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embarcados cŕıticos, sendo que o objetivo do mesmo é o de reunir pesquisadores
e profissionais da indústria e da academia e proporcionar-lhes uma oportunidade
para se informar sobre os últimos desenvolvimentos, implantações, tendências tec-
nológicas e resultados de pesquisa, bem como iniciativas relacionadas com sistemas
embarcados e suas aplicações em uma variedade de ambientes industriais.

Adriano Mauro Cansian - IBILCE - UNESP São José do Rio Preto
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XDense: A Dense Grid Sensor Network for Distributed
Feature Extraction

João Loureiro, Raghuraman Rangarajan, Eduardo Tovar

CISTER/INESC-TEC, ISEP, Polytechnic Institute of Porto, Porto, Portugal

{joflo,raghu,emt}@isep.ipp.pt

Abstract. We propose XDense, a wired mesh grid sensor network architecture
tailored for scenarios that benefit from thousands of sensors per square meter.
XDense has a scalable network topology and protocol, customizable to applica-
tion specifics, that enables complex feature extraction in realtime from the ob-
served phenomena by exploiting the communication and distributed processing
capabilities of such network topologies. We detail XDense’s node and network
architecture, protocols, and principles of operation. To demonstrate XDense’s
potentials, we evaluate it’s response time, data traffic metrics and accuracy in
the context of detecting fluid dynamic features.

1. Introduction
The advent of MEMS has enabled new applications to be developed that rely on dense
deployments of sensors. In some applications, it has enabled deployments with very high
spatial and temporal requirements. That is, resolutions as small as few micrometers of
sensor inter space and sampling rates up to kHz. Application examples range from fluid
mechanics for flow control in aircrafts [Kasagi et al. 2009], to artificial skins for robotics
[Takei et al. 2010] and biomedical devices [Ohta et al. 2009]. For such dense deploy-
ments, which may be of thousands of nodes in a few square meters area, sensor network
technology faces scalability issues in some key aspects as such as cost, communication
time, processing time, power, and reliability. For example, collecting data from the entire
network can lead to a data explosion. Processing all this data for feature extraction be-
comes costly not only in terms of communication, but also computationally. Extraction
may also be difficult to achieve in real time, hence prohibiting its use in real time critical
applications like closed-loop actuation which leads to tight requirements.

We present XDense as a mesh grid sensor network architecture, tailored to address
the challenges of extremely dense sensor deployments. It enables efficient extraction
of complex features of the observed phenomena without the need of collecting the data
from each individual node centrally. Instead, it allows the user to program node’s feature
detection and extraction algorithms with respect to the application’s objectives. The data
is processed in the network in a distributed fashion, and only meaningful data is delivered
to the sink, thus reducing transmissions towards it, minimizing congestions, and leading
to faster response times.

XDense moves away from traditional contention prone wireless and wired sensor
network that uses shared medium to communicate. It resembles more closely Network-
on-Chip (NoC) architectures. This is especially true regarding aspects like network topol-
ogy (mesh grid based on regular structures), routing schemes, timing properties, and
on the distributed processing opportunities associated [Kumar et al. 2002]. On the other
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hand, we believe that the key differentiating features of our architecture are: (a) the net-
work is not on a single chip, but built on a larger surface that is physically attached,
specific to each application scenario (b) the node count is much greater than that of NoC
applications, and (c) the network does not deal with shared memory due to a larger cov-
erage area (which imposes different restrictions and opportunities).

Roadmap We first conceptualized XDense with some preliminary simulation re-
sults in [Loureiro et al. 2013], and demonstrated its implementability in hard-
ware [Loureiro et al. 2015]. In this paper, we first present in Section 2 some relevant
related work, next we expand on that proof-of-concept by first reviewing the basics of the
application requirements (Section 3), and then (Section 4) describing the architecture and
protocol specifics of the proposed system. We then provide, in Section 5, evaluation re-
sults to validate our system by comparing our work with traditional approaches for feature
detection. Finally in Section 6 presents the conclusions.

2. Related work
Our work has similarities to boundary estimation and tracking techniques using collab-
orative sensors found in literature, and a good review of such techniques can be found
in [Srinivasan et al. 2012]. Many of such techniques often construct an hierarchical struc-
ture, and apply data aggregation functions as the data travels up the hierarchy. Other
works (e.g. [Li and Liu 2010]), employ techniques that, similarly to us, rely on local com-
munication between neighbours to detect contours, however were projected for shared
medium link layers, and opportunities are limited due to concurrency issues.

Wireless sensor networks (WSN) are suitable for large scale deployments, and
effort have gone towards minimizing communication by distributively processing data.
For example, in [Luo et al. 2009], the authors explore distributed data compression. Al-
though wireless sensor nodes exceed in complexity, power constraints, size, latency and
overhead, and therefore does not meet the application temporal requirements.

Closer to our architecture, a multi modal sensor network was proposed
in [Lifton et al. 2002]. The authors present a sensor network with an embedded processor
dedicated to each sensor node. Node communicate using an infrared transceiver, with its
surrounding neighbors, using a single full-duplex serial. The authors presents a scalable
sensor network deployment and propose solutions for data management, localization, data
aggregation and routing. But, due to link contentions and collisions, in other words, cost
of communication, their research leans more towards WSNs, which are not suitable for the
applications we are focused on. The concept was extended, and an alternative topologies
were presented in [Paradiso et al. 2004]. Although the network is a wired grid, master-
slave communication is utilized, decreasing distributed processing opportunities due to
shared links. The number of slaves is also limited, which is not scalable.

3. Dense sensor networks in fluid dynamics
An important objective in fluid dynamics is to characterize airflows and determine its
laminar and turbulent characteristics. For example, in an aircraft, a high speed airflow
over a wing can present both laminar and turbulent characteristics at the same time at
different points of it. Turbulence can be highly undesirable on aircrafts since it increases
drag and noise, and consequently fuel expended [Blake 2012].

22



Figure 1. Example scenario: Air flow over a wing exhibiting separation phenom-
ena by switching from laminar to turbulent.

Figure 1 shows an airflow phenomena over a wing surface and illustrates the tran-
sition from laminar to turbulent flow. This transition separates laminar flow (which has a
more homogeneous speed profile distribution) from turbulent flows (which is composed of
coherent structures, such as vortices of chaotic evolution) [Robinson 1991]. An increase
in the turbulent region consequently increases drag on the surface of the wing.

There are various techniques available, and being developed, that allow to study
a flows’ properties by extracting profile data such as speed and temperature distribu-
tion [LaRue 1974]. For such profiles, large deployments of sensors may require sen-
sors’ inter-space to be smaller than that of the spatial granularity of the observed phe-
nomena (for example, of 100 µm or less) and have high sampling rates (in excess of
10 kHz) [Buder et al. 2008]. Kasagi and others [Kasagi et al. 2009] surveyed micro flow
sensors that attempt to meet such requirements. However, despite the effort gone to-
wards sensor development, to the best of our knowledge, no interconnection solutions
are found in the literature. Validations are usually done by individually connecting
each sensor to channels of an analogue-to-digital converter (ADC) [Buder et al. 2008,
Bruinink et al. 2009]. However, due to the dynamic and complex nature of the data in
the above discussed approaches, data-processing is usually done offline and is limited to
laboratory controlled conditions. This makes their use in real applications difficult.

Based on the above discussion, we state the following requirements of such a
system, as being of interest to us, in sensing such phenomena in real time: (a) Efficient
data extraction: The network infrastructure should allow efficient extraction of complex
information about the phenomena. This should be done without the need of centralized
data collection or processing. (b) Real time behaviour: Along with efficiency, the network
infrastructure should also be able to respond in a timely manner such that actions can be
taken based on the extracted data.

4. Proposed Architecture
The selection of a good topology is a job of fitting network requirements to available tech-
nology. A trade-off between cost and performance should always be considered when
specifying many aspects, including connection density and length, and the number of
GPIOs utilized for communication and signaling. Considering the requisites from Sec-
tion 3, with the considerations above, we present our architecture in more detail in the
following subsections.

4.1. Architecture
Network The architecture consists of a 2D mesh network of sensor nodes and sinks,
with point-to-point connections with up to four neighboring nodes, physically located in
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Figure 2. (a) A 5×5 network with a sink in the center; (b) The node’s pinout; (c)
Node’s model architecture: a software layer, which is the application, and the
hardware layer, which includes the switch (Sw), the net-device (NE) and the sen-
sor (S); (d) The net-device architecture, with two queues with different priorities
in the output channel (Tx), and the input channel on the right (Rx)

four directions (north, south, east, west). Figure 2(a) shows an example scenario of a 5×5
network (24 nodes and one sink) with the sink located in the center. Figure 2(b) shows
the node’s layout. Figures 2(c) and 2(d) shows in detail the internal architecture of the
sensor node. Any set of nodes is a potential communication link from any node to the
sink, enabling fault tolerant protocols. Multiple sinks are supported, and any node can
be configured to be a sink while deploying and setting up and the network. Each node
requires at least one sink in its address space to operate, but multiple sinks can be deployed
to increase number addressable nodes (and network size), or to increase redundancy on
data collection.

Node: Figure 2(b) shows the main functional blocks of a sensor node (SN). Each node
can be seen as a system on chip (SoC), with dedicated hardware peripherals and a CPU.
The Switch (Sw) and the Net-Devices (NE) are responsible for communication on the
network. The Sensor (S) element is the interface with the physical world, and they are the
sources of data. These peripherals are interconnected by the software layer, or application
layer, which handles the communication protocol and the application specific algorithms.

The network is homogeneous, apart from the sinks, whose sensor interface gives
place to an external connection to another communication link. This extra link can be,
for example, to a wireless connection to a supervisory system, or even more, to a local
actuator for closed loop distributed actuation. Detailed information of each peripheral is
provided in the sequence.

Net-device: At the bottom layer in the node’s architecture (Figure 2(c)), Net-Devices
(NE) are the node’s hardware peripherals responsible for connecting two distinct nodes
through the channel interface. Each node contains four NEs that connects them to their
four immediate neighbors in the grid. It consists of a full-duplex serial port, with two
output queues with different priorities, with fixed sizes. It’s design is in Figure 2(d).
Different queues are used for different protocols to minimize interference of one over the
other. No input queues are used, since packets are processed immediately after being
received.

Switch: The switch (Sw) is the interface between NE and the application layer. It con-
nects n NEs to the application and allows individual or parallel access to any NE. The
switch works on the basis of analysing the packet headers, and is able to not only send
packets from application to NE, but also it is able to store and forward packets among NEs
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Figure 3. Operational states of the network

without interference of application layer. This should be implemented in hardware, and
allows for connection establishment and message forwarding, for better response times.
The packets have fixed size for the ease of in-hardware processing.

Sensor: Another of the node’s peripheral are the sensors, connected to the Microcon-
troller (µC) through an analogue-to-digital interface. It is the network data input located
at each node in the network. Each node can contain one or more sensors of any nature,
according to the phenomena to be observed.

Microcontroller: This where the user’s applications run. The micro controller also
executes the communication, routing and the operational protocols discussed in the next
section. In general, the application layer is responsible for reading from the sensor and
deciding what to do with that information, and when, how and to whom to transmit its
data through the net-devices. Another basic functionality is to enable the user to program
all nodes in the network through a sink by broadcasting the new applications to this layer.

4.2. Protocol

Our protocol is designed using mainly three operational states. Initially, nodes wait until
they receive a network discovery packet by the sink. After that, (i) each node collects
and distributes sensor’s data within its neighborhood, (ii) processes the collected data,
and depending on computed results and event detection algorithm policies, (iii) send its
results to the closest known sink, in order to announce its findings. These operational
states are named: Network discovery, local data-sharing, and remote data-announcement
respectively, and from now on referred simply as ND, DS and DA. Figure 3 is a diagram
of the principles of operation.

Network discovery: Network discovery (ND) is executed once at initialization of the
network by the sinks, which sends an ND packet carrying the system’s settings about
sink location (or packet origin), baudrate, sampling rate, and the algorithms used for data
processing. Nodes will wait for at least until they get an announcement from at least one
sink, which is then added to the know sinks list.

Local data-sharing: After receiving the announcement packet from the sink, the nodes
continuously sense the environment for phenomena of interest. They communicate these
sensed values with their neighborhood, of size defined by parameter nhops. The neighbor-
hood is a system defined parameter which plays an important role in the system operation.
That is, all nodes initially send their values in all four directions, which is then stored and
forwarded by the immediate neighboring nodes up to the nhops neighbor.

The value of nhops is selected according to the expected characteristics of the phe-
nomena to observe, in such a way that, each node will send and receive data from up
to N nodes around it. The greater the value of nhops, the larger is the neighborhood N .
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(a) Original image (b) Binarization and con-
tour tracing

(c) Contour smoothing

Figure 4. Process steps for boundary computation described in
[Westerweel et al. 2009].

This allows more detailed detections to be made but at the cost of increased overhead and
latency. Using nhops, the neighborhood size N is computed as:

N = 4×∑nhops

i=1 i = 2× nhops × (nhops + 1)

If the node computes data of interest, it immediately switches to the remote data-
announcement (DA) state and communicates to the sink its detection. Packets exchanged
at the DS phase are queued in the lower priority queue P0.

Remote data-announcement: On switching to the DS state, a node forwards the packet
with information detected towards the closest sink. In turn, the sink receives data from
different origins, allowing it to reconstruct the observed phenomena with increasing ac-
curacy and coverage (after each DS reception). Packets exchanged during this state are
queued in the higher priority queue (p1).

5. Evaluation
In [Westerweel et al. 2009] the authors use a camera setup to indirectly measure the speed
distribution of an air-jet flow on free air by applying tracers on the flow. They apply im-
age processing techniques to detect such bounding interfaces on captured images. These
processing techniques are applied sequentially on an image as follows: First, the image
is binarized using a fixed threshold, then all the contours are traced, and finally, only the
contour with the greatest area is chosen, with its indentations removed. This process is
shown in Figures 4 (a) to (c).

This image processing approach for feature detection is commonly used, and con-
sidering that our feature detection goals are the same, we use this approach as a reference
to compare our results. We do that as follows: first, we use the same flow image from
[Westerweel et al. 2009] as an input to our XDense simulation (this is, the data is super-
imposed in the simulation of our sensor network grid, and is sampled by each node’s
sensor). We detect the separation layer, or envelope, which is then compared with the
envelope previously computed by processing the same snapshot, and applying the pro-
cessing steps from [Westerweel et al. 2009].

We utilize an adaptation of the Sobel operator for edge detec-
tion [Vincent and Folorunso 2009], widely used the image processing domain. Using this
algorithm, nodes performs a 2-D spatial gradient measurement on it’s neighboring data,
and so emphasizes regions of high spatial frequency that correspond to edges.
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(a) Original data (b) Envelope detection (c) Contour smoothing

Figure 5. Processing steps of our network. (a) Is the phenomena as seem by our
network, after downsampling the full resolution image to 101 × 101 pixels. (b) is
the envelope detection by the SN with nhops = 3, and (c) is the contour smoothing
post processing done by the sink in black, compared to 4(c) in gray.

To perform the evaluation, we implemented our network using the Network Sim-
ulator 3 (NS-3) that implements all the abstraction of our architecture, for a matrix of
sensor nodes with arbitrary parameters. The density of the deployment is chosen accord-
ing to scales of the phenomena (turbulent structures) that we want to observe. The size of
the network is chosen accordingly to the area to be observed. In this case, our region of
interest is covered by a network with size 101×101−1 = 10200 SN, and one sink on the
center. Our communication protocol uses fixed packet sizes of 7 bytes, and baudrate of
10 Mbps. We vary the neighborhood size of nhops from 1 to 7. Figure 5 shows the results
of our simulation, depicting the original snapshot(Figure 5(a)), the events sensed by our
setup (Figure 5(b)), and the resulting bounding interface (Figure 5(c)) superimposed with
the original output from Figure 4(c). Comparing the two results gives us a measure of the
accuracy of our computation.

Using this process, we evaluate the behavior of our system under varying neigh-
borhood size (nhops). We are interested in observing: (i) the accuracy of our bounding
interface detection; (ii) the total number of transmissions and (iii) the total time needed
to acquire this bounding interface. We then compare it to centralized data acquisition
approach.

The CDF in Figure 6 gives a measure of the effect of dimensioning different sys-
tem parameters (density, neighborhood size). Figure 6 shows that for 2 < nhops < 4, more
that 80% of the snapshot has an error under 3%. Moreover, increasing neighborhood size
does not necessarily implies in greater accuracy, but in smaller number of detections. The
other way around, the minimum neighborhood size (nhops = 1) presents noisy detections,
and an intermediate values of nhops might provide the best trade-off.

Figure 7(a) shows the trade-off between the maximum end-to-end delay in terms
of transmission time slots (TTS), and mean square error (MSE) of the envelope found.
This gives an idea of how responsiveness varies for the different values of nhops, and the
impact on the accuracy. With nhops = 3 MSE is minimum, with a minimum cost in
time, when compared to nhops = 2 which presents the best response time, but with higher
MSE. Figure 7(b) presents the number of transmissions, therefore providing a picture of
the actual load on the network. It shows that, with increase in neighborhood size, the
number of global transmissions (DA) goes down (although the local transmissions (DS)
increases accordingly). This in turn affects the total transmissions time (as can be seen
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Figure 6. Cumulative density function for different values of nhops, of the error
between the reference envelope, and the detected envelope.

back in Figure 7(a)).

In another simulation, considering that centralized data acquisition and processing
is utilized (nhops = 0), we obtained the time required for all the nodes to send their data
to the sink, which can be computed as (101 × 101 − 1)/4 ∗ tpck = 2550 TTS. Which
correspond the number of nodes in each quadrant, times the packet duration. The same
results would be achieved if any kind of shared medium with ideal TDMA was utilized to
interconnect one quarter of the nodes located at one quadrant.

