,5KB dos 32KB disponíveis. 

Assim, é possível que seja enviado um novo código fonte com uma nova configuração 

até o equipamento sem a necessidade de um hardware externo ligado diretamente a ele.  

 

                                                 
3
 http://arduino.cc 
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2.1.2. Tmotesky 

De acordo com a documentação
4
 o TmoteSky é um módulo wireless de baixo 

consumo de energia para redes de sensores sem fio, monitoramento de aplicações e 

prototipagem rápida. Esse tipo de dispositivo utiliza padrões da indústria como USB e 

IEEE 802.15.4 para interoperar com outros dispositivos, além de servir para a sua 

programação.  

O Tmotesky é integrado a sensores de luz, umidade e temperatura, além de 

permitir uma flexível conexão com periféricos. Ele trabalha com 250kbps 2,4Ghz IEEE 

802.15.4 Chipcon Wireless Transceiver, um microcontrolador 8Mhz Texas Instrumets 

MSP430, 10Kb RAM e 48Kb de Flash.  

Esse equipamento possui fácil integração com sistemas operacionais projetados 

diretamente para rede sem fio como o TinyOS e o Contiki que serão apresentados na 

seção 2.3. Assim, para programá-lo diversas funcionalidades de acesso aos seus 

sensores e ao wifi já estão disponíveis e projetadas para serem energeticamente viáveis, 

uma dessas funcionalidades é o RDC (Radio Duty Cycling) do Contiki que permite que 

o rádio da wifi fique desligado o máximo possível. Uma ilustração de um TmoteSky 

pode ser visto na figura 2.2.  

 

Figura.2.2. TmoteSky. Retirado de (EECS, 2014) 

 

2.2. Programação de dispositivos inteligentes (motes) 

A programação de dispositivos dentro da Internet das Coisas é uma área crítica, 

uma vez que esses equipamentos podem ter várias restrições, como memória e bateria. 

Embora existam computadores completos com quantidade de memórias significantes e 

                                                 
4
 http://www.eecs.harvard.edu/~konrad/projects/shimmer/references/tmote-sky-datasheet.pdf 
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tamanhos reduzidos, como o Raspberry PI, o alto consumo de energia ainda é uma 

questão importante a ser melhorada. Além disso, mesmo com o grande número de 

memória disponível para pequenos dispositivos o seu gerenciamento continua sendo 

feito para notebooks e equipamentos maiores e que não possuem funções específicas 

como os dispositivos usados na IoT.  

Dessa forma, paradigmas de programação e sistema operacionais estão sendo 

construídos para pequenos dispositivos inteligentes com foco em eficiência energética e 

pouco uso de memória. Dentre essas tecnologias, as mais conhecidas hoje são os 

sistemas operacionais Contiki e TinyOS e a técnica de programação concorrente e 

orientada a eventos, como a protothread utilizada no Contiki. 

2.3. Sistemas Operacionais Embarcados 

Sistemas Operacionais (SO) projetados para motes são muito diferentes daqueles 

feitos para desktop/notebooks como o Linux e o Windows ou sistemas operacionais 

feitos para poderosos dispositivos embarcados como os smarthphones. A grande 

diferença entre eles é o hardware onde estão sendo executados. Os motes que executam 

os SOs possuem geralmente um microcontrolador como CPU, o que não é muito 

poderoso em termos de processamento, mas em termos de consumo de energia é 

excelente (REUSING, 2012).  

Contudo, mesmo usando microcontroladores e outros recursos de baixo custo de 

energia no mote, se for necessário o uso de todos eles em potência máxima, o consumo 

de energia passaria a ser relativamente alto, acabando assim com a bateria mais 

rapidamente (REUSING, 2012).  

Assim, quando o foco for a conservação de energia em um mote, o uso de um 

sistema operacional para melhor gerenciar os recursos e aperfeiçoar a economia da 

bateria é de grande importância. 

Nas seções 2.3.1 e 2.3.2 serão vistos os dois SOs mais usados para sensores sem 

fio, o TinyOS e o Contiki. 

2.3.1. TinyOS 

O TinyOS é um sistema operacional desenvolvido na Universidade da Califórnia 

em Berkeley e agora é mantido pela comunidade através do projeto open source 

liderados pela TinyOS Alliance.  
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O TinyOS utiliza programação orientada a eventos e não preempção para 

trabalhar com programação concorrente. Os seus programas são organizados em 

componentes e são escritos em NesC, uma ramificação do C (REUSING, 2012). 

Os componentes desse Sistema Operacional são divididos em três elementos: 

Comandos, Eventos e Tarefas. Comandos são requisições para um componente fazer 

alguma função. Os componentes informam quais comandos podem ser requisitados 

através das interfaces. Os Eventos geralmente são usados para sinalizar que alguma 

requisição foi finalizada. Um exemplo de funcionamento de Comando e Evento pode 

ser visto na figura 2.3. As Tarefas, por outro lado, não são executadas imediatamente, 

elas são gerenciadas pelo scheduler e aguardam a hora de serem executadas.  

A programação concorrente no TinyOS é alcançada através das Tarefas. As 

Tarefas são funções que podem ser chamadas por outras Tarefas ou por chamadas de 

interrupção. Destarte, no TinyOS, as Tarefas são executadas uma a uma e nunca irão se 

antecipar a outra seguindo sempre o algoritmo FIFO (First In, First Out). Desse modo, 

uma Tarefa só começa quando outra termina. 

 

Figura 2.3. Interação de comandos, interfaces e eventos (adaptada de Reusing, 2012). 

Como muitos motes são executados usando baterias, uma grande preocupação que 

os sistemas operacionais precisam ter é o controle de energia.  O TinyOS gerencia o uso 

de energia dos motes mantendo o microcontrolador o máximo possível desligado. Esse 

gerenciamento é feito através de operações split-phase e do modelo orientado a 

Eventos.  Operações split-phase são similares às tradicionais chamadas I/O assíncronas, 

mas com uma diferença, ele sabe quando um aplicativo está ciente de que uma operação 

de I/O foi concluída. Deste modo, enquanto não há Tarefas na fila de Tarefas o 

scheduler coloca o CPU no modo sleep. Isso, em combinação com a split-phase a CPU 

não desperdiça energia enquanto espera por um evento ou por outros componentes de 

hardware (REUSING, 2012). 

No entanto, a CPU não é o único componente crítico no consumo de energia. Os 

sensores wifi e os hardwares periféricos também podem consumir bastante energia. 

Para poupar energias usadas nesses componentes o TinyOS fornece através da interface 
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de comandos a possibilidade de deixar esses componentes em modo ocioso e acordá-los 

quando for necessário, realizando sempre o salvamento de estados. 

2.3.2. Contiki 

O Contiki
5
 é um sistema operacional de código aberto, desenvolvido pelo Instituto 

de Computação da Suíça, para Internet das Coisas. Entre as suas principais 

características estão: carregamento e descarregamento dinâmico de código em tempo de 

execução e a possibilidade de uma programação concorrente em cima de um kernel 

orientado a Eventos. 

 Outra característica importante segundo o site do Contiki
6
 é o uso dos padrões de 

Internet como o IPv6 e o IPv4 com eficiência energética e o suporte aos padrões de 

comunicação sem fio de baixo consumo de energia: CoAP (Constrained Application 

Protocol), 6LowPAN (IPv6 Over Low Power Wireless Personal Area Networks) e RPL 

(Routing Protocol Low Power). Além disso, o uso do ContikiMAC e de Sleepy Routers,  

permite aos roteadores sem fio serem operados por bateria.  

Uma aplicação Contiki consiste no kernel, nas bibliotecas, e no carregador do 

programa ou processos. Processos são serviços ou programas de aplicação. A diferença 

entre eles é que a funcionalidade dos serviços pode ser usada em mais de um processo, 

enquanto as aplicações são usadas somente para outro processo e não oferece 

funcionalidades para processos diferentes (REUSING, 2012).  

Cada processo deve implementar uma função de manipulação de eventos. E os 

processos só podem ser executados por esses manipuladores. Cada processo deve 

manter a sua informação de estado entre as chamadas das funções, uma vez que a pilha 

é restaurada após o retorno dessas funções. 

Uma das características especiais do Contiki
5
 é a capacidade de substituir todos os 

programas de forma dinâmica em tempo de execução. Para isso, ele oferece uma função 

de realocação dinâmica, a qual muda o programa com a ajuda das informações de 

realocação que estão presentes no sistema binário. Depois que o programa é carregado o 

carregador executa a função de inicialização, onde um ou mais processos podem ser 

iniciados. 

Um sistema Contiki consiste no núcleo do sistema operacional e nos programas 

carregados. O núcleo é formado pelo kernel, bibliotecas, driver e o carregador de 

                                                 
5
 http://www.contiki-os.org 

6
 http://www.contiki-os.org 
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programa, como podem ser vistos na figura 2.4. O núcleo é geralmente implementado 

como um único binário, enquanto que os programas podem ser carregados de forma 

independente (REUSING, 2012). 

 

Figura 2.4. Estrutura do Contiki. Retirado de (Reusing, 2012) 

O kernel desse SO não oferece nenhuma abstração de hardware. Caso seja 

necessário algum acesso ao hardware deve-se implementar bibliotecas e drivers para 

realizar essa comunicação. Todos os componentes de um aplicativo Contiki têm acesso 

direto ao hardware subjacente. 

O kernel do Contiki é orientado a eventos. Os processos só podem ser executados 

pelo scheduler quando se quer enviar um evento para o manipulador de eventos do 

processo ou quando é chamado pelo manipulador de polling (esse verifica 

periodicamente se há eventos vindos do hardware). Sendo assim, como as tarefas do 

TinyOS, os eventos não são preemptivos, ou seja, só haverá troca de processos pelo 

scheduler quando o processo que está usando a CPU for completado (REUSING, 2012).  

O Contiki não oferece funções de economia de energia explícitas. Ao invés disso, 

ele fornece aos dispositivos a possibilidade de colocar o microcontrolador ou os 

periféricos de hardware em modo ocioso. Logo, o controle de energia deve ser feito 

pelo programador, através da aplicação. Portanto, uma forma de programar a economia 

de energia seria gerenciando o tamanho da fila de eventos que o Contiki fornece, e caso 

ela esteja vazia, colocar a CPU em modo ocioso. 

2.4. Comparação  

Ambos os sistemas operacionais são muito parecidos, tendo inclusive algumas 

características peculiares em comum, por exemplo, programação orientada a eventos. 
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Além disso, os dois se preocupam com os mesmos tipos de requisitos, como: economia 

de energia e uso de pouca memória durante a sua execução. Contudo, foi verificado que 

o TinyOS pode ser melhor quando o propósito é um consumo de memória ou o poder de 

processamento mais robusto, onde o mínimo de economia pode ser útil. O Contiki por 

sua vez é uma melhor escolha quando se precisa de mais flexibilidade, por exemplo, se 

um nó da rede precisar ser frequentemente atualizado (REUSING, 2012). 

2.5. Programação orientada a eventos e Protothread 

Programação orientada a eventos é um modelo de programação muito comum 

para sistemas embarcados com restrição de memória. Comparado com sistemas multi-

threads, o sistema orientado a eventos não precisa alocar memória para lidar com a 

pilha de threads existentes. Por essa razão, vários sistemas operacionais de rede de 

sensores, como TinyOS e o Contiki são baseados em programação orientada a eventos 

(DUNKELS, 2006).  

Contudo, a programação orientada a eventos suporta a abstração de bloqueio e 

espera. Por isso, os programadores desses sistemas precisam usar máquinas de estados 

para implementar o controle de fluxo para lógica de alto-nível que não pode ser 

expressa com um único manipulador de eventos. 

Diante disso, surgiu o conceito de protothread, que é a combinação da 

programação orientada a eventos e de threads. A protothread fornece o conceito de 

bloqueio-e-espera, através da condicional PT_WAIT_UNTIL(), a qual, irá bloquear a 

protothread até que a instrução seja dada como verdadeira. Essa instrução pode ser sob 

qualquer condicional, inclusive booleanos complexos. 

As protothreads são stackless, ou seja, não usa o empilhamento de funções que 

foram invocadas, ao invés disso todas as protothreads são executadas na mesma pilha, a 

qual é rebobinada toda vez que uma  protothread bloqueia.  

