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RESUMO
Redes de sensores sem fio consistem em uma série de dispositivos
microeletrônicos alimentados por bateria, cujo objetivo é monitorar o ambiente no
qual foram colocados. Quando a bateria de um dispositivo está perto de ficar
totalmente descarregada, este pode deixar de funcionar ou passar a produzir dados
distorcidos ou com viés, o que inviabiliza a monitoração do ambiente. Assim, muitos
estudos procuram controlar a quantidade de energia que uma rede de sensores
possui, para evitar o comportamento descrito. No entanto, redes sem fio alimentadas
por baterias inevitavelmente ficarão sem energia. Desta forma, o objetivo deste
estudo consiste em criar um método para tratar os dados distorcidos pela falta de
energia dos dispositivos da rede. Este método consiste na união de um mecanismo
estimador como Filtro de Kalman, com uma técnica para medir a confiança dos
dispositivos da rede com base na energia disponível em suas baterias. Os
experimentos conduzidos nesta dissertação indicam que o uso de estimadores pode
atenuar o efeito do viés causado pela falta de energia e que tal tratamento é mais
eficiente se o estimador for ajustado dinamicamente ao passo que os nós da rede
ficam sem energia. Logo, ao corrigir a distorção causada por falta de energia nos
dispositivos, é possível aumentar a vida útil da rede de sensores.
Palavras-chave: Redes de Sensores; Filtro de Kalman; Viés; Energia do sensor.

ABSTRACT

Analysis and handling of biased data provided by wireless
sensor networks with lack of energy
Wireless Sensor Networks consist of several battery-powered microelectronic
devices whose purpose is to monitor an environment in which they were deployed.
When the battery of a device is close to being completely discharged, it may stop
working or start producing distorted or biased data, which makes the monitoring task
unfeasible. Thus, many works seek to control the amount of energy that a sensor
node has in order to avoid the described behavior. However, battery-powered
wireless networks will inevitably run out of energy. In this way, the objective of this
study is to implement a method to treat the data distorted by the lack of energy of the
network devices. This method consists of joining an estimator mechanism like the
Kalman Filter with a technique to measure the reliability of network devices based on
the available energy in nodes batteries. The experiments performed in this work
show that the use of estimators can attenuate the effect of bias caused by the lack of
energy and the treatment is more efficient if the estimator can be adjusted
dynamically while the nodes of the network run out of energy. Therefore, by
correcting the distortion caused by lack of power of the devices, it will be possible to
increase the life time of the Wireless Sensor Networks.
Keywords: Wireless Sensor Networks; Kalman filter; Bias; node life time.
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1 INTRODUÇÃO
Uma Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) consiste de um conjunto de
dispositivos eletrônicos dotados de microprocessador, rádio transmissor, sensores e
bateria. Tais dispositivos, também conhecidos como nós, coletam dados do ambiente
e os transmitem para uma central de processamento para fins de monitoração. Um
fator importante para uma RSSF é o baixo consumo energético, pois muitas vezes
os nós estão fisicamente isolados, tendo apenas uma bateria como fonte de energia
(WEI et al. 2011).

1.1 Motivação
Em uma rede de sensores sem fio, alguns eventos podem causar a distorção
dos dados coletados, resultando em valores imprecisos, portanto, em uma
interpretação errônea do ambiente monitorado. Este fenômeno é conhecido como
bias ou viés. Os principais eventos que podem resultar em dados distorcidos são:
questões de roteamento da rede; mal funcionamento do nó sensor; ataques e falhas
de segurança; ou falta de energia em um nó da rede.
Referente a questão de energia, alguns estudos procuram estimar o consumo
energético das RSSF. No trabalho de Zhou et al. (2011), por exemplo, o consumo
energético de um nó da RSSF é analisado por meio de uma série de equações que
consideram o microprocessador, o rádio transmissor e o tipo de sensor utilizado pelo
nó. Para o autor, ao definir com precisão a quantidade de energia que será utilizada
pela RSSF, é possível controlar a vida útil da rede e minimizar erros por falta de
energia durante sua utilização.
Outra maneira de economizar energia da rede e prolongar a vida útil da
mesma é a agregação de dados, técnica que consiste em agrupar dados coletados
pela rede em nós específicos, para posteriormente enviá-los a uma central de
processamento. O objetivo é diminuir a transmissão via rádio entre nós, poupando
energia da rede e assim contribuir para a diminuição de falhas. Em um estudo sobre
agregação de dados, Wei et al. (2011) explicam que alguns ambientes monitorados
por RSSF apresentam pouca variação ao longo do tempo. Logo, ao invés de
transmitirem os dados de suas medições a todo instante, eles sugerem o uso da
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agregação de dados com previsão de valores, o que diminui as transmissões de
rádio entre os nós sensores, contribuindo para economia de energia. Isto é feito
combinando métodos de estimativa e previsão de dados, em especial o Filtro de
Kalman (FK) e o Grey Model (GM), que podem prever o valor de uma variável a
partir de uma leitura inicial ou estimar o valor da mesma com base em uma leitura de
dados indireta ou com ruído.
Enquanto alguns estudos focam na economia de energia, outros procuram
mensurar a confiança da rede, tal como Berardinelli et al. (2015). Em seu estudo, a
qualidade dos dados da RSSF está relacionada com quantidade de energia
disponível nas baterias dos nós sensores. Os autores fazem uso de uma rotina do
Sistema Operacional (SO) dos nós para medir a energia disponível e decidir se a
informação é ou não confiável. Contudo, o trabalho não especifica o que deve ser
feito com dados tidos como não confiáveis ou de baixa qualidade.
As abordagens descritas anteriormente não visam propriamente eliminar o
viés, mas sim medir e economizar a energia da rede, para prolongar seu
funcionamento sem problemas e definir por quanto tempo a rede pode ser utilizada.
Ainda assim, inevitavelmente RSSF ficarão com pouca energia. Desta forma,
entende-se, que seria possível aumentar a vida útil de uma RSSF se houvesse uma
maneira de processar e extrair informação dos dados distorcidos pela falta energia
em nós sensores.

1.2 Objetivos
Considerando que o trabalho de Berardinelli et al. (2015) define um técnica
capaz de indicar se a falta de energia dos nós sensores está influenciando na
qualidade dos dados da RSSF e que os estimadores como o FK e GM, utilizados no
trabalho de Wei et al. (2011), são técnicas capazes de corrigir dados distorcidos, o
objetivo deste trabalho é a utilização dos conceitos dos dois estudos para detectar e
minimizar o viés causado por falta de energia nos nós de uma RSSF.
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1.3 Contribuições
Muitos estudos denotam a importância da economia de energia em RSSF, em
especial para prolongar a vida da rede e evitar problemas com os dados coletados,
conforme mostrado por Zhou et al. (2011) e por Duche & Sarwade (2016). No
entanto, redes de sensores isoladas fisicamente, inevitavelmente ficarão com pouca
energia. Deste modo, a contribuição deste trabalho consiste em prover um método
para analisar e utilizar dados dos nós sensores distorcidos por falta de energia e
assim prolongar a vida útil de uma RSSF. Além disso, o método proposto neste
trabalho é útil no tratamento de outliers1 e pode ser usado como contramedida em
ataques cujo objetivo seja a introdução de dados enviesados em uma RSSF. Por fim,
além de questões como segurança, outliers e bias, os métodos descritos no trabalho
de Wei et al. (2011) fornecem uma estimativa de comportamento da rede o que pode
ser útil para trabalhos futuros.
1.4 Método de trabalho
Visando uma construção lógica para alcançar o objetivo e a contribuição
descrita anteriormente, esta dissertação foi dividida em 7 atividades agrupadas em 4
fases. As atividades de uma mesma fase são executadas em paralelo e servem
como pré-requisitos para a fase seguinte. A Figura 1 é uma representação gráfica da
organização desta dissertação:
Figura 1 - Organização do trabalho em fases

Fonte: Elaborado pelo autor
1 Outliers: Para uma variável aleatória, um outlier consiste em um ponto com valor
discrepante com relação a todos os outros pontos da variável. (JAMES et al. 2013).
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Cada bloco da Figura 1 representa uma atividade da dissertação. Na
sequência, segue o descritivo de cada fase:
Fase 1 – Compreende a análise bibliográfica e o estudo de trabalhos
relacionados direta ou indiretamente ao tema deste trabalho, com ênfase em
artigos voltados para viés em RSSF (CHANDRA et al. 2010); consumo de
energia em RSSFs (DUCHE, SARWADE. 2016); filtragem de Kalman,
modelagem Grey Model e outras técnicas para diminuir o viés em sistemas
(WEI et al. 2011);
Fase 2 – Desenvolvimento de um método para minimizar os efeitos do viés
causado por falta de energia em RSSF, aplicado em diferentes cenários e
datasets;
Fase 3 – Uso de diferentes cenários e datasets para comparação da
eficiência e validação do método. Análise dos resultados, evidenciando as
vantagens e desvantagens das técnicas utilizadas;
Fase 4 – Nesta atividade é realizada uma análise do objetivo e contribuição
deste trabalho em função dos resultados dos experimentos aqui conduzidos.
Também são discutidas as limitações e os trabalhos futuros.

1.5 Organização do trabalho
Além da seção de introdução, este trabalho possui outras 6 seções descritas
na sequência:
Seção 2 – Fundamentos Teóricos: Compreende todo o fundamento teórico
sobre as técnicas usadas no trabalho: RSSF, FK e GM;

Seção 3 – Trabalhos Relacionados: Nesta seção é realizada a revisão de
artigos e estudos que estão ligados diretamente ou indiretamente ao tema
deste trabalho. A revisão consiste em apontar as contribuições de cada
estudo, assim como as restrições que eles apresentam;
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Seção 4 – Proposta: Nesta seção é proposto um método para minimizar o
viés em RSSF, em especial o viés causado por falta de energia dos nós
sensores. Para finalizar, uma tabela comparativa é apresentada, com o
objetivo de exibir os diferenciais deste estudo com relação aos trabalhos já
existentes;
Seção 5 – Seleção de dados e Experimentação: Descreve a obtenção de
datasets alimentados por redes de sensores sem fio, bem como a utilização
do método desenvolvido na Seção 4 em forma de algoritmo computacional. O
objetivo desta seção é testar o novo método em um ambiente controlado;
Seção 6 – Análise de resultados: São discutidos os resultados do
experimento, a eficácia e a viabilidade do método proposto;
Seção 7 – Conclusão: Consiste na finalização do estudo, apresentando os
pontos positivos e negativos do método proposto bem como os possíveis
trabalhos futuros.