Maximum end-to-end delay dropped in the order of magnitude of 10, when dis-
tributed data processing is utilized for complex data extraction, compared to simple cen-
tralized raw data extraction.

6. Conclusion

Dense sensor networks, like our proposed XDense, are going to be increasingly used
in application scenarios which require realtime data. Combined with novel feature de-
tection techniques systems can then recreate the phenomena, present in the application
scenarios, and use this information for actuations. We evaluated the XDense architecture
and protocols work with performance metrics on accuracy, timeliness and network usage
and showed the tradeoffs that have to be made among the parameters (such as, larger
neighborhood leads to increased accuracy but also increased traffic). It is important to
understand the underlying issues that affect the performance of XDense. One issue is that
of dimensioning XDense based on the requirements imposed by the application scenario.
We showed that dimensioning issues such as node density and neighborhood size affect
the performance of the system and depend closely on the application scenario.

Another issue are the feature detection techniques which strongly affects the per-
formance. We used one base technique for evaluation and we intend to investigate fur-
ther techniques for comparative analysis. It is important to note that the simplicity of
the algorithms utilized, allow for practical construction of such networks using currently
technology, as demonstrated earlier in [Loureiro et al. 2015]. For example, with COTS
microcontrollers 1 ,or a SoC solution could be developed for it, to be low cost.

1Atmel ATSAM4N8A [Atmel ] is a low powered Cortex-M4-based microcontroller, that runs at up to
100MHz and features 512KB of Flash and 64KB of SRAM. Peripherals include five USARTs, for fast serial
communication, as well as an 8-channel 12-bit ADC, More than 8 DMA channels allows fast receiving and
transmitting at each port.
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Figure 7. (a) Trade-off between mean square error (MSE) and maximum end-
to-end delay (TTS) for different values of nhops, and (b) is the total number of
transmissions for the different protocols, for the same values of nhops
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1Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC)
Universidade de São Paulo (USP)

São Carlos – SP – Brasil

querino@usp.br, juliofrf@gmail.com, ays@icmc.usp.br, kalinka@icmc.usp.br

Abstract. The Kalman filter consists of an algorithm used for the precise esti-
mation of data obtained by sensores, as well as the fusion of these data. Used
since decades in projects of several areas, one of the first fields where the filter
started being used is the aerospace industry, specifically in the Apollo program
for lunar exploration. As a way to show and analyze the practical application of
the Kalman filter in real situations, this paper shows its usage in the definition
of the horizontal attitude of the flight of an aircraft inside the X-Plane simulator,
through the use of its plugin system and the smoothing of data gathered from the
simulated gyroscope. Additionally, a mobile application was developed to show
the usage of Kalman filter for estimation of GPS positioning under uncertainty
conditions - in this case, inside a building. Results showing the data obtained
by the use of the filter are then shown, together with a comparison of the values
before and after the application of the filter.

Resumo. O filtro de Kalman consiste em um algoritmo utilizado para a cor-
reta estimativa de dados obtidos de sensores, bem como a fusão de um conjunto
destes dados. Usado há décadas em projetos das mais diversas áreas, um dos
primeiros setores onde o filtro foi aplicado foi na indústria aeroespacial, es-
pecificamente no projeto Apollo de exploração da lua. Como uma forma de
demonstrar e analisar a aplicação prática do filtro de Kalman em situações
reais, este artigo demonstra a utilização do mesmo na definição da atitude ho-
rizontal do voo de uma aeronave dentro do simulador X-Plane, por meio do seu
sistema de plugins e suavização de dados provenientes do giroscópio simulado.
Adicionalmente, um aplicativo móvel foi desenvolvido para mostrar o uso do
filtro de Kalman para estimar posicionamento GPS em condições de incerteza
- neste caso, dentro de um prédio. Resultados contendo os dados obtidos pela
aplicação do filtro são por fim apresentados, junto de uma comparação dos
valores antes e após a aplicação do filtro.

∗Os autores agradecem o apoio concedido pela FAPESP por meio dos processos 2014/12134-4 e
2013/18562-5.
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1. Introdução
Idealizado pelo engenheiro e matemático húngaro Rudolf Emil Kálmán em 1960
[Kalman 1960], o algoritmo que acabou ficando conhecido pelo nome de seu autor - o
filtro de Kalman - passou a ser usado extensivamente em diversas áreas onde é necessário
realizar um processo de estimação correta de valores obtidos por meio de vários tipos de
sensores, assim como realizar, caso necessária, a fusão de dois ou mais dados provenien-
tes destes sensores.

O programa Apollo, desenvolvido pelo governo dos Estados Unidos nos anos 60
com o intuito de levar o homem à lua, é um exemplo de uso prático do filtro, que aca-
bou se tornando presente em várias outras aplicações na indústria aeroespacial, como,
por exemplo, no estabelecimento da atitude horizontal de uma aeronave durante seu voo
[Kim 2010].

Este artigo apresentará a implementação do filtro de Kalman em duas situações
distintas.

A primeira mostra o uso do filtro em um aplicativo móvel para smartphones equi-
pados com o sistema operacional iOS para estimativa de sua localização em coordenadas
obtidas por GPS, mas dentro de uma condição que dificulta a precisão dos dados obtidos
diretamente dos sensores.

Já o segundo exemplo se refere à estimativa da atitude de uma aeronave, assim
como apresentado em [Kim 2010], dentro de um voo simulado por meio do uso do soft-
ware X-Plane. O X-Plane, dada sua fidelidade em simular aeronaves e sua condição du-
rante voo, tem sido intensamente usado pela comunidade cientı́fica para experimentações
[Garcia and Barnes 2010].

Para poder realizar a implementação do filtro dentro do X-Plane, será utilizado
o sistema de plugins existente neste simulador. Um plugin do X-Plane é um módulo de
software escrito em linguagem C/C++ que possibilita a interação e controle de vários
aspectos da simulação.

A fim de apresentar em uma sequência lógica e coerente das etapas desenvolvidas
neste trabalho, este artigo está dividido da seguinte maneira: a implementação do filtro
de Kalman no dispositivo móvel e os resultados obtidos são o tema da seção 2; na seção
3 é detalhado o desenvolvimento do plugin aplicando o filtro de Kalman, assim como
o necessário uso de operações de álgebra linear, e os resultados alcançados; por fim, a
seção 4 traz as considerações finais para este trabalho, sendo seguida pelas referências
consultadas.

2. Implementação do Filtro em Dispositivo Móvel para Estimativa de
Localização

Fundamentalmente, o filtro de Kalman processa uma entrada zk obtendo uma saı́da esti-
mada x̂k. Porém, a obtenção destes dados estimados deve passar anteriormente por um
conjunto de cinco etapas, sendo que quatro delas se repetem enquanto o filtro estiver pro-
cessando os dados. Detalhes sobre estas etapas e os cálculos necessários foram obtidos
de [Kim 2010].

Para demonstrar a aplicação do filtro de Kalman em um sistema baseado em
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localização, foi desenvolvido um aplicativo móvel para smartphones do tipo iPhone.
Neste aplicativo, foi utilizado o framework CoreLocation, existente no iOS SDK, para
a obtenção das coordenadas de latitude e longitude do aparelho, assim como o framework
MapKit para exibição da localização em um mapa.

O desenvolvimento do aplicativo foi feito na ferramenta Xcode 6.1, usando a lin-
guagem de programação Objective-C - padrão para o desenvolvimento de aplicações na-
tivas para o sistema operacional iOS.

O filtro de Kalman foi implementado seguindo o código apresentado por
[Doust 2014]. O referido código, em linguagem Java, realiza a suavização de variações
nos dados recebidos pelo sensor GPS dos aparelhos, por meio do uso de uma versão sim-
plificada do filtro de Kalman. Seu uso é particularmente interessante em situações onde o
sinal do GPS é fraco e inconsistente, como dentro de um ambiente fechado.

O algoritmo para o código elaborado em Objective-C, seguindo o que foi definido
por [Doust 2014] está descrito em Algoritmo 1.

Algorithm 1 Filtro de Kalman para latitude e longitude obtidas por GPS

1: procedure KALMANGPS(latMedida, lonMedida, tempoAtual, acuracia, velocidade)
2: if acuracia < 1 then
3: acuracia← 1 . 1 é o valor mı́nimo para acurácia
4: if variancia < 0 then . Primeira iteração do filtro: inicialização dos dados
5: tempoAnterior← tempoAtual
6: latKalman← latMedida
7: lonKalman← lonMedida
8: variancia← acuracia2

9: else . Caso não seja a primeira iteração, aplica o filtro aos dados
10: tempoPassado← tempoAtual − tempoAnterior
11: if tempoPassado > 0 then
12: variancia← variancia+ tempoPassado ∗ velocidade2 ÷ 1000
13: tempoAnterior← tempoAtual

14: ganhoKalman← variancia÷ (variancia+ acuracia2)
15: latKalman← latKalman+ ganhoKalman× (latMedida− latKalman)
16: lonKalman← lonKalman+ganhoKalman×(lonMedida−lonKalman)
17: variancia← (1− ganhoKalman) ∗ variancia

A variância apresentada no algoritmo faz o papel da matriz P do filtro de Kalman.
Neste exemplo, como se trata de filtragem de valores únicos (latitude e/ou longitude), o
modelo simplificado possibilita o uso de variáveis escalares no lugar de matrizes.

Nas figuras 1 e 2 são mostrados os valores de posicionamento obtidos na execução
do aplicativo com o filtro por um perı́odo de 150 segundos, em dois momentos distintos
e com diferentes nı́veis de aproximação. Os pontos indicados pelos quadrados são rela-
tivos às medições de latitude e longitude obtidas diretamente do aparelho. Já os cı́rculos
pequenos indicam a posição corrigida pelo filtro de Kalman. A seta branca aponta para
a posição real do aparelho durante o perı́odo de amostragem. O cı́rculo maior indica a
posição obtida pelo aparelho no exato momento da captura da tela.
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Figura 1. Primeira captura de tela Figura 2. Segunda captura de tela

Pode-se observar pela figura 1 que as estimativas obtidas pelo filtro (cı́rculos pe-
quenos) mostram-se mais próximas da localização real (seta branca) do que aquelas ob-
tidas diretamente pelo sensor do aparelho (quadrados) anteriormente e no momento da
captura da tela (circulo maior), ambos sem filtragem.

A figura 2 mostra uma outra captura de tela, obtida segundos após a primeira
exibida na figura 1, na mesma posição do mapa mas com zoom mais afastado. É possı́vel
ver, próximo ao canto inferior esquerdo, três medições do aparelho (quadrados brancos),
com um grande nı́vel de imprecisão em relação à posição correta (novamente indicada
pela seta branca).

Uma amostra da variação nos valores de medição pode ser observada na tabela 1,
que apresenta um conjunto de dez valores medidos. É possı́vel constatar nestes valores a
variação dos dados obtidos com o filtro de acordo com a mudança dos valores de latitude
e longitude obtidos pelo GPS do aparelho.

A implementação do filtro de Kalman utilizada neste exemplo é referente a
atenuação de um ”ruı́do”(neste caso, a incerteza da localização proveniente do uso do
receptor GPS em um ambiente fechado). Na próxima seção, será mostrado o uso do filtro
para uma finalidade distinta: a estimativa dos ângulos de atitude de um avião em um voo
simulado, também objetivando suavização de variações.
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LatitudeSensor LongitudeSensor LatitudeKalman LongitudeKalman

-22.233646 -49.644469 -22.233646 -49.644469
-22.233438 -49.644512 -22.233515 -49.644496
-22.233623 -49.644520 -22.233557 -49.644505
-22.233720 -49.644537 -22.233641 -49.644522
-22.233711 -49.644529 -22.233642 -49.644522
-22.233634 -49.644443 -22.233642 -49.644521
-22.233553 -49.644352 -22.233641 -49.644519
-22.233517 -49.644323 -22.233640 -49.644517
-22.233486 -49.644303 -22.233638 -49.644514
-22.233460 -49.644286 -22.233636 -49.644512

Tabela 1. Dados de latitude e longitude obtidos pelo GPS do aparelho e estima-
dos pelo filtro de Kalman

3. Implementação do Filtro em Plugin do X-Plane para Estimativa de
Atitude

Uma outra aplicação do filtro de Kalman é para a obtenção de estimativas de valores com
base na análise de dados provenientes de diversos sensores. No capı́ulo 13 de [Kim 2010],
é apresentado o uso de filtro na definição da estimativa de um voo de um helicóptero.
Seguindo os conceitos de atitude de uma aeronave de asa fixa [Perkins and Hage 1949],
será agora demonstrada a implementação e resultados de uso do filtro de Kalman em um
voo simulado realizado no simulador X-Plane [Garcia and Barnes 2010].

O plugin foi desenvolvido em linguagem C/C++, usando o ambiente de desen-
volvimento integrado Xcode 6, para sistemas operacionais Mac OS X. Para integrar o
software ao simulador, foi utilizado o X-Plane SDK disponibilizado pela Laminar Rese-
arch [Laminar Research 2014].

O algoritmo para o filtro de Kalman apresentado na seção 4 foi totalmente im-
plementado em linguagem C, usando, para cálculos de álgebra linear, a biblioteca GNU
Scientific Library [GNU Project 2014]. Neste caso, ao contrário do exemplo de seção
anterior, o modelo do sistema teve de ser transportado para um conjunto de matrizes,
seguindo o que foi disposto em [Kim 2010].

O plugin do X-Plane, por meio de estruturas de dados denominadas DataRefs,
possibilita o acesso a centenas de dados da simulação. Dentre eles, há a medição em
tempo real dos ângulos φ, θ e ψ da aeronave, bem como as taxas de variação angulares
destes, nomeados como p, q e r. Estes últimos são informações obtidas por meio do
giroscópio do avião.

De acordo com [Kim 2010], a atitude atual do avião pode ser obtida aplicando as
taxas de variação angulares aos valores iniciais obtidos para os ângulos φ, θ e ψ, como
demonstrado na equação 1.
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Assim como explica [Kim 2010], há um problema em usar este modelo: não há
como obter os ângules Euler resultantes a partir dela. Por essa razão, o modelo usado
passará então a ser expresso em um quatérnio, como mostrado na equação 2.
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A matriz A para o cálculo do filtro utiliza o modelo definido na equação 3.

A = I + ∆t.
1

2
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 (3)

A transformação de ângulos Euler em quatérnio é obtida pela aplicação da equação
4.
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Como demonstra [Kim 2010], todas as variáveis de estado, ou seja, os quatérnios,
serão medidos. Assim, a matriz H deve ser definida como uma matriz identidade 4x4.

Para as matrizes de covariância Q e R, são definidos valores de exemplo (equação
5), já que estas devem ser estabelecidas após análise e monitoramento de dados reais.

Q =




0.0001 0 0 0
0 0.0001 0 0
0 0 0.0001 0
0 0 0 0.0001


 , R =




10 0 0 0
0 10 0 0
0 0 10 0
0 0 0 10


 (5)

Depois de implementado o plugin, os valores obtidos foram analisados por meio
de exibição dos mesmos em tempo real, dentro da janela do simulador (figura 3). Tal
funcionalidade foi obtida por meio de uso de funções callback em linguagem C/C++,
implementadas dentro do plugin.
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Figura 3. Tela do simulador X-Plane com exibição dos dados pertinentes à
aplicação do filtro

Vale ressaltar, como aponta [Kim 2010], que o ângulo ψ não é utilizado na
definição da atitude horizontal do avião. Dessa maneira, o filtro levou em consideração
apenas os valores para φ e θ.

De forma complementar, o plugin foi programado para gerar um arquivo CSV
contendo os dados relativos aos ângulos, para posterior geração dos gráficos. Uma amos-
tra de dez valores obtidos é exibida na tabela 2.

xplnPhi kalmPhi xplnTheta kalmTheta

-0.000000 -0.000001 -0.015418 0.001365
0.000091 0.000095 -0.014603 -0.000105
0.000067 0.000091 -0.015156 0.000420
0.000070 0.000091 -0.016360 -0.002374
0.000076 0.000101 -0.017935 -0.002802
0.000084 0.000109 -0.019874 -0.006393
0.000100 0.000131 -0.022261 -0.007757
0.000123 0.000151 -0.025018 -0.011963
0.000143 0.000170 -0.027546 -0.013001
0.000160 0.000208 -0.029417 -0.016201

Tabela 2. Dados extraı́dos do X-Plane e obtidos pelo filtro de Kalman para
ângulos φ e θ

Após um voo simulado de cerca de 150 segundos, os dados gerados pelo plugin
contendo o filtro de Kalman foram importados no MATLAB e plotados em gráficos de
linha. Na figura 4 pode ser visto o gráfico comparativo do ângulo φ informado pela leitura

1717



do simulador (linha verde) e o ângulo obtido pela suavização da medição inicial do X-
Plane com as variações utilizando o filtro de Kalman (linha azul).

Figura 4. Gráfico de variações para o ângulo φ obtidos pelo X-Plane e pelo filtro
de Kalman

Na figura 5 é exibido o gráfico relativo ao ângulo θ.
1818



Figura 5. Gráfico de variações para o ângulo θ obtidos pelo X-Plane e pelo filtro
de Kalman

É possı́vel perceber que as variações entre os dados informados pelo simulador e
aqueles obtidos pela aplicação do filtro é pequena, indicando um alto grau de confiabili-
dade dos valores informados pelo X-Plane.

4. Considerações Finais

Este artigo mostrou a fundamentação teórica do filtro de Kalman, algoritmo amplamente
utilizado para obtenção de estimativas precisas de dados sujeitos a ruı́dos e interferências,
assim como para valores estimados por meio de fusão de um conjunto de dados.