O início e o fim de uma protothread são declarados com as instruções PT_BEBIN 

e PT_END, assim a instrução PT_WAIT_UNTIL() deve ficar entre essas duas 

instruções. Um exemplo dessa definição pode ser visto na figura 2.5, que contém um 

código para ativar o rádio do dispositivo depois de um determinado tempo. 
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Figura 2.5. Exemplo Protothread. Retirado de Dunkels, 2006. 

2.6. Internet 

A Internet surgiu em 1960 com o intuito de realizar troca e compartilhamento de 

informação de forma descentralizada. Com o passar do tempo, ela se tornou um 

conjunto de redes de comunicação em escala mundial. O seu objetivo inicial foi o 

acesso à informação e todo o tipo de transferência de dados. Assim, ela carrega uma 

ampla variedade de recursos e serviços, incluindo documentos interligados por meio do 

World Wide Web, Rede de Alcance Mundial, e infraestrutura para suportar correio 

eletrônico e compartilhamento de arquivos (CASTELLS, 2003). 

Atualmente, com a Web 2.0, foi criado o conceito da Web como plataforma e 

assim os serviços e programas que antes ficavam em máquinas e eram vendidos por 

licenças e pacotes passaram a serem pagos mensalmente, pois agora o software não 

seria mais vendido ao cliente, mas sim os serviços que ele oferece e que ficaram 

disponíveis onde todos possam ter acesso, a Internet. Além disso, para que esses 

serviços passassem a funcionar bem na Internet novos conceitos tiveram que ser 

desenvolvidos como Web Services, para comunicação entre recursos Web e o Ajax para 

melhorar a experiência do usuário, com interfaces mais ricas e fáceis de usar como um 

aplicativo (SHELLY, 2010). 

Em conformidade, a Internet se tornou mais dinâmica com o uso de redes sociais 

e passou a explorar o uso da inteligência coletiva através de canais de conhecimento 

como o wiki (CASTELLS, 2003). Esses mesmos conceitos estão sendo evoluídos e, a 

partir de então, a inteligência coletiva passará a ter mais uma fonte de dados, as Coisas, 

que irão informar para o usuário em tempo real o que acontece no ambiente no qual ele 

está interessado. 
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2.7. Web Services 

Dentre as tecnologias mais conhecidas e usadas para comunicação entre 

aplicações, a que mais se destaca são os Web Services, que fornecem a possibilidade de 

envio e recebimento de informações, através de XML (eXtensible Markup Language) e 

do HTTP (HyperText Transfer Protocol). Um dos motivos para essa tecnologia se 

destacar tanto é o fato de utilizar recursos que todos os equipamentos possuem ou 

podem possuir a um baixo custo (Web Client, por exemplo) (ZENG, 2011). 

Atualmente, existem dois conceitos usados para se criar e manipular Web 

Services. O primeiro são os Web Services tradicionais baseados em SOAP (Simple 

Object Access Protocol) e o segundo são os Web Services que utilizam REST 

(Representation State Transfer).  

A arquitetura baseada em SOAP aplica o XML como payload da mensagem e o 

HTTP como transporte para envio de mensagens entre clientes e servidores. Essa 

arquitetura normalmente disponibiliza uma única URL e dentro da mesma implementa 

vários métodos RPCs (Remote Procedure Call), os quais definem o formato da 

mensagem (Zeng, 2011). As tecnologias chaves dentro da arquitetura web services são a 

SOAP, Web Service Description Language (WSDL) 
7
 que permite a descrição em XML 

dos Web Services, descrevendo o serviço e como esse pode ser acessado e especificando 

as operações e métodos disponíveis. Universal Description Discovery and Integration 

(UDDI) 
8
, é um serviço de diretório onde é permitido buscar e registrar Web Services e a 

Business Process Execution Language (BPEL) 
9
 que representa um conjunto de 

comportamentos que podem ser observados publicamente de forma padronizada (Zeng, 

2011). Por conseguinte, a mensagem XML é envelopada no SOAP em duas partes: 

cabeçalho e corpo.  O corpo serve para enviar a mensagem que irá ser utilizada para 

permitir a interoperabilidade, enquanto que o cabeçalho leva os dados de roteamento e 

as configurações de QoS (Quality of Service). O WSDL descreve o Web Service junto 

de seus métodos e o UDDI é utilizado para o seu descobrimento. O BPEL é responsável 

pela composição da interoperabilidade trabalhando como modelo de integração para 

uma possível automatização de processos entre tarefas. Uma ilustração de como 

funciona essa arquitetura pode ser vista na figura 2.6. 

                                                 
7
 http://www.w3.org/TR/wsdl 

8
 https://www.oasis-open.org/committees/uddi-spec/doc/tcspecs.htm 

9
 http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/wsbpel-v2.0.pdf 
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Figura 2.6. Comunicação e protocolos Web Service SOAP. (ZENG, 2011). 

A arquitetura baseada em REST é considerada “a verdadeira arquitetura da WEB” 

(Zeng, 2011), ela é baseada no conceito de que tudo é modelado como recurso HTTP 

usando a URI. Assim, os clientes podem identificar os recursos de que necessitam 

através da URI, passando a manipular os mesmos através dos comandos tradicionais do 

HTTP, como: PUT, GET, POST e DELETE. O PUT e o DELETE são empregados para 

a criação e deleção dos recursos e GET e POST para recuperar e alterar os recursos, 

respectivamente.  

Ademais, o REST possui mensagens auto-descritivas, ou seja, os recursos são 

livres para realizar suas próprias representações de formato de dados. Obviamente, os 

sistemas finais precisam concordar com essa representação para que a comunicação 

possa ocorrer de forma adequada.  Deste modo, é possível usar HTML, XML, texto, 

PDF e imagens como formato de dados a serem enviados. 

Outra característica importante é que o REST opera com requisições stateless, 

tratando cada requisição de forma independente, podendo com isso não necessitar de 

um servidor para armazenar informações de sessão ou sobre o status de como está cada 

uma das múltiplas requisições. Entretanto, interações statefull podem ser aceitas no 

REST através do uso de hyperlink, assim os estados dos recursos podem ser transferidos 

por meio dos URIs para as cookies ou campos escondidos (ZENG, 2011). 
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É importante ressaltar que o REST não é limitado somente ao protocolo HTTP. 

Qualquer protocolo da camada de aplicação que forneça um vocabulário rico e 

padronizado pode ser utilizado para a transferência de dados. Dessa forma, qualquer 

protocolo de rede pode ser aplicado sem grande esforço. 

O resumo das principais diferenças entre as arquiteturas SOAP e REST pode ser 

visto na tabela 2.1, a seguir: 

Tabela 2.1. Comparação entre SOAP e REST. 

 SOAP REST 

Arquitetura Cliente/Servidor Ponto a ponto 

Requisições Statefull Stateless 

Flexibilidade Pouco flexível/uso de 

framework/HTTP como 

transporte 

Adaptável para qualquer 

protocolo de 

aplicação/mínimo de 

framework é 

necessário/qualquer aplicação 

que compreender HTTP pode 

ser utilizada 

 

2.8. CoAP 

Como pôde ser visto até o momento, a eficiência energética dentro da área de IoT 

é uma preocupação eminente. Vários SOs para dispositivos embarcados possuem essa 

preocupação, inclusive o TinyOS e o Contiki que possuem mecanismos para desligar o 

microcontrolador quando este se encontra ocioso, sendo o mesmo ligado novamente 

apenas quando necessário. Foi visto também que não só o microcontrolador possui um 

alto custo de energia, como também vários periféricos do hardware.  

Um desses periféricos de alto consumo de energia é o dispositivo de comunicação 

sem fio. Deste modo, também é necessário desenvolver mecanismos para desligar o 

rádio quando ele estiver ocioso. Todavia, os protocolos de comunicação existentes 

atualmente não foram projetados para serem energeticamente eficientes e nem para 

encontrar o equipamento desligado durante a comunicação (KOVATSCH, 2011).  

Por esse motivo foram desenvolvidas técnicas para poder realizar o controle de 

energia desses dispositivos sem que ocorra a perda de informações, uma vez que esses 

equipamentos são os responsáveis pelo envio e recebimento de dados. Uma das formas 

de resolver esse problema é a utilização do RDC (Radio Duty Cycling) que permite que 

o rádio permaneça desligado o máximo possível e só acorde para receber o dado em um 
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determinado momento ou para enviar alguma informação. A figura 2.7 ilustra a 

comunicação utilizando o RDC. 

 

Figura 2.7. Comunicação usando RDC. (KOVATSCH, 2011). 

 

Em contrapartida, o desenvolvimento desses protocolos diretamente nas camadas 

de baixo nível acarreta em uma complexidade elevada.  

Sendo assim, disponibilizar um protocolo CoAP (Constrained Application 

Protocol), que torna a interoperabilidade dentro da camada de aplicação através do uso 

do RESTful Web Services passou a ser um objeto de estudo viável dentro da IoT. Dessa 

forma, foram criados protocolos CoAP com foco na eficiência energética e 

disponibilizadas para uso através de IETF. A figura 2.8 representa a pilha de protocolos 

necessária para o RDC, separando a operação de consumo de energia da camada de 

aplicação. 

Assim, o CoAP foi projetado para fornecer uma interface REST, mas com baixa 

complexidade de implementação e com baixo custo de largura de banda e energia.  

 

Figura 2.8. Pilha de protocolos para consumo de energia na IoT. (KOVATSCH, 2011). 
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2.8.1. Separate Response 

Na computação alguns recursos precisam de mais tempo de processamento ou 

precisam esperar mais por recursos de hardware para poder realizar o processamento do 

que outros. Essa característica da computação é mais facilmente percebida quando esse 

processamento precisa ser feito em dispositivos com menor quantidade de recursos, 

como os dispositivos embarcados. Em termos de comunicação essa espera pode causar 

várias retransmissões desnecessárias e até o timeout do servidor ao esperar por uma 

resposta do cliente (KOVATSCH, 2011).  

Pensando nisso, o CoAP foi desenvolvido para fornecer o separate response, o 

qual, o servidor envia o mensagem de confirmação ACK imediatamente ao receber uma 

requisição e uma mensagem de confirmação CON quando a transação terminar. Sem 

essa técnica o cliente ficaria retransmitindo requisições até receber a resposta. Um 

exemplo do separate response pode ser visualizado na figura 2.9. 

 
Figura 2.9. A esquerda um exemplo de transações sem separate response à direita com separate response. 

 

2.9.  PowerTrace 

Já foi visto até o momento que a procura pela eficiência energética em 

dispositivos é alta e que está se tornando uma parte crítica no desenvolvimento de 

ferramentas para a IoT. Contudo, até o momento não foi comentado nada sobre a 

mensuração da energia que é consumida pelos motes. 

 Com esse intuito, essa seção trata do PowerTrace uma ferramenta de medição de 

energia que usa o rastreamento do estado de energia para estimar o consumo do 
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dispositivo. Esse rastreamento é feito através da utilização de cápsulas de energia que 

permitem a realização da medição de atividades individuais, o que torna possível saber 

quanto de energia foi gasto na transmissão de pacotes de um determinado dispositivo ou 

quanto uma determinada aplicação está usando do mote. Na figura 2.10 pode ser 

visualizado o funcionamento do powertrace. 

Testes realizados com o powertrace revelaram que este possui 94% de precisão 

quando comparado com equipamentos de mensuração baseados em hardware.  

 
Figura 2.10. Funcionamento do Powertrace. (DUNKELS, 2011). 
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CAPÍTULO 3 

 

 

TRABALHOS CORRELATOS 

 

API
10

 (Application Programming Interface ou Interface de Programação de 

Aplicativos) é um conjunto de métodos padronizados que são disponibilizados por um 

software para a utilização de suas funcionalidades por outros aplicativos de forma que 

eles não se prendam aos detalhes de implementação do programa, usando apenas os 

seus serviços. 

Na IoT, as APIs desenvolvidas até hoje têm o propósito de centralizar a 

comunicação entre os dispositivos que estão na rede. Uma vez na web, essas agora 

chamadas Web-APIs, podem ser facilmente confundidas com Web Services, que 

introduziram o conceito da Web 2.0, onde a própria Web é uma plataforma e que devido 

às facilidades de uso e maior portabilidade está substituindo aos poucos os serviços 

baseados em SOAP por REST. 