1.6 Cronograma
Este trabalho tem como base o cronograma de atividades descrito a seguir,
elaborado de acordo com a subseção de método de trabalho:

As colunas em destaque indicam os meses em que ocorreram a qualificação
e a defesa desta dissertação (Respectivamente nas datas 29/03/18 e 27/09/18).
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Nesta seção são apresentados os elementos principais que compõem este
estudo, em especial algumas definições sobre RSSF e alguns problemas que a rede
pode apresentar. Também é explicado os conceitos principais do Filtro de Kalman.

2.1 Introdução a RSSF
A popularidade das RSSF tem aumentado consideravelmente à medida que
os custos de produção de componentes eletrônicos ficam mais baixos. A rede é
formada por nós: pequenos dispositivos computacionais de baixo custo, dotados de
microprocessadores, memórias, baterias, radio transmissores, sensores e atuadores
(YICK, MUKHERJEE, GHOSAL. 2008). Um exemplo de nós sensores são os
dispositivos do tipo MICA2DOT, que podem ser vistos na Figura 2:

Figura 2 - Nó Sensor MICA2DOT

Fonte: BRAIN. 2004

Uma rede pode conter de dois nós a centenas de dispositivos. Isto combinado
a uma variada gama de sensores (térmicos, barométricos, ópticos, magnéticos e
químicos) que permitem o uso de RSSF em diversas áreas e segmentos, tais como
meio ambiente; agricultura e agropecuária; construções em geral (prédios, casas ou
pontes); saúde e corpo humano; e veículos e transporte (PRASAD. 2015). Mais
aplicações podem ser observadas na Figura 3.
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Figura 3 - Resumo de aplicações para RSSF

Fonte: Adaptado de Yick, Mukherjee e Ghosal. (2008)

Conforme a Figura 3, para Yick, Mukherjee e Ghosal (2008), o tipo de
aplicação de uma RSSF pode ser classificado em dois grupos: aplicações de
Rastreamento e aplicações de Monitoração. As aplicações de monitoração
consistem na observação de um ambiente, de um processo industrial, ou de um ser
vivo; enquanto as aplicações de rastreamento consistem em identificar a presença
ou posição de um objeto, seja ele um ser vivo ou não.
Atualmente, a versatilidade das redes de sensores permite sua utilização em
projetos de Smart Cities e Internet of Things (IoT). A título de exemplo, um estudo
desenvolvido entre universidades brasileiras e canadenses emprega tecnologias
baseadas em IoT, Machine Learning (ML) e RSSF em uma plataforma chamada
System for dEtecting and forecasting Natural Disasters based on IoT (SENDI), cujo
objetivo é monitorar e alertar a população sobre desastres climáticos, em especial
enchentes em meios urbanos. A plataforma que foi instalada em São Carlos-SP,
utiliza redes RSSF compatível com o protocolo IP, como redes de sensores
6L0WPAN. O protocolo IP permite o acesso a tais dispositivos via internet, premissa
do IoT (FURQUIM et al. 2018).
Porém, assim como outras tecnologias, as redes de sensores também
possuem limitações. Geralmente, os nós de uma RSSF são instalados em locais de
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difícil acesso, o que dificulta a manutenção da rede. Problemas de comunicação são
comuns em transmissões via rádio e ocorrem em RSSF. Outro ponto importante é a
limitação energética, pois os nós da rede são alimentados por baterias que possuem
uma quantidade finita de energia. Além de problemas físicos, os nós podem
apresentar problemas de roteamento; bugs de programação; além de serem
suscetíveis a ataques e falhas de segurança (PARADIS, HAN. 2007). Todas estas
questões podem tornar uma RSSF inoperante ou fazer com que ela produza dados
errôneos ou enviesados.

2.2 Falhas, Energia & Viés
Em um estudo com a finalidade de mapear as falhas mais comuns em RSSF,
Shaikh e Sayed (2015) definem um conjunto de categorias para descrever que tipos
de problemas podem ocorrer em nós sensores. Inicialmente, um nó deve ser
qualificado como normal ou falho.

Quando o nó é tido como falho, deve-se

identificar se a falha é temporária ou permanente. Quando permanente, o nó sensor
apresentará falhas até ser substituído, enquanto que nós com falhas temporárias
apresentam um problema pontual durante uma atividade específica, o que não afeta
a execução das atividades seguintes. As falhas de um nó também podem ser
classificadas como simples, que não impedem o nó sensor de executar suas funções
(coleta e transmissão de dados), ou severas, onde o nó torna-se incapaz de exercer
suas tarefas (problemas de comunicação ou falta de energia no nó, problemas de
hardware ou software). Por fim, nós sensores podem apresentar falhas de
funcionamento ou falhas de dados. Perda de pacotes, problemas de roteamento e
de comunicação são exemplos de falhas de funcionamento. Já nas falhas de dados,
os nós sensores comportam-se normalmente, porém os dados coletados pela rede
estão errados, sendo qualificados como dados enviesados.
Embora

existam

soluções

para

a

maioria

dos

problemas

citados

anteriormente, elas geralmente possuem um custo associado: O consumo de
energia. Isto faz da escassez de energia, um dos pontos mais importantes no estudo
de redes de sensores sem fio (ZHOU, et al. 2011).
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Assim como os outros problemas, a falta de energia em nós sensores da rede
resulta no mau funcionamento da RSSF e, principalmente, na produção de dados
enviesados. Falhas que envolvem dados com viés não são facilmente detectadas.
O viés é um termo bastante utilizado para processos de amostragem
estatística, como explicado por Martins (2006). Para ela, o viés é usado para indicar
que uma amostra possui elementos selecionados sistematicamente, podendo
resultar em uma interpretação errônea da população estudada. No entanto, o viés
também é utilizado no estudo de estimadores. Segundo James et al (2013), viés
também consiste na diferença ou erro entre um problema da vida real com relação
ao modelo matemático que tenta explicá-lo, podendo resultar em um entendimento
errado do problema por parte do modelo. Um exemplo de viés neste caso pode ser
observado ao utilizar um processo de regressão linear em um problema da vida real,
pois ainda segundo James et al, dificilmente um problema da natureza pode ser
explicado com um modelo tão simples. Tal fato fica evidente na Figura 4, onde um
modelo linear é utilizado para explicar um comportamento observado. Nota-se que o
modelo linear é ineficaz neste caso e projeta um entendimento diferente do real:
Figura 4 - Modelo Linear explicando curva observada

Fonte: JAMES et al (2013)
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A definição de viés para estimadores pode ser igualmente aplicada em redes
de sensores e o viés causado pela falta de energia. Além da questão de energia
(BERARDINELLI, et al. 2015), o viés pode ocorrer em várias situações, como em
problemas de roteamento (CHANDRA. et al. 2010); durante a agregação de dados
(CHEN, KUEHNE, KLEIN. 2013); por problemas de segurança (REZVANI, et al.
2015); e falhas de hardware (CAI, et al. 2016).

2.3 Soluções, Grey Model & Filtro de Kalman
A falta de energia é um problema que afeta todas as RSSF. Isto se deve não
apenas pelo fato dos nós das redes possuírem reservas pequenas de energia, mas
também por elas serem instaladas, na maioria das vezes, em locais de difícil acesso
o que impede a manutenção dos nós sensores (ZHANG, MERATNIA, HAVINGA.
2013). Após um determinado período, as redes sempre ficarão sem energia. Assim,
muitos trabalhos propõem maneiras de economizar energia em RSSF (PANTAZIS,
NIKOLIDAKIS, VERGADOS. 2013).
Ao diminuir o gasto de energia, prolonga-se a vida útil da rede. Esta, porém,
não é a única maneira de prolongar a vida útil dos nós de uma RSSF. É sabido que a
medida que um nó perde energia, a produção de dados enviesados ou falhos
aumenta, inutilizando a rede (DUCHE, SARWADE. 2016). Portanto, ao considerar
que parte desses erros podem ser corrigidos, bastaria utilizar uma técnica de
correção de erros na rede para que ela fosse utilizada por mais tempo. Uma técnica
que poderia ser utilizada é o Filtro de Kalman.
O FK consiste em um conjunto de equações matemáticas utilizadas em um
algoritmo recursivo para estimar o estado ou valor de um sistema partindo de
observações imprecisas ou com ruídos (Brown, Hwang. 2012). O filtro foi projetado
por Rudolf Kalman em 1960 para resolver um problema de filtragem linear em dados
discretos. Embora o algoritmo seja chamado de filtro, ele consiste em um estimador.
Acontece que o processo de encontrar a melhor estimativa a partir de dados
ruidosos equivale a filtrar o ruído (KALMAN. 1960).
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O FK tem como objetivo estimar o valor de uma variável aleatória x∈R para
um sistema em um instante k. O sistema deve ser descrito conforme a equação (1):
xk = Axk-1 + Buk-1 + wk-1

(1)

Basicamente, a variável xk consiste em seu estado anterior (xk-1), mais um
sinal de ajuste ou controle

(uk-1). Por fim, a equação que descreve x também

considera o ruído de processo produzido pelo sistema (wk-1). Na equação, A e B são
matrizes de adequação do sistema. Um ponto importante sobre o sistema é que x k
não pode ser obtido diretamente. O processo de observação de x k ocorre
indiretamente, por meio da variável z∈R. Ela é descrita pela equação (2):
zk = Hxk + vk

(2)