Foi apresentada uma implementação do filtro em uma situação de incerteza de
valores (recepção de posicionamento GPS dentro de um ambiente fechado), e que de-
monstrou a capacidade do filtro em manter dados consistentes neste tipo de situação.

Também foi feita uma implementação mais completa do mesmo filtro em uma
situação com dados mais complexos - no caso, o voo simulado de uma aeronave. Neste
exemplo, o filtro realizou a fusão de um conjunto de dados para obter uma estimativa mais
precisa dos ângulos de atitude de um veı́culo.

Em ambos os casos, foi perceptı́vel a melhoria da precisão e suavização de
mudanças abruptas nas medições, demonstrando que a aplicação do filtro, apesar de pare-
cer inicialmente complexo e de difı́cil entendimento/implementação, é vantajosa e viável
em diferentes tipos de ambientes.
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Resumo. Localização de pessoas em ambientes internos ainda é um problema
em aberto. Propostas utilizando conjuntos especı́ficos de sensores têm trazido
soluções de alta acuracidade, entretanto, com alto custo computacional; o que
as tornam possı́veis de utilização em robôs com grandes cargas, porém difi-
cultam seu uso em pessoas ou robôs de menor porte. Uma das abordagens
indicadas na literatura para obtenção de localização de forma computacional-
mente baixa é por meio de intensidade de sinal de rede WiFi. Este artigo apre-
senta uma avaliação de métodos de aprendizado de máquina para obtenção de
localização; sendo um estudo a fim de identificar potencialidades de métodos e
sensores a fim de construir um sistema de localização para ambientes internos
com baixo custo financeiro e computacional, e com alta acuracidade.

1. Introdução
Ambientes fechados, tais como cavernas, minas subterrâneas ou mesmo prédios e casas,
apresentam limitações de acesso em casos de acidentes, por exemplo: um incêndio em um
prédio, ou deslizamentos de terra em minas e cavernas. Entretanto o trabalho de pessoas
ou outros agentes móveis (e.g. veı́culos, robôs) nesses ambientes é necessário, e com
essa premissa, somando o fato de que em geral são ambientes mutáveis, a localização dos
agentes é imprescindı́vel para a segurança dos mesmos [Mafra and Madeira 2005].

Técnicas de localização de pessoas ou objetos em ambiente externos é um
problema resolvido por meio do emprego de GPS. Entretanto, em ambientes inter-
nos, tais como casas, apartamentos, ou mesmo cavernas e minas subterrâneas, as ta-
refas de localização são mais difı́ceis de serem implementadas, principalmente de-
vido a maior complexidade da estrutura e a respectiva complexidade na propagação
dos sinais [Gomes 2008]. Ainda, algumas opções de localização para ambientes
internos, embora bastante funcionais, são dificilmente empregadas devido ao alto
custo computacional. Alguns estudos, como [Awad et al. 2007], [Pessin et al. 2013], e
[Sugano et al. 2006] apontam algumas maneiras de abordar o problema de localização
interna por meio de intensidade de sinal de rede sem fio. Sendo uma abordagem com
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custo computacional mais baixo que demais técnicas baseadas em laser ou câmeras.
[Pei et al. 2009] apresentam um tipo de localização baseada em pontos em minas de
carvão (Figura 1), com auxı́lio do algoritmo Multi-Dimensional Scaling (MDS) que iden-
tifica no ambiente a posição da pessoa com métricas aproximadas.

Figura 1. Experimento de teste apresentado por [Pei et al. 2009].

Convém salientar que os trabalhos anteriormente citados levam em consideração
tecnologias de análises em potências de sinais em dBm para a estimativa de localização.
[Stojanovic and Stojanovic 2014] mostram várias tecnologias para coletar informações de
posicionamento dentro de ambientes internos. Sistemas de posicionamento com ZigBee
estão presentes em trabalhos como o de [Schneider et al. 2011], em que consta de um
trabalho prático de leitura do ambiente e da coleta de dados para determinação do posi-
cionamento dentro de um ambiente. Nesse caso, foram distribuı́dos nós pelo ambiente
para criação da rede. Com as assinaturas RSSI providas pelo ZigBee, foram empregadas
Redes Neurais e KNN para determinar a posição de pessoas e objetos.

Neste artigo, apresentamos uma avaliação de métodos de aprendizado de máquina
a fim de entender como os diversos métodos podem ser utilizados no aprendizado de
posições. Devido ao difı́cil acesso as áreas de cavernas ou minas, um modelo do ambi-
ente é primeiramente criado em um ambiente controlado, e coletas de dados são realizadas
neste ambiente a fim de servir como possı́vel abordagem a ser avaliada posteriormente em
um ambiente real. Nesse sentido, um ambiente previamente escolhido é identificado e as-
sim, dispositivos são espalhados a fim de se criar uma rede WiFi especı́fica. Dentro do
ambiente, um equipamento posicionado na pessoa emite e recebe sinais de Received Sig-
nal Strength Indication (RSSI) para criar uma tabela de potências, e diversos algoritmos
são utilizados para determinação da posição dela, como o K-Nearest Neighbors (KNN),
BayesNet, Random Tree, Random Forest e por fim redes neurais do tipo Multilayer Per-
ceptron. O intuito é investigar qual algoritmo apresenta resultados satisfatórios com os
dados coletados. Além de avaliar diferentes métodos de aprendizado, uma técnica de fil-
tro, inspirada por [Pessin et al. 2011] será aplicada a fim de verificar a possibilidade de
redução de erro.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta
conceitos sobre RSSI e como são suas aplicações em problemas de localização. A Seção 3
descreve os algoritmos de aprendizado de máquina empregados. A Seção 4 apresenta
como foram realizados os experimentos para a coleta de dados e a Seção 5 apresenta
a análise dos dados coletados. Por fim, são apresentadas as considerações finais e os
trabalhos futuros almejados.
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2. Indicador de Intensidade de Sinal Recebido
O Indicador de Intensidade de Sinal Recebido (Received Signal Strength Indication –
RSSI), é normalmente uma medida calculada em dBm que indica a potência em que um si-
nal é recebido por um nó sensor [Parameswaran et al. 2009]. De acordo com [Silva 2014],
a potência de um sinal é afetada por elementos presentes em um ambiente. Ainda,
[Luomala and Hakala 2012], descreve que o RSSI é um indicador de intensidade de sinal
de baixo custo e que muitos dispositivos têm a implementação desse circuito por padrão.
Em virtude disso, gastos adicionais com hardware, em geral, não são necessários.

As análises de potências de sinais em RSSI podem ser realizadas de diversas ma-
neiras. Como citam [Kupershtein and Wax 2013] e [Schneider et al. 2011], estas podem
ser realizadas por meio de fingerprinting, grid, ou malha de pontos. Da mesa forma,
inúmeras técnicas podem ser aplicadas para obtenção da localização, como a análise de
vizinhos mais próximo (por meio de KNN), outros métodos de aprendizado, como redes
neurais ou ainda modelos matemáticos ou estatı́sticos. Segundo [Uppahad et al. 2011],
o algoritmo de vizinhos próximos (KNN) se apresenta confiável em ambientes/situações
que utilizam iterações para promover classificações. Essa caracterı́stica é mais forte que
outra apresentada por [Parameswaran et al. 2009] que descreve que o RSSI possui uma
grande influência de fatores externos, podendo perder um pouco de sua eficácia. A prati-
cidade e a grande difusão do RSSI acabam por equilibrar essa dificuldade.

Em [Mahapatra 2013], cada nó coleta os valores de RSSI dentro da rede. Assim
os pesos dos nós são calculados para encontrar a posição do nó que emitiu o sinal. Para
isso são utilizados sistemas Fuzzy, no caso, com funções de pertinências triangulares
para as entradas RSSI e a saı́da dos pesos. Uma grande contribuição apresentada por
[Mahapatra 2013] foi mostrar como um sistema Fuzzy Mamdani pode ser utilizado com
uma base de dados em RSSI para localização de objetos ou pessoas.

3. Os Métodos de Aprendizado de Máquina Empregados
Esta seção apresenta os algoritmos utilizados para a localização de pessoas em um am-
biente interno. O objetivo é investigar quais são os melhores algoritmos para este fim.
Os algoritmos selecionados para a investigação realizada neste trabalho são algoritmos
usualmente empregados em tarefas de classificação.

3.1. O algoritmo de K-nearest neighbors

De acordo com [Ferrero 2009] a ideia geral do KNN é encontrar os k exemplos rotula-
dos mais próximos do exemplo não rotulado, e, de acordo com o rótulo desses exemplos
próximos uma decisão é tomada para os exemplos não rotulados. Ainda, de acordo com
[Ferrero 2009], o KNN necessita de três parâmetros para funcionamento, os conjuntos de
exemplos de treinamento que são as quantidades de vezes que os treinamentos serão rea-
lizados, podendo haver viés caso sejam poucos treinamentos, ou com muito custo compu-
tacional para muitos treinamentos; as medidas de similaridades entre exemplos que são a
maneira de cálculo das situações a serem comparadas. Por exemplo, no caso de números,
medidas de distâncias são levadas em conta; e a cardinalidade dos vizinhos mais próximos
que é a classificação dos exemplos, por exemplo, se k = 1 o exemplo é identificado com
a mesma classe do mais próximo, se k > 1 então pode-se verificar a maior quantidade
dos vizinhos mais próximos, como pode ser visto na Figura 2.

2323



Figura 2. Exemplo de KNN considerando k = 1 e k = 4 [Ferrero 2009].

[Ault et al. 2005] apresentam diversos experimentos com coleta de RSSI avali-
ando o KNN para cálculo de distâncias, tanto em ambientes internos quanto externos.
Vários nós foram espalhados dentro de um estábulo e uma base foi montada para coor-
denar os demais sensores e garantir sincronia. Ainda, outro nó foi responsável por emitir
e receber o sinal nessa rede de forma que as distâncias foram pré-determinadas entres os
nós fixos. O KNN é empregado para o aprendizado da posição com erro entre ≈10 e 15
metros, para 80% dos casos.

3.2. Redes Bayesianas

De acordo com [Ben-Gal 2008], as Redes Bayesianas pertencem à famı́lia de modelos
gráficos probabilı́sticos. Estas estruturas gráficas são usadas para representar o conhe-
cimento sobre um domı́nio incerto. Em particular, cada nó no gráfico representa uma
variável aleatória, enquanto as arestas entre os nós representam dependências proba-
bilı́sticas entre as variáveis aleatórias correspondentes. Tais dependências condicionais
no gráfico são muitas vezes estimadas utilizando uma estatı́stica conhecida e métodos
computacionais. Assim, as Redes Bayesianas combinam princı́pios da teoria dos grafos,
teoria da probabilidade, e estatı́stica.

Na Figura 3 é representada uma Rede Bayesiana de um estudo feio por
[Elnahrawy et al. 2005] que realiza localização de pessoas com auxı́lio de RSSI e ângulo
de chegada (AoA). Nesse caso os valores de X e Y representam a localização dos vértices;
onde D1, D2, Dn representam as distâncias euclidianas. Os vértices a1, a2, an represen-
tam os ângulos de chagada e por fim temos as saı́das nos vértices S1, S2, Sn que em
seguida recebem novas coordenadas de ângulos e distâncias.

3.3. Random Forest e Random Tree

De acordo com [Breiman 2001], Random Forests são conjuntos de árvores de decisão que
votam juntos em uma classificação correta. Cada árvore é construı́da por acaso e seleciona
um subconjunto de recursos aleatoriamente de um subconjunto de pontos de dados. A
árvore é então treinada nesses pontos de dados (apenas nas caracterı́sticas selecionadas),
e o restante “out of bag” é utilizado para avaliar a árvore. Random Forests são conhecidas
por serem eficazes para evitar o overtraining. As Random Trees são casos especı́ficos de
Random Forests, haja vista que é uma floresta composta por uma árvore apenas.
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Figura 3. Exemplo de Redes Bayesianas para localização [Elnahrawy et al. 2005].

3.4. Redes Neurais Artificiais

Redes neurais artificiais são sistemas de processamento de informações distribuı́do, po-
dendo ser compostas por vários elementos computacionais simples que interagem por
meio de conexões com pesos distintos. Com inspiração no cérebro humano, as redes
neurais exibem caracterı́sticas como a habilidade de aprender padrões complexos e gene-
ralizar informações aprendidas [Haykin et al. 2009].

Uma rede neural é formada por elementos chamados neurônios e por suas
interconecções. O funcionamento se dá em passos discretos, de forma análoga a uma
função de dois estágios: no primeiro, calcula-se a soma dos sinais de entrada, atribuindo
pesos aos sinais; no segundo estágio, aplica-se, à soma dos sinais, uma função de saı́da,
chamada de função de ativação [Lima et al. 2009]. [Gogolak et al. 2013] utilizam redes
neurais para localização por meio de fingerprint de RSSI enquanto [Taok et al. 2009] em-
pregam ultra-wideband.

4. Ambiente de Coleta de Dados

Para a criação do ambiente para coleta de dados, foi utilizada uma escada de incêndio
padrão que liga o terceiro ao segundo andar de um prédio. Nesse caso, foram utilizados
um notebook e quatro celulares para as coletas de dados de intensidade de sinal (RSSI). O
notebook utilizado tem por especificação um processador Intel core I5 2.4GHz, 4GB de
memória RAM, 500GB de HD Sata II e com Sistema operacional Linux Ubuntu 11.04.
Os celulares utilizados foram 2 Motorola Moto E e 2 Motorola Moto X.

A Figura 4 apresenta a disposição dos dispositivos e do sistema de coleta. A
descida da escada é representada pelas setas dispostas fora do esquema da escada. A
representação em hexágonos mostra os celulares, em cor verde (celulares 2 e 6, Moto X),
já em vermelho são representados os celulares Moto E. O celular 3 encontra-se no terceiro
andar, o celular 2 encontra-se na descendente do terceiro ao andar de meio, o celular 4
encontra-se próximo a descendente do andar de meio para o segundo andar e por fim o
celular 6 encontra-se no segundo andar.

Foram realizadas 5 coletas nas posições representadas pelos retângulos (ver Fi-
gura 4), sempre descendo as escadas da posição 1 até a posição 5. Cada coleta teve
duração de 3 minutos. Assim que as coletas de RSSI foram tabuladas, cada uma delas
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Figura 4. Ambiente de teste e esquema das coletas e da disposição dos disposi-
tivos.

recebeu um rótulo, que são Andar Cima (AC), Descendente Um (D1), Andar Meio (AM),
Descendente Dois (D2) e Andar Baixo (AB). Uma avaliação de algoritmos de aprendi-
zado de máquina foi realizada sobre estes dados de RSSI e local por meio do programa
Waikato Enviroment for Knowledge Analisys (WEKA) [Hall et al. 2009].

5. Resultados e Discussões
Como previamente descrito, a base de dados foi dividida em cinco rótulos. A Figura 5
apresenta gráficos com as intensidades de sinal (RSSI) nas 5 coletas, considerando dois
diferentes dispositivos. Podemos ver que a dispersão das leituras varia de acordo com a
coleta e o dispositivo empregado. Ainda, nota-se que os dados da coleta para o Andar
Cima diferem grandemente dos dados da coleta para o Andar Baixo. Isso ocorre devido
as distâncias, que são maiores da pessoa para o celular da posição 6. Os dados para An-
dar Baixo se destacaram dentre os demais na coleta devido ao celular na posição 6 ter
distância menor. Nesse caso as coletas nas outras posições ficaram relativamente pareci-
das.

Na Figura 6 são apresentados resultados de coleta em um gráfico de linhas. São
mostrados os dados crus (leitura original) e também linhas com filtro de média móvel
(MM). Podemos ver que quanto maior a janela no filtro (MM2, MM4 e MM8), menor
é a dispersão dos valores. A ideia de empregar um filtro é diminuir o ruı́do nos dados,
embora exista um dilema em relação ao tempo. Ou seja, o filtro melhora a posição porém
exige que se use mais tempo a fim de obter o resultado.

Na Figura 7 é apresentado o resultado dos métodos de aprendizado de máquina
empregados, bem como o comportamento dos mesmos quando utilizado o filtro proposto.
Assim, para os dados analisados, podemos ver que o emprego de filtro realmente melhora
a acuracidade. Ainda, para todos os métodos avaliados, a taxa de acerto passa da faixa de
40% ≈ 60% para acima de 80% de acerto quando empregando o filtro de média móvel.
Para os dados analisados, os métodos com melhores resultados sem filtro (usando dados
crus) foram a MLP e o KNN. Quando empregando filtros, as árvores de decisão superaram
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Figura 5. Gráfico com a intensidade de sinal (RSSI) nas 5 coletas para os dois
modelos de celular. Percebe-se dispersão das leituras de acordo com a coleta e
o dispositivo utilizado.

Figura 6. Gráficos de saı́das em relação aos rótulos das coletas para o celular 6,
considerando andar de cima. A linha azul apresenta os valores originais lidos, as
demais linhas apresentam os dados com filtro de média móvel (MM). Podemos
ver que quanto maior a janela no filtro (2, 4 e 8), menos ruidosos ficam os valores.

Tabela 1. Matriz de confusão para os cinco rótulos considerando o emprego do
melhor caso: KNN com filtro de média móvel de 8 unidades.

Andar Cima Descendente 1 Andar Meio Descendente 2 Andar Baixo

Andar Cima 21 0 0 0 0
Descendente 1 0 22 0 0 0
Andar Meio 1 0 20 0 0

Descendente 2 2 0 0 20 0
Andar Baixo 0 0 0 0 21
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Figura 7. Comparativo entre algoritmos e janelas de filtros. Podemos ver que
para todos os métodos, a taxa de acerto passa da faixa de 40% ≈ 60% para acima
de 80% de acerto quando considerando o emprego de filtro de média móvel de 8
unidades. Ainda, os métodos com melhores resultados sem filtro (usando dados
brutos) foram a MLP e o KNN. Quando empregando filtros, as árvores de decisão
superaram a MLP.

a MLP.