3.1. Requisitos 

Para melhor compreender as Web-APIs da IoT destacamos algumas 

características específicas que têm como objetivo suprir restrições dos dispositivos, 

padronizar a comunicação, aumentar a segurança e agregar facilidade de utilização ao 

usuário. Esses requisitos podem ser mais bem compreendidos nas próximas seções. 

3.1.1. Armazenamento  

O armazenamento de dados na IoT é uma área de estudo relevante, uma vez que a 

maioria dos dispositivos que existem em uma rede desse tipo não possuem grande 

capacidade de armazenamento. Contrariamente, os dados utilizados na comunicação são 

armazenados num dispositivo central que possui as características necessárias para o 

registro dos dados relevantes para o sistema. 

Como as Web-APIs ficam em um servidor que contém alta capacidade de 

processamento e de armazenamento, elas geralmente são responsáveis pelo 

armazenamento dos dados que são capturados e transmitidos pelos dispositivos. Para 

isso, é utilizado o conceito de Feeds (alimentadores do sistema). Esses alimentadores 

                                                 
10

 http://www.computerworld.com/s/article/43487/Application_Programming_Interface 
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são uma parte específica da Web-API que trabalha com a leitura e a escrita de dados do 

sistema. 

Cada Feed
11

 é um conjunto de canais (datastream) que possibilita a troca de 

dados entre as Web-APIs e os dispositivos autorizados. Esses canais são projetados 

pelos programadores para que possam separar os dados por características particulares. 

À vista disso, é possível criar canais públicos e privados. Os primeiros são aqueles que 

podem ser vistos e alterados por todos de acordo com a CCO License (Creative 

Commons) que é a licença usada quando um autor deseja dar as pessoas o direito de 

compartilhar, usar e construir o trabalho baseado no que eles desenvolveram, já o 

segundo, são aqueles cujo acesso só é permitido aos desenvolvedores e aqueles cuja 

admissão é consentida pelos mesmos. Dentro dos canais existe o conceito de DataPoint 

que é a representação do dado em um determinado momento (timestamp). 

3.1.2. Formatação de dados 

Como as Web-APIs e os dispositivos são geralmente programados em linguagens 

distintas, é preciso que seja pré-estabelecido um formato de comunicação de dados entre 

o receptor e o emissor para que as mensagens possam informar como estão separadas e 

o que os dados dentro delas representam. De modo consequente, para auferir esse tipo 

de representação, a IoT buscou linguagens de formatação de arquivos conhecidas, como 

o XML
12

, JSON
13

, YAML ou CSV. Essas linguagens são bastante portáteis, pois não 

dependem de plataformas de hardware ou de software para funcionar e quaisquer 

bancos de dados podem se comunicar entre si através delas.  

Por ter a capacidade de autodefinir dados, além de possuir as características 

descritas acima, essas linguagens são utilizadas para auxiliar o REST na 

interoperabilidade das redes, permitindo que objetos de características distintas se 

entendam. 

3.1.3. Segurança 

Quando o termo segurança é mencionado, a primeira palavra ilustrada é 

identificação. Na IoT o  reconhecimento de cada dispositivo se dá com o uso dos 

tradicionais IPs. Apesar disso, só uma identificação de rede não é suficiente para 

garantir a segurança, é necessário um controle de perfil para informar se esse 
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 https://xively.com/dev/docs/api/data 
12

 http://www.w3.org/XML 
13

 http://www.json.org/ 
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equipamento tem permissão de acesso ao serviço que ele está solicitando. Como na IoT, 

esses serviços são fornecidos por APIs, os controles de ingresso são geralmente feitos 

por API-Keys. 

Dentro da API-Key são encapsuladas três tipos de permissões que funcionam de 

maneira hierárquica: object key (a chave geral da API), as permissões de objeto e as 

permissões de recursos dos objetos, sendo esta última opcional. As objetcts keys são 

permissões gerais criadas para as aplicações terem acesso às APIs. Cada adequação 

pode solicitar quantas objects keys precisar.  

Uma object key
14

 pode ter várias permissões de objetos (é obrigatória pelo menos 

uma) e cada anuência de objeto contém um conjunto de permissões distintas. Por 

exemplo, uma chave pode ser criada para permitir um acesso apenas de leitura para todo 

o recurso público disponível, do mesmo modo, pode permitir um acesso de escrita para 

um recurso responsável pela alimentação de dados através de um IP específico. Existem 

ainda as permissões de recurso que servem para restringir o acesso a um determinado 

recurso. Essas permissões, como foram elucidadas acima, são opcionais. 

Além das API-Keys que concedem a segurança no nível de controle de acesso, 

existe o HTTPS que fornece segurança no nível de envio e recebimento de dados. Como 

os principais meios de comunicação das APIs focam o HTTP (REST e SOAP) a 

utilização do HTTPS ajuda a evitar os ataques do tipo man-in-the-middle, visto que o 

HTTPS é a implementação do HTTP em cima do protocolo SSL/TLS para fornecer a 

autenticação dos hosts fins e comunicação criptografada entre os mesmos. 

3.1.4. Autoconfiguração 

Com o avanço das tecnologias de redes, dos dispositivos embarcados e das 

ferramentas de softwares, o crescimento de nós heterogêneos, de grande complexidade e 

extremamente dinâmicos que passam a operarem dentro da Internet torna-se algo que 

não pode ser facilmente administrado. Para solucionar esse tipo de problema, 

paradigmas alternativos passaram a serem estudados, os quais são baseados no 

comportamento autonômico do ser humano  e são chamados na computação de 

paradigma da computação autonômica (PARACHAR, 2005). 

A computação autonômica é inspirada no sistema nervoso do ser humano. Seu 

objetivo principal é desenvolver aplicações que possam se autogerenciar de acordo com 

orientações impostas por seres humanos em alto nível. Assim, com as políticas 
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estabelecidas em alto nível, é possível tornar os sistemas autossuficientes para realizar a 

autoconfiguração, autorreparação, auto-otimização e a autoproteção (PARACHAR, 

2005; KEPHART, 2003). 

A autoconfiguração é responsável pela configuração automatizada de 

componentes do sistema. Com ela, o sistema vai ajustar-se automaticamente e se regular 

continuamente baseado nas políticas de autoconfiguração. Na auto-otimização, 

componentes e sistemas procuram continuamente oportunidades para melhorar seus 

próprios desempenhos e eficiência. Na autorreparação, o sistema automaticamente 

detecta, diagnostica e repara problemas de software e hardware localizados. Já na 

autoproteção o sistema automaticamente se defende contra ataques maliciosos ou falhas 

em cascata. Ela usa advertências anteriores para antecipar e prevenir falhas em todo 

sistema (KEPHART, 2003). 

3.2. Web-APIs 

Uma arquitetura básica que é possível perceber nas Web-APIs existentes hoje, 

ilustrada na figura 3.1, consiste em um servidor local (com acesso à Internet) ou nas 

nuvens que disponibiliza métodos para que os dispositivos possam solicitar algum 

serviço. Esses serviços são geralmente de envio e recuperação de dados. Todavia, ao 

receber informações, a Web-API irá precisar advertir ao usuário o que está ocorrendo 

com um determinado ambiente. Disponibilizar uma forma de como se comunicar com o 

usuário também é função da Web-API e a depender das suas configurações, esta pode se 

integrar com redes sociais conhecidas. 

 
Figura 3.1. Arquitetura IoT com Web-API 
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Os dispositivos que são dispostos no ambiente possuem características específicas 

como medir uma temperatura, verificar se a luz está acesa, se uma janela está aberta, 

quantidade de leite na geladeira, entre outras diversas possibilidades. Ao detectar esses 

indicadores eles enviam os dados através dos serviços existentes nas Web-APIs para 

que o usuário tenha conhecimento.  

Esses dispositivos, nos dias atuais, são configuráveis em linguagens de baixo 

nível e, por serem criados por diversos fabricantes (Arduino, IoBridge,Tmotesky etc..) e 

em diversas linguagens (C, RUBY, JAVA), necessitam se comunicar através de 

formatos de dados conhecidos como os já mencionados JSON, XML e CSV. Assim, as 

APIs e os dispositivos precisam estar configurados para transmitir e receber os mesmos 

tipos de dados e essa configuração depende tanto do tipo de dispositivo como das WEB-

APIs. 

Com isso, é possível perceber que o usuário necessita programar o dispositivo e 

depois configurar a Web-API para se comunicar com esse dispositivo. Uma ilustração 

pode ser vista na figura 3.2. 

 

Figura 3.2.  Atual forma de se configurar as Web-APIs e os dispositivos 

 

 

Logo, para facilitar a utilização desses dispositivos o uso de técnicas para que o 

sistema se adapte ao ambiente e autoconfigure quando seja colocado na rede é de grande 

necessidade. Contudo, as Web-APIs existentes na atualidade não incorporaram ainda 

esses conceitos. A seguir serão mostradas as principais Web-APIs existentes.  Para 
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verificar como são feitas as configurações entre elas e alguns dispositivos deve-se 

consultar o anexo I. 

3.2.1. ThingSpeak 

ThingSpeak
15

 é uma API de “Internet das Coisas” open-source que armazena e 

recupera dados dos dispositivos usando o protocolo HTTP através da Internet ou 

simplesmente de uma LAN (Local Area Network). Com essa API é possível criar 

aplicações com sensores para registros de dados em um determinado ambiente, 

sincronizá-la com redes sociais. A manipulação de dados ocorre por meio dos seus 

canais, que possuem oito campos para serem alimentados com dados numéricos e 

alfanuméricos, além de campos como latitude e longitude, elevação e status.  

Para configurar os recursos do thingspeak
14

 é preciso criar uma conta no site 

online ou baixar o seu código fonte e configurá-lo em um servidor local. Essa Web-API 

pode ser usada com qualquer tipo de dispositivo (Arduino, IoBridge, NetDuino, mBed, 

TmoteSky, etc.) e é possível criar dois tipos de chaves (escrita e leitura) e dois tipos de 

canais (públicos e privados). Por padrão, os canais privados necessitam no mínimo da 

chave de leitura para serem acessados. As chaves de escrita servem para leitura e 

escrita. 

Deste modo, uma vez que o dispositivo esteja com um IP da rede, é possível 

cadastrá-lo na aplicação, criar os canais de acordo com os requisitos desejados e apontar 

quais os campos que irão manipular os dados. O limite de taxa de dados é de 

atualizações a cada 15 segundos (se estiver no site oficial), mas ilimitado se estiver em 

uma rede própria. 

3.2.2. NimBits 

Nimbits
16

 é uma coleção de componentes de software projetados para registrar 

dados de séries temporais, como por exemplo, as mudanças de temperatura lidas por um 

determinado sensor. Essa API possui o acionamento de eventos (gatilhos ou triggers) 

durante o registro dos dados. Desta forma, é possível realizar cálculos ou disparar 

alertas juntamente com o recebimento de dados.  

Outra vantagem é que ela foi projetada para ser o primeiro historiador de dados do 

mundo, o que significa que mesmo instalada em servidores particulares é possível 

compartilhar todos os dados, mas para isso deve ser usado o Linux Ubuntu e a Google 
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16

 http://www.nimbits.com/ 
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App Engine. Essa abordagem permite todas as instâncias da API de se relacionarem, 

sendo possível encontrar outros alimentadores (feeds) de dados e tornar possível uma 

conexão com eles. 

Para a manipulação dos dados na API é preciso criar a API-KEY diretamente na 

aplicação e depois usá-la através da chamada de métodos via técnicas REST. Estas 

técnicas permitem consulta, criação, alteração e exclusão de entidades. As entidades são 

estruturadas em árvores e podem ser do tipo dados, cálculos, alertas, etc. O nó raiz da 

árvore é a conta do usuário e toda entidade possui descrição, tipo, nível de proteção, 

parentes, id único e um dono. Os serviços das entidades permitem ao usuário controlar 

as “coisas” que estão conectadas ao Nimbits. Assim, para poder manusear algum dado 

de uma entidade é usada uma URL da seguinte forma: 

 /service/v2/entity?action=delete&id=an_entity_id&type=point&key=se 

 

Onde o action representa o tipo de ação que será tomada dentro da entidade, o id 

informa qual a entidade que está sendo manipulada e o type representa o tipo de dado 

que é tratado. No exemplo acima, o type=point significa que a entidade representa um 

dado. O Nimbits pode se comunicar com dispositivos Arduino e é totalmente integrado 

com o Google, podendo utilizar o XMPP (padrão de comunicação entre aplicações 

Google) para se comunicar com os usuários através de mensagens instantâneas. 