A variável zk consiste na variável xk contaminada por um erro de medição (vk).
Na equação, H pode ser considerado como uma matriz de adequação do sistema.
Com relação ao ruído e ao erro do sistema, ambos apresentam uma distribuição
normal (Média zero e covariância Q e R). Em geral, a matriz de covariancia de ruído
de processo Q e a matriz de covariancia do erro de medição R podem mudar com
cada iteração do algoritmo. O processo para definir Q e R é complexo, pois exige
total conhecimento do sistema onde o FK será aplicado (HUANG, YU, GARCIAORTIZ. 2013). As variáveis w e v não possuem correlação.
O processo de filtragem realizado pelo filtro de Kalman, inclui uma equação
que calcula a melhor estimativa possível de xk, partindo de uma combinação linear
entre uma estimativa inicial de xk com um outro elemento. Este outro elemento
consiste na diferença entre a medição real obtida no instante k (no caso, z k) e uma
estimativa do valor que seria medido (no caso, Hx̂-k), como mostrado a seguir na
equação (3):
x̂k = x̂-k + Kk(zk - Hx̂-k )

(3)

Na equação (3), x̂k representa a melhor estimativa para xk, também
conhecido como estado a posteriori. Por sua vez, x̂-k representa o estado a priori, ou
seja, uma estimativa inicial para xk. É uma prática comum utilizar o acento
circunflexo “^” para indicar um valor estimado e sinal de menos “-” como indicador de
estado a priori. Ainda na equação, além de zk e Hx̂-k, já explicados anteriormente,
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encontra-se a variável Kk, que representa o fator de mistura ou ganho de Kalman,
cujo objetivo é minimizar o erro da estimativa a posteriori de xk. A seguinte equação
(4) explica o ganho de Kalman:
Kk = P-kHT(HP-kHT + R)-1

(4)

As variáveis H e R são conhecidas e foram descritas anteriormente. Como H
pode ser intepretada como uma matriz, HT seria a matriz transposta da mesma. O P-k
representa a matriz de covariância de erro estimado a priori, assim como

Pk

representa a matriz de covariância de erro estimado a posteriori. Ambas são
representadas respectivamente com as equações (5) e (6):
P-k = E[e-ke-kT]

(5)

Pk = E[ekekT]

(6)

Nas equações (5) e (6), e-k e ek são, respectivamente, as estimativas de erros
a priori e a posteriori. A estimativa de erro representa a diferença entre xk e o valor
estimado do mesmo, como demontrado nas equações (7) e (8):
e-k = xk – x̂-k

(7)

ek = xk – x̂k

(8)

Com relação a equação de estimativa (3) e a do ganho de Kalman (4), se R
(erro de medição) tender à zero, o ganho de Kalman tende a confiar mais na
medição do sistema zk, conforme visto a seguir:

lim Kk = H-1
Rk→ 0

x̂k = x̂-k + Kk(zk - Hx̂-k ) →
x̂k = x̂-k + H-1zk - H-1Hx̂-k →
x̂k = x̂-k + H-1zk - x̂-k

então,

e portanto,

x̂k = H-1zk
Por outro lado, se a matriz de covariância de erro estimado a priori (P-k)
tender a zero, a diferença entre xk e x̂-k tende a zero. Portanto a estimativa de xk
tende a estar correta, conforme demonstrado a seguir:
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lim Kk = 0

então,

P´k→ 0

x̂k = x̂-k + Kk(zk - Hx̂-k )

e portanto,

x̂k = x̂-k

Por ser um algoritmo recursivo, o FK utiliza alguns insumos iniciais e então
passa a utilizar as estimativas anteriores como base para as estimativas seguintes,
conforme a Figura 5:
Figura 5 - Ciclo do Filtro de Kalman

Fonte: Adaptado de Brown e Hwang (2012)

Na Figura 5 é possível observar o funcionamento do FK. Utilizando insumos
iniciais (a), em conjunto com a equação 4, é possivel computar o ganho de Kalman.
O ganho de Kalman é utilizado em conjunto com as medições originais do sistema
(b), para o cálculo da melhor estimativa (sem viés) do estado do sistema (c). Isto é
feito por meio da equação 3. As próximas duas etapas consistem em transformar as
variáveis de estado a posteriori em variáveis a priori do ciclo seguinte. Elas utilizam
as equações a seguir.
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Pk = (I - KkH)P-k

(9)

x̂-k = Ax̂k-1

(10)

P-k = APk-1AT + Q

(11)

As variáveis utilizadas em (9), (10) e (11) já foram descritas neste estudo, com
exceção de “I”, que está presente em (9) e consiste em uma matriz identidade de
magnitude igual ao produto gerado por KkH. Por fim, o ciclo inicia-se novamente,
porém sem a necessidade dos insumos (a), pois o ciclo do algoritmo já calculou tais
insumos. O ciclo se repetirá enquanto houver novas medições (b).
Há muitas vantagens em utilizar o FK como método para corrigir erros de
dados originários de RSSF. Em primeiro lugar, o algoritmo não requer muita
capacidade de processamento. Além disso, o FK é resistente a variações do tipo
outliers. Por fim, devido a sua característica recursiva, o FK não necessita de uma
base de dados pois, conforme explicado, ele utiliza apenas a sua última leitura como
insumo para o cálculo de estimativa seguinte.
Outra técnica de estimativas que utiliza dados imprecisos como insumo é
Grey Model. Ele é uma técnica para resolução de sistemas com informação
incompleta, podendo ser utilizado na previsão de comportamentos (SILVA. 2017). Ao
contrário do modelo linear, o GM não é um modelo regressivo estatístico e não
depende de modelos estocásticos (TSENG; YU; TZENG, 2001). Em um modelo
GM(n,m), m representa o número de variáveis, enquanto n representa a ordem da
equação diferencial. O modelo mais utilizado do Grey Model é o GM(1,1) ou Grey
Model de primeira ordem e uma variável.
O GM(1,1) trabalha com uma frequência fixa para as amostras e dados
positivos. Três operações básicas compõe um modelo GM (DENG, 1989; KAYACAN;
ULUTAS; KAYNAK, 2010): Accumulated Generation (AGO), uma operação que visa
resolver a equação diferencial GM(1,1), um alisamento da aleatoriedade para
determinar o próximo valor n-passos à frente; Inverse Accumulated Generation
(IAGO), uma operação que visa a previsão dos dados a partir da determinação da
AGO; e a operação de modelagem.
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Embora o Filtro de Kalman e o GM(1,1) sejam técnicas consolidadas, há
relativamente poucos estudos que utilizam tais mecanismos de filtragem em redes
de sensores sem fio. Estes artigos são apresentados na sessão seguinte, assim
como outros métodos para detectar e corrigir o viés em dados de sistemas.
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3. TRABALHOS RELACIONADOS
Nesta seção é feita uma análise sobre alguns artigos que abordam a temática
de RSSF, viés, FK e outros métodos de correção. É apontado as principais
contribuições de cada artigo. Também é discutido alguns aspectos de segurança de
RSSF com ênfase no estudo de dados enviesados.

3.1 Filtragem de Kalman em RSSF
Conforme mencionado, existem alguns poucos trabalhos que utilizam o filtro
de Kalman em soluções de rede de sensores. Um deles é o estudo realizado por
Ribeiro et al. (2010), sobre redes utilizadas em rastreamento de objetos. Os autores
argumentam que por se tratar de dispositivos de sensoriamento fisicamente
independentes, uma rede de sensores possui várias aplicações, como detectar
contaminantes em reservatórios de água, estimar a temperatura de plantações e, em
especial, rastrear a posição de um objeto que se desloca na área de cobertura da
rede. Neste caso, além de um baixo custo para realizar o rastreamento, uma rede de
sensores provê múltiplas fontes de observação, o que pode ser caracterizado como
uma vantagem ou complemento aos equipamentos de rastreamento convencionais
(radares). A Figura 6 fornece uma ideia de como o rastreamento de objetos é
realizado com a ajuda de RSSF:
Figura 6 - Rastreamento de objetos com RSSF

Fonte: Adaptado de Ribeiro et al. (2010)
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A Figura 6 representa uma superfície onde uma RSSF foi instalada e
configurada para rastrear um determinado objeto em movimento. Através dos nós
sensores da rede, é possível estimar a trajetória que o objeto percorreu. Em teoria, é
possível melhorar a estimativa de trajetória do objeto à medida que a quantidade de
nós aumenta.
Porém, para que este tipo de aplicação funcione corretamente, é necessário
não apenas coletar os dados dos nós sensores como também utilizá-los como
insumo para um estimador poder calcular a posição provável do objeto. Neste ponto,
o FK é indicado como uma possível opção. Entretanto, Ribeiro et al. (2010)
argumentam que este procedimento possui custo energético alto devido à alta taxa
de transmissão de dados (múltiplos observadores). Os autores então propõem o uso
de fragmentos das observações da rede, sendo utilizado com uma versão
modificada do FK chamada de Filtro Quantificado de Kalman (FQK). Na prática, o
Filtro Quantificado de Kalman é semelhante ao FK original, porém, o FQK possui
uma adequação na etapa de observação dos dados para permitir o funcionamento
com uma quantidade reduzida de dados obtidos pelos nós da rede.
No trabalho realizado por Ribeiro et al. (2010) há poucas referências sobre
problemas de viés. Na verdade, abre-se mão da precisão dos dados (e, portanto,
aumenta-se o risco de viés), em prol da economia de energia. Os autores, no
entanto, demonstram que é possível implementar o FK em soluções que envolvam
RSSF. A probabilidade de o sistema apresentar viés é reduzida graças ao uso do FK.
Vale lembrar que a economia de energia resulta no prolongamento da vida útil da
RSSF, o que diminui a ocorrência de dados com viés por falta de energia. Também é
importante destacar que o algoritmo proposto pelos autores depende de um outro
algoritmo responsável por separar amostras das leituras da RSSF (processo de
quantificação das leituras).
Outro estudo que utiliza o FK em RSSF é o trabalho de WEI et al. (2011). Os
autores explicam que em aplicações de monitoramento que utilizam RSSF, muitas
vezes o local monitorado apresenta pouca variação ao longo do tempo, fazendo com
que os nós da rede enviem informações repetidas, o que causa um aumento
desnecessario do consumo de energia. Reduzir o consumo de energia em RSSF é
algo importante uma vez que os nós da rede não podem ser recarregados durante o

27

ciclo de operação. Assim, algumas redes de sensores que precisam consolidar os
dados em uma estação base utiliza um recurso chamado agregação de dados para
permitir a transmissão de dados a baixo custo. A agregação consiste em consolidar
as leituras da rede em nós consolidadores, para que estes transmitam os dados para
estação de processamento, como exemplificado na Figura 7:
Figura 7- Rede de Sensores com nós consolidadores