A Tabela 1 apresenta a matriz de confusão para os cinco rótulos considerando o
emprego do melhor caso encontrado no trabalho: KNN com filtro de média móvel de 8
unidades.

6. Considerações

Localização de pessoas em ambientes internos ainda é um problema em aberto. Este tra-
balho se insere em um projeto de localização de pessoas em ambientes internos, visando
uma solução de baixo custo com alta acuracidade. Nesta primeira etapa, apresentamos
como cinco métodos de aprendizado de máquina podem ser empregados para localizar
uma pessoa por meio de classificação de áreas e mostramos como o emprego de um filtro
simples pode melhorar a acuracidade.

Diversos são os novos pontos a serem investigados, entre eles, (i) qual a tecnolo-
gia de rádio que provê um RSSI mais estável? (ii) em grandes áreas, o problema pode
ser tratado como classificação, ou deve ter uma abordagem de regressão? Neste caso, os
mesmos métodos empregados neste trabalho podem ser considerados ou outros métodos
devem ser avaliados? (iii) como tratar a localização no eixo z (altura)? (iv) a partir da
integração dos sinais de RSSI com uma unidade inercial, podemos ter resultados signifi-
cativamente melhores, mas com pequeno gasto extra?

Como visto, diversos são os pontos em abertos neste tipo de pesquisa. Em termos
de inovação cientı́fica, existe um vasto campo a ser explorado na área. Em termos de
aplicação industrial, a pesquisa pode ganhar um foco mais especı́fico de acordo com a
inclusão de interessados na pesquisa, como localização em garagens, oficinas, cavernas
ou minas subterrâneas.
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Dissertação de mestrado, Pontifı́cia Universidade Católica de Campinas.
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Abstract. This paper presents the design of a prototype embedded wireless sen-
sor network (WSN) for monitoring and controlling electronic devices in a house-
hold. This sensor network is used to measure the devices’ electrical energy con-
sumption and turn them on or off. In this specific case the goal is to reduce
the energy consumption, but the proposed design methodology can be used to
build low cost WSNs to perform other kinds of tasks. The system provides a
web user interface and a mobile phone application that allows the user to ac-
cess energy consumption readings and control the devices from anywhere in the
world through the Internet. The proposed architecture consists of two types of
nodes: central and sensors. The central node has two roles: master controller
of the WSN and web server to answer user requests about energy consumption
or change the state in a given electronic device. The sensor nodes measure the
energy consumption of power outlets and turn them on or off as commanded by
the user.

1. Introduction

Currently, the world is facing many challenges on energy demand. There is an increase
in consumption which is caused, among other reasons, by the growing number of elec-
tronic devices of major consumption in residential environments. For the future, it will
be necessary to design intelligent systems capable of monitoring and controlling energy
consumption [1]. Meanwhile, the advance of communication technologies and embedded
systems enabled the development of Wireless Sensor Networks (WSNs). WSNs consist
of a large number of small distributed sensors used to detect properties of a given en-
vironment of interest (Figure 1). These are ad hoc networks of embedded systems with
processing, sensing and wireless communication capacities. In these networs the sensed
data travels through the network nodes [2].

In the past years, some proprietary systems have been developed to enable real-
time monitoring of electronic devices in residential environments. However, these sys-
tems have a very high cost. In addition, although most of the households have access to
the Internet, the existing systems do not use this infrastructure to enable remote moni-
toring. One important point for energy consumption reduction, is to create a mechanism
for the user, that eventually forget any device turned on at home, to be able to remotely
identify the occurrence and turn the equipment off.
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Figure 1. Ad Hoc Wireless Sensor Network

Considering the need to overcome these challenges, this paper proposes a WSN
based system that allows the remote monitoring and control (i.e. turn on and off) of
equipments in a given household. The system aims to promote the energy consumption
reduction through the monitoring of expenditures and control of facility’s electronic de-
vices. It is worthy to emphasize that the proposed architecture and design methodology is
not restricted to this domain of application (i.e. energy consumption reduction) and could
be applied to design a WSN to perform other kinds of functions.

We developed a prototype of embedded sensor node, with wireless communication
capacity, to monitor the energy consumption of the electronic devices. In addition to the
sensing functionality, the node has the capacity to turn a device on and off according to
the commands received through it’s wireless interface. The processing unit of the sensor
node was built using the Atmega32 micro-controller, from Atmel.

To command the sensor nodes, a WSN central node was developed. This specific
node acts wirelessly sending the turn on and turn off commands to the sensor nodes and
receiving the consumption data from them. Moreover, this specific node has the role of
Internet Gateway and Web Server, allowing the users of the system (the household res-
idents) to monitor and control the equipment from anywhere in the world, through the
Internet. The hardware used to implement the central node was Raspberry Pi. The ad-
vantage of using Raspberry Pi laid on having a powerful low cost system, with embedded
Ethernet interface, that runs Linux based operating systems, making easy to implement a
LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) Web Server.

The communication between nodes is performed via Digi XBee modules, that im-
plement the IEEE 802.15.4 / Wireless Personal Area Network (WPAN) [3]. The reasons
for using this protocol are the small size of the modules, the low cost and, especially, low
energy consumption when compared to other wireless communication protocols (Figure
2) [4]. Since the goal of our system is to reduce the power consumption, it is essential
that the system installation itself does not cause its increase.

In summary, among the contributions of this paper we highlight:

• A design methodology for an easy deployable, scalable and remotely accessible
WSN, which can be used as a low cost experimental framework for WSN research
(see future work at Section 5).
• Implementation of a low cost (i.e. US$35.00 ) central node in Raspberry Pi hard-

ware, that concentrate the functions of WSN coordinator, Java Web Service and
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Figure 2. Comparison between energy consumption of wireless protocols [4]

Web Server LAMP.
• Implementation of low cost (i.e. US$25.00) wireless sensor nodes with capacity

of measuring energy consumption and control a given electronic device.

The paper is organized in five sections. Section 2 discuss some related works.
Section 3 presents the design methodology, including the network architecture, central
node operation, sensor nodes operation, inter-node communication, and two simple ex-
amples of remote user interfaces. The Section 4 describes the deployment and testing of
the system. Finally, section 5 brings the conclusions and future work.

2. Related Work
There are several hardware platforms to implement nodes in WSNs. Faludi [5] vastly
describes and exemplifies sensors node projects using the Arduino-Xbee combination.
Despite of the ease of use and programming that Arduino provides it is important to
emphasize that prototypes like this are not optimized with respect to manufacturing cost,
since it is not a specific WSN-Node platform, but a general purpose one. The replacement
of Arduino for a specific hardware is more suitable for large scale production.

In many works WSNs are employed to improve human life quality in several other
ways, due to their capacity to transform the ubiquitous computing in a reality [6]. Zulkifli
et al. [7] make use of the Xbee modules to develop a system capable of monitoring the
heart beating of athletes during training. Yussoff et al. [8] developed and evaluated a
general sensor node using PIC micro-controlers. Jang et al. [9] proposed and discussed
the Web-Based Building. One of the key features of those kinds of buildings are the
sensing systems, based on WSNs.

Considering the evaluated studies, Boonsawat et al. [10] is the most related to
our project. The authors use Arduino in combination with Xbee to develop a sensor node
and perform real-time temperature measurement in multiple locations of a building. The
acquired data are then transmitted to a computer that hosts a website user interface. The
model proposed in this paper differs from [10] not only by the type of sensing, but in
many functional aspects. First, it is not necessary to use an external computer to host a
website, since the central node incorporates the web server and WSN coordinator roles
at a much lower cost (about US$35.00 dollars). Furthermore, our system enables not
only sensing, but actuating (i.e. turning devices on and off) as well. It is noteworthy that
the model of Web Service (see section 3.2) implemented in our central node, eases the
process of creating user interfaces according to specific users’ demands, with no need of
any change in the nodes’ software. It is also possible to change the number of sensor
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nodes in the monitored environment without recompiling the central node software. In
fact, the addition of a sensor node to the network only demands a small change on a
configuration file at the central node.

In the aforementioned studies [7], [8], [9] and [10] the operation of the WSN
follows the steps: acquisition, processing, transmission and provision of the data to the
system users. The implementation methodology, proposed in this paper, to be described
in Section 3, also follows the same sequence.

3. Design Methodology

3.1. Proposed WSN Architecture

The proposed WSN (Figure 3) consists of a central node and many sensor nodes. The
central node is implemented over the Raspberry Pi embedded system, that has the capacity
of connecting to the Internet and, interfaced with the Xbee module, communicate with the
sensor nodes through a 802.15.4 personal area network. The sensor nodes are composed
of an Atmega32 micro-controller connected to an analogical electrical current sensor, an
Xbee module and an activation electrical circuit.

Figure 3. Proposed WSN Architecture

3.2. Central Node

The central node is the system coordinator. All of the sensor nodes must be registered
at the central node prior to the system initialization (i.e. powering on the central node).
The registration of sensor nodes is done via a text configuration file in XML (eXtensible
Markup Language), which describes the WSN infrastructure to be deployed at the house-
hold. According to the XML file, a Java software, running on the Raspberry Pi central
node, associates a previously programmed Java class to each sensor node. Each class im-
plements a set of methods. Each method runs a sequence of procedures to be performed
by the central node, in order to command a given sensor node with one of it’s possible
functions (on, off or read the consumer energy). The execution of a method is triggered
by a HTTP (Hypertext Transfer Protocol) request. The associated URL must specify the
Raspberry Pi IP address (or domain when the IP is listed at a DNS), the port to which
the Java software is associated with, the name of the sensor node and the action to be
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performed. The request can be issued from any Internet-connected device. An authenti-
cation protocol could be built on top of that (see section 5 for future work). This protocol
implements a Java Web Service [11] at the central node of the WSN.

Figure 4. Registration of a sensor node at the central node

Figure 4 shows an XML file section that performs the registration of a sensor node
named LampadaSerial1 (Line 3). This sensor node is associated with SerialLamp class
(Line 2), that, in the Java code, implements the methods turnOn, turnOff and getCon-
sume. The turnOn method sends, through the Raspberry Pi serial interface, which is the
connected XBee , the command to turn on the electronic device. On the other hand, the
turnOff method sends the command to turn off the device. Finally, the method getCon-
sume answers the HTTP request to the user, with recent energy consumption data.

Lines 7 and 8 of Figure 4 define the character “a” as the address of LampadaSe-
rial1 sensor node. This address is used to specify to which sensor node a given command
will be sent. This must be done because the XBee module at the central node broadcasts
the messages. The specified character (in this case “a”) allows that only the sensor node
with the “a” ID heed to the command sent by the central node. Sensor nodes with different
IDs will ignore the message.

Suppose that the name “domicilio.ddns.net” is associated with the Raspberry Pi
IP address through a DNS (Domain Name System) and that the Java application is using
the port 8080. To turn on the device connected to the sensor node named LampadaSerial1
the user only need to request the URL (1). To turn it off the URL (2) must be requested.
Requesting the URL (3), the device recent consumption data are obtained.

1. domicilio.ddns.net:8080/LampadaSerial1/turnOn
2. domicilio.ddns.net:8080/LampadaSerial1/turnOff
3. domicilio.ddns.net:8080/LampadaSerial1/getConsume

Figure 5 brings the workflow of the central node software.

3.3. Sensor Node

The sensor nodes must be able receive the actuating commands, turnOn and turnOff,
from the central node, and execute them at the electronic device. These nodes must also
periodically send the amount of power consumed by the device to the central node. To
perform the measurement of the energy consumption the sensor nodes were equipped with
the noninvasive analog current sensor TA12- 100. As the peak voltage is nominal from
the electricity distribution network, with the peak current value obtained by the sensor, it
is possible to calculate the consumed power. It is worth mentioning that the calculation of
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(a) Central node. (b) Sensor node.

Figure 5. WSN nodes behavior.

consumed power in charges of inductive nature involves the angle phase shift between the
current and the load voltage, thus, requiring a more sophisticated sensor, which was not
covered in this prototype. To accomplish the activation, or shutdown of the equipment we
used a circuit based on relays and transistors connected to one of the digital Atmega32
outputs.

In terms of software, it is necessary to share the processing time between tasks
at the sensor node. To accomplish this, the state machine shown in Figure 5 (b) was
implemented. The embedded software begins at the state receiving, which is the idle state
of the sensor node. It can get out of this state in three cases. In our example, when the
character “c” is received from the central node through the XBee, the system enters in the
state turn on, where the electronic device is activated due to the change on the logic level
of the digital output pin connected to the driving circuit. When the equipment is on, the
sensor node gets back to the state receiving and awaits another command. The state turn
off works the in same way, with the one difference that the character received from the
central node changes from “c” to “b” .

The transition to the state transmit, as well as the tasks performed in this state are
more complex than those performed in the other states. The sensor nodes are required
to report, at every second, the energy consumption of the given equipment to the central
node. Therefore, at each second, the node must enter the state transmit. To achieve this
goal, a time interruption is used.

Once at the transmit state, the following sequence of steps is performed:

1. Sampling throughout one period of the current sinusoidal wave.
2. Conversion of the samples, from the analog, to the digital domain.
3. Computation of the consumed power, using the highest sample obtained and the

nominal electricity network peak voltage.
4. Transmission of the computed power to the central node.
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5. At the end of this sequence of procedures, the sensor node gets back to the idle
state, receiving.

3.4. Nodes Communication

In order to make the wireless transmission of data possible, the Xbee modules must be
previously paired. In the context of the proposed architecture, the Xbee interfaces of the
sensor nodes are configured to send messages only to the central node. However, the
central node must be able to send messages to every single sensor node, each one at a
time, making it necessary to broadcast the messages. The sensor nodes must have a way
to identify who is the addressee of the message. Analogously, the central node must be
able to differentiate senders of consumption data. To achieve it, a header with an ID
corresponding to the desired sensor node must be added to the message body.

Table I: Transmission Data Sensor Node ID Data
Sent by central node 1 byte - (’a’,’b’,’c’...) 1 byte- TurnOn/TurnOff
Sent by sensor node 1 byte - (’a’,’b’,’c’...) 2 bytes- Energy Value [0, 1023]

Table 1. Inter-node messages structure.

Table I shows the message structures. Messages can be sent from the central node
to the sensor node and from the sensor node to the central node.

3.5. Simple User Interfaces

A major advantage of using a Web Service is the easiness of creating user interfaces. To
create, for example, a turn off button in a mobile phone application, the developer will
only need to associate the button to the URL that corresponds to the name of desired sen-
sor node and to the turnOff method. Similarly, an application can order the consumption
data of a given sensor node and arrange them on a table or a graphic, for better visualiza-
tion.

To illustrate this use, two types of user interfaces were created. The first is a web
site hosted on the central node itself, by setting up a LAMP web server in Raspberry Pi.
This interface can be accessed via Internet in any device with a web browser and does not
require installation of any additional software on the client side device.

The website (Figure 6) shows a real time graphic containing the measured energy
consumption, in Watts, of the monitored devices at a household.

The second example of interface consists of an application for mobile devices
(Figure 7). The application has on/off buttons that are associated, by the color, to their
consumption graph. When a button has its status changed from on to off, the URL with
the turnOff method is requested. When the status changes from off to on it is time for
the URL with the turnOn method. The consumption graphic, is generated with periodic
getConsume URL requests. One request for each sensor node. Each one of the requests
(one for each sensor node) is answered with an array of recent consumption data. At
the application, a Javascript code organizes the data and performs the plot of electricity
consumption curves.
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Figure 6. Energy Consumption Visualization at a website hosted at the central
node.

4. Deployment and Testing
To validate the implemented prototype an experimental WSN was installed in a residential
environment. The deployed WSN is composed of a central node and three sensor nodes.
Each sensor node connects to a particular device. The devices are: one incandescent lamp
(or light bulb), one fluorescent lamp and a fan.

The system has been tested using the mobile phone application (Figure 7) installed
in a device running the Android operating system. The installed system was kept running
for three weeks. During this period, test campaigns were conducted daily and the system
remained fully functional. The tests included the activation and shutdown (through the
application) of devices connected to the sensor nodes and devices response checking. We
also checked the power consumption graphics during the test campaigns.

Figure 7 shows a test example. At second 35, the incandescent lamp activation can
be seen. The curve shows a peak of 120W consumption, which then stabilizes at 30W.
In the second 45, the shutdown of the fan, which was consuming approximately 80W, is
performed. The power consumption curves are updated in real time, every second.

5. Conclusions and Future Work
This paper discusses a design methodology for a centralized WSN , accessible via IP net-
work for monitoring electricity consumption and controlling the activation of electronic
equipments. The implementation used recent hardware and software technologies to cre-
ate a low cost yet efficient WSN, having for this reason practical usability. The performed
tests prove the resilience of the proposed nodes. The design methodology, implemented
as a proof of concept, can be, from now on, used as a reference in developing low cost
applications for sensing not only of power consumption, but any kind of physical quantity
of interest, within the concerned scope.

The basic features, that allow monitoring and remote controlling of electronic
devices, have been implemented. From this basic system, a wide range opportunities for
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Figure 7. Activation of the light bulb (30W) in second 35 and fan shutdown (80W)
at second 45

research and improvements has been opened. Among them it is worth highlighting:

1. Study of an authentication and remote access control protocol, to ensure that the
system is not invaded by malicious users.

2. Creation of a database in the central node to store the energy consumption data,
enabling the generation of consumption reports at each day, week, month, among
others.