3.2.3. Open.sen 

Essa Web-API utiliza uma aplicação chamada SenseBoard
17

, onde através dela é 

possível observar o recebimento de dados em tempo real. O SenseBoard é alimentado 

pelas aplicações que são desenvolvidas e instaladas dentro da própria Web-API. Essas 

aplicações são independentes, mas podem ser facilmente integradas com os 

alimentadores (feeds) dos dispositivos. Esses alimentadores se comunicam com a Web-

API através de canais que estão ligados aos dispositivos. Ainda assim, é possível 

capturar informações de outras aplicações, não precisando de um contato direto com o 

dispositivo. 

As aplicações usam os dados recebidos dos canais para vários tipos de tarefas, 

entre elas estão o processamento dos dados, os alertas e a visualização do histórico de 

dados em tempo real. O grande diferencial dessa API é a distribuição de 

responsabilidade, pois todos os componentes dela possuem responsabilidades bem 
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definidas. O canal captura os dados dos dispositivos, passam para as aplicações 

empregarem um determinado processamento e utilizá-los em diversas situações e 

através dos SenseBoard  é possível visualizar os dados já processados ou brutos, se 

desejado, e até compartilhá-los depois com  aplicações e usuários. 

3.2.4. Cosm 

Essa ferramenta
18

 (antigamente chamada de Pachube) foi desenvolvida para ser 

uma Plataforma como Serviço (PaaS) para a Internet das Coisas. Com ela, é possível 

gerenciar diversos dispositivos através dos recursos RESTful, sendo possível tratar de 

todos o componentes da Web-API (Feeds, triggers, datastreams e datapoint ) usando 

comandos através de URLs HTTP, como os já vistos, PUT, GET, DELETE, POST. PUT 

é usado para alteração de dados, GET para leitura, DELETE para apagar e o POST para 

criar recursos de comunicação ou de controle. 

 As URLs abaixo são usadas em conjunto com os comandos citados para 

manipulação da API, na criação de alimentadores de dados, controle de triggers e de 

canais (datastream). Por exemplo, dar um comando POST na URL 

https://api.xively.com/v2/feeds/feed_id criará um novo alimentador para receber dados 

na Web-API. 

3.2.5. SensorCloud 

O SensorCloud
19

 é uma ferramenta de armazenamento de dados para sensores 

“coisas”. SensorCloud fornece uma REST API para permitir o upload de dados para o 

SensorCloud.  A implementação da API é baseada nos padrões de comandos HTTP, 

logo, ela pode ser facilmente adaptada a qualquer plataforma. 

A comunicação entre a ferramenta e os sensores é totalmente em cima do HTTPS, 

o que significa que toda a comunicação entre os canais e os dispositivos são 

criptografados.   

A formatação para envio e recebimento de dados é a XDR
15

 (eXternal Data 

Representation), não sendo possível ainda a utilização dos modelos conhecido JSON e 

XML. O objetivo de não se usar os formatos padrões de envio é devido ao fato de que o 

XDR não é modo texto e sim binário e com isso é possível que sensores de baixo poder 

de processamento consigam enviar maiores volumes de dados do que os padrões 

baseados em texto. 
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Os seus componentes são divididos hierarquicamente, onde o dispositivo está no 

nível mais alto e contém os sensores que são divididos em canais e esses possuem os 

dados. 

3.2.6. IoBridge 

IoBridge
20

 é uma tecnologia que trabalha desde construção dos dispositivos até 

desenvolvimento da ferramenta nas nuvens para recebimento de dados. Em 

consequência, a sua preocupação de desenvolver também os motes, a integração entre o 

software e o hardware torna-se mais fácil. A grande vantagem dessa tecnologia ocorre 

através de um dispositivo chamado de IoBridge Gateway que permite que todos os 

sensores acoplados a ele sejam facilmente conectados à Internet. Desta maneira, através 

da API RESTful é possível armazenar dados nas nuvens através dos alimentadores 

URLs (Feeds URL). 

Essa ferramenta possui taxas de atualização de dados a cada 10 segundos e a 

separação de clientes e servidores para os formatos de dados. Desta forma, se o usuário 

desejar trabalhar com mensagens no formato JSON é preciso deixar o Server JSON 

ativo e instalar o cliente JSON, sendo da mesma maneira para o XML ou CSV. O 

formato das URLs para manipulação de dados se encontra abaixo: 

https://www.iobridge.com/api/module/feed.(format) ?key=IOBRIDGEAPI KEY  

3.2.7. Evrythng 

Evrythng
21

 é uma plataforma para alimentar aplicativos ou serviços dirigidos por 

informações dinâmicas sobre os objetos físicos. O seu objetivo é que todas as coisas 

devem estar conectadas, assim se define um mundo onde todas as “Thng” tenham uma 

presença digital de ativos na Internet, até mesmo em redes sociais se for desejado, o que 

permite o rápido desenvolvimento de aplicações Web que usam informações em tempo 

real que flui a partir, de qualquer objeto no mundo. 

3.2.8. iDigi 

iDigi
22

 é uma plataforma nas nuvens para gerenciamento de dispositivos em rede. 

Ela oferece o gerenciamento de gateways e de dispositivos finais na rede, apresenta 

políticas de segurança líderes na indústria, além de ótima escalabilidade para o 

crescimento de dispositivos exponenciais na rede. 
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3.2.9. GroverStream 

GroveStreams
23

 é uma das plataformas mais poderosas nas nuvens capaz de 

fornecer tomada de decisão em tempo real para milhões de usuários e dispositivos. 

Entre várias das suas qualidades se encontra a geração de código por dispositivo. Nesta 

API é possível escolher o dispositivo e a sua configuração para que um código seja 

gerado. Assim, fica mais fácil sincronizar o dispositivo com a API, pois só é necessário 

copiar esse código e colar na IDE usada pelo dispositivo e enviar para mote para o qual 

o código foi gerado. 

3.3. Comparação dos trabalhos relacionados 

Até o momento foram apresentadas as principais características das Web-APIs, 

contudo, como se pode perceber na tabela 3.1, existe uma lacuna que ainda não foi 

tratada por nenhuma delas. Essa característica é a autoconfiguração. Embora, muitas 

Web-APIs forneçam exemplos de códigos para configuração de dispositivos, nenhuma 

deles se preocupa de fato com o elo fraco da IoT, os motes. 

Por possuírem pouco poder de processamento, baixa capacidade de 

armazenamento e limitações energéticas, os motes precisam ser programados com mais 

eficiência, com o propósito de poder economizar o máximo dos poucos recursos que 

possuem. A possibilidade de permitir a troca de configurações a fim de permitir uma 

melhor economia dos recursos do mote pode ser útil pode ser útil dentro da IoT. 

3.3.1. Deluge 

Embora as Web-APIs ainda não estejam disponibilizando a autoconfiguração para 

os dispositivos, algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas para tornar possível essa 

caracterista, uma dessas pesquisas é a utilização do protocolo Deluge (DUNKELS, 

2006) para realizar a distribuição de arquivos binários entre os dispositivos. 

Deluge é um protocolo de difusão de dados que utiliza o conhecimento dos motes 

vizinhos mais próximos para dissipar os dados, esse protocolo foi projetado para 

propagar grande quantidade de dados de forma rápida e confiável (Hui and Culler 

2004). 

Para a propagação de dados na rede o Deluge utiliza os próprios nós, que 

repassam os dados recebidos aos vizinhos que não estavam ao alcance do nó emissor 
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original. Com esse princípio é possível transmitir um arquivo binário para todos os nós 

da rede e executar esse arquivo binário nos dispositivos. 

Dessa forma, na topologia do Deluge é necessário que sempre exista um mote 

responsável pela propagação dos dados que tenha a interação direta de um usuário e que 

esteja conectado a um computador. 

Logo, o Deluge não precisa que todos os nós estejam dentro do alcance do raio do 

o mote transmissor inicial, uma vez que outro mote poderia se tornar o transmissor e 

enviar o código aos motes que estavam fora do alcance. Como pode ser observado na 

figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Propagação dados Deluge. Adaptado (STEINER, 2010). 

3.3.2. Tiny WebServices 

Os Tiny WebServices foram desenvolvidos utilizando protocolos como WSDL e 

uIP e linguagem de formatação de dados XML durante a comunicação entre aplicações 

e transmissão de dados. 

Essa abordagem que tem como foco principal a interoperabilidade das aplicações 

que estão sendo executados em nós sensores de uma rede (PRYANTHA, 2008). Assim, 

as funcionalidades e os dados são disponibilizados de forma padronizada através da 

utilização de WebServices e protocolos customizados para um baixo consumo de 

memória e energia.  
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Tabela 3.1. Comparação dos trabalhos relacionados. 

  

Open-

Source 
REST 

Linguagem 

de 

marcação 

de dados 

Arquitetura 

Centralizada 
Segurança 

Autoconf

iguração 

Disponibiliza 

Código para 

configuração 

do dispositivo 

Armazename

nto nas 

nuvens 

ThingSpeak x x x x x   x x 

Nimbits x x x x x   x x 

Open.sen   x x x x   x x 

Cosm   x x x x   x x 

SensorCloud   x   x x   x x 

Evrythng   x x x x   x x 

iDigi   x x x x   x x 

Grovestreams   x x x x   x x 

Deluge x     x   

Tiny 

WebService  
 

x 

 

x x   x 

Jemadarius x x x x x x x x 

 

Dessa forma, esta dissertação introduz uma maneira de tentar preencher essa 

lacuna, visando a autoconfiguração dos dispositivos e da Web-API, tentando tornar os 

dispositivos mais eficientes e eficazes como está sendo explicado no capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4  

 

PROJETO JEMADARIUS 

 

4.1. Jemadarius 

Jemadarius é uma Web-API autoconfigurável que pode ser usada dentro da IoT. 

Além das características básicas de enviar e receber informações usando REST, o 

Jemadarius possui uma camada de autoconfiguração feita em cima do Contiki e técnicas 

de baixo consumo de memória e energia, pois utiliza o conceito de protothread e 

também o protocolo CoAP.  

A ideia principal do Jemadarius é diminuir a necessidade de intervenção humana 

para realizar a configuração inicial dos dispositivos e as suas reconfigurações e assim 

reduzir o tempo gasto com retrabalho em cima de sistemas grandes e complexos, além 

de tornar mais fácil o nível de interação que o usuário precisa realizar com os 

dispositivos e assim tornar os motes mais eficientes e eficazes, através de melhoras 

constantes de códigos.  

Para realizar essa função os dispositivos devem executar o Cliente Jemadarius. 

Logo, através da entrada desses dispositivos na rede, serão disponibilizados para o 

servidor os métodos CoAP para receber dados e executar programas. Diante desses 

métodos, o Servidor Jemadarius consultará as políticas de configuração que será 

responsável por enviar o código e realizar a configuração do dispositivo. Uma ilustração 

do funcionamento do Jemadarius pode ser observada na figura 4.1. 

Para isso, o cliente Jemadarius segue os seguintes passos para o processo de 

autoconfiguração de um dispositivo (mote), são eles: 

1. Entrada de um mote na rede (endereço da API e a sua API-KEY) 

i. Aguarda configuração 

2. Recebe o arquivo binário 

3. Recebe pedido para executar o código 
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Figura 4.1. Passos para funcionamento da arquitetura Jemadarius. 