Fonte: Elaborado pelo autor:

Na Figura 7, para que os nós A, B, C ,D ,E e F enviem informações para a
estação de processamento, eles devem utilizar os nós G e H como ponte. Desta
forma, caso o nó A queira transmitir uma medição para a estação de processamento,
ele deve enviar sua leitura para o nó G (nó coletor), e este encaminhará a
informação para a estação. Esta técnica é necessária quando a distância física de
alguns nós com relação a estação de processamento não permite a troca de
mensagens. Outras aplicações consistem na economia de energia e no pré
processamento das informações.
Mesmo com a agregação de dados, um ambiente monitorado por RSSF que
não sofra grandes variações acaba por gerar um exesso de dados repetidos. Além
disso, o excesso de dados em conjunto com a agregação pode resultar em um
aumento de colisões, uma vez que há muitos nós transmitindo dados e poucos nós
consolidando tais informações. Uma possível solução seria diminuir o intervalo de
captura de dados por parte da rede, porém isto implicaria na possível perda de
informação relevante.
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Tendo isto como base, o trabalho de Wei et al. (2011) propõe um novo
protocolo de coleta de dados baseado em predição. Ele funciona da seguinte forma:
Quando os dados do próximo período de coleta são detectados, o nó do sensor
compara os dados previstos com os dados detectados. O nó sensor não encaminha
os dados detectados para o nó do consolidador quando o erro de predição é inferior
a um valor limiar pré-configurado. Nesse caso, o nó do coletor considera os dados
previstos como os dados detectados no período de detecção atual. Assim, a
transmissão desnecessária é eliminada, havendo assim economia de energia. O nó
do sensor deve enviar os dados detectados para o nó consolidador quando o erro de
predição está fora do limite pré-configurado.
O protocolo proposto por WEI et al. (2011) consiste em uma combinação do
filtro de Kalman com o GM(1,1). A técnica que faz parte da Grey Theory2 fornece
uma ferramenta poderosa para modelar séries discretas com alguns itens de dados
e para previsão com base na determinação de um padrão exponencial.
Assim, uma vez que o modelo cinza é muito eficaz para prever séries de
dados com tendências e o FK é útil para melhorar a precisão de uma estimativa na
série de dados que podem oscilar com freqüência em curto prazo, a combinação do
modelo cinza e do Filtro Kalman reduz aleatoriedade e melhora a precisão da
previsão simultaneamente.
Experimentos e avaliações demonstram que as abordagens propostas podem
reduzir significativamente a redundância de comunicação e melhorar a vida útil da
rede em aplicações de monitoramento ambiental. No entanto, assim como o estudo
anterior (RIBEIRO et al. 2010), a técnica utilizada sacrifica a precisão da rede em
prol da economia de energia. Isto limita a aplicabilidade da tecnica. Novamente o
propósito do estudo é a economia de energia. Nota-se que o protocolo proposto por
Wei et al. (2011) também exige mais processamento dos nós sensores.
3.2 Modelos de consumo de energia em RSSF
Mudando do âmbito de FK para consumo de energia, alguns estudos
procuram criar modelos para estimar com precisão a quantidade de energia que será
2 A Grey Theory envolve os conceitos de Grey Forecasting Model ou simplesmente Grey
Model, Relational Space, Grey Generating Space, Grey Forecasting, Grey Decision Making e
Grey Control.
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utilizada pela RSSF. Quanto mais preciso for o modelo de consumo de energia,
menores são as chances da rede deixar de operar adequadamente. Um exemplo é o
trabalho de Zhou et al. (2011) sobre modelos de energia em redes de sensores. Para
descrever o consumo de energia da rede, cada nó da mesma foi subdividido em
módulos e estados de operação. Assim, os seguintes módulos e estados foram
definidos na Tabela 1 a seguir:
Tabela 1 - Módulos presentes em um nó da rede de sensores sem fio
MÓDULO

DESCRIÇÃO

Realiza o controle do nó sensor. Pode operar no estado
MICROPROCESSAMENTO de execução (Maior consumo de energia), ocioso ou
soneca (menor consumo de energia);

TRANSMISSÃO

Responsável pela comunicação do nó sensor com a
rede por meio de rádio frequência. Ele envia e recebe
dados. Pode operar no estado de Transmissão,
Recepção, Desligado, Ocioso e Clear Channel
Assessment / Energy Detect - CCA/ED (Estado
responsável por verificar a disponibilidade do canal de
rádio frequência);

SENSORIAMENTO

Consiste em um conjunto de sensores eletrônicos e
conversores analógico/digital. No estudo, Zhou et al
(2011) consideram apenas os estados Ligado e
Desligado para esse módulo;

ENERGIA

Tem a tarefa de energizar o nó sensor da rede. Não
possui estados de operação.
Fonte: Adaptado de Zhou et al (2011)

Cada módulo (com exceção do módulo de energia), consome uma certa
quantidade de energia do sensor. O consumo varia de acordo com o estado que
cada um se encontra. Cabe destacar que a mudança de estado dos módulos
também exige energia.
Zhou et al. (2011) definiu uma serie de equações para quantificar o consumo
de energia de cada módulo. Deste modo é possível estimar o consumo de energia
do nó como um todo. Alguns testes são realizados e constata-se que o modulo de
transmissão é o que mais consome energia, conforme visto no gráfico da Figura 8 a
seguir:
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Figura 8 - Consumo de energia de um único nó

Fonte: Adaptado de Zhou et al. (2011)

A Figura 8 consiste nos resultados alcançados por Zhou et al (2011).
Basicamente, a linha em azul com triangulos invertidos, representa o consumo de
energia do módulo de sensoriamento. A linha de cor preta com quadrados,
representa o consumo de energia do módulo de microprocessamento. Já a linha em
verde com triangulos normais, representa o consumo de energia do módulo de
transmissão. Por fim, a linha em vermelho com circuitos, representa o consumo de
energia do nó da RSSF e consiste no somatório do consumo de energia dos
módulos de transmissão, microprocessamento e sensoriamento.
Estudos como de Zhou et al. (2011) se fazem importantes para todos os
trabalhos sobre RSSF, por detalhar como a energia é gasta dentro de um nó sensor
e destacar a importância de considerar tais aspectos durante o processo de criação
de projetos de redes e codificação dos nós sensores. Ainda que o trabalho não
realize uma ação corretiva, vale destacar que atividades de processamento e
sensoriamento possuem pouca influência no ciclo de vida do sensor se comparadas
com a transmissão de dados. Não há referências sobre viés no trabalho de Zhou et
al. (2011) além da questão energética.
Já no trabalho de Berardinelli et al. (2015), a questão energética é abordada
de uma outra maneira. Pelo fato das redes de sensores serem dotadas de pequenos
dispositivos de hardware de baixo custo, com comunicação sem fio e alimentado por
baterias, uma rede pode ser instalada em diversos tipos de ambiente com uma
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ampla variedade de aplicações. Por outro lado, a limitação de hardware e recursos
energéticos, aliados a crescente demanda por sistemas mais complexos resultam na
necessidade de softwares cada vez mais eficientes. Isto vale tanto para um sistema
que faz o gerenciamento de uma RSSF como um todo, quanto para as aplicações
embarcadas que administram os nós sensores.
Referente as aplicações embarcadas, uma das principais premissas é a de
prolongar ao máximo os serviços da rede. Segundo os autores do estudo no entanto,
o desenvolvimento de tais aplicações, na maioria das vezes, ainda é realizado de
modo artesanal, sem o auxílio de ferramentas de engenharia de software, o que
dificulta o uso/gerenciamento dos recursos do nó sensor. Assim, o trabalho de
Berardinelli et al. (2015) propõe um modelo com técnicas de engenharia para
desenvolver aplicações embarcadas eficientes para RSSF, com ênfase no consumo
de energia da rede.
Esse modelo utiliza um middleware para redes de sensores sem fio conhecido
como Agilla3. Em linhas gerais, um middleware consiste em um software que provê
facilidades na utilização dos recursos de um SO, tornando possível a criação de
aplicações mais complexas (GOLATOWSKI et al. 2003). A Figura 9 é um exemplo de
arquitetura de redes de sensores baseada em middleware. No caso do Agilla, é
utilizado o TinyOS como SO embarcado.
Figura 9 - Estrutura de sistema de RSSF baseado em Middleware

Fonte: Adaptado de Golatowski et al. (2013)
3 Middleware Agilla. Disponvel em http://mobilab.wustl.edu/projects/agilla/
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A Figura 9 representa a arquitetura de uma RSSF basaeda em middleware.
Tanto os nós sensores quanto a estação de processamento (Aplicação RSSF)
possuem uma camade de software representando o middleware. Em linhas gerais,
um comando disparado pela aplicação RSSF é replicado para todos os nós por meio
da camada middleware presente em toda estrutura.
Para criar o modelo com baixo consumo de energia, Berardinelli et al. (2015)
trabalharam no Agilla em três etapas. Na primeira etapa eles modificaram o
middleware para conseguir obter a tensão elétrica da bateria do nó sensor durante o
funcionamento do mesmo. Na segunda etapa, considerando um projeto de RSSF, é
realizada uma análise de consumo de energia de cada instrução Agilla utilizada no
projeto. Por fim, na terceira etapa é criado um modelo especifico para o projeto com
a noção exata de quanta energia é necessária para manter a rede funcionando sem
problemas. Esse modelo de criação de aplicações embarcadas é então aplicado em
um estudo de caso com resultados promissores.
Um dos pontos interessantes do trabalho de Berardinelli et al. (2015) é a
análise do comportamento da bateria. O trabalho considera a utilização de sensores
alimentados por duas baterias do tipo AA, o que garante um nível de tensão entre 3
e 3,3 Volts. Os autores definem níveis de operação dos nós sensores com base na
tensão das baterias. Os seguintes níveis são definidos:


Acima de 3,0V: Condições ideias de operação;



Entre 3,0V e 2,8V: Boas condições de operação;



Entre 2,8V e 2,4V: O nó sensor funciona com certas restrições;



Abaixo de 2,4V: Alta incidência de erros;