3. Implementation of artificial intelligence algorithms to characterize the devices en-
ergy consumption patterns, performing automatic identification of possible mal-
functions in equipments and generation of suggestions of actions to promote en-
ergy economy.

4. Creation of new sensor nodes that within the same WSN architecture, can act, not
only in activation, but also in equipment operation, allowing a wide range of new
automation applications (e.g. controlling the temperature of an air conditioner,
choose the channel on a TV set etc.).

5. Use of the system for other types of sensing, in addition to the electricity con-
sumption. The sensing could be used, for example, for automatic control of a
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production line based on different types of physical data (e.g. temperature, weight
and velocity).

6. Aggregation of 6LoWPAN [12] standard, that would implement IPv6 over the
802.15.4 data link layer, allowing each node in the network have it’s own IP ad-
dress.
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Abstract. Mobile devices and appliances are increasingly present in the World 

Wide Web. Now is possible to interact with various household appliances such 

as coffee makers, refrigerators, televisions and others. This paper presents a 

system composed by an architecture that allows access to a office connected 

using a communication protocol based on XML standard, which allows you to 

send commands to actuators installed in household appliances and collect 

data from sensors. The architecture was tested with two-usage scenarios 

simulation access to an office in internal and external environment. The 

results were the implementation and testing in a real office connected to the 

Internet with the actions being performed and validated through a residential 

gateway.  

Resumo.  Dispositivos móveis e eletrodomésticos estão cada vez mais 

presentes na rede mundial de computadores. Já é possível interagir com os 

diversos aparelhos domésticos tais como cafeteiras, geladeiras, televisores, 

dentre outros. Este trabalho apresenta um sistema composto por uma 

arquitetura hibrida que permite o acesso a uma residência conectada por 

meio de um protocolo de comunicação próprio baseado no padrão XML, que 

permite enviar comandos para atuadores instalados em eletrodomésticos e 

coletar dados de seus sensores. A arquitetura foi testada com dois cenários de 

uso simulando o acesso a um escritório em ambiente interno e externo. Os 

resultados obtidos são o desenvolvimento e os testes em um escritório real 

conectado a Internet com as ações sendo executadas e validadas por um 

gateway residencial. 

1. Introdução 

Dispositivos móveis e eletrodomésticos estão cada vez mais presentes na rede mundial de 

computadores. Já é possível interagir com os diversos aparelhos domésticos tais como 

cafeteiras, geladeiras, televisores, dentre outros.  

 AmI (Ambientes Inteligentes), definida em (Ramos, Augusto e Shapiro, 2008) 

apresenta uma visão da sociedade da informação onde as pessoas convivem em ambientes 

inteligentes e com interfaces intuitivas embarcadas em dispositivos ao seu redor, capazes de 

reconhecer o ambiente e seus usuários e responder a diferentes estímulos por meio de 

sensores e atuadores. Esse novo paradigma proporciona a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas por meio de sistemas e de serviços que usam dispositivos inteligentes, 

personalizados e interconectados. 
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  Por outro lado, no paradigma de ambientes inteligentes, há a falta de padronização 

de protocolos de comunicação para integrar diversos dispositivos de diversos fabricantes. 

Pensando nisso, este trabalho apresenta um sistema composto por uma arquitetura que 

permite o acesso a uma residência conectada por meio de um protocolo de comunicação 

próprio baseado no padrão XML, que permite enviar comandos para atuadores instalados 

em eletrodomésticos e coletar dados de seus sensores. 

 O trabalho foi dividido em várias fases das quais compõe a metodologia, dividida 

em infraestrutura, construção dos protótipos e coleta de dados.  

2. Trabalhos Relacionados 

Os trabalhos relacionados foram catalogados de maneira a apresentar as características da 

comunicação entre sistemas que fazem uso do padrão XML, seja para testes de verificação 

de documentos bem formados ou mesmo como meio de transporte de mensagens entre 

arquiteturas e sistemas distintos, além de verificar outros sistemas de domótica similares ao 

presente trabalho. 

 ABDULLAH e MENASCÉ (2003) abordam a geração de protocolos automáticos 

partindo de uma série de dados listados descritos por uma máquina de estados finitos em 

XML, validados por Schema XML, com o uso de Extensible Stylesheet Language 

Transformations (XSLT) e posteriormente essas descrições são transformadas em códigos 

reais. ABDULLAH e MENASCÉ (2003) citam que a XSLT pode ser projetada para 

produzir um código em várias linguagens (por exemplo, C++ ou JAVA). A abordagem tem 

como objetivo substituir o uso de linguagem natural por um protocolo de propósito 

específico com base em elementos XML. 

 Em XU et. Al. (2005), são apresentados diversos testes em serviços WEB 

utilizando operadores de perturbação com Schema XML.  Os autores definiram um 

conjunto de operadores de perturbação com o objetivo de afetar as modificações do 

Schema. Os testes foram concentrados em alterações do Schema XML com o intuito de 

produzir mensagens XML inválidas tendo como objetivo a verificação de dados 

inconsistentes.  

 FRANZOTTE e VERGILIO (2006) utilizam uma ferramenta conhecida como 

XTM (Ferramenta para teste de Schema XML baseado em mutação). Os autores afirmam 

que é muito comum ocorrer falhas na criação de Schemas por parte dos desenvolvedores e 

que uma falha de Schema pode causar erro de geração de documentos XML. Propuseram 

então o desenvolvimento de testes de mutação buscando encontrar falhas na geração do 

documento de Schema. 

 Em Caputo et. Al. (2012), foi utilizado um esquema de compressão baseado em 

XML EXI (Efficient XML Interchange), criado especificamente para atender protocolos de 

comunicação para dispositivos com o poder computacional mais limitado. Em seus testes o 

autor cita que o EXI teve uma redução de 64% em consumo de memória e foi transmitido 

em uma rede sem fio 802.15.4 (Zigbee). A vantagem da abordagem é que o EXI necessita 

apenas de um quadro no cabeçalho da mensagem enquanto o XML necessita de dois, isso 

implica na redução da possibilidade de erros sem a necessidade da fragmentação dos dados 

o que melhora o desempenho do protocolo. 

 Hu et. Al. (2013), desenvolveram um sistema de casa inteligente com base em 

Internet das Coisas (IoT). O sistema consiste em um Gateway Residencial e um Sistema 

Servidor. Para construir a rede de dispositivos da casa com o Gateway foi utilizado à 

tecnologia de rede sem fio padrão IEEE 802.15.4 (Zigbee). A arquitetura do sistema foi 

dividida em quatro camadas, Aplicação, Servidor, Rede e Sensores.  

4242



  

  A primeira camada possui um sistema com uma interface que conta com seis 

módulos de funções: Lista da Família, Módulo da Casa Inteligente, Módulo de Ambiente 

da Casa, Home Health, Serviços da Casa e Configuração do Sistema.  

 A segunda camada corresponde ao servidor responsável por responder as 

solicitações do usuário. É utilizado o protocolo HTTP (Hypertext Transport Protocol) para 

transmitir dados entre o servidor do sistema e o usuário. No servidor de dados está presente 

o XML para realizar a formulação de dados. O banco de dados foi projetado através da 

API DBIO (Entrada e Saída de Banco de Dados), um sistema para oferecer a leitura de 

dados e uma interface para realizar a escrita de dados. 

 A terceira camada é a de rede, onde se utilizou a tecnologia Zigbee para a 

construção da rede de automação sem fio, composta pelo Gateway Residencial e vários nós 

de sensores distribuídos pela casa. 

 A quarta camada é a de sensores, que detectam dados como temperatura, 

iluminação e presença. Além disso, é possível realizar comandos de controle, por exemplo, 

fechar janela ou desligar e ligar luzes. No sistema projetado as requisições e trocas de 

dados são feitas pelo protocolo HTTP por prover eficiência e segurança.  

 Após a análise dos trabalhos relacionados, partiu-se para a definição da 

metodologia e da arquitetura que serão apresentadas nos tópicos a seguir. 

 3. Metodologia do trabalho 

A metodologia para desenvolvimento deste trabalho consistiu em sete passos descritos a 

seguir: 

 Passo 1: Definir um protocolo de comunicação baseado em documento XML para 

permitir a interoperabilidade entre os diversos equipamentos de uma residência ou 

escritório.  

 Passo 2: Construir uma infraestrutura de rede de sensores e atuadores em ambiente 

de laboratório.  

 Passo 3: Construir uma base de dados para armazenamento dos dados de cada 

sensor e atuador, por exemplo, id, marca, fabricante e endereço de rede se houver. 

 Passo 4: Integrar subsistemas de fabricantes tais como placas controladoras, 

sensores de presença, sistemas de circuito fechado de TV(CFTV), dentre outros. 

 Passo 5: Desenvolver protótipos para geração e validação do protocolo de 

comunicação. 

 Passo 6. Testar os módulos do sistema separados. 

 Passo 7. Testar todo o sistema com acesso externo via nuvem e interno via rede 

local. 

 Todos os passos da metodologia foram seguidos utilizando o modelo de Engenharia 

de Software em cascata, no qual todas as fases são seqüenciais.    

4. Estudo de Caso e Implementação 

Após a definição da metodologia de trabalho e a partir da fase três, foram desenvolvidos 

uma arquitetura, um protótipo de comunicação cliente servidor e um aplicativo móvel para 

fazer os acessos ao ambiente automatizado.  
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  A Figura 1 ilustra o ambiente residencial, no qual foram utilizados micros 

controladores para transmitir os dados de sensores e atuadores por meio de uma rede sem 

fio padrão 802.15.4 (ZigBee). Neste cenário, a residência ou escritório possui um 

computador de baixo custo configurado como Gateway Residencial (GR), conectado a um 

nó de rede sem fio no padrão 802.15.4 (ZigBee), que coordena a troca de informações e as 

ações de sensores e dispositivos da residência. Para controlar e coletar dados dos 

dispositivos e sensores foi utilizada a placa de desenvolvimento Intel Galileo, também 

conectada a um nó de rede sem fio no padrão ZigBee, que não só recebe ações vindas do 

GR para os dispositivos controlados, mas também coleta dados dos sensores e os envia ao 

GR para que possa ser armazenado em uma base de dados, permitindo o acompanhamento 

dos eventos ocorridos na residência.  

 

Figura 1. Cenário para um Ambiente Residencial/Escritório Automatizado 

 Para enviar ações aos atuadores e realizar consultas aos dados dos sensores foi 

desenvolvido um aplicativo para dispositivos móveis na plataforma Android. Esse 

aplicativo tem duas formas de acesso, uma por Requisição Externa e outra por Requisição 

Interna. 

4.1 Arquitetura e Protocolo de Comunicação  

Para que o sistema pudesse ser acessado de qualquer lugar com o mínimo de conexão de 

rede de dados foi desenvolvida uma arquitetura e um protocolo de comunicação entre o 

dispositivo móvel e o GR. Esse protocolo utiliza o HTTP ou Protocolo de Transporte de 

Hipertexto, possibilitando a troca ou transferência de dados via Internet. 

 A vantagem do uso desse protocolo HTTP é facilitar a troca de mensagens no 

modelo cliente-servidor, sendo necessária uma requisição ao servidor e após 

processamento, o servidor retorna uma resposta com os dados solicitados. 

 O XML foi utilizado para guardar os dados de dispositivos tais como a 

identificação do dispositivo móvel, por exemplo por meio do armazenamento do endereço 

MAC, e o comando desejado, por exemplo, ligar ou desligar um eletrodoméstico. 

 Foi utilizada à técnica de verificação com documentos Schema XML, que 

possibilita verificar de forma estrutural o arquivo XML gerado, por exemplo, o tipo de 

variável a ser recebida (String, Inteiro, Booleano e etc.) ou a quantidade de caracteres que 

cada variável deve conter. 

 Como resultado criou-se um sistema que possibilita consultar eventos ocorridos na 

casa, por exemplo, dados de sensores de luminosidade, temperatura e presença, ou executar 

ações em dispositivos como ligar uma lâmpada, cafeteira e condicionadores de ar por meio 

de dispositivo móvel como tablets, smartphones ou notebooks de forma local ou a longas 

distancias por meio de Computação em Nuvem (CN). 
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  Para o Servidor na Nuvem utilizou-se de um Serviço de Nuvem privada do tipo 

IaaS (Infraestrutura como um Serviço), por possibilitar o controle do sistema operacional e 

aplicações necessárias para o desenvolvimento de sistemas de software. 

 O Servidor na Nuvem se comunica com o GR por meio de uma Rede Virtual 

Privada (VPN), que são túneis seguros entre dois ou mais computadores autorizados. São 

criadas através da Internet ou Rede Publica e/ou Redes Privadas para a transferência de 

informações, com proteção criptográfica e foco total em segurança da informação. 

 A arquitetura deste protocolo contém dois cenários. O primeiro com requisições 

feitas de um ambiente externo por meio de CN e o segundo com requisições feitas em 

ambiente interno por meio de uma rede sem fio local padrão IEEE 802.11 (Wi-Fi). A 

Figura 2 ilustra detalhadamente a arquitetura proposta, cada cenário e como ocorre à 

comunicação entre os dispositivos móveis e os servidores que serão discutidos nas 

subseções a seguir.  

  

Figura 2. Arquitetura da Abordagem Proposta 

 

4.2. Requisição por Ambiente Externo 

Para um dispositivo móvel acessar as informações da casa, é necessário que seja feita uma 

requisição ao Servidor na Nuvem através do Protocolo HTTP via Internet. Na requisição, 

o dispositivo móvel envia um conjunto de dados (por exemplo, uma solicitação e um 

identificador do dispositivo (ID)) em formato de Strings pelo protocolo HTTP utilizando o 
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 Método POST. O servidor na nuvem recebe esses dados e utiliza a VPN para redirecionar 

essa requisição para o GR. 

 No GR, o conjunto de Strings é recebido por meio de um script em PHP que faz a 

leitura dos parâmetros passados pelo método POST e os transforma em um arquivo de 

texto em XML. Para tal transformação foi utilizado uma biblioteca chamada Document 

Object Model (DOM), que permite trabalhar com documentos XML dentro do script em 

PHP. A Figura 3 ilustra a recepção dos dados pelo método POST e a transformação para o 

documento XML. 

 

Figura 3: Recepção dos dados e Transformação em Documento XML 

 Após a transformação, o arquivo passa por um processo de verificação e validação 

utilizando a técnica de Schema XML, garantindo que os dados não tenham sofrido 

alterações ou intervenções de quaisquer naturezas durante o processo.  

 Nesse momento utiliza-se a biblioteca DOM novamente para realizar a leitura do 

arquivo gerado. O arquivo aberto, é posto em comparação com o documento Schema XML 

para verificação estrutural do documento XML. Para ilustrar, a figura 4 mostra a 

comparação do documento XML com o documento Schema XML, onde é verificado se o 

XML possui uma estrutura igual a estrutura determinada no Schema.  

 Por exemplo, se o nome do nó raiz é o correto, se os nós filhos são do tipo String ou 

se possuem o número de caracteres especificamente determinados. Qualquer alteração no 

arquivo XML que não atenda as especificações do documento Schema XML invalida 

automaticamente o arquivo e retorna o estado de erro para o solicitante. 

 Caso ocorra a validação do arquivo, o script PHP realiza uma nova leitura no 

documento XML para capturar o ID do dispositivo que foi recebido e o mesmo seja 

verificado em banco de dados para confirmar se o dispositivo possui permissão para 

consultar ou executar ações na casa. 
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Figura4: Verificação utilizando o Schema XML 

 Com o ID confirmado os comandos são extraídos do arquivo e postos em execução 

pelo GR que os envia pela rede do padrão Zigbee para a placa controladora que é 

responsável por determinar o evento a ser executado. A placa por sua vez recebe os 

comandos pela rede, identifica quais os comandos desejados e os executa. 

 Após a confirmação da execução, a placa retorna uma variável do tipo Booleano 

para o GR. Exemplo: supondo que fosse necessário ligar o relé 1 da casa, o GR enviará o 

comando Ligar1 por meio de uma variável do tipo String, o controlador  recebe e  

identifica o comando e o executa enviando um sinal para o relé. Confirmado a execução, a 

placa retorna o valor 1 na variável booleana ou caso o contrário retorna o valor 0. 

 Por fim, o GR recebe a resposta da placa informando se o comando foi executado 

ou não e retorna a mesma variável booleana para o Servidor na Nuvem que redireciona a 

resposta para o dispositivo requisitante, onde é recebida a resposta e identificada, gerando 

uma mensagem de confirmação na tela do dispositivo. 

4.3. Requisição por Ambiente Interno 

No ambiente interno a requisição feita diretamente ao GR por meio de rede sem fio IEEE 

802.11 (Wi-Fi) utilizando o protocolo HTTP. Para tal comunicação, é necessário realizar a 

troca de endereçamento IP do servidor na aplicação, retirando o endereço do servidor na 

nuvem e informando o endereço do GR. Assim como na requisição externa, o dispositivo 

envia o um conjunto de dados (o comando desejado e um identificador do dispositivo (ID)) 

no formato de Strings pelo método POST, porém desta vez diretamente ao GR.  O 

conjunto de dados é recebido por um Script em PHP e transformado em arquivo XML, 

utilizando a biblioteca DOM. 

 Com o arquivo gerado, dá-se início ao processo de validação por meio da técnica 

de Schema XML, buscando identificar e evitar qualquer tipo de adulteração no arquivo 

XML. Novamente utilizando a biblioteca DOM o script PHP abre o arquivo XML para 

leitura e o coloca em confronto com o documento Schema XML para identificar se os 

dados são compatíveis. É verificado o nome dos nós, os tipos de dados e a quantidade de 

caracteres de cada variável. Se o arquivo for validado, utiliza-se novamente a biblioteca 

DOM para uma nova leitura no arquivo para que o ID seja extraído, verificado em banco 

de dados e confirme se o dispositivo possui permissão ou não para consultar e executar 

ações na casa. 