Do lado do SERVIDOR também existem etapas que precisam ser realizadas para 

que o mesmo possa se configurar para receber os dados que serão enviados pelos motes, 

são elas: 

1. Perceber a entrada de clientes na rede 

i. Valida a API-KEY do mote 

2. Envio de código para o mote 

3. Preparar para receber dados do mote 

4. Enviar pedido de execução do código enviado 

4.2. Arquitetura da API 

O Jemadarius apresenta uma arquitetura que resolve dois tipos de problemas. O 

primeiro é a diminuição da complexidade da configuração inicial dos dispositivos, 

atualmente essa configuração é feita através da disponibilização do código-fonte por 

parte das Web-APIs e a compilação e inserção no dispositivo pelo usuário que está 

configurando a rede. Depois, existe a necessidade do mesmo ir até a Web-API e 

configurá-la para receber os dados de acordo com as configurações que foram 

disponibilizadas para o dispositivo.  
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O segundo problema é a reconfiguração dos dispositivos que já foram 

configurados e disponibilizados na rede.  Atualmente, se for preciso reconfigurar alguns 

dispositivos que já estão realizando o seu trabalho, o usuário precisa ir até o local onde 

se encontra o mote e retirá-lo da rede para realizar novamente o processo de 

configuração, passando outra vez pelo primeiro problema que foi mencionado. Outra 

forma de realizar essa tarefa é utilizando a programação over-the-air para dissipar o 

código entre os motes. Nesse caso, a transmissão do novo código é feita utilizando os 

próprios motes que são capazes de transmitir dados para os dispositivos vizinhos que 

estejam dentro do seu raio de transmissão. No Contiki, o protocolo de transmissão over-

the-air utilizado é o Deluge (DUNKELS, 2006). 

Existe ainda outra forma comunicação de dispositivos, o Tiny Web Services que 

permite que computadores e dispositivos realizem comunicação através de Web 

Services, tornando possível a interoperabilidade entre aplicações de nós sensores. 

Contudo, no Contiki não existe uma interação direta entre os dispositivos e a Web para 

realizar a autoconfiguração, sendo que na programação over-the-air, a primeira 

configuração é feita diretamente num dispositivo conectado ao computador e utiliza o 

Deluge para dissipar a configuração. 

Logo, o mecanismo proposto por esse trabalho se diferencia pela utilização do 

REST como meio de comunicação entre Servidor nas nuvens e o mote que utilizará 

CoAP para comunicação, por preparar a Web-API que está nas nuvens para receber 

dados vindos do mote e por executar toda sua autoconfiguração no Contiki. 

Assim, a arquitetura do Jemadarius está dividida em duas partes: CLIENT e 

SERVER. A figura 4.2, como já mencionada, fornece a representação dessa arquitetura. 

O lado CLIENT do Jemadarius é um serviço executado nos motes e que foi 

desenvolvido utilizando técnicas de baixo consumo de energia e de memória. 

 Utilizando a linguagem C que pode ser compilada em quase todos os dispositivos e as 

técnicas de programação concorrente e orientada a eventos: Protothread. O projeto é 

executado usando Contiki, pois além de ser leve e realizar o tratamento do controle de 

energia dos transmissores sem fio através do ContikiMAC, ele também pode ser 

executado em quase todos os dispositivos existentes.  

Assim, o CLIENT fornece ao lado SERVER três métodos: uma para transferência 

de arquivo, outro para a execução do arquivo e um para coleta de dados. Por exemplo, 

ao se conectar a uma rede o dispositivo vai à procura do Jemadarius, quando encontrar, 
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ele enviará as informações que possui sobre o dispositivo no qual está hospedado. Para 

realização dessa comunicação um formato padrão de mensagem também é proposto. 

O CLIENT é dividido em três partes:  

(i) A responsável pela execução dos códigos (Player) 

(ii) A responsável pela versão das configurações que estão rodando (Controller). 

(iii) A responsável pelo envio e recebimento de dados de configuração (COM). 

 

Ao receber o código-fonte, a COM repassa para a CONTROLLER que verifica a 

versão e as validações necessárias para a execução do código, caso seja aceito, ela passa 

para o PLAYER, que irá executar o código recebido. Caso não, ela cria a mensagem de 

código inválido e retorna para a COM, que irá enviar para a API. 

A Web-API que receber as informações irá verificar a autenticação desse 

dispositivo (API-KEY) e o tipo de configuração que ele precisa para poder realizar as 

suas funções. 

Como existem muitos repositórios disponíveis para dispositivos dentro da 

Internet, como do github, a ideia inicial foi criar o nosso repositório de códigos para 

motes dentro do Jemadarius e transferi-los para o dispositivo requisitante. Assim, ao 

receber um GET em um recurso que foi enviado por um dispositivo que irá enviar as 

características específicas do dispositivo, ele chamará o mecanismo de busca de códigos 

existente dentro dele para ir à procura do código daquele mote. Ao receber do 

mecanismo de busca as configurações desejadas ele dá o retorno para o mote, que irá 

começar o seu processo de autoconfiguração. 

Quando descobrir a configuração que irá ser passada ao dispositivo, a Web-API 

também precisará se autoconfigurar, disponibilizando novos recursos para que o código 

que estará sendo executado pelos motes possa enviar as informações. Ainda assim, 

através desses recursos os programadores também poderão configurar novas aplicações 

nas nuvens que podem favorecer o ambiente, como compartilhamento de dados entre 

Web-APIs, e integração com redes sociais. Uma ilustração dessa arquitetura pode ser 

observada na figura 4.2. 

Contudo, a comunicação do cliente é feita usando o CoAP-13 e o lado Servidor 

usa HTTP. Logo, é necessário utilizar um Proxy para poder realizar a tradução CoAP-

13 para HTTP e vice-versa. 
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Figura 4.2. Arquitetura Jemadarius. 

 

4.3. Californium-Proxy 

Californium é um framework feito em Java que realiza a implementação do 

CoAP. Com ele é possível abstrair o usuário dos detalhes do CoAP e fornecer um 

framework que interage com os endpoints CoAP para fornecer serviços específicos. O 

Californium é modular e extensível, com isso, é possível fornecer um nível de abstração 

que permite o uso livre da sua biblioteca. Baseado nisso, usuários não precisam lidar 

com questões internas do CoAP como, retransmissão de mensagens, controle de 

transferência de block-wise e manipulação de observadores (PAULI, 2011). 

Com base nisso, o Californium foi utilizado para desenvolver um proxy que pode 

permitir a comunicação entre os motes e a Web-API Jemadarius. Para desenvolver esse 

proxy foi estendido do framework a classe EndPoint e com ela criado um Cliente e um 
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Servidor para que fosse possível enviar e receber dados CoAP e outro Cliente e 

Servidor para enviar e receber os dados via HTTP. 

Na figura 4.3 é possível observar que a estrutura do Californium está dividida em 

quatro pacotes: coap, endpoint, util, layers. 

O pacote coap fornece as classes que possuem todas as funcionalidades do CoAP 

de acordo com a IETF CoAP draft. Isto inclui também subclasses que definem as 

mensagens CoAP como request e response (PAULI, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Visão Geral do Californium (PAULI, 2011). 

 
Figura 11 Figura 4.3. Visão Geral do Californium (Pauli, 2011). 
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A classe Comunicator fornece a construção da pilha de comunicação, como pode 

ser visto na tabela 4.1, e o envio e recebimento de mensagens. 

 

Tabela 4.1. Camada de comunicação do Californium (PAULI, 2011). 

Camada Características 

Transferência Suporte a transferência de block-wise usando block1 e block2 

Transação Lida com as responses de acordo com as resquests recebidas 

Controle de timeout para separate responses e requests para non-

confirmable resquests 

Mensagem Lida com o transporte confiável de mensagens sobre as camadas 

subjacentes utilizando o conceito de retransmissão e de backoff 

exponencial. 

Lida com a detecção e cancelamento de mensagens duplicadas. 

Retransmissão de mensagens de acknowledgments sobre 

recebimento duplicado de mensagens Confirmable. 

UDP Troca de datagramas UDP 

 

Assim, a classe Comunicator é utilizada para encapsular as diversas camadas do 

protocolo de comunicação CoAP.  

Observando a classe EndPoint localizada no pacote endpoint vê-se a ligação desta 

com a classe Comunicator que se encontra no pacote CoAP, também é possível 

observar que a classe EndPoint é uma extensão das interfaces MessageReceiver e 

MessageHandler do pacote CoAP, devido a essas características ela é a principal classe 

que se pode usar para se criar um proxy. 

Logo, o proxy feito com o Californium pode resolver os problemas de 

comunicação através da conversão de pacotes CoAP em HTTP e vice-versa. Essa 

conversão ocorre através da criação de mensagens CoAP dentro das classes do 

framework e então enviados pela classe DatagramSocket que realiza a comunicação 

entre aplicações.  

Quando as mensagens são HTTP, o envio ocorre através das classes já existentes 

do Java, porém quando a mensagem HTTP chega ao proxy, ele a transforma em 

mensagem CoAP que é então enviada até o dispositivo. Caso a mensagem que chega 

seja CoAP, essa precisa ser encaminhada ao servidor HTTP, no qual é quebrada e 

transformada em mensagem HTTP. Um exemplo de envio e recebimento de mensagens 

CoAP através das classes Californium pode ser vista na figura 4.4, onde  a fileira 
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superior representa o envio de uma requisição CoAP e a fileira inferior ilustra o 

recebimento de uma requisição CoAP (PAULI, 2011). 

 

Figura 4.4. Exemplo de envio/recebimento de mensagem COAP. 

 

 

Dessa forma, a arquitetura do Jemadarius passa a possuir mais um componente, o 

proxy, que faz a tradução das mensagens trafegadas entre o mote e o servidor, como 

pode ser visto na figura 4.5.  
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Figura 4.5. Arquitetura do Jemadarius usando o proxy. 

 

4.4. Implementação do lado Cliente 

Como visto anteriormente, a implementação do Jemadarius foi dividida em duas 

partes: Cliente e Servidor. Nessa seção, discutimos como foi implementado o lado 

cliente. 

Para melhor entendimento, o lado cliente foi dividido em três camadas: Camada 

de Comunicação, Controle de Manipulação de Arquivos, e por fim Autoexecução. A 

estrutura de macros utilizada no Jemadarius pode ser vista na figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Estrutura geral do cliente Jemadarius. 
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4.4.1. Camada de Comunicação 

A Camada de Comunicação utilizou as aplicações do CoAP-13 junto ao erbium 

desenvolvidas por Kovastch (2011) para o Contiki. Essa comunicação é feita com a 

macro er-coap-13-engine. Essa macro é responsável pelos procedimentos de envio e 

recebimento de mensagens CoAP, para isso ela disponibiliza dois procedimentos, 

coap_reveiver_init() que inicializa o processo de recebimento de dados e a inicialização 

dos pacotes no formato do coap-13 que estão estruturados dentro da macro er-coap-13 e 

pelo procedimento de envio de dados que é feito através da coap_blocking_request() 

que é manipulado por uma protothread. 

O coap-13 também disponibiliza o conceito de resourcer (recursos), que são 

basicamente os métodos REST oferecidos na WEB para serem consumidos pelo 

servidor. Dessa forma, foram construídos três métodos: um método de recebimento de 

dados, outro para executar o arquivo binário e um último para verificar quais códigos 

estão armazenados no mote. Esses três recursos são chamados respectivamente de: 

file_receiver, file_exec e o files_list. 

O file_receiver é o recurso responsável pelo recebimento de arquivos que serão 

executados pelo cliente. Ele recebe os dados através da variável chunk que são 

manipuladas através de métodos POSTs enviado pelo servidor. 

O file_exec é o recurso responsável pela execução do arquivo que foi enviado ou 

que já se encontra na memória do dispositivo. 

O file_list é o recurso que permite a listagem de todos os arquivos que estão 

armazenados no dispositivo. 

4.4.2. Camada de Manipulação de Arquivos 

A Camada de Manipulação de Arquivos utilizou as macros do sistema CFS-

COFFE do Sistema de Arquivo do Contiki ou Contiki File System (CFS) para poder 

realizar a gravação de arquivos dentro dos dispositivos. Essa camada é responsável 

também pela listagem de arquivos que já estão gravados no mote. Para isso, são 

disponibilizadas algumas funções de manipulação de arquivos. As principais funções 

utilizadas podem ser visualizadas na tabela 4.2. 
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Tabela 2.2. Principais funções da macro cfs_coffee. 

Função Descrição 

int cfs_open (const char *name, int flags Abrir o arquivo 

void cfs_close (int fd) Fechar um arquivo aberto 

int cfs_remove (const char *name) Remover um arquivo 

int cfs_opendir (struct cfs_dir *dir, const char *name) Abrir um diretório 

int cfs_readdir (struct cfs_dir *dir, struct cfs_dirent *record) Ler um diretório 

void cfs_closedir (struct cfs_dir *dir) Fechar um diretório 

Ao receber os dados, o cliente chama a função cfs_write em um arquivo que foi 

aberto com o cfs_open() usando como parâmetro o CFS_APPEND, responsável por 

continuar a inserir os dados no final do arquivo. 