O estudo ainda aponta o limite mínimo de 1,7V para funcionamento do nó
sensor. Abaixo deste nível o sensor deixa de funcionar. Portanto, é possível associar
a produção de dados com viés com o nível de tensão das baterias dos nós.
Cabe destacar também que na presença de nós com pouca energia, o modelo
projetado por Berardinelli et al. (2015) pode não executar as instruções solicitadas.
Neste trabalho também não há referências sobre viés além da questão energética.
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3.3 Vies causado por questões de roteamento
Dentre os trabalhos relacionados, os estudos sobre roteamento e segurança
são os únicos que de fato utilizam o termo viés em conceitos que não envolvam
energia. Um desses estudos é o trabalho de Chandra et al. (2010) cuja pesquisa
sobre RSSF do tipo IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks
(6LoWPAN), descreve como o protocolo de roteamento Hierachical Routing Protocol
(HiLow), pode apresentar problemas durante a associação de um novo nó à rede.
Neste protocolo multihop, um nó sensor recém ativado procura por outros nós em
sua região para se associar e para eleger um nó pai, que será responsável pela
atribuição de endereço para o novo nó. Cada nó possui seu próprio controle de rotas
com vizinhos, em uma arquitetura de árvore que se altera dinamicamente.
O HiLow, no entanto, não é capaz de atuar em um cenário com dois ou mais
nós pais elegíveis, como apresentado na Figura 10:
Figura 10 - Nó de RSSF com dois possíveis nós do tipo pai para associação

Fonte: Adaptado de Chandra et al. (2010)

A Figura 10 representa uma RSSF do tipo 6LoWPAN que utiliza o protocolo
de roteamento HiLow baseado em árvore. No cenário da figura 7, o nó X está no
processo de associação da rede. Por questões de proximidade, o nó X pode
associar-se ao nó 8 ou ao nó 17. Se o novo nó associar-se ao primeiro nó pai
disponível e ignorar os demais, isto pode afetar a confiabilidade do sistema, gerando
dados errôneos e viés na RSSF, além de diminuir a vida útil da rede. Acontece que
muitos nós associados a um único nó pai pode sobrecarregá-lo, causando colisões
de pacotes e sobrecarga de processamento.
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Para resolver o problema, Chandra et al. (2010) propõem um novo
mecanismo de associação para novos nós. No mecânismo de associação
tradicional, um novo nó 6LoWPAN procura por uma rede em sua área de operação.
Caso encontre, ele se associa a esta rede por meio de um nó existente (nó pai).
Caso o nó não encontre uma rede, ele inicia uma rede sendo o primeiro nó
associado. Como o protocolo segue uma estrutura de árvore, cada nó sabe a
profundidade em que se encontra (premissa do 6LoWPAN). No novo mecanismo, o
processo de associação ocorre de maneira semelhante. Porém, no processo de
associação, o novo nó deve verificar qual o nível médio de energia e a profundidade
do possível nó pai na árvore de roteamendo. Isto gera um critério de desempate
caso o nó possua dois possíveis nós para se associar.
Chandra et al. (2010) não só detectam a ocorrência de viés em RSSF como
também propõe um método para resolver tal questão. No entanto, como o novo
mecânismo não foi testado em uma rede, não é possível estimar qual impacto que
ele causa em uma RSSF em termos de consumo de energia ou sobrecarga de
pacotes de controle. Além disso, a solução proposta pelos autores visa uma questão
especifica de roteamento, o que abre margem para investigação sobre outras formas
de produzir viés.
Em outro estudo sobre roteamento em RSSF, Chen, Kuehne e Klein (2013)
identificam uma falha no protocolo de roteamento Gossip, que resulta no viés por
duplicação de dados coletados em RSSF descentralizadas. Em uma rede que
executa funções de agregação (somatório ou média, por exemplo), um determinado
nó recebe a informação de outro nó. Ele realiza o procedimento de agregação e
transmite o resultado para o nó seguinte. Assim, a medida que a mensagem é
transmitida pela rede, ela se torna mais e mais consolidada. É comum em alguns
casos, que dois ou mais nós iniciem o processo de agregação, gerando duas
mensagens agregadas que eventualmente serão unificadas. Neste caso, porém,
conforme exemplificado na Figura 11, eventualmente uma falha onde duas
mensagens agregadas possuem dados de um mesmo nó, gerando uma informação
enviesada, pois nada impede que um nó transmita uma mesma mensagem para dois
ou mais nós distintos:
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Figura 11 - Erro de agregação de dados em RSSF (Operação de somatório)

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 11 é possível observar uma operação de somatório entre os nós 1,
4, 8, 9 e 17 por meio de agregação de dados. Devido a falha do protocolo gossip, o
nó 9 envia o seu dado (a) tanto para o nó 8 quanto para o nó 17. Isto faz com o
processo para montagem da informação dentro do nó 0 ocorra de modo enviesado,
pois a informação do sensor 9 foi contabilizada duas vezes.
A proposta de Chen, Kuehne e Klein (2013) consiste em adicionar cabeçalho
de controle nas mensagens de agregação para evitar a duplicação de dados
coletados. Tal cabeçalho é formado por um vetor de bits onde cada elemento referese a um nó da rede. Assim, para uma rede de N sensores, adiciona-se um vetor de
N bits. Após um nó transmitir seus dados para outro dispositivo da rede, ele
configura seu bit para 1 no cabeçalho de controle. Se um nó recebe duas
mensagens agregadas, ele realiza um processo de comparação dos cabeçalhos de
controle para tentar eliminar dados duplicados. Devido a natureza do processo de
agregação, nem sempre é possível remover a duplicação. Neste caso, o protocolo
Gossip permite a transmissão de dados enviesados.
Vale destacar que a inclusão de um cabeçalho de controle no protocolo
resulta em um acréscimo do consumo de memória dos nós da rede. Este acréscimo
é proporcional à quantidade de nós da rede. Logo, em redes com muitos nós a
solução pode tornar-se impraticável. Os testes da solução proposta, mostram que é
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possível atingir uma menor taxa de dados enviesados se a RSSF for imutável ou se
a mesma possuir poucos nós. O estudo de Chen, Kuehne e Klein (2013) se mostra
importante pois mostra outra forma de geração de viés em RSSF. O estudo, porém,
faz poucas referências a questão de custo energético da nova solução.

3.4 Vies em questões de segurança da RSSF
Em redes de sensores, o viés também pode ser causado por ataques e falhas
de segurança, conforme demonstrado por Rezvani et al. (2015). O trabalho
argumenta que ao mesmo tempo que o baixo custo dos dispositivos sensores de
uma RSSF proporciona grande disponibilidade em uma variada gama de aplicações,
estes mesmos dispositivos são sensíveis a falhas e ataques de segurança. Alguns
ataques são conhecidos por gerar viés nos dados da rede, como o collusion attack.
O processo de criptografia da rede é ineficiente neste caso, pois além de custoso em
termos de processamento, não impede um atacante de acessar as informações de
um nó já comprometido ou de um falso nó. Portanto, se faz necessário utilizar um
mecanismo de confiança e reputação dos nós, principalmente quando a rede realiza
procedimentos de agregação de dados.
Rezvani et al. (2015), propõem um método de agregação baseado em
confiança que é eficiente contra viés inserido via ataques. O método opera em lotes
de leituras consecutivas de sensores e é dividido em etapas. Na primeira, é
fornecida uma estimativa inicial de parâmetros de viés e variância (ruído) para os
nós sensores. Com base em tal estimativa, o viés é subtraído das leituras de
sensores e na próxima etapa do método, é fornecida uma estimativa inicial do vetor
de reputação. Na terceira etapa do método proposto, o vetor de reputação fornecido
na segunda etapa é usado para estimar a confiabilidade de cada sensor.
Os testes do novo método geram resultados promissores. No entanto, assim
como os artigos anteriores, este não faz referência a questão de energia dos nós
sensores ou ao viés produzido pelos sensores mediante a escassez de energia nos
nós da rede.
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Outro estudo sobre segurança realizado por Tsou, Lu e Kuo (2013) trata a
segurança em um aspecto diferente. Em linhas gerais, após realizar uma análise
comparativa entre os mecanismos de segurança atuais, identifica-se que a maioria
destes controles de segurança apresenta um custo computacional alto, além de não
possuir segurança contra-ataques do tipo Denial of Service (DoS) ou proteção dos
dados armazenados pelos nós da rede.
O método de Tsou, Lu e Kuo (2013) intitulado MoteSec-Aware é
implementado em sensores do tipo TelosB com sistema operacional TinyOS. E por
funcionar na camada de rede da RSSF garante um baixo custo energético. O
MoteSec-Aware utiliza um Virtual Counter Manager (VCM) como um contador
incremental sincronizado para detectar os ataques de repetição (replay) e
interferência (jamming) em conjunto com a criptografia de chaves simétricas usando
Advanced Encryption Standard (AES) no modo Offset Codebook Mode (OCB). Para
o controle de acesso, é utilizado o método Key-Lock Matching (KLM) para impedir o
acesso não autorizado ao nó sensor.
O método MoteSec-Aware apresenta bons resultados. O ponto principal é o
baixo consumo de energia quando comparado com outros métodos de segurança.
No entanto, o excesso nos mecanismos de controle em RSSF pode resultar na
perda de desempenho da rede e no excesso de pacotes transmitidos, o que pode
ocasionar um problema maior.
De um modo geral, os artigos estudados apresentam uma série de
contribuições para o estudo das redes de sensores sem fio. De certa forma, todos os
artigos analisados possuem o objetivo de economizar energia. Porém, não foram
encontrados estudos que indicassem possíveis ações ou medidas sobre como
proceder com nós de uma RSSF que embora estejam ativos, possuam pouca
energia e acabam por enviesar a rede como um todo. É neste cenário que a próxima
seção deste trabalho é apresentada.
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4. PROPOSTA
Nesta seção, um método de para tratar o viés causado por falta de energia
em rede de sensores é apresentado.