 Confirmado a permissão do dispositivo, os comandos são extraídos do arquivo e o 

GR os coloca em execução os enviando pela rede do padrão Zigbee para a placa 
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 responsável. A placa recebe os dados, identifica e os coloca em execução. Concluída a 

execução, a placa retorna uma variável booleana informando ao GR se executou ou não o 

comando.  

 O GR recebe a variável booleana e retorna a mesma variável para o dispositivo 

requisitante que identifica a resposta e gera a uma mensagem de resposta na tela do 

dispositivo. 

4.4. Protótipos usando a arquitetura 

Os protótipos foram desenvolvidos para a plataforma Android e realizam a interação entre 

o usuário e a casa. Com a aplicação o usuário pode consultar dados dos sensores e executar 

ações como ligar e desligar dispositivos da residência. Mesmo tratando-se de protótipo, 

buscou-se criar uma interface intuitiva e interativa, por exemplo, quando uma lâmpada 

está apagada o ícone que a representa possui uma cor neutra e quanto está acessa o ícone 

muda de cor. É possível escolher a forma de requisição do aplicativo trocando o endereço 

do servidor, por exemplo, se for desejado à requisição externa, deve ser informado o 

endereço do servidor na nuvem (exemplo, http://meuservidor.com.br). Caso a escolha seja 

a requisição interna, deve-se informar o endereço IP ou o nome do GR (exemplo, 

http://10.0.1.1 ou http://gateway) caso haja o servidor de domínio na residência. 

 Para dispositivos moveis que não atendem a plataforma Android, foi criada uma 

aplicação na plataforma WEB por permitir o desenvolvimento ágil, de código livre e 

possibilitar a adaptação para diversos dispositivos como computadores, notebooks, 

smartphones, TVs digitais ou qualquer outro dispositivo que possa acessar uma página 

WEB por meio de um navegador ou browser. Essa plataforma possibilita o acesso tanto 

por requisição externa quanto requisição interna. 

4.5. Armazenamento dos dados 

 Para manter um histórico na residência, que permita identificar, por exemplo, os 

últimos ambientes acessados, quais lâmpadas estão acesas, horário de ocorrência para esses 

eventos, o dia ocorrido ou os dispositivos que interagiram com a casa, é necessário que se 

armazene toda e qualquer troca de informação. Para isso foi utilizado o banco de dados 

Mysql, que é muito difundido para plataformas WEB.  Nesse banco de dados foram 

armazenados eventos como dados de sensores, ações executadas por atuadores e 

dispositivos que possuem permissão para realizar interações com a residência. 

 Para armazenar os comandos enviados e executados na residência, cada arquivo 

XML gerado nas requisições também foi armazenado para que se possa ter um histórico de 

troca de dados entre os dispositivos moveis e os servidores. Estes arquivos são 

armazenados inicialmente em uma pasta no servidor local da residência e posteriormente a 

validação, a pasta é liberada para a sincronia com o servidor na nuvem, permitindo realizar 

uma cópia de segurança de todos os arquivos gerados. 

5. Resultados Obtidos 

O protótipo de casa automatizada desenvolvido possui dois ambientes. Cada ambiente 

possui um sensor de movimento e um atuador. A central que controla a troca de 

informações de sensores e atuadores com o Gateway Residencial é composta por uma placa 

de desenvolvimento Galileo conectada a um nó de rede padrão Zigbee. A troca de 

informações entre a central e o GR é por meio de rede sem fio padrão Zigbee. O Gateway 

envia os comandos a central, onde são executados e após execução retornam uma resposta 

de confirmação informando se houve sucesso ou não na operação desejada. 
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  Para interação do usuário com o protótipo foi desenvolvido uma aplicação para a 

plataforma Android ilustrado na Figura 5A e 5B. A aplicação permite interagir com os 

atuadores dos dois ambientes, consultar dados dos sensores e selecionar a forma de 

requisição, seja ela de forma externa (―Nuvem‖) ou interna (Rede sem fio local), por meio 

de troca de endereço na própria aplicação móvel. 

 Ao final de uma requisição, a aplicação recebe a confirmação dos servidores caso 

ocorra a operação com sucesso ou não. 

 Como resultado deste trabalho e legado para a continuação de outros trabalhos no 

grupo de pesquisa, foi construída a infraestrutura inicial, criada a arquitetura e o protocolo 

de comunicação bem como os protótipos de acesso aos dados via nuvem e via rede local. O 

gateway residencial foi aprimorado agora com a validação do protocolo e com o 

armazenamento do histórico em banco de dados, o que permitirá novas pesquisas usando a 

verificação da base de sensores por outros pesquisadores do grupo. 

 

Figura 5: Telas da aplicação móvel para acesso ao sistema de automação  

6. Considerações Finais 

Esse trabalho apresentou um sistema de comunicação entre dispositivos móveis, sensores e 

atuadores, instalados em um ambiente residencial e de escritório utilizando as tecnologias 

de redes de sensores, redes locais e nuvem de dados. 

 Foram desenvolvidos protótipos com acesso a rede local e a nuvem a partir de uma 

infraestrutura experimental construída e baseada sobre o conceito de gateway residencial. 

O sistema é parte de uma arquitetura maior que está sendo desenvolvida no grupo de 

pesquisa que permite incorporar outros dispositivos, bastando para isso que os 

desenvolvedores usem o protocolo de comunicação desenvolvido no trabalho. 

 Para trabalhos futuros, pretende-se aprimorar o protocolo de comunicação 

desenvolvido de forma a padronizá-lo para uso em IOT através do desenvolvimento de um 

framework integrando de forma mais simples os dispositivos. 
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Abstract. The growing usage of UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) in several
areas, ranging from military applications to geographical analysis, causes an
accelerated growth in the technology used by these vehicles, as well as in the
related scientific research. UAVs in formation flight have been used to increase
the scope of the analyzed areas and the precision of the collected data, as well
as to enhance the overall safety of the group of aircrafts. To optimize the flight
of multiple UAVs in formation, a decentralized control system, where each ve-
hicle has its own autonomous control system that operates synchronized with
the other aircrafts, can increase the flexibility of the nature of missions assigned
to UAVs. This paper describes the project of a decentralized control system for
multiple UAVs flying in formation, using the robust control theory of H∞ and
Markovian jumps for treatment of sudden changes, such as the ones caused by
atmospheric variation (like wind changes), obstacles and aircraft failures. To do
so, a bibliographical research on related works will be conducted, followed by
the implementation of the control system using MATLAB/Simulink. Afterwards,
the control system will be tested and validated in simulations with the X-Plane
software.

1. Introduction

With the constant technological evolution and miniaturization of electronic circuits, em-
bedded systems have became part of the daily life.

Embedded systems are made of microprocessors and microcontrollers built in sev-
eral kinds of devices, such as standard cell phones, smartphones, tablets, TV set-top-
boxes, robots and even aerial and terrestrial vehicles, with the goal of providing these
devices with advanced features and control. One area where embedded systems have
become heavily used is the one of control systems for unmanned aerial vehicles (UAVs).

UAVs are generally constructed as small scaled aircrafts, which does not have
an onboard pilot, being controlled by a ground station or autonomously by the use
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Figure 1. Formation topologies for up to six aircrafts, as described by
[Giulietti et al. 2000]

of an autopilot system. Such aircrafts have been used in several areas, ranging from
environmental monitoring, plantation analysis, surveillance and search/rescue missions
[Branco et al. 2011, Tomic et al. 2012].

The embedded systems assembled on UAVs are used for the general state and nav-
igation control of the aircraft, and for following a predefined path [Trindade et al. 2010].
Due to the nature of the missions assigned to UAVs and the need of keepings its physical
integrity, the onboard systems of these vehicles are considered to be critical, since failures
and delay may cause serious material and human injury [Lutz 1993].

The use of an arrangement of UAVs flying in formation have demonstrated
clear advantages in comparison with the use of a single vehicle, specially at some
kinds of missions, like monitoring and atmospheric data gathering [Allred et al. 2007,
Yang et al. 2014]. Besides that, the formation flying of UAVs also leads to a better usage
of fuel and energy, resources which are scarce on small sized aircrafts, optimizing its total
flight autonomy [Wang and Xin 2013].

To establish the ideal formation that a group of UAVs is supposed to follow
along its flight, there was some initial research inspired by the natural behavior of birds.
Reynolds [Reynolds 1987], for example, shows how the behavior of a flock of bird can be
graphically simulated, bringing valuable contribution to the definition of the flight model
for a group of unmanned aerial vehicles. Following the same principles, Giulietti et al.
[Giulietti et al. 2000] show different flight topologies for arrangements of UAVs, such as
the ones showed on figure 1.

As mentioned, the control of a single UAV or an arrangement of multiple aircrafts
can be done by a ground station or an autonomous control system, widely known as
an ”autopilot”. Indispensable in an autonomous unmanned aerial vehicle, the automatic
control system grants stability to the aircraft and makes it follow the preset route, even in
the appearance of eventualities, such as atmospheric changes and unpredicted obstacles.

An automatic control system can be defined as a set of resources and algorithms
responsible to provide stability and continuous functioning to a given object or device,
without the need of direct interference of an external agent. Since the majority of these
systems exist where there are some degree of uncertainty and imprecision, it is also needed
that the control system adapts itself to such condition [Geromel and Korogui 2011].

As can be seen in figure 2, the controller follows a reference model that, by means
of the actuators that exist on the system, handles the process environment, which in turn
responds with variables that, after being acquired by sensors of the control system, will be
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Figure 2. A basic control system diagram, as shown in
[Albertos and Mareels 2010]

used as its inputs, in which is referred a closed-loop scheme [Albertos and Mareels 2010].

Based on the analysis of the input data of the system and the existence of any
kind of error or variation, adjustment actions are taken aiming at stabilize the system.
These kind of automatic control systems are often implemented by means of embedded
computational systems that execute the mathematical model of a certain class of control
system, such as PID (Proportional, Integral, Derivative). In the scientific literature, several
models of control systems for UAVs have been proposed based on the PID class, such as
[Warsi et al. 2014] and [Peng and Jikai 2011].

However, even though this class of controller is extremely versatile and have been
used intensively, they are not adequate for systems with multiple inputs and multiple
outputs, as justified in [Johnson and Dasgupta 2013]. A MIMO (Multiple-Input-Multiple-
Output) system covers a wide set of input data that directly affect another set of output
data [Albertos and Mareels 2010].

As explained by Albertos and Mareels [Albertos and Mareels 2010], a common
practice in multiple input and multiple output systems is to use one of the following
approaches: to pair each input with an output, in a decoupled way; or in an integrated and
cooperative fashion, where output variables are directly linked with the control laws of
the input.

In [Johnson and Dasgupta 2013], it is also reminded that PID class controllers are
not adequate for MIMO systems, where there are several inputs directly affecting the
outputs. A group of UAVs flying in synchronized formation is a kind of MIMO system,
in which robust controllers, likeH∞, are much more adequate.

Robust control class systems, as H∞, are those capable of modeling errors and
uncertainties that arise from noises or disturbances on the environment [Simon 2006]. As
informed by [Simon 2006], a robust controller can also be implemented based on initially
non-robust approaches, such as the Kalman filter, for instance. However, the advantage
of the H∞ class resides precisely on the fact that it was planned since its inception with
robust control in mind.

In a more specific way, the usage of a MarkovianH∞ controller is ideal for system
where sudden and abrupt changes can happen, such as adaptations in the formation of the
group of UAVs needed due to the occurrence of an unpredicted event [Francisco 2009].

Another important point to be considered is related to the decentralization of the
control system. Instead of the overall control being determined by a specific element of
the group (as the leader UAV or the ground control station), a decentralized control ap-
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proach, where the decisions about the formation, path to be followed and obstacle avoid-
ance made by the group as a whole bring obvious advantages [Wang and Xin 2013]. In
this way, the group of vehicles can, for example, keep up the formation and their prede-
fined trajectory even in the case of failure or loss of one the aircrafts.

To guarantee the adequate communication of UAVs in formation, important as-
pects such as a topology, communication protocol and network model must be defined,
such as proposed in [Heinzelman et al. 2002]. These elements will be directly used by
the aforementioned control system.

Following this context, this paper defines a project to build and embedded critical
system that operates in a decentralized way, in a group of UAVs flying in formation, using
the H∞ control criteria and Markovian jumps for sudden changes in the configuration of
the group.

After this introduction, the next section (2) brings the motivation for this proposal
and a survey of related works. Next, on section 3, the main goals of the project are
outlined. To conclude, the section 4 brings the expected results, which are followed by
the references used by this article.

2. Motivation and Related Works
To make clear the motivation and relevance of this project, it is needed to perform a
research on related works, inside the context defined on the previous section.

The definition of the formation model of a group of autonomous systems, such as
robots, is an intensively researched topic. Back on 1997, Jennings, Wheland and Evans
[Jennings et al. 1997] proposed an algorithm to make a distributed group of robots ac-
complish search and rescue missions. As soon as one of the robots finds the searched
object, it receives the immediate aid of the other robots, which converge towards its lo-
cation. The algorithm operates in a totally distributed way, with direct communication
between the robots - there isn’t a server or other kind of centralized control.

The paper by [Olfati-Saber 2006] also presents an example of a distributed al-
gorithm for an arrangement of UAVs, following three heuristic rules formulated by
[Reynolds 1987]: group centering, in a way that each member flies as much closer to
the other as possible; obstacle avoidance, with the goal to avoid collision with the other
members of the group; and velocity matching, in such a way that the formation keeps
synchronized.

For the category of autonomous mobile robots, as the UAVs of the present project,
the work of Giulietti, Pollini and Innocenti [Giulietti et al. 2000] approaches the forma-
tion flying problem specifically for Unmanned Aerial Vehicles. In the article, possible
formation structures for vehicles of this kind are explained, with particular emphasis to
the data transmission between participating nodes (the UAVs). The algorithms proposed
aim to keep formation even in failure situations. In a similar way as the work of Wang
and Xin [Wang and Xin 2013], the optimization of the communication among nodes is
obtained through the use of graph theory.

Wei Ren, Beard and Atkins, in [Ren et al. 2007] also approach the formation
maintenance problem in a decentralized way. As in [Wang and Xin 2013], there is only di-
rect communication between neighbor members, updating their data based on information
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obtained from the direct neighbors - this further optimizes the load of the communication
system. In the mentioned paper, the goal was to develop a data update rule, in a way the
vehicles could reach consensus in respect to the main goals of the formation. To achieve
this goals through a dynamic model, the paper explains the strategies and algorithms for
consensus achievement, showing then the results. The authors emphasize, however, that
the analyzed consensus algorithms need to be properly tested and extended so they can
handle uncertainties in the model, delays and noise in the data communication or signal
obtained from the sensors.

In relation to the communication network used by the vehicles, examples of
MANETs, VANETs and FANETs for data exchange are presented in [Khare et al. 2008]
and [Allred et al. 2007]. Specifically, the model defined by Khare et al. in
[Khare et al. 2008] is about an ad-hoc network for an arrangement of UAVs modeled
as a flock of birds, aimed at search and destroy mission. In the case of the work
[Allred et al. 2007], all structural elements of the network are demonstrated, with a prac-
tical application of UAVs flying in cooperative way.

Formation control of a group of UAVs, with safe path planning, is the main theme
of [Regula and Lantos 2013]. An hierarchical control structure is proposed, aiming at
maintaining the formation flight of a group of quadcopters. A path planning algorithm is
presented, defining a safe zone between vehicles.

In a similar way, Wang and Xin [Wang and Xin 2013] demonstrate a control sys-
tem for an arrangement of UAVs with the possibility of obstacle avoidance in a synchro-
nized way. Thus, a topology for the formation is defined using graph theory. The control
system, tested in a closed loop, establishes a cost function that governs the formation
and trajectory changes, in case of the appearance of obstacles. The results show that the
proposed system could achieve its goals of providing a synchronized readjustment of the
vehicles.

The cooperative work of a group of UAVs for search missions, with devia-
tion of obstacles and constraints of communication over distances, is also the theme in
[Beard and McLain 2003]. In this article are demonstrated the algorithms developed for
route planning and possible change of path in the case of the appearance of obstacles. The
authors conclude that the proposed model can be effective in real-time implementations,
depending, however, on the characteristics of the involved search problems. Thus, the
proposed scheme can have limitations when used in environments with sudden variations.

In [Johnson and Dasgupta 2013], it is also addressed the synchronized movement
of a group of UAVs. The proposed robust H∞ controller was able to keep two vehicles
flying in synchronized way, even under disturbances and variations.

The question of decentralized control is once again addressed in
[Yang et al. 2014]. In this case, the authors propose an extension-decomposition-
aggregation scheme to transform a bigger problem in a set of smaller subproblems. For
the project of the decentralized control system, it is used a linear inequality matrix based
onH∞.

A robust controller based on H∞ for time-variant robotic systems is proposed in
[Chang 2005]. In this example, it is demonstrated the use of an adaptive control based on
fuzzy logic. The work of Sahraei and Shabaninia also uses fuzzy logic integrated with a

5555



robust controllerH∞.

Seiler [Seiler 2001] shows in his thesis a control system for UAVs (quadcopters)
flying in formation, using the H∞ class of controllers in a model categorized as Markov
Jump Linear System (MJLS). As shown in the results, stabilization was achieved using the
model, without, however, coming into details about variations brought by the appearance
of obstacles. The developed network model and the results using the H∞ controller are
also explained by [Seiler and Sengupta 2005].