Para realizar a listagem dos arquivos existentes no dispositivo, essa camada se 

disponibiliza da função cfs_opendir() que retorna todos os arquivos do diretório que foi 

pedido. 

4.4.3. Camada de AutoExecução 

A macro do Contiki utilizada na camada de AutoExecução é o elfloader, essa 

macro disponibiliza a função elfloader_init() e a função elfloader_load() que recebe o 

arquivo binário que está armazenado no dispositivo e retorna um inteiro correspondente 

à validação desse arquivo.  

A função elfloader_init() é responsável por inicializar a biblioteca de 

carregamento dinâmico do Contiki. Além disso, ela também interrompe algum 

programa que foi iniciado anteriormente pelo elfloader_autostart_processes().  

Já a função elfloader_load(), além de validar se o arquivo é executável através do 

cabeçalho do arquivo também realiza outros testes para saber se o dispositivo está 

preparado para executar o arquivo solicitado. Na tabela 4.3, podem ser visualizados os 

possíveis retornos dessa função. 

 Tabela 4.3. Possíveis retornos da função elfloader_load(). 

Código  Descrição 

0 ELFLOADER_OK 

1 ELFLOADER_BAD_ELF_HEADER  

2 ELFLOADER_NO_SYMTAB 

3 ELFLOADER_NO_STRTAB 

4 ELFLOADER_NO_TEXT 

5 ELFLOADER_SYMBOL_NOT_FOUND 

http://contiki.sourceforge.net/docs/2.6/a01677.html#gadc1727a1a27a40a8483135425a42c5de
http://contiki.sourceforge.net/docs/2.6/a01677.html#gadc3991eb5ac0e1cb6fd5e162049785b4
http://contiki.sourceforge.net/docs/2.6/a01677.html#gacad1f14239db1a889ccf9804040e0d20
http://contiki.sourceforge.net/docs/2.6/a01677.html#gab4df33476a46ca00caf8de9cbb3e8f05
http://contiki.sourceforge.net/docs/2.6/a01677.html#ga6367d2b762784fabea2ad1f533aa4bf4
http://contiki.sourceforge.net/docs/2.6/a01677.html#gaef17820cc7daaeac661e401ca7b3054b


58 

 

6 ELFLOADER_SEGMENT_NOT_FOUND 

7 ELFLOADER_NO_STARTPOINT 

 

O retorno ELFLOADER_OK significa que o arquivo teve o carregamento bem 

sucedido. Logo o processo de inicialização do código do arquivo começa e o código 

hospedado passa a ser executado automaticamente (através da função 

elfloader_autostart_processes) até que o usuário solicite a execução de outro código ou 

requisite a parada do mesmo. 

O retorno ELFLOADER_BAD_ELF_HEADER significa que não foi possível 

executar o arquivo devido a problemas no cabeçalho do mesmo, ou seja, o arquivo ELF 

que chegou para ser executado não é válido. 

O retorno ELFLOADER_NO_SYMTAB significa que não foi encontrada uma 

tabela de símbolos. As tabelas de símbolos são usadas pelo código nativo para traduzir 

determinados comandos existentes no código hospedado, por exemplo, o comando 

printf(), caso seja pedido dentro do programa hospedado para imprimir algo através 

desse comando o código nativo vai até a tabela de símbolos pegar o ponteiro para esse 

comando e informar para o código hospedado. 

O retorno ELFLOADER_NO_STRTAB significa que não existe uma tabela de 

caracteres disponível para o código nativo.  A tabela de strings é composta por strings 

terminados em \0, com isso, nela ficam caracteres especiais que ajudam a representar 

símbolos e nome de seções. 

O retorno ELFLOADER_NO_TEXT significa que não existe o segmento .text 

disponível. Esse segmento guarda as instruções executáveis do programa. 

O retorno ELFLOADER_SYMBOL_NOT_FOUND significa que não existe um 

determinado símbolo dentro da tabela de símbolos, por exemplo, caso o símbolo printf() 

não esteja dentro da tabela de símbolos do arquivo hospedado. 

O retorno ELFLOADER_SEGMENT_NO_FOUND significa que um segmento 

ELF necessário não foi encontrado. 

E por fim, o retorno ELFLOADER_NO_STARTPOINT significa que não existe 

um ponto de começo para a execução do arquivo hospedado. 

Um arquivo binário nada mais é do que um arquivo ELF (Executable and Link 

Format), ou seja, um formato padrão de arquivo executável, código objeto, objeto 
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compartilhado
20

. Nessa pesquisa, o formato utilizado foi o formato para programas 

executáveis. 

Para um programa executável, as principais seções são: .text (para o código), 

.data (para variáveis globais) e .rodata (que contêm as strings constantes). No 

cabeçalho do arquivo encontra-se a informação que indica como essas seções estão 

armazenadas em memória
24

. Logo, no arquivo ELF somente o cabeçalho possui uma 

posição fixa no arquivo. As seções e os segmentos não possuem uma posição 

específica
25

. 

Para entender melhor a estrutura do arquivo é mostrado na tabela 4.4 a estrutura 

do arquivo .ce. 

 Tabela 4.4. Estrutura do arquivo .ce. 

ELF Header 

Program header table 

.init 

.text 

.rodata 

.data 

.symtab 

.strtab 

Section header table (optional) 

 

Uma vez validado o arquivo e obtendo o retorno 0, o processo de inicialização do 

código do arquivo começa e o código hospedado passa a ser executado conforme 

programado até que o usuário peça a execução de outro código ou peça a parada do 

mesmo. 

Essa comunicação pode ser feita de duas formas: com separate response e sem 

separate response. 

Devido à necessidade de comunicação com o Californium-Proxy a camada de 

comunicação do cliente teve que se adaptada para usar a engine do coap-13 presente no 

Contiki para tratar de forma adequada as mensagens com separate response, uma vez 

que essa engine não guardava as transações que estavam sendo enviadas corretamente, e 

por isso não enviava o ACK de confirmação de recebimento de transações CoAP ao 

proxy, resultando no reenvio de mensagens desnecessárias e em problemas de 

comunicação entre o proxy e o cliente. 

 

                                                 
24

 https://docs.oracle.com/cd/E23824_01/html/819-0690/chapter6-46512.html 
25

 http://www.skyfree.org/linux/references/ELF_Format.pdf 
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4.5. Implementação Servidor 

O lado servidor da Web-API Jemadarius foi feito utilizando o HTTP como base e 

foi desenvolvido com a linguagem de programação PHP e o framework Symfony.  A 

estrutura do lado servidor foi dividida em quatro classes: Usuário, Motes, Proxy e 

Arquivos. 

Através dessas classes é possível realizar a inserção e o controle dos usuários, dos 

motes, dos proxys e dos arquivos binários que podem ser usados na Web-API. 

Uma vez cadastrado o usuário é fornecida sua API-KEY que deve ser inserida 

nos motes para restrição de acesso.  

Na inserção dos motes é necessário inserir o IP (utilizando IPv6), a URL que 

contém o tipo de arquivo que será executado no mote e o tamanho máximo do chunk 

que será suportado pelo mote, embora o controle do tamanho do chunk possa ser feito 

pelo Californium Proxy a possibilidade do usuário poder escolher um outro proxy fez a 

Web-API Jemadarius possuir seu próprio controle de chunk para evitar dependência de 

proxy. 

Ao realizar o cadastro é fornecido ao usuário o id do mote, esse id será necessário 

no momento em que o usuário precise chamar os métodos que irão interagir com os 

dispositivos. A tela de cadastro e manutenção de motes pode ser vista na figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7. Tela de cadastro de motes no Jemadarius. 

 

O cadastro de proxy foi necessário devido à necessidade do usuário poder 

escolher o proxy que deseja usar. Esse proxy será utilizado no momento em que o 
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usuário chamar o método de manipulação dos motes. A tela de cadastro e manutenção 

do proxy pode ser visualizada na figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8. Cadastro de Proxy no Jemadarius. 

No cadastro de arquivos binários é preciso identificar o nome do arquivo e o 

caminho onde ele está armazenado. Assim, quando o usuário precisar enviar um arquivo 

para o dispositivo ele só precisará informar através da URL o mote de destino, através 

do ID se o arquivo já está presente no mote e o nome do arquivo que deseja executar. 

Um exemplo da URL pode ser visto na figura 4.10 e um exemplo da tela de cadastro e 

manutenção de arquivos na figura 4.9. 
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Figura 4.9. Tela de Cadastro e Manutenção de arquivos. 

 

Figura 4.10. Envio de arquivo de configuração. 
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Ao chamar a URL, indicada na figura 4.9, o usuário começa o processo de 

formação de URL completa para envio de informação ao mote 1. A URL completa é 

composta do endereço do proxy escolhido pelo usuário, pelo endereço IP do mote e pelo 

arquivo que ele deseja executar no mote, como por exemplo a URL, 

http://localhost:8080/proxy/[aaaa::c30c:0:0:2]/hello. Assim, esse comando será 

transmitido até o proxy, transformado em CoAP e encaminhado ao dispositivo 

especificado. 

Como o arquivo já existia no dispositivo, o proxy irá chamar o recurso 

file_exec(hello) que, como foi visto na seção anterior, é o responsável pelos processos 

de execução de arquivos binários.  

Caso o arquivo especificado não existisse no mote, o arquivo seria enviado ao 

dispositivo de acordo com o chunk especificado, se o chunk for do tamanho do arquivo 

todo, o proxy irá receber o arquivo inteiro e irá realizar o envio das partes do arquivo de 

acordo como foi previamente configurado. Caso os pedaços sejam menores, o próprio 

servidor irá enviar as pequenas partes ao proxy que só retransmitirá estas em formato 

CoAP. Nesses dois casos o recurso utilizado pelo proxy para enviar os dados é o 

file_receiver(chunk) e somente após o envio completo do arquivo seria chamado o 

recurso file_exec(hello). 
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CAPÍTULO 5 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Foi visto até o momento as técnicas utilizadas para a construção da arquitetura do 

Jemadarius e a maneira como elas foram implementadas para que se pudesse validar a 

estrutura proposta. Neste capítulo, apresentamos quais os resultados e os custos obtidos 

com a execução da solução.  

Os testes feitos nesse trabalho foram realizados utilizando o simulador Cooja, no 

qual foram simulados cinco motes Z1 que possuem 8KB de RAM e 92KB de ROM. 

Desses 5 dispositivos criados, um foi utilizado como roteador de borda, que é necessário 

para distribuição de IP e permitir comunicação com a rede externa. Nos outros quatro 

dispositivos foram colocados o cliente Jemadarius. 

 

5.1. Consumo Energético e de Memória 

Foram realizados testes para analisar o uso da CPU e de memória dos 

dispositivos, e com isso o gasto de energia de todo o processo de autoconfiguração 

através do powertrace. 

Contudo, ao se tentar utilizar o powertrace, foi detectado overflow de ROM e 

assim novas formas de analisar a arquitetura foram desenvolvidas. Uma forma possível 

de realizar a mensuração foi dividi-la em módulos e assim colher os dados. Portanto, a 

mensuração foi feita da seguinte forma: camada de comunicação e a camada de 

manipulação de arquivo e depois a camada de autoexecução de arquivos. 

Com isso, temos os gráficos que representam o consumo de energia durante o 

tempo de execução das atividades de recebimento e armazenamento de dados.  

Na figura 5.6 pode ser observado o gráfico do mote com os processos parados, 

nele pode-se observar o RDC que ao entrar em funcionamento eleva o consumo de 

energia a aproximadamente 10 mA. Essa figura foi inserida para realizar uma 

comparação com a execução dos processos que envolvem a arquitetura Jemadarius. 
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Figura 5.6. Processos jemadarius parados. 

 

Na figura 5.7 pode ser observada a execução dos processos da Camada de 

Comunicação e da Manipulação de Arquivos. 

 

Figura 5.7. Recebendo e Armazenando dados. 