4.1 Introdução
É de conhecimento comum que uma das características mais importantes no
estudo de redes de sensores é a questão de energia (PANTAZIS, NIKOLIDAKIS e
VERGADOS. 2013). Também é sabido que sensores da rede que apresentam pouca
energia podem produzir dados enviesados (BERARDINELLI et al. 2015), o que leva
pesquisadores a estudarem meios de evitar este estado (WEI et al. 2011).
Entretanto, o estado de baixa energia das RSSF é inevitável na maioria dos casos.
Assim, visando aumentar a vida útil das RSSF, esta dissertação propõe utilizar
estimadores estatísticos para permitir o uso de dados de uma RSSF mesmo que
eles estejam enviesados. A principal premissa é que estimadores estatísticos,
partindo de observações imprecisas ou enviesadas de uma ou mais variáveis, são
capazes de calcular os melhores valores para representá-las. Considera-se ainda
que, referente aos dados enviesados de uma rede de sensores sem fio, a causa do
viés, em partes, reside na falta de energia dos nós sensores. Em conjunto com o uso
de um estimador para tratamento dos dados, esta dissertação também propõe o uso
de um mecanismo controlador capaz de identificar a necessidade de realizar o
tratamento nos dados da RSSF. Além de definir o uso ou não do mecanismo de
tratamento, o controlador também ajustará a intensidade de atuação do estimador,
pois a falta de energia em RSSF é algo que ocorre de maneira gradativa, conforme
explicado por Zhou et al (2011).

4.2 Mecanismo de tratamento
Esta dissertação utiliza o Filtro de Kalman como mecanismo de tratamento de
viés. O FK possui parâmetros para ajustar a confiança na leitura do sistema e a
confiança do modelo matemático que explica o sistema (KALMAN. 1960). Além
disso, o Filtro de Kalman possui implementação simples e seu algoritmo é fácil de
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ser modificado. Três modificações diferem o Filtro de Kalman Modificado (FKM)
utilizado nesta dissertação da implementação do Filtro de Kalman Clássico (FKC). A
primeira modificação consiste em permitir o ajuste de confiança na leitura do sistema
a qualquer momento. A confiança é ajustada dinamicamente pelo mecanismo de
controle. A segunda modificação consiste em uma proteção contra variações
bruscas de leitura. Se durante o funcionamento do filtro, uma leitura da RSSF
exceder um valor limiar, o Filtro de Kalman, que no funcionamento padrão estima
valores com base em um modelo matemático linear em conjunto com as leituras do
sistema real, passa a utilizar forçadamente apenas o modelo matemático. O valor
limiar é controlado pelo mecanismo de controle. Por fim, a terceira modificação
consiste em um estado de influência zero. Quando o mecanismo de controle
entende que não existe viés no sistema, o FK, que no funcionamento padrão estima
valores com base em um modelo matemático linear em conjunto com as leituras do
sistema real, passa a utilizar forçadamente apenas as leituras do sistema real.

4.3 Mecanismo de controle
Inspirado no trabalho de Berardinelli et al (2015), este mecanismo tem a
função de controlar a influência do FK sobre as leituras da RSSF. Este mecanismo
utiliza como insumo o nível de tensão (em Volts) das baterias dos nós da rede.
Conforme explicado na Subseção anterior (4.2), utilizando tal insumo, o mecanismo
de controle define dinamicamente se o FK estimará os valores de saída com base:
(1) apenas no modelo matemático (Entrada 1); (2) apenas nas leituras da RSSF
(Entrada 2); ou (3) na combinação das leituras com o modelo (Entradas 1 & 2).
Quando o FK utiliza as duas entradas, o mecanismo de controle adota a metodologia
usada por Berardinelli et al (2015), que progressivamente ajusta o filtro à medida que
a rede fica sem energia.
Em síntese, quando um nó de uma RSSF inicia suas operações com o nível
de tensão máximo, ele possui pouca probabilidade de apresentar falhas na captura
de dados. Neste instante, não é necessário a atuação do FK. A medida que o nó
perde tensão, a possibilidade de ocorrer uma falha na captura de dados aumenta e
com isso torna-se necessário ajustar a variável com o FK. Considerando sensores
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alimentados por baterias de 3V do tipo AA, Berardinelli et al (2015) sugeriu os
seguintes níveis de confiança nas leituras da RSSF:


acima de 3.0V = 100% de confiança nos dados (0% FK);



de 3V a 2.8V = 75% de confiança nos dados (25% FK);



de 2.8V a 2.4V = 50% de confiança nos dados (50% FK);



de Abaixo de 2.4V = 25% de confiança nos dados (75% FK).

A Tabela 2 contém os parâmetros utilizados para configurar o mecanismo de
controle. A primeira coluna da tabela indica o nome do parâmetro, enquanto que a
segunda consiste na descrição do mesmo:
Tabela 2 - Parâmetros para ajustes do Filtro de Kalman modificado
Parâmetro

Descrição

CL

Controle de Limiar. A unidade varia em função da grandeza estudada. Define
qual a variação máxima permitida durante a leitura de um nó RSSF;

IZ

Influência Zero. Definido em Volts. Se o nível de tensão do nó sensor é
superior a este valor, o FK não possui influência sobre a leitura do nó;

NT1

Nível de tensão 1. Definido em Volts. Segundo Berardinelli et al (2015), deve
ser configurado como 3V para sensores com baterias AA;

NT2

Nível de tensão 2. Definido em Volts. Segundo Berardinelli et al (2015), deve
ser configurado como 2,8V para sensores com baterias AA;

NT3

Nível de tensão 3. Definido em Volts. Segundo Berardinelli et al (2015), deve
ser configurado como 2,4V para sensores com baterias AA;

CNT1

CNT2

CNT3

CNTF

Confiança do nível de tensão 1. Definido em percentual. Segundo Berardineli
et al (2015), deve ser configurado com o valor 100% para sensores com
baterias AA;
Confiança do nível de tensão 2. Definido em percentual. Segundo Berardineli
et al (2015), deve ser configurado com o valor 75% para sensores que usam
baterias AA;
Confiança do nível de tensão 3. Definido em percentual. Segundo Berardineli
et al (2015), deve ser configurado com o valor 50% para sensores que usam
baterias AA;
Confiança do nível de tensão Final. Definido em percentual. Para Berardineli
et al (2015), deve ser configurado com o valor 25% para sensores que usam
baterias AA
Fonte: Elaborado pelo autor

Por fim, a Tabela 3 traz uma comparação entre os atributos dos artigos
apresentados seção 3 Trabalhos Relacionados com a proposta deste trabalho:
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Tabela 3 - Comparativo entre trabalhos relacionados
Critério/Artigo

Ribeiro et
al (2010)

Wei et al
(2011)

Zhou et al
(2011)

Berardinelli
et al (2015)

Chandra
et al
(2015)

Chen,
Kuehne e
Klein
(2013)

Rezvani
et al
(2015)

Tsou, Lu
e Kuo
(2013)

Este
trabalho

Baixa dependência de
outras tecnologias

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Baixo Overhead de
rede

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Baixo Overhead de
CPU

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Controle de dados
com Viés

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Economia de energia

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Segurança da rede

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Permite utilizar nós
com pouca energia
disponível

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 3 cada coluna da tabela representa um estudo analisado na seção
3, enquanto que cada linha representa um atributo relevante no estudo de RSSF.
Pode-se perceber que o diferencial deste trabalho é permitir a utilização de uma
RSSF que apresente pouca energia disponível. Além disso, o objetivo deste trabalho
não é economizar energia na rede, pois como explicado anteriormente, outras
soluções já executam esta tarefa. Por fim, esta é uma solução portável para qualquer
cenário, com dependência mínima para outras tecnologias.
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5. SELEÇÃO DE DADOS E EXPERIMENTAÇÃO
Nesta seção são apresentados os experimentos conduzidos para aferir a
eficiência dos métodos apresentados nesta dissertação. Também são apresentados
os dados utilizados em cada experimento.

5.1 Seleção de dados
Para mensurar o ganho em utilizar a estratégia proposta nesta dissertação,
são mapeadas três situações de experimentação: (1) testes com dados simulados;
(2) testes com dados reais e viés de origem conhecida; e (3) testes com dados reais
e viés de origem desconhecida. A seguir, um detalhamento dos dados utilizados
nesta dissertação:

5.1.1 Dados simulados
Os dados simulados, permitem gerar um volume controlado de viés que pode
ser medido e comparado. Deste modo, é possível medir a quantidade de viés que foi
eliminada do ambiente após a utilização do Filtro de Kalman e outros métodos de
tratamento, obtendo-se, portanto, a eficiência quantificada de cada método. A
simulação em questão, consiste em representar os dados obtidos por um sensor de
uma RSSF que são distorcidos em função do tempo, à medida que a bateria do
sensor simulado perde tensão elétrica. Três variáveis são criadas artificialmente:


Variável original: Criada com base em uma função senoidal pois muitas
grandezas da natureza possuem variações cíclicas (MARTINS et al.
2005). Portanto:
f(x) = sen (x) + K

(12)

onde:
f(x): Representa a grandeza a ser capturada pelo nó sensor simulado. É a
variável original. Por uma questão de praticidade, é adotada a grandeza
de temperatura em Celsius;
x: Representa o tempo medido em segundos;
K: Constante de adequação;
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Variável controle: Criada com base em uma função exponencial
decrescente simulando a descarga de uma bateria do nó RSSF simulado.
Portanto:
g(x) = BF * (1 – (1001/1000)

(x-SIZE)

)+K

(13)

onde:
g(x): Representa a tensão elétrica disponível no sensor simulado, medida
em Volts. É a variável de controle;
x: Representa o tempo medido em segundos;
BF: Medida em Volts que representa o valor máximo da bateria do sensor
simulado;
SIZE: É o número de leituras produzidas pelo nó sensor simulado;
K: Constante de adequação;



Variável enviesada: Consiste na soma da variável original com o produto
de uma variável randômica com a função inversa da variável de controle
(crescente). Assim, a medida que a variável de controle decai, o ruído (v.
randômica) aumenta. Portanto:
h(x) = f(x) + (1 – g(x)) * r( )

(14)

onde:
h(x): Representa o valor observado pelo nó sensor simulado. É a variável
enviesada;
g(x): É a variável de controle descrita anteriormente;
f(x): É a variável original descrita anteriormente;
r( ): Representa o viés em forma de função. Ela gera valores aleatórios
que possuem distribuição Normal;
x: Representa o tempo medido em segundos;
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Os dados simulados possuem 1000 leituras e permitem o acesso a qualquer
uma das variáveis descritas anteriormente. Vale lembrar que a variável de controle é
essencial para o método proposto nesta dissertação e influenciou a seleção de
datasets para experimentação.