In [Francisco 2009], Francisco shows the implementation of the coordinated con-
trol of mobile terrestrial robots, with the leadership of the group randomly assigned be-
tween the robots. The author explains that the non-linear dynamic of the robots can be
defined as a linear system to variant parameters, in which the state of the system is in
function of the parameters (that is the reason why the quasi-LPV terminology is used). It
is also specified that the H∞ criteria is used for attenuation of external disturbances and
parameter uncertainties. If one of the robots is removed from the formation, the Marko-
vian H∞ controller is used to handle this kind of change. The concept used by Francisco
in [Francisco 2009] and by Francisco, Terra and Siqueira in [Francisco et al. 2008] will
be directly used as a base to the control systems proposed in this paper, which in turn will
be directed towards aerial vehicles.

The usage ofH∞ to obtain positioning for under-actuated robotic manipulators is
the theme of the work by [Siqueira and Terra 2004]. In a more specific way, three H∞
control strategies are tested. Two of these techniques are non-linear H∞ controllers, that
aim to guarantee that the L2 gain between the existing disturbance and the system output
are bounded by an attenuation level γ. As the authors explain in the paper, the recent
development of techniques of linear parameter varying (LPV) systems brings a system-
atic way to design controllers that satisfy the L2 gain condition. Although not directly
related to UAVs, the model presented in the paper, with aH∞ controller using quasi-LPV
technique together with a Markovian model to guarantee stabilization in sudden changes
and failures, may be adapted to a formation flying scenario, as proposed in this article.

In [Inoue 2011], it is demonstrated that a decentralized robust controller for
wheeled mobile robots (WMR), in a way that these can, in a coordinated and synchro-
nized way, adapt to variations on the system.

As can be concluded from the before mentioned works, and as cited in
[Inoue 2011], the non-linear H∞ criteria is being used in robotic systems for treatment
of disturbances in the trajectory and parametric uncertainties as, in the case of terrestrial
robots, unevenness in the ground and slipping wheels. In a similar way in unmanned
aerial vehicles, situations such as atmospheric variations (wind) and the appearance of
unforeseen obstacles (as trees and birds), fit in the same category of disturbances.

Based on this survey of related works, the relevance of the project outlined in this
paper resides on the fact that it aggregates concepts, techniques and algorithms inside
a specific domain: the formation flying of fixed wing unmanned aerial vehicles, in a
decentralized and distributed way, using robust H∞ control with the use of Markovian
Jumps to handle abrupt changes (specifically, obstacle avoidance and failure of one - or
more - members of the formation).

Papers and thesis like [Francisco 2009, Francisco et al. 2008, Inoue 2011,
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Inoue et al. 2008, de Jesus 2011] will be used as the base of this project, bringing to the
fixed wing unmanned aerial vehicles the advantages derived from robust controllers, with
particular emphasis on theH∞ class with Markovian jumps.

As a motivation for this project, it can be mentioned the advantages arising from a
decentralized control system for this type of vehicle, such as increasing the autonomy and
efficiency of the tasks to be performed. It is also worth noting the absence in the technical
literature of complete implementations that aggregate H∞ control, Markovian analysis
and obstacle avoidance in fixed wing unmanned aerial vehicles, thus demonstrating the
possibility of innovation arising from this project.

3. Goals and Planned Milestones
The main goal of this project is to develop a control system for multiple fixed wing UAVs
formation flying, using theH∞ robust control criteria and Markovian jumps.

In the case of Unmanned Aerial Vehicles, the appearance of obstacles and wind
changes are situations that should be stabilized by the H∞ controller. A failure in the
communication between one or more existing nodes (in this case, vehicles), will also
imply the need for readjustment, which can be accomplished by applying the concept of
Markovian Jumps.

At the end of this project, the proposed control system should have been properly
tested and validated on a realistic simulation environment (X-Plane software), with results
reported to the scientific community through national and international publications. As
more specific objectives, there is the need to demonstrate the feasibility of using Marko-
vianH∞ control in a group of fixed wing unmanned aerial vehicles flying in formation.

The following developmental stages were established for the implementation of
this project:

1. Continuity of literature review and research related to decentralized formation
control of robots and UAVs, subject to abrupt variations;

2. Development of the control system using MATLAB/Simulink with the Aerospace
Blockset and Robust Control Toolbox;

3. Testing of the control system in a simulated environment, with the use of the X-
Plane simulator inside a Software-in-the-Loop (SiL) development model;

4. Physical implementation of the control system, with micro-controller boards, such
as the Gumstix used in [Sebesta and Boizot 2014] or Arduino.

The implementation of the control system will be initially made in MAT-
LAB, together with its Simulink simulation model, in a similar way as performed in
[Ernst et al. 2006] and [Warsi et al. 2014]. Additional modules for MATLAB, such as
toolboxes and blocksets, will also be used. More specifically, the Aerospace Blockset for
aircraft dynamics, and the Robust Control Toolbox, for specification of robust controllers.

The X-Plane software flight simulator, widely used in the testing of control
systems for UAVs [Craighead et al. 2007, Ernst et al. 2006], will be used to validate
the controller proposed here. As shown in [Garcia and Barnes 2010], X-Plane can
also be used to perform simulations involving a group of aircrafts. In the example
[Craighead et al. 2007, Ernst et al. 2006], a controller developed in MATLAB/Simulink
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for a set of four helicopters in formation was successfully tested using X-Plane. This ap-
proach will serve as a reference for testing this project, at the time the control system is
implemented.

4. Expected Results and Conclusion

It is expected, by the end of this project, to have a control system capable of maintaining
a group of UAVs flying in formation in a decentralized, stabilized and synchronized way,
even under conditions of disorder in the environment, with several tests validating its
proper functioning and showing the achieved results.

Following what was laid out in the goals (section III), the development and testing
of this control system based on the H∞ criteria with Markovian jumps for adaptation to
sudden changes (with adequate obstacle avoidance), will provide a significant contribu-
tion to the study and development of Unmanned Aerial Vehicles.

With this control system, UAVs will be able to follow a predefined trajectory while
maintaining a pre-defined formation, in a synchronous way, even in the case of encoun-
tering obstacles, failure in some aircraft belonging to the group or sudden atmospheric
changes.
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Abstract. The present work aims to analyze a feedback process scheduler, 
considering version 3.2.1 of Minix running over a BeagleBone. After the 
implementation, some tests will be done to measure the performance of this 
scheduler, comparing your execution time with the original one from the 
operating system. 

Resumo. O presente trabalho tem como objetivo analisar um escalonador de 
processos de feedback no Minix 3.2.1 executando em um BeagleBone. Após a 
implementação, serão executados alguns testes para medir o desempenho 
desse escalonador, comparando o seu tempo de execução com o do 
escalonador original do sistema operacional. 

1. Introdução 

Quando considerada a alternância de processos em um sistema operacional, sempre 
deve ser considerado como essa alternância pode ocorrer. Ao longo dos anos muitos 
desenvolveram estratégias distintas para lidar com essa questão, sendo que um padrão já 
conhecido pode ser melhorado. Avalia-se então como o sistema operacional se 
comporta em situações distintas, como visto nos trabalhos de Con Kolivas (2004, 2007) 
e de Guerrero et al. (1996). 

 Na literatura clássica, como por exemplo no livro de Tanenbaum e Bos (2014), 
são abordadas diversos mecanismos de implementação de escalonadores, sendo que um 
dos mais utilizados para sistemas operacionais é o modelo Robin Round com 
Prioridades, como pode ser visto no artigo de Guerrero et al. (1996). 

 Dificilmente ocorrem grandes modificações nos escalonadores de processos de 
sistemas operacionais, porém com o trabalho apresentado por Swift (2010), verifica-se a 
possibilidade de explorar alguns detalhes do comportamento dos processos para tentar 
ajustar sua prioridade e quantum de forma mais dinâmica e precisa, similar ao que foi 
proposto por Teller e Seelam (2006), exceto pela questão da método científico 
empregado no desenvolvimento desse último. 

 Como o trabalho de Swift (2010) foi o que motivou a melhora do escalonador de 
processos do sistema operacional e o mesmo foi implementado dentro do Minix 3.1, 
optou-se por continuar desenvolvendo para o mesmo sistema operacional, porém 
reescreveu-se o código do escalonador dentro do Minix 3.2.1, pois era a versão atual na 
época do início deste trabalho e também por trabalhar tanto com arquitetura de 
processadores x86 de 32 bits, quanto com a arquitetura ARMv7 presente no Beaglebone 
(Coley, 2012). 
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 Algo que possibilitou maior flexibilidade na codificação do escalonador é o fato 
de que no Minix 3.2.1 o escalonador de processos encontra-se em modo usuário, como 
também pode ser visto no trabalho de Swift (2010), seguindo o proposto por Herder et 
al. (2006), o que garante a modularidade dos componentes do núcleo do sistema, além 
de proporcionar mais segurança ao modelo de micro núcleo do Minix. 

 O presente trabalho está em andamento, tendo como principal objetivo analisar o 
aumento do tempo gasto pelo escalonador de feedback no Minix 3.2.1 em relação ao 
escalonador original, executando em uma arquitetura de processador ARMv7. 

 O restante desse artigo está organizado da seguinte maneira: Na seção 2 é 
apresentado o método científico adotado. Na seção 3 são descritos os principais 
aspectos do escalonador de feedback em modo usuário. Na seção 4 são discutidos os 
resultados preliminares. Na seção 5 são apresentadas as conclusões. 

2. Método Científico 

 Inicialmente foi obtido o código original do trabalho proposto por Swift (2010), 
que foi implementado no Minix 3.1, funcionando somente em processadores x86 de 32 
bits. O código foi então adaptado para o Minix 3.2.1, pois esse executa em 
processadores x86 de 32 bits e também em todas as versões do ARMv7 presentes no 
Beaglebone, segundo a documentação oficial do Minix (2014). 

 Para realizar  os testes no Beaglebone, escolheu-se o emulador Linaro QEMU, 
capaz de emular o Beaglebone-xM, executado-o dentro do Windows 8.1, com um 
processador Intel Core i7, com 8 Gigabytes de memória RAM. 

 Como poderá ser constatado na seção 3 desse artigo, o escalonador do Minix 
3.2.1 executa em espaço de usuário, porém o seu código binário precisa fazer parte da 
imagem do kernel. Dessa forma foram geradas duas versões distintas do kernel do 
Minix 3.2.1, uma com o escalonador padrão do Minix e a outra com o escalonador de 
feedback. Para os testes com cada escalonador, a máquina foi reiniciada para carregar a 
versão adequada do kernel. 

 Para testar o escalonador foi feito o uso de um script que descompacta uma 
cópia do CD de instalação do Minix com o utilitário bunzip2. Os tempos medidos 
utilizam o programa time, seguindo o manual de Kerrisk (2014). 

3. Escalonador de Processos em Modo Usuário 

O escalonador de processos de um sistema operacional é o responsável pela alternância 
das muitas aplicações que executam concorrentemente. Ele é quem define a lógica pela 
qual os processos serão escolhidos para serem executados. 

 Um fato interessante quando observado o funcionamento do escalonador de 
processos no Minix, considerando o núcleo do sistema desde a versão 3.1, é que o 
mesmo encontra-se localizado quase que em sua totalidade em espaço de usuário.   

 O estudo e a implementação realizada por Swift (2010) teve como objetivo 
migrar o máximo possível das rotinas do escalonador para o espaço de usuário (user 
mode), com o objetivo de deixar o sistema cada vez mais tolerante a falhas e ainda 
facilitar a implementação de múltiplos escalonadores de processos em um mesmo 
sistema operacional (Figura 1). 
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Figura 1. Escalonador de Processos em Modo Usuário 

 Durante os estudos e experimentos realizados por Swift (2010), constatou-se que 
uma parte do escalonador precisaria ficar ainda em modo de núcleo (kernel mode), pois 
os primeiros processos criados quando o sistema está sendo carregado precisam de 
algum tipo de gerenciamento inicial, sendo que posteriormente o controle poderia então 
ser dado ao escalonador em modo usuário. 

 Outro fato a ser considerado é que o Minix faz uso de troca de mensagens para a 
comunicação inter processos (IPC) e um escalonador em modo usuário precisa de mais 
trocas de mensagens para poder realizar os mesmos procedimentos que um escalonador 
em modo kernel realizaria com um número menor de troca de mensagens, demandando 
mais tempo, como poderá ser verificado através dos testes da Seção 4. 

 Considerando que o objetivo do Minix não é o alto desempenho mas sim a alta 
disponibilidade, como explicado no trabalho de Herder et al. (2006), mover o 
escalonador para o espaço de usuário é algo atípico porém válido para essa organização 
de sistema operacional. 

3.1. O Escalonador de Processos de Feedback 

O  escalonador de feedback foi proposto por Swift (2010), tendo sido implementado e 
testado originalmente no kernel 3.1 do Minix. Com base nesse escalonador, foi 
implementada uma nova versão para o kernel 3.2.1 do Minix. 

 A ideia do escalonador de feedback é criar algumas métricas e utilizá-las para 
tomada de decisão do escalonamento de forma mais precisa.  A versão original, 
utilizada neste trabalho, possui as métricas presentes na Tabela 1. 

Tabela 1. Métricas originais do escalonador de feed back 

Atributos Descrição 
SCHEDULING_ACNT_QUEUE Valor de tempo de CPU "sojourn". 
SCHEDULING_ACNT_IPC_SYNC Número de vezes que o processo foi bloqueado em chamadas IPC síncronas. 
SCHEDULING_ACNT_IPC_ASYN Número de mensagens assíncronas enviadas. 
SCHEDULING_ACNT_DEQS Número de vezes que o processo foi retirado da fila. 
SCHEDULING_ACNT_PREEMPT Número de vezes que o processo sofreu preempção devido a alternância de 

um processo com prioridade maior. 
SCHEDULING_ACNT_CPU_LOAD Utilização da CPU (0-100) no núcleo em que o processo está alocado. Útil 

para balancear os processos entre núcleos. 

 Basicamente o escalonador de feedback faz uso das mensagens de limite de 
quantum atingido, enviadas pelo kernel do Minix, anexando as métricas a essas 
mensagens para o escalonador em modo usuário poder tomar decisões mais precisas. 

 O escalonador de feedback atual introduziu o conceito de burst e seu valor é 
definido pela Equação 1. 
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 O valor de burst é utilizado para ajustar a prioridade e o 
processo, porém cada valor é ajustado de forma distinta. De qualquer forma 
a Equação 2, que fornece o valor de 

������
 O valor de incremento
e o seu valor é discutido no trabalho
tipo inteiro (chamado de ajuste
processo, definida pela Equação 3

���������
 Além disso, o quantum
observado na Equação 4. 

���	��
 = ���	��

 Como o trabalho ainda está em desenvolvimento, não foram feitas alterações nas 
métricas originais. O ajuste de 20% 
Swift (2010). 
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Figura 2 . Tempo gasto em espaço de usuário (a) e em espaço de sistema (b).
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Figura 

5. Conclusões 

Considerando o mecanismo de IPC do Minix, após a implementação do controle das 
métricas dentro do escalonador de 
processos, um acréscimo de 
ao escalonador original. 

Na próxima etapa deste trabalho
feedback, mensurando o tempo de
desempenho do escalonador de 
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Resumo. Um VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) é uma aeronave capaz de 

voar sem a presença de um humano a bordo, podendo ser completamente 

autônoma ou remotamente controlada por um operador. Um VANT possui 

muitas limitações, e uma das maiores delas é o peso da aeronave. Atualmente 

a tendência é que comunicação interna da aeronave seja feita de modo sem 

fio, de forma que haja a redução da quantidade de cabos internos e, 

consequentemente, do peso da aeronave. Aproximadamente 30% dos cabos 

elétricos são candidatos potenciais a serem substituídos pela conexão sem fio. 

Com isso, é possível aumentar a quantidade de equipamentos carregados pelo 

VANT. A comunicação neste tipo de sistema é crítica, necessitando que seja 

segura, a fim de garantir a integridade física e a confidencialidade dos dados 

que trafegam pela rede da aeronave. Este projeto visa a implementação de 

uma conexão sem fio com autenticação e a utilização de IPSec para garantir a 

segurança dos dados transmitidos. 

1. Introdução 

Um VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) é uma aeronave capaz de voar sem a 

presença de um humano a bordo, podendo ser completamente autônoma ou 

remotamente controlada por um operador. Um VANT possui muitas limitações, e um 

dos maiores problemas da construção de VANTs é o peso da aeronave. Atualmente, a 

tendência é que a comunicação interna da aeronave seja feita sem fio, assim há a 

redução dos cabos internos e a diminuição do peso da aeronave. De acordo com [3], 

aproximadamente 30% dos cabos elétricos são candidatos potenciais a serem 

substituídos por conexão sem fio. Com isso, é possível aumentar a quantidade de 

equipamentos carregados pelo VANT. 

 Essa implementação torna os dados trocados pelos módulos dos VANTs mais 

suscetíveis a interceptações. Por isso, é necessário fazer a autenticação dos módulos 

antes de transmitir os dados. Em adição, é possível também, utilizar o IPSec para 

garantir a confidencialidade dos dados trafegados. 
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 O objetivo deste trabalho é implementar uma comunicação entre um computador 

e um sistema embarcado. Essa comunicação será autenticada e feita utilizando IPSec. 

Haverá também um comparativo de desempenho entre uma comunicação com Internet 

Protocol Security (IPSec) e outra sem o uso da tecnologia. Para fazer a avaliação de 

desempenho, dois arquivos de tamanho diferentes serão utilizados.  

2. Segurança em Redes de Computadores 

Durante as primeiras décadas de sua existência, as redes de computadores foram usadas 

principalmente por pesquisadores universitários, com a finalidade de enviar mensagens 

de correio eletrônico, e também por funcionários de empresas, para compartilhar 

impressoras. Sob essas condições, a segurança nunca precisou de maiores cuidados [13]. 