Nesse gráfico, figura 5.7, além dos habituais picos de consumo de energia que 

ocorre quando acontece o RDC, existem o uso da CPU para o armazenamento e 

recebimento dos dados, como os dados são enviados a 64 bytes por iteração, a sequência 

de subidas de até 7 mA existem por causa do recebimento e armazenamento desses 

dados. Nesse exemplo, devido à perda de um pacote de confirmação ACK o processo de 

recebimento do arquivo total demorou um pouco mais para ser finalizado. 

Depois, foi analisada a Camada de Configuração, figura 5.8, onde pode ser 

observado que o consumo energético chega a ultrapassar 20 mA no momento da 
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chamada da execução do programa recebido. Após a execução do arquivo binário de 

execução que funciona com a manipulação de LEDs do dispositivo estabiliza um pouco 

acima dos 5 mA por segundo. 

 

 

Figura 5.8.. Autoexecução do código recebido. 

Por último, foi avaliado o gráfico de transmissão e recebimento de dados, figura 

5.9, onde foi verificado novamente a corrente (mA). 

 

Figura 5.9. Transmissão e recebimento de dados. 
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Como podemos observar a corrente da transmissão e recebimento de dados 

alcançou 7 mA. Comparando esses dados ao da figura 5.7, podemos observar que no 

recebimento e armazenamento dos dados a corrente chega aos mesmos 7 mA, logo é 

possível perceber que o consumo de energia ocorre de forma mais elevada durante o 

recebimento dos dados do que no armazenamento do mesmo no dispositivo.  

Além da estimativa do uso da CPU foi obtido também o uso de memória do 

dispositivo Z1, através do Cooja, como pode ser visto na tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1. Uso de memória em Kilobytes. 

 RAM ROM 

Código Cliente 7,4 61 

Tabela de símbolos completa - 32 

Tabela de símbolos parcial - 1.4 

 

5.2. Comparação Jemadarius x Deluge 

Nessa seção, é descrita uma comparação entre o Deluge e o trabalho proposto 

nesta dissertação. O objetivo é demonstrar o consumo de energia dessas duas formas de 

propagação e execução de código que proporcionam a autoconfiguração de dispositivos 

na IoT, bem como a quantidade de recursos oferecidos por essas duas ferramentas. 

Como foi visto na serão 3.3 a autoconfiguração dos dispositivos utilizando o 

Deluge é feita com a propagação de código binários nó a nó sendo que o primeiro nó 

precisa está conectado a uma máquina, já no Jemadarius todos os nós precisam estar 

dentro do raio de ação do roteador de borda que faz a ligação entre os motes e a Internet 

(Figura 5.11). A vantagem do Jemadarius é a configuração dos dispositivos feita das 

nuvens sem a necessidade de interação homem dispositivo diretamente, além disso 

usando o servidor é possível criar uma política de autoconfiguração que permita o 

servidor trocar a configuração dos dispositivos automaticamente. 



68 

 

 

Figura 5.11. Jemadarius propagação de dados. 

Os testes do Deluge no Contiki foram realizados em um dispositivo ESB Board 

com 2Kb de RAM, 60 Kb de ROM e 64Kb de EEPROM. Neste ambiente mediu-se a 

quantidade de energia do recebimento, armazenamento e execução dos módulos 

dinâmicos enviados para execução. O resultado pode ser encontrado na figura 5.12. 

 

Figura 5.12. Consumo de energia Deluge. Retirado (Dunkels, 2006). 

 

Comparando a figura 5.8 com a figura 5.12 e analisando a execução do código 

binário que está armazenado na memória ROM, podemos perceber que durante o 

processo de execução do arquivo binário enquanto no Deluge foi obtido o pico de 

aproximadamente 15 mA de corrente e durante a execução do arquivo 

aproximadamente 7 mA, no Jemadarius foi obtido aproximadamente 25 mA de corrente 
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durante o processo de execução do arquivo binário e 7 mA durante a execução do 

arquivo. Essa proximidade deve-se ao fato de que os mesmos tipos de arquivos foram 

executados para testes, o blink.ce, que é realiza uma manipulação nos Leds dos 

dispositivos. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O Jemadarius é uma WEB-API que tem como propósito disponibilizar a 

autoconfiguração para dispositivos que foram desenvolvidos para a Internet das Coisas 

usando o sistema operacional Contiki e o protocolo CoAP. Embora tenham sido 

encontradas algumas limitações, como o tamanho da tabela de símbolos e o espaço da 

ROM que precisa ser superior a 61 kilobytes e de RAM que precisa ser maior do que 8 

kilobytes, foi observado que é possível alcançar a autoconfiguração utilizando mote Z1.  

A implementação do Jemadarius, no lado servidor, foi feita em PHP utilizando o 

framework Symphony para encapsulamento das técnicas REST que não estão sendo 

estudadas nesta pesquisa e para facilitar a construção da aplicação que foi usada para 

testes. Como esse lado não possuía limitações de processamento, armazenamento ou 

memória ficou responsável pela programação mais complexa da autoconfiguração, 

como, por exemplo, o envio de mudança de configuração para os dispositivos, algo que 

pode ser feito tanto diretamente pelo usuário ou através de diretivas feitas em políticas 

de autoconfiguração. 

No lado cliente do Jemadarius, foi criada uma macro que tornou possível a 

configuração de dispositivos em tempo de execução com o uso da macro elfloader. 

Como essa macro depende de arquivos binários para a reconfiguração de dispositivos, 

foi necessário manipular também as macros do sistema de arquivo do Contiki, como a 

cfs_coffee. Para poder manipular esses arquivos binários à distância foi necessário que 

existisse uma interação entre os dispositivos e o servidor. Essa interação foi realizada 

através do uso do protocolo CoAP que permite o uso de recursos que ficam disponíveis 

na WEB. Esses recursos só podem ser acessados se o servidor possuir a API-KEY que 

permita o seu consumo. Contudo, como o servidor é desenvolvido para HTTP e os 

dispositivos utilizam CoAP, foi necessário disponibilizar um proxy, construído com o 

framework Californium que disponibiliza vários métodos feitos em Java para tratar dos 

requisitos especificados pela IETF (Internet Engineering Task Force, para realizar a 

tradução CoAP-HTTP e vice-versa).  
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A arquitetura apresentada está fornecendo dois benefícios: o primeiro é o 

desenvolvimento de técnicas, como transmissão de arquivo binários através do CoAP, 

que podem ser úteis para sistemas que pretendem implementar a autoconfiguração. O 

segundo é o próprio desenvolvimento do Jemadarius que utiliza a arquitetura proposta, 

já que uma vez implementado esse mecanismo pode auxiliar na configuração de rede de 

computadores que trabalham com sensores sem fio e IoT. Assim, caso o foco seja a 

análise de novos sistemas de sensores a sua configuração pode deixar de ser uma etapa 

complicada para a realização dos estudos, podendo toda a atenção ser direcionada ao 

objetivo principal da pesquisa. 

Uma vez funcionando a configuração de dispositivos, foram realizados testes de 

consumo de energia, utilizando o PowerTrace que é um software que permite medição 

com 94% de precisão e de memória através dos recursos do simulador Cooja, que 

permitiram validar a proposta. Embora o dispositivo desejado inicialmente (Tmotesky) 

não conseguiu funcionar com a arquitetura proposta devido a falta de recursos, foi 

possível perceber que outros motes (Z1, Wismote) executaram ou poderiam executar os 

códigos desenvolvidos para validar esse trabalho, contudo foram necessárias 

implementações adicionais, como a implementação do separate response no cliente, e 

esses testes (consumo de energia durante a transmissão de dados e durante a execução 

de arquivos binários) só puderam ser realizados no simulador Cooja.  

Sendo assim, para trabalho futuro é importante levar esse experimento para o 

mundo real utilizando dispositivos embarcados e realizando testes em locais com 

interferência de sinais de comunicação e problemas que não podem ser simulados. 

Outro trabalho futuro seria a adaptação do CoAP-13 para servir somente o propósito da 

autoconfiguração, essa adaptação  poderia diminuir efetivamente o tamanho do código 

da camada de comunicação e tornar o uso da arquitetura Jemadarius em dispositivos 

menores. Por fim, a ampliação da arquitetura Jemadarius para ser sensível ao contexto, 

adaptável e que possa autorreparar, auto-otimizar e autogerenciar, tornando os 

dispositivos inteligentes autossuficientes no mundo da computação pervasiva. 

6.1. Publicações Realizadas 

Barros, Eric. Ribeiro, Admilson. AN SELF-CONFIGURATION ARCHITECTURE 

FOR WEB-API OF INTERNET OF THINGS. 10th International Conference on 

Web Information Systems and Technologies (WEBIST). Qualis B3. Barcelona, 

Espanha. 2014 
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Apêndice I 

 

Problemas e Limitações 

Nessa seção relatamos os principais problemas e limitações encontrados no 

desenvolvimento do Jemadarius. Inicialmente, descrevemos os principais problemas 

que ocorrem do lado cliente do Jemadarius. Esse lado da arquitetura está dividido em 

três módulos: Camada de Comunicação, Manipulação de Arquivos e AutoExecução. 

O primeiro problema encontrado foi a junção dos três módulos do lado cliente. 

Ao tentar compilar os módulos para o dispositivo Tmotesky o mesmo apontava o 

overflow de ROM de 12570 bytes e 1034 bytes de RAM como pode ser observado na 

figura 5.13.  

Na tentativa de detectar onde estava a maior carga do código desenvolvido, foi 

compilado através do Simulador Cooja somente os módulos de AutoExecução e de 

Manipulação de Arquivo e também os módulos de Comunicação e de Manipulação de 

arquivos.  

No primeiro caso, o TmoteSky recebeu o código corretamente, contudo no 

segundo caso ocorreu overflow de 1948 bytes como pode ser visto na figura 5.14. Logo, 

foi notado que a Camada de Comunicação era responsável por boa parte do código que 

era gerado. 
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Figura 1. Overflow no Tmotesky. 

 

Figura 2. Overflow TmoteSky: Manipulação de Arquivo e Comunicação. 
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Com isso, o TmoteSky não poderia ser utilizado para o andamento da pesquisa ou 

uma nova camada de comunicação teria de ser desenvolvida. 

Para o primeiro problema foram testados 3 tipos de solução. A primeira foi a 

tentativa de substituir o CoAP dentro da camada de comunicação por outra macro. A 

segunda foi a diminuição do código do CoAP sem perder as características mínimas 

necessárias de comunicação para manter a disposição da Arquitetura Jemadarius. A 

terceira solução foi a troca de dispositivo do TmoteSky para outro dispositivo similar, 

mas que possuísse maior capacidade de RAM e de ROM. 

A primeira solução foi trocar a macro do CoAP-13 pela macro do Deluge, outra 

macro que permitia a transmissão de arquivos e que já havia sido testada no processo de 

Autoconfiguração do Contiki para distribuição e execução de códigos executáveis, 

embora a comunicação funcionasse entre os motes a arquitetura inicial proposta teria 

que mudar devido à impossibilidade de comunicação entre o Deluge e um servidor 

WEB utilizando HTTP.  

Além disso, o Deluge não permitia o armazenamento de códigos dentro do mote, 

sendo, para isso, necessária a adição da camada de manipulação de arquivos. No 

entanto, mesmo sendo realizada tal ação, ocorreria o mesmo problema do CoAP, ou 

seja, um overflow de mais de 1000 bytes de ROM.  

Por último, mesmo usando somente o Deluge apenas com a camada de 

AutoExecução também ocorria problemas na tabela de símbolos e caso se criasse uma 

tabela de símbolos completa o problema do overflow também voltaria a acontecer. 

Na tentativa de executar a segunda solução, ou seja, a diminuição do código do 

CoAP, foi diminuído o código até que fosse realizada somente a transmissão de textos 

simples, alterando unicamente alguns cabeçalhos e separando a engine do CoAP-13 na 

parte cliente e na parte servidor. Uma vez que as duas partes se encontram dentro de 

uma única engine, sendo que algumas partes de códigos nunca eram usadas dentro da 

arquitetura de autoconfiguração proposta. 

Embora a refatoração feita na tentativa de compilar o CoAP no Tmotesky tenha 

diminuído o código a ponto de permitir que a Camada de Comunicação  e a Camada de 

Manipulação de Arquivos fossem compiladas juntas, não foi possível compilar as 3 

camadas simultaneamente e inserir no dispositivo, ocorrendo overflow de mais de 1000 

bytes. 