5.1.2 Dados reais e viés de origem conhecida
A segunda base de dados é originária de uma RSSF real, sendo que em
determinado instante, os dados são distorcidos pelo viés relacionado à falta de
energia dos nós sensores. O propósito de utilizar estes dados é aferir o uso dos
métodos de tratamento de viés em ambientes reais. Por uma questão de
conveniência e respeito ao cronograma deste estudo, a opção é o uso de datasets
relacionados à RSSF.
O dataset escolhido é o “Ant Nest” (Universite Libre De Bruxelles – ULB.
2006). Ele é proveniente de uma RSSF de 20 nós com o objetivo de coletar o nível
de temperatura, umidade e luminosidade de 4 localizações distintas divididas em 5
ambientes. Os registros dos dados ocorrem a cada 5 minutos por um período de 5
dias. Os sensores são do tipo Tmote sky com TinyOS (Moteiv Corporation. 2006). Os
nós sensores da rede utilizam duas pilhas AA, somando 3 Volts com carga completa.
No manual do fabricante dos nós sensores (Moteiv Corporation. 2006), é
possível verificar que os nós operam com a tensão máxima de 3.6V e a tensão
mínima de 2.1V. As principais variáveis utilizadas do dataset são:


timestamp: Controle de tempo do experimento;



nodeid: Identificação do nó sensor. Permite filtrar os dados do dataset em
função do sensor. Útil pois o método proposto neste estudo avalia os nós
sensores individualmente;



temperature: A grandeza a ser testada pelo método proposto nesta
dissertação;



itemperature: Temperatura interna dos nós sensores. Possui correlação
linear com a variável temperature. Por meio desta, é possível especular se
um nó apresenta dados enviesados;
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ivoltage: A tensão interna da bateria de um nó sensor.

Ao verificar o dataset “Ant Nest”, nota-se que os dados de determinados nós
da RSSF apresentam variações inconsistentes de temperaturas quando o nível de
tensão dos nós sensores estava abaixo de 2.1V (limiar indicado pelo fabricante). Isto
permite, em conjunto com a variável itemperature, estimar quando um sensor está
apresentando viés em suas leituras. O dataset possui 1193 leituras.

5.1.3 Dados reais e viés de origem desconhecida
A terceira base de dados é originária de uma RSSF real, sendo que em
determinado instante, os dados são distorcidos pelo viés de causa desconhecida. O
objetivo é aferir o uso dos métodos de tratamento de viés em fenômenos adversos.
Assim como no experimento anterior (Ant Nest) é usado um dataset cujo
experimento obedece a regra de utilização de dados reais e viés de origem
desconhecida.
O dataset escolhido é o “Intel Lab” (Intel Berkeley Research Lab. 2004). Ele é
proveniente de uma RSSF de 54 nós sensores com o objetivo de coletar o nível de
temperatura, umidade e luminosidade do ambiente. Os registros dos dados são
realizados a cada 34 segundos. Os sensores são do tipo Mica2Dot com sistema
TinyOS (Crossbow Technology. 2004). Diferente do Tmote Sky, o Mica2Dot utiliza
uma bateria de lítio de 3V. O datasheet do nó sensor (Crossbow Technology. 2004)
não faz detalhamento da tensão máxima ou mínima de funcionamento. As principais
variáveis utilizadas no dataset foram:


time: Controle de tempo do experimento;



moteid: Identificação do nó sensor. Permite avaliar os nós sensores
individualmente;



temperature: Valor de temperatura;



voltage: A tensão interna da bateria de um nó sensor
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Ao avaliar o dataset, é possível observar que existe correlação entre as
variáveis de temperatura e tensão elétrica dos nós sensores. Porém não há como
afirmar uma relação de causa e efeito. O dataset possui 46915 leituras.

5.2 Experimentos
Uma vez definido os dados para testar os métodos de detecção e correção de
viés, três experimentos são realizados. Em síntese os experimentos consistem em
comparar o desempenho do Filtro de Kalman Modificado (Proposto nesta
dissertação) com o Filtro de Kalman em sua implementação clássica e com o
GM(1,1):

5.2.1 Experimento 1 - Testes com dados artificiais
Este experimento consiste na coleta dos dados simulados (descritos na
Subseção 5.1.1), e submetê-los a três métodos de correção de viés: (1) FKC; (2)
GM(1,1); e (3) FKM.
Com relação ao FKC, apenas dois parâmetros são ajustados, (1) o de
confiança no modelo matemático; e (3) o de confiança na leitura do sistema;
respectivamente R e Q, descritos na Subseção 2.3. Tradicionalmente, o GM (1,1)
não possui parâmetros a serem ajustados. Porém neste estudo ele é implementado
de modo recursivo, semelhante ao Filtro de Kalman: a análise de uma variável é feita
em forma de ciclos, onde cada ciclo possui um bloco de valores a serem analisados.
Os blocos possuem como primeiro valor, a última leitura do ciclo anterior mais n
leituras novas. Assim, existe um parâmetro no método implementado para definir n
intitulado GM_LEN. Por fim, o FKM utiliza todos os parâmetros definidos na Tabela 2
da Subseção 4.3. A Tabela 4 consiste em um resumo dos parâmetros configurados
nós métodos testados:
Tabela 4 - Parâmetros dos métodos testados
Método
Parâmetros
FKC
GM(1,1)
FKM

QeR
GM_LEN
CL, IZ, NT1, NT2, NT3, CNT1, CNT2, CNT3 e CNTF
Fonte: Elaborado pelo autor
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Na Tabela 4, a coluna “Método” identificam os estimadores utilizados no
experimento enquanto que a coluna “Parâmetros” aponta quais parametrizações
cada método necessita.
O Experimento 1 é repetido n vezes. Na primeira execução, os parâmetros
descritos na Tabela 4 são configurados com base no trabalho de Berardinelli et al
(2015). Nas execuções seguintes, os parâmetros dos 3 métodos são ajustados para
obtenção dos melhores resultados. Por fim, os resultados são registrados em forma
de gráficos. Visto que o Experimento 1 possui disponível a variável analisada sem
viés (Variável Original, descrito na Subseção 5.1.1), é possível produzir 3
histogramas adicionais cujos valores consistem na diferença entre a Variável Original
e os valores de saída de cada método de tratamento de viés. Cada execução
processou 1000 leituras.

5.2.2 Experimento 2 - Testes com viés por causa conhecida
Este experimento coleta os dados reais de viés e origem conhecidas,
descritos na Subseção 5.1.2 e os submete aos três métodos descritos no primeiro
experimento: FKC, GM (1,1) e FKM. A mesma parametrização dos métodos descrita
no Experimento 1 é utilizada. O dataset possui dados referentes a 20 nós de uma
RSSF. Assim, para o experimento são selecionados dados de 2 nós: Dados de um
nó saudável e de um nó afetado por falta de energia em sua bateria.
Os dados referentes a cada um dos nós são analisados individualmente. Para
cada um deles, o experimento é repetido n vezes. Na primeira execução, os
parâmetros dos métodos de teste são configurados com base no trabalho de
Berardinelli et al (2015). Nas execuções seguintes o ajuste dos parâmetros busca os
melhores resultados na forma de gráficos.

5.2.3 Experimento 3 - Testes com viés por causa desconhecida
Neste experimento os dados reais com viés de origem desconhecida,
descritos na Subseção 5.1.3, são submetidos aos três métodos descritos no primeiro
experimento: FKC, GM (1,1) e FKM. A mesma parametrização descrita no primeiro
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experimento (subseção 5.1.3) foi utilizada. O dataset possui dados referentes a 54
nós de uma RSSF. Assim, para o experimento são selecionados dados de 1 nó
aleatório da rede.
Assim como nos experimentos anteriores, os testes são repetidos n vezes. Na
primeira execução, os parâmetros dos métodos são configurados com base no
trabalho de Berardinelli et al (2015). Nas execuções seguintes, os parâmetros dos 3
métodos são ajustados para que sejam obtidos os melhores resultados, registrados
na forma de gráficos.
É importante destacar que neste experimento, as falhas e distorções por viés
também ocorrem na variável utilizada como controle pelo método FKM, algo que não
ocorre nos dois primeiros experimentos.
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6. ANÁLISE DE RESULTADOS
Nesta seção são discutidos os resultados dos experimentos, considerando a
eficácia e a viabilidade dos métodos descritos. Os resultados são exibidos na forma
de gráficos devido a quantidade de dados processados.

6.1 Resultados experimento 1 - Testes com dados artificiais
O gráfico da Figura 12 representa a curva de descarga da bateria do nó
sensor simulado. Está é a curva é utilizada para alimentar o método FKM:
Figura 12 - Nó simulado: Tensão elétrica

Fonte: Elaborado pelo autor

Nota-se na Figura 12 que a tensão elétrica do nó sensor simulado decai com
o decorrer do tempo. Em seguida, a Figura 13 traz uma comparação entre os valores
simulados e a influência da queda de energia.
Figura 13 - Nó Simulado: Temperatura real X Temperatura observada

Fonte: Elaborado pelo autor
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O gráfico na Figura 13 consiste de comparativo entre a temperatura obtida
pelo nó sensor simulado (em preto), cujo valor é distorcido em função da descarga
da bateria, e o valor real da temperatura do ambiente da simulação (em vermelho).
Ao decorrer do tempo, enquanto o nó simulado fica descarregado, há um aumento
de ruído na leitura do sensor.
Os gráficos das Figuras 14, 15 e 16 apresentam (em vermelho),
respectivamente, os métodos FKC, GM (1,1) e FKM.
Figura 14 - Nó simulado: Temperatura Observada X Resultado FKC

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 15 - Nó simulado: Temperatura Observada X Resultado GM (1,1)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 16 - Nó simulado: Temperatura Observada X Resultado FKM

Fonte: Elaborado pelo autor

Em cada gráfico das Figuras 14, 15 e 16, os métodos de correção de viés são
colocados em comparativo com a leitura do nó sensor simulado sem tratamento (em
preto).
Os gráficos presentes nas Figuras 17, 18 e 19 são, respectivamente, em
histogramas dos métodos FKC, GM(1,1) e FKM:
Figura 17 - Nó simulado: Diferença entre valor ideal e FKC