Porém, com a popularização da Internet, milhões de pessoas atualmente usam as redes 

para executar operações bancárias, fazer compras e arquivar sua devolução de impostos 

todos os dias, assim a segurança da rede se tornou um problema a ser considerado. 

 Segundo Tanenbaum [13], a segurança é um assunto abrangente e inclui diversos 

problemas. Em sua forma mais simples, a segurança se preocupa em garantir que 

pessoas mal-intencionadas não leiam ou modifiquem secretamente mensagens enviadas 

a outros destinatários. Ela também deve prover meios de autenticar o remetente de uma 

mensagem, a fim de descobrir possíveis fraudes. A segurança deve tratar de situações 

em que mensagens legítimas são interceptadas ou reproduzidas, além de lidar com 

pessoas que tentam negar o fato de terem enviado determinadas mensagens.  

 Levando em conta as considerações descritas, Kurose [8] descreve as 

propriedades desejáveis em uma comunicação segura: 

 Confidencialidade: somente o remetente e o destinatário devem ser capazes de 

entender o contexto de uma mensagem transmitida. Caso a mensagem seja 

interceptada, é necessário que a mensagem contenha alguma forma de 

criptografia, para que o interceptor não seja capaz de entendê-la. O aspecto de 

confidencialidade é provavelmente o mais conhecido do termo comunicação 

segura. 

 Integridade: o remetente e o destinatário devem se assegurar que o conteúdo de 

suas mensagens não será alterado, tanto de forma maliciosa, como de forma 

acidental, no caminho. 

 Autenticação: visa estabelecer a validade da transmissão, da mensagem e do seu 

remetente. O objetivo é que o destinatário possa comprovar a origem e autoria de 

um determinado documento. 

 Não repúdio: garante que o autor não possa negar ter criado e assinado o 

documento. 

3. Criptografia 

A palavra criptografia vem das palavras gregas que significam “escrita secreta”. Os 

profissionais fazem distinção entre cifras e códigos. Uma cifra é uma transformação de 

caractere por caractere ou de bit por bit, sem levar em conta a estrutura linguística da 

mensagem [13]. Técnicas criptográficas permitem que o remetente esconda os dados 

para que intrusos não consigam obter informações dos dados interceptados. O 
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destinatário deve ser apto a recuperar a mensagem original a partir dos dados 

criptografados [8]. 

 Segundo [13], a mensagem original a ser criptografada (texto simples) é 

transformada por uma função parametrizada por uma chave.  Em seguida, a saída do 

processo de criptografia (texto cifrado) é transmitida normalmente. A Figura 1 ilustra o 

processo da transmissão de uma mensagem criptografada. 

 Presumindo que o intruso intercepte a mensagem, o mesmo não será capaz de lê-

la, pois não possui a chave para decriptografar o texto, e, portanto não poderá fazê-lo 

com facilidade. A arte de solucionar mensagens cifradas é chamada de criptoanálise, a 

arte de criar mensagens cifradas chama-se criptografia e ambas conjuntamente são 

chamadas de criptologia. 

 

 

Figura 1. Representação do funcionamento básico da criptografia. 

  

4. IPSec 

O IPSec foi criado para prover alguns serviços de segurança na troca de pacotes. 

Incluídos nesses serviços estão integridade, confidencialidade, autenticação dos dados e 

proteção contra ataques de reprodução. Esses serviços são implementados na camada de 

rede, provendo proteção aos dados de um usuário, sem a necessidade deste usuário 

possuir qualquer conhecimento da área de redes e adicionando também, proteção à 

camada de rede e suas superiores. 

 Para fornecer tráfego seguro, o IPSec utiliza dois protocolos, o Authentication 

Header (AH) e o Encapsulating Security Payload (ESP). O AH garante a integridade e 

autenticidade dos dados, podendo também prover proteção contra ataques de 

reprodução. O ESP pode fornecer somente confidencialidade ou fornecer todos os 

serviços do AH e confidencialidade. A vantagem de fornecer somente a 

confidencialidade é que torna possível que outras aplicações sejam responsáveis pela 

integridade e autenticidade com melhor desempenho. Entretanto não são todos os 

sistemas que são capazes de suportar esse modo, sendo necessária a utilização completa 

do ESP. 

 O AH e o ESP possuem dois modos, o Modo de Transporte e o Modo de Túnel. 

No modo de transporte, o cabeçalho do IPSec é inserido logo após o cabeçalho IP. Este 

modo geralmente é utilizado em comunicações host-a-host, fornecendo os serviços de 

segurança de fim-a-fim sem aumentar demasiadamente o tamanho do pacote. Neste 

caso, todo o pacote é autenticado, o que impossibilita que algum redirecionamento seja 

feito, pois isso tornaria o código verificador inválido e o pacote seria descartado. 

 O modo de túnel encapsula todo o pacote IP dentro de um pacote IP com IPSec. 

Este modo é utilizado quando o destino final é um gateway de segurança, como um 

firewall corporativo. Neste caso, os pacotes que o gateway recebe estão protegidos pelo 
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IPSec. Esses pacotes são desencapsulados, e se tornam pacotes IP comuns. A Figura 2 

ilustra o pacote do AH e ESP. De acordo com Tanenbaum [13], como os serviços 

oferecidos pelo IPSec baseiam-se na criptografia de chave simétrica, vários algoritmos 

podem ser utilizados. No evento de violação de algum desses algoritmos, outro pode ser 

utilizado sem comprometer a estrutura do IPSec. 

 O IPSec cria uma conexão para realizar a troca de chaves e serviços que serão 

utilizados na comunicação. Essa conexão é chamada de Security Association (SA) e é 

feita a partir do protocolo Internet Key Exchange (IKE), que determina a autenticação e 

o estabelecimento das associações de segurança (SAs). Por se tratar de uma conexão 

simplex, ou seja, de uma via, uma SA pode ser criada para cada uma das vias de 

comunicação, portanto, se um par de hosts irá se comunicar por IPSec, será necessária a 

criação de pelo menos duas SAs. 

 

 

Figura 2. Detalhamento do pacote IPSec. 

 

 Em 1998, seis organizações japonesas se uniram para criar o projeto KAME 

[14], uma implementação livre dos protocolos IPv6 e IPSec, tanto para IPv4 como IPv6, 

para sistema operacionais baseados no BSD Unix. Em 2006, o projeto foi terminado, 

entretanto seu código está presente em diversos sistemas operacionais. Atualmente, o 

IPsec-Tools [10], um port do projeto KAME, é utilizado para prover o uso do IPSec no 

Linux. Neste artigo a comunicação entre os dispositivos foi criada utilizando o IPsec-

Tools. 

5. Sistemas Embarcados 

Um sistema embarcado é um sistema microprocessado no qual o processador é 

encapsulado ou dedicado ao dispositivo ou sistema que ele controla ou monitora, como 

por exemplo, telefones celulares, computadores de bordo automotivos, equipamentos de 

rede, impressoras, entre outros. Diferentemente dos computadores de propósito geral, 

um sistema embarcado possui um conjunto de tarefas predefinidas e requisitos 
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específicos, assim, é possível otimizar o projeto do sistema de forma que seu tamanho, 

recursos computacionais e seu custo sejam diminuídos [1]. 

 Um sistema embarcado é considerado crítico quando a falha deste sistema pode 

significar a perda de vidas ou algum tipo de dano em grande proporção. De modo geral, 

o desenvolvimento de sistemas embarcados críticos é mais complexo comparado ao de 

sistemas embarcados convencionais, pois é necessário garantir que uma série de 

requisitos sejam contemplados. Esses requisitos são definidos, de acordo com [2] e [12], 

como: 

 Confiabilidade: é a probabilidade que define a capacidade de um sistema para 

fazer suas funções de forma esperada, dentro das condições definidas, durante o 

tempo requerido. 

 Manutenibilidade: é a facilidade de fazer a manutenção do sistema, 

probabilidade de defeito do sistema e tempo que demanda para reparação. 

 Disponibilidade: é a probabilidade de um sistema estar em funcionamento em 

um instante de tempo. 

 Segurança (security): é o nível de proteção do sistema contra ataques e garantia 

dos requisitos de segurança de um sistema. 

 Segurança (safety): é a probabilidade de um sistema estar em funcionamento e 

executar suas funções corretamente. 

6. VANTs 

Um VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) é uma aeronave capaz de voar sem a 

presença de um humano a bordo, podendo ser completamente autônoma ou 

remotamente controlada por um operador. Para a inserção dos VANTs no espaço aéreo, 

foram estabelecidas normas por órgãos específicos, como a Federation Aviation 

Administration  (FAA) nos Estados Unidos e a Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC) no Brasil. Os VANTs ganharam espaço no mercado devido ao seu baixo custo 

operacional e versatilidade, sendo capazes de atender a necessidades tanto de militares 

quanto civis. 

 Um VANT possui muitas limitações, e um dos maiores problemas da construção 

de VANTs é o peso da aeronave. Atualmente existe uma tendência para que a 

comunicação interna da aeronave seja feita de forma sem fio, assim possibilitando a 

redução dos cabos internos e a diminuição do peso da aeronave. Com isso, é possível 

aumentar a quantidade de equipamentos carregados pelo VANT. 

 A autenticação dos módulos da aeronave é muito importante, pois evita que 

dados sejam interceptados e auxilia na segurança física da aeronave. Mais informações 

sobre a comunicação de módulos internos da aeronave podem ser vistas em [3]. 

7. Implementação 

O objetivo deste trabalho é implementar uma comunicação entre um computador e um 

dispositivo embarcado. Essa comunicação será autenticada e feita utilizando IPSec. 

Haverá também, um comparativo de desempenho entre uma comunicação com IPSec e 
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outra sem o uso da tecnologia. Para fazer a avaliação de desempenho, dois arquivos de 

tamanhos diferentes serão utilizados. 

 Primeiramente, todas as implementações foram emuladas no software Netkit [9], 

que permite a criação de diversas máquinas virtuais e enlaces entre essas máquinas, 

emulando uma rede. O Netkit conta com uma grande quantidade de programas nativos, 

entre eles, o ipsec-tools, citado na seção 2.5, que foi utilizado para a implementação do 

IPSec. O Netkit possui também  algumas ferramentas para prover a autenticação entre os 

hosts. 

 A fim de se familiarizar com o projeto, o autor fez a execução de um dos 

laboratórios virtuais criados por Gurgel [6], intitulado “IPSec com Racoon”.  O Racoon 

é uma ferramenta que faz parte do ipsec-tools, responsável pela IKE. Neste laboratório, 

existem três máquinas virtuais conectadas por um hub. Uma dessas máquinas será 

utilizada como um espião (máquina EVE), que apenas “ouve” a conexão realizada entre 

as outras duas máquinas.  

 Primeiramente, um servidor FTP é aberto em uma máquina (máquina BOB), 

então, a terceira máquina, chamada ALICE, conecta-se ao servidor FTP de BOB e faz 

uma operação de list e fecha a conexão. Os dados trafegados na rede são salvos no 

computador EVE. 

 Após o fechamento da conexão FTP, o Racoon é configurado tanto na máquina 

ALICE quanto na BOB, a fim de prover a confidencialidade dos dados trocados entre 

eles. Os arquivos de configurações fornecidos por Gurgel [6], possuem diversos bugs, 

inseridos propositalmente pelo autor, a fim de criar um contato maior com a ferramenta 

para o aluno. 

 Quando todos os bugs são encontrados, inicia-se o IPSec nas máquinas ALICE e 

BOB, e ALICE faz novamente a mesma consulta list e novamente EVE captura os 

pacotes trafegados na rede. 

 Agora no computador EVE é utilizado o software Wireshark [15] para abrir os 

pacotes capturados e analisar seus conteúdos. A Figura 3, ilustra como os pacotes 

interceptados sem IPSec são facilmente abertos e seu conteúdo exposto. Na Figura 4 

está ilustrado como o IPSec protegeu os dados, mesmo quando interceptado. Vale a 

pena ressaltar que neste tutorial a autenticação é feita por meio de uma chave simétrica 

pré-definida, portanto, sofre dos problemas já discutidos neste documento. 

 O segundo passo foi o estudo para criação de certificados, para poder fazer a 

autenticação entre os hosts. Houve a criação de uma Autoridade Certificadora (CA) para 

a distribuição das chaves públicas e privadas para as entidades. A CA é responsável 

também pela criação dos certificados para identificar cada host. Com base nesses 

certificados é possível verificar se a chave pública enviada é, de fato, da entidade que se 

deseja criar a comunicação. 
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Figura 3. Pacotes analisados sem IPSec. 

  

 

Figura 4. Pacotes analisados com IPSec. 

 Com os resultados obtidos nos experimentos descritos acima, foi possível 

configurar o Racoon para utilizar os certificados criados ao invés da chave simétrica 

pré-definida, provendo assim, um método mais eficaz para a autenticação baseado nos 

certificados e também, para a confidencialidade fornecida pelo IPSec. Com os passos 

funcionando nas máquinas virtuais, fez-se as implementações reais diretamente no 

protótipo de sistemas embarcados adotado neste trabalho. 

8. Configuração do Ambiente de Experimentações 

Para a simulação de um sistema embarcado foi utilizado o kit desenvolvido pela 

empresa Gumstix [5] chamado Overo EVM. A escolha do kit deve-se ao fato de 

existirem exemplos de aplicações práticas, inclusive no contexto de VANTs [11]. 

 O kit é composto por uma placa Overo Fire COM (computer on-module) com 

processador ARM Cortex-A8 OMAP3530 (720 MHz), memória RAM de 256MB e 

suporte a cartão de memória MicroSD e conexões Bluetooth e Wireless. Acompanha 

uma placa de expansão Chestnut43 com conexões Ethernet, USB e console serial via 
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mini-USB. Um monitor LCD touchscreen de 4.3” também integra o kit. O sistema 

operacional utilizado foi o Ubuntu 10.04 LTS. 

 A Figura 5 ilustra um esquema simples de funcionamento da comunicação 

implementada no projeto com seis módulos conectados a um computador central. Em 

um cenário real, o número de módulos pode ser muito maior. 

 

 

Figura 5. Cenário de implementação. 

9. Resultados e Discussões 

Os experimentos foram projetados de acordo com a avaliação de desempenho de 

sistemas computacionais de Jain [7]. Segundo Jain, fatores são variáveis que afetam a 

resposta do sistema. O tempo médio foi a variável definida para fazer a análise. Para 

saber o tempo que cada teste levou, foi utilizada a função time, do Linux. Cada 

experimento foi reproduzido dez vezes, a fim de obter resultados estatisticamente 

válidos.  

 Definiu-se que a utilização, ou não, do IPSec seria um fator da avaliação e o 

tamanho da mensagem o segundo fator de avaliação. Foram definidos dois tamanhos de 

mensagens para transferência, um de 43 MB e outro de 240 MB. Esses arquivos 

correspondem respectivamente a uma foto e um vídeo obtidos por meio de um VANT 

em teste. Esses arquivos foram utilizados para produções científicas [4]. A configuração 

dos experimentos encontra-se na Tabela 1. 

 Todas as combinações entre fatores foram utilizadas na análise de desempenho, 

ou seja, foram feitos quatro experimentos. O primeiro sem o uso do IPSec e com o 

tamanho de mensagem sendo 43 MB. O segundo experimento foi uma transferência sem 

IPSec e a mensagem de 240 MB. O terceiro experimento foi com o IPSec e a mensagem 

de 43 MB. E, por fim, o quarto experimento contava com IPSec e a mensagem de 240 

MB.  
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Tabela 1.  Configurações de experimentos na comparação da utilização de IPSec. 

Exp Fator A (IPSec) Fator B (Tamanho da Mensagem em MB) 

1 Com IPSec 43 

2 Com IPSec 240 

3 Sem IPSec 43 

4 Sem IPSec 240 

  

 Os dados obtidos para estes experimentos são expressos em gráfico ilustrado na 

Figura 6. Comparando-se os tempos médios obtidos, é possível ver que, para esses 

tamanhos de mensagem, a utilização do IPSec não causa grandes impactos no tempo de 

resposta do sistema. Entretanto, seu uso provê uma camada a mais de segurança para a 

comunicação. Isso leva a acreditar que o fator mais influente, neste caso, foi o tamanho 

da mensagem. O cálculo das influências dos fatores foi efetuado e está ilustrado 

graficamente na Figura 7. 

 

 

Figura 6. Tempo médio de transferência dos arquivos. 

 

 O fator B (tamanho da mensagem) foi o mais influente com uma participação de 

99% nos resultados. Isso pode ser explicado pela otimização realizada nos algoritmos do 

IPSec, que foi criado para prover segurança a baixo custo computacional. O fator A 

(utilização do IPSec) teve influência de 1% e os fatores A e B associados de 0%. 

 Os resultados obtidos são satisfatórios, pois indicam que a comunicação da 

aeronave pode ser feita com o uso do IPSec com segurança e sem a necessidade de 

cabos elétricos, diminuindo o peso de equipamentos da aeronave. 
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Figura 7. Influência dos fatores na transmissão da mensagem. 

10. Conclusões 

Este trabalho foi desenvolvido para auxiliar na construção de VANTs, provendo uma 

conexão sem fio segura que permita a troca de informações entre os módulos da 

aeronave. Efetuou-se também uma avaliação de desempenho para mensurar o quanto a 

utilização do IPSec influencia no tempo de resposta da comunicação. Os resultados 

indicam que a comunicação da aeronave pode ser feita utilizando-se IPSec com 

segurança e sem a necessidade da mesma quantidade de cabos elétricos, diminuindo, 

assim, o peso dos equipamentos e, consequentemente, o peso geral da aeronave. 
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