78 

 

A terceira solução foi a escolha de um novo mote para executar o código completo 

que possibilitasse a arquitetura Jemadarius. Como a pesquisa estava sendo feita usando 

o Cooja Simulator a análise de qual mote utilizar começou em cima dos dispositivos 

disponíveis neste simulador. Ver tabela 5.2. 

Os principais motes que foram testados podem ser encontrados na tabela 5.2. 

Tabela 1. Lista de motes do Simulador Cooja26. 

MOTES QUANT. RAM QUANT. ROM 

MicaZ 4KB 128KB 

Wismote 16KB 128KB 

Zolertia Z1 8KB 92KB 

TmoteSky 10KB 48KB 

 

Observando as características dos dispositivos foi possível observar que o MicaZ, 

embora possuísse memória ROM mais que satisfatória, não continha espaço de 

memória RAM suficiente para a execução do código. 

O dispositivo Wismote foi o mais cotado para a inserção do código cliente, pois 

além de possuir 16KB de RAM possuía 128KB de ROM. No entanto, esse mote não 

possuía o drive do Contiki para o controle da memória flash que tornasse possível a 

manipulação de arquivos, ou seja, ele não aceitava algumas diretivas da macro 

CFS_COFFEE, como pode ser visto na figura 5.15. 

 

Figura 3. Erro compilação WISMOTE. 

 

                                                 
26

 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_sensor_nodes 
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Deste modo, foi escolhido o mote Z1 para a realização dos testes para a 

compilação do código. Inicialmente, quando compilado esse mote também retornou 

problemas de overflow de RAM, porém os valores de overflow de RAM eram baixos, 

um pouco mais de 300 bytes. Logo, foram analisadas formas de reduzir a quantidade de 

recursos de rede que influenciavam diretamente na memória RAM e que estavam 

disponíveis para o dispositivo.  

As principais configurações existentes para recursos de rede do CoAP dentro do 

Contiki ficam dentro do arquivo project-conf.h. Através dele é possível informar o 

tamanho das mensagens, quantidade de fila de frames 802.15.4 e quantidade de vizinhos 

que podem ser conectados a um dispositivo. No próprio arquivo é informado quais são 

os recursos que mais ocupam a memória RAM e o que pode ser feito para baixar o seu 

uso. Com isso foi diminuído o tamanho das mensagens REST rest_max_chunk_size 

para 64 bytes, o número de fila de frames queuebuf_conf_num para 1 e o número de 

vizinhos nbr_table_conf_max_neighbors para 1, além disso foi necessário diminuir o 

tamanho da mensagem da micro pilha uip_conf_buffer_zise para 128. 

Através dessas modificações foi possível compilar corretamente o código no 

dispositivo Z1, porém quando o primeiro arquivo foi enviado a comunicação aparentava 

não estar funcionando.  

O segundo problema encontrado foi no momento de realizar a comunicação, pois 

foi necessário utilizar um proxy para realizar a comunicação entre o cliente e o servidor 

que estavam utilizando a arquitetura Jemadarius. Depois de configurado, o proxy, foi 

percebido que o retorno das mensagens enviadas do proxy para o cliente não ocorria. 

Assim, foi detectado que a engine do coap-13 que estava executando no lado cliente não 

estava operando com separate response. 

Para solucionar o problema foi necessário adaptar o controle de transação do 

Erbium, essa mudança se deu através da criação do armazenamento de todas as 

transações na memória com o uso de uma lista de transações que passaram a ser 

mapeadas por mid, que é a variável responsável pela identificação da transação. 

Assim, quando o proxy envia uma mensagem referente a uma solicitação do 

cliente, o mesmo verifica o mid dessa mensagem e retorna o ACK informando que a 

mensagem chegou corretamente.  

Embora o código existente no Erbium seja muito parecido com o construído, o 

novo código não apaga as transações depois de enviar uma resposta para o servidor, 
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algo que acontecia no código anterior e como o proxy não enviava diretamente o 

conteúdo para o cliente e ficava aguardando um ACK, existia a falha na comunicação, 

pois se o proxy não recebesse uma confirmação, não enviaria o conteúdo e se o cliente 

só enviasse a confirmação e apagasse a transação, quando o conteúdo chegasse, o 

cliente não teria mais a transação e o pacote seria rejeitado. Um pseudocódigo da 

solução pode ser encontrado na figura 5.16. 

 

Figura 4. Retorno ACK de transações pendentes. 

O terceiro problema detectado foi o tamanho das mensagens que precisavam ser 

enviadas ao cliente. Inicialmente foi tentado enviar todo o arquivo de tamanho 1024 

bytes que continha um programa de hello-world para ser executado. Contudo, foi 

verificado que a configuração da micro pilha uIP para dispositivos de pequeno porte não 

suportava o tráfego de dados tão volumoso, pois sempre que se tentava enviar esse tipo 

de dado nenhum dispositivo dava sinal de comunicação algum, em contrapartida, se 

fosse enviado dados menores que 128 bytes, a comunicação ocorria normalmente. 

Nesse problema foi observado que o tamanho máximo da micro pilha tinha sido 

ultrapassado. Com isso, foi necessário quebrar o arquivo em tamanhos de 64 bytes 

devido à redução do uip_conf_buffer_size e do rest_max_chunk_size para a economia 

de memória RAM. Entretanto, parte do código de recebimento do arquivo teve que se 

adaptar a esse problema, pois agora o arquivo passou a chegar por partes e como não 

havia espaço em memória RAM para receber todo o arquivo as partes recebidas foram 

gravadas direto em um arquivo na memória ROM. Um pseudocódigo pode ser visto na 

figura 5.17. 
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Figura 5. Pseudocódigo recebimento dados. 

 

O quarto problema encontrado foi a execução dos códigos enviados aos 

dispositivos, mesmo tendo recebido o código corretamente quando a função 

elf_load(arquivo) era chamada ocorria o erro de 2 da tabela 4.3, onde informa que a 

tabela de símbolos não foi encontrada. 

Diante disso, foi constatado que nem sempre o programa nativo no cliente era 

gerado com a tabela de símbolos necessária e que era preciso forçar sempre a 

construção da tabela de símbolos através da sequência de comandos: make 

progamanativo.z1, make programanatico.z1 CORE=programanativo.z1 e make 

programanativo.upload CORE=programanatico.z1.  

Todavia, ao gerar uma tabela de símbolos completa usando o CoAP e as outras 

macros necessárias ocorreu novamente overflow da memória ROM de mais de 1000 

bytes. Como não restavam mais motes dentro do simulador Cooja, a solução para 

validar a arquitetura foi criar uma tabela de símbolos mínima para que o programa 

enviado fosse executado corretamente. Não é o tamanho da tabela de símbolos somente 

que gera o overflow, mas as alocações de recursos de memória que ocupam espaço, as 

quais acontecem devido à declaração de símbolos que existem dentro da tabela de 

símbolos. 

O quinto problema é uma consequência da solução do quarto, pois na tentativa de 

execução do código acontecia o erro 5 da tabela 4.3. Isso significava que estava faltando 

um símbolo específico para a execução correta do programa. 

Logo, o quinto problema foi contornado através da inserção manual dos símbolos 

que são necessários à execução do código. 
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Anexo I 

 

/* 

 

 Arduino --> ThingSpeak Channel via Ethernet 

  

 The ThingSpeak Client sketch is designed for the Arduino and 

Ethernet. 

 This sketch updates a channel feed with an analog input 

reading via the 

 ThingSpeak API 

(http://community.thingspeak.com/documentation/) 

 using HTTP POST. The Arduino uses DHCP and DNS for a simpler 

network setup. 

 The sketch also includes a Watchdog / Reset function to make 

sure the 

 Arduino stays connected and/or regains connectivity after a 

network outage. 

 Use the Serial Monitor on the Arduino IDE to see verbose 

network feedback 

 and ThingSpeak connectivity status. 

  

 Getting Started with ThingSpeak: 

  

   * Sign Up for New User Account - 

https://www.thingspeak.com/users/new 

   * Register your Arduino by selecting Devices, Add New Device 

   * Once the Arduino is registered, click Generate Unique MAC 

Address 

   * Enter the new MAC Address in this sketch under "Local 

Network Settings" 

   * Create a new Channel by selecting Channels and then Create 

New Channel 

   * Enter the Write API Key in this sketch under "ThingSpeak 

Settings" 

  

 Arduino Requirements: 

  

   * Arduino with Ethernet Shield or Arduino Ethernet 

   * Arduino 1.0 IDE 

    

  Network Requirements: 

 

   * Ethernet port on Router     

   * DHCP enabled on Router 

   * Unique MAC Address for Arduino 

  

 Created: October 17, 2011 by Hans Scharler 

(http://www.iamshadowlord.com) 

  

 Additional Credits: 

 Example sketches from Arduino team, Ethernet by Adrian McEwen 
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*/ 

 

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

 

// Local Network Settings 

byte mac[] = { 0xD4, 0x28, 0xB2, 0xFF, 0xA0, 0xA1 }; // Must be 

unique on local network 

 

// ThingSpeak Settings 

char thingSpeakAddress[] = "api.thingspeak.com"; 

String writeAPIKey = "XXXMX2WYYR0EV68M"; 

const int updateThingSpeakInterval = 16 * 1000;      // Time 

interval in milliseconds to update ThingSpeak (number of 

seconds * 1000 = interval) 

 

// Variable Setup 

long lastConnectionTime = 0;  

boolean lastConnected = false; 

int failedCounter = 0; 

 

// Initialize Arduino Ethernet Client 

EthernetClient client; 

 

void setup() 

{ 

  // Start Serial for debugging on the Serial Monitor 

  Serial.begin(9600); 

   

  // Start Ethernet on Arduino 

  startEthernet(); 

} 

 

void loop() 

{ 

  // Read value from Analog Input Pin 0 

  String analogPin0 = String(analogRead(A0), DEC); 

   

  // Print Update Response to Serial Monitor 

  if (client.available()) 

  { 

    char c = client.read(); 

    Serial.print(c); 

  } 

 

  // Disconnect from ThingSpeak 

  if (!client.connected() && lastConnected) 

  { 

    Serial.println("...disconnected"); 

    Serial.println(); 

     

    client.stop(); 

  } 

   

  // Update ThingSpeak 
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  if(!client.connected() && (millis() - lastConnectionTime > 

updateThingSpeakInterval)) 

  { 

    updateThingSpeak("field1="+analogPin0); 

  } 

   

  // Check if Arduino Ethernet needs to be restarted 

  if (failedCounter > 3 ) {startEthernet();} 

   

  lastConnected = client.connected(); 

} 

 

void updateThingSpeak(String tsData) 

{ 

  if (client.connect(thingSpeakAddress, 80)) 

  {          

    client.print("POST /update HTTP/1.1\n"); 

    client.print("Host: api.thingspeak.com\n"); 

    client.print("Connection: close\n"); 

    client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+writeAPIKey+"\n"); 

    client.print("Content-Type: application/x-www-form-

urlencoded\n"); 

    client.print("Content-Length: "); 

    client.print(tsData.length()); 

    client.print("\n\n"); 

 

    client.print(tsData); 

     

    lastConnectionTime = millis(); 

     

    if (client.connected()) 

    { 

      Serial.println("Connecting to ThingSpeak..."); 

      Serial.println(); 

       

      failedCounter = 0; 

    } 

    else 

    { 

      failedCounter++; 

   

      Serial.println("Connection to ThingSpeak failed 

("+String(failedCounter, DEC)+")");    

      Serial.println(); 

    } 

     

  } 

  else 

  { 

    failedCounter++; 

     

    Serial.println("Connection to ThingSpeak Failed 

("+String(failedCounter, DEC)+")");    

    Serial.println(); 
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    lastConnectionTime = millis();  

  } 

} 

 

void startEthernet() 

{ 

   

  client.stop(); 

 

  Serial.println("Connecting Arduino to network..."); 

  Serial.println();   

 

  delay(1000); 

   

  // Connect to network amd obtain an IP address using DHCP 

  if (Ethernet.begin(mac) == 0) 

  { 

    Serial.println("DHCP Failed, reset Arduino to try again"); 

    Serial.println(); 

  } 

  else 

  { 

    Serial.println("Arduino connected to network using DHCP"); 

    Serial.println(); 

  } 

   

  delay(1000); 

} 

 

 