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 18 - Nó simulado: Diferença entre valor ideal e GM (1,1)

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 19 - Diferença entre valor ideal e FKM

Fonte: Elaborado pelo autor

Os histogramas ilustrados nas Figuras 17, 18 e 19 mostram a medida da
diferença entre o valor estimado pelos métodos apresentados e o valor real da
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grandeza estudada. Quanto menor o valor apresentado nos histogramas, mais
próximo do valor ideal os métodos analisados estão.
Ao verificar os resultados do primeiro experimento, percebe-se que os três
métodos podem ser utilizados para o tratamento de viés. Um ponto interessante, é
que durante a análise que gerou os histogramas nas figuras 17, 18 e 19 pode-se
dizer que o FKM apresenta um resultado melhor que os outros. Entretanto o GM(1,1)
apresentou resultados ligeiramente melhores. Isto ocorre, pois, os métodos
baseados no Filtro de Kalman possuem uma defasagem em relação aos dados
originais. Esta característica se dá por que o filtro é recursivo (provê uma estimativa
para o instante x encima da leitura x-1).
Se for analisado apenas o setor em que o nó sensor possui pouca bateria, o
FKM e o FKC apresentam melhores resultados. O método FKM também apresentou
bons resultados no trecho inicial do experimento (melhor que o FKC). Isto ocorreu
devido o mecanismo de controle. Como previsto, ele é capaz de utilizar o estimador
apenas em pontos interessantes da leitura de dados (Quando a bateria não está
com carga completa).

6.2 Resultados experimento 2 - Testes com viés por causa conhecida
Neste experimento com dados de uma RSSF real, dois nós do dataset são
selecionados: Um contendo falhas associadas a falta de energia e outro operando
normalmente.

6.2.1 Testes com dados de nó enviesado
O nó selecionado no dataset para testes de dados enviesados é o de número
10. O gráfico da Figura 20 apresenta curva da bateria (Medido em Volts) do sensor
que utilizada pelo método FKM.
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Figura 20 - Nó #10 AntNest: Tensão elétrica

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 20 apresenta o decréscimo da bateria do nó 10 ao longo do tempo
para o método FKM. A leitura da temperatura ambiente pelo sensor é exibida no
gráfico da Figura 21.
Figura 21 - Nó #10 AntNest: Temperatura interna X Temperatura observada

Fonte: Elaborado pelo autor

Note, na Figura 21, que há uma variação inconsistente da temperatura
observada pelo sensor (em preto). Tal fato fica evidente se houver uma comparação
da leitura da temperatura externa do sensor com sua temperatura interna (em
vermelho).
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Os gráficos das Figuras 22, 23 e 24 apresentam (em vermelho),
respectivamente, os métodos FKC, GM (1,1) e FKM.
Figura 22 - Nó #10 AntNest: Temperatura Observada X Resultado FKC

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 23 - Nó #10 AntNest: Temperatura Observada X Resultado GM (1,1)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 24 - Nó #10 AntNest: Temperatura Observada X Resultado FKM

Fonte: Elaborado pelo autor

Em cada gráfico das Figuras 22, 23 e 24, os métodos de correção de viés são
colocados em comparativo com a leitura do nó sensor sem tratamento (em preto).
Note que mecanismo de controle do FKM fez com o que tal estimador apresente um
resultado diferente do FKC e do GM (1,1), em especial no momento que,
abruptamente, as leituras dos sensores apresentam dados acima de 100 ºC. O FKM
apresenta um resultado diferente pois neste momento apenas o modelo matemático
está sendo utilizado para estimar os dados do nó sensor.

6.2.2 Testes com nó sem viés
O nó selecionado no dataset para testes com dados sem viés é o de número
1. O gráfico da Figura 25 apresenta curva da bateria (Medido em Volts) do sensor
que utilizada pelo método FKM.
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Figura 25 - Nó #1 AntNest: Tensão elétrica

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 25 pode ser visto o decréscimo da bateria do nó 1 em função do
tempo. A seguir a leitura da temperatura ambiente pelo sensor é exibida no gráfico
da Figura 26.
Figura 26 - Nó #1 AntNest: Temperatura interna X Temperatura observada

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 26 pode-se notar que há uma correlação entre da temperatura
observada pelo sensor e sua temperatura interna (em vermelho). Os gráficos das
Figuras 27, 28 e 29 apresentam (em vermelho), respectivamente, os métodos FKC,
GM (1,1) e FKM.
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Figura 27 - Nó #1 AntNest: Temperatura Observada X Resultado FKC

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 28 - Nó #1 AntNest: Temperatura Observada X Resultado GM (1,1)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 29 - Nó #1 AntNest: Temperatura Observada X Resultado FKM

Fonte: Elaborado pelo autor

Em cada gráfico das Figuras 27, 28 e 29, os métodos de correção de viés são
colocados em comparativo com a leitura do nó sensor sem tratamento (em preto).
Com relação aos testes com o nó enviesado, o FKM apresentou melhores
resultado sendo mais próximos da temperatura interna do sensor e sem variações
exageradas. Tal fato se deve principalmente pelo mecanismo de controle do FKM,
em especial o controle de variações bruscas. Já para os testes com o nó normal, os
métodos GM(1,1) e FKM apresentaram resultados semelhantes, divergindo um
pouco do FKC.

6.3 Resultados experimento 3 - Testes com viés por causa desconhecida
Neste experimento com dados de uma RSSF real, um nó do dataset é
selecionado aleatoriamente (nó 42). O gráfico da Figura 30 representa a curva de
descarga da bateria do nó sensor simulado usando o método FKM:
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Figura 30 - Nó #42 Intel lab: Tensão elétrica

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 30 pode-se perceber o decréscimo da bateria do sensor 42 ao
longo do tempo.
Os gráficos das Figuras 31, 32 e 33 apresentam (em vermelho),
respectivamente, os métodos FKC, GM(1,1) e FKM.
Figura 31 - Nó #42 Intel lab: Temperatura Observada X Resultado FKC

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 32 - Nó #42 Intel lab: Temperatura Observada X Resultado GM (1,1)

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 33 - Nó #42 Intel lab: Temperatura Observada X Resultado FKM

Fonte: Elaborado pelo autor

Nas Figuras 31, 32 e 33 os métodos de correção de viés são colocados em
comparativo com a leitura do nó sensor sem tratamento (em preto):
Com relação ao terceiro experimento, novamente os mecanismos de controle
do FKM proporcionam um resultado mais coerente que os demais, permitindo que o
método ignore as oscilações bruscas que a leitura do nó sensor apresenta.
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6.4 Análise do tratamento de viés
Os experimentos realizados envolveram duas situações de viés. Na primeira
situação, o viés e a distorção dos dados da RSSF ocorrem de maneira gradativa,
como visto no experimento 1. Neste cenário, é possível utilizar estimadores para
tratar dados, principalmente se o viés for causado por falta de energia de um nó da
RSSF. É possível ainda, melhorar a eficiência dos estimadores se a influência deles
for controlada de alguma forma. O ganho em utilizar controle pode ser analisado no
primeiro experimento, conforme a Tabela 5:
Tabela 5 - Comparativo de estimadores Exp1
Intervalo
FKM
De 0s à 10Ks
810
De 10Ks à 20Ks
852
De 20Ks à 30Ks 1260
De 30Ks à 40Ks 1135
De 40Ks à 50Ks 1074
De 50Ks à 60Ks 2819
De 60Ks à 70Ks 2973
De 70Ks à 80Ks
959
De 80Ks à 90Ks 2807
De 90Ks à 100Ks 5255
De 0Ks à 100Ks 19944

FKC
4
0
0
79
0
0
0
0
0
3274
3357

GM (1,1)
9194
9148
8740
8786
8926
7181
7027
9041
7193
1471
76707

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 5, cada coluna representa um estimador utilizado no experimento
1. As linhas representam intervalos de tempo dentro do experimento. Os valores da
tabela representam o número de vezes que o estimador apresentou resultados
melhores que os demais, quando comparados com o valor real e sem viés. O FKM
apresentou melhores resultados no ultimo intervalo, onde o mecanismo de controle
tem maior atuação. O mecanismo de controle entende que o viés pode existir ou
não, sendo que não é interessante utilizar estimadores para tratamento de dados
que não possuem viés. O GM(1,1) não possui este controle e por isso ele não
obteve os melhores resultados no ultimo intervalo.
Na segunda situação, o viés ocorre de maneira abrupta, gerando valores
inconsistentes com as demais leituras. Este tipo de viés foi demarcado na Figura 34
e ocorreu nos experimentos 2 e 3:
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Figura 34 - Ocorrência abrupta de viés no Exp 3

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 34, o intervalo destacado (em azul), apresenta valores
discrepantes. Diferente de um outlier, onde há uma variação em um curto intervalo, a
distorção apresentada gera valores por um intervalo médio (mais detalhes nas
subseções de experimentos 6.2 e 6.3). Como observado nos resultados dos
experimentos, o FKC e o GM (1,1), por não possuírem um mecanismo de controle,
apresentaram a mesma discrepância em seus resultados estimados. Como o FKM
possui um controle para tratar este tipo de evento, sua estimativa foi diferente das
demais, pois neste instante ela foi embasada apenas no modelo matemático. Ainda
na Figura 34, é possível observar a atuação do FKM (em vermelho) e a utilização de
um modelo matemático linear no instante que o viés ocorre abruptamente.
As duas situações de viés foram tratadas e contornadas com o uso de
estimadores, em especial o FKM. No entanto, a segunda situação não é facilmente
tratável pois diferente da primeira, onde mesmo com viés há uma quantidade
limitada de informação que pode ser extraída via estimadores, ela não possui
informação a ser extraída, e o estimador utilizará apenas um modelo matemático
que dificilmente explicará a grandeza observada com precisão.
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7. CONCLUSÃO
Nesta seção é feito o encerramento do estudo por meio de uma análise sobre
resultados dos experimentos. Também são apresentados os trabalhos futuros com
base nesta dissertação.

7.1 Sobre os experimentos
Com relação aos experimentos realizados nesta dissertação, todos os dados
puderam ser testados pelos três métodos analisados. Os testes com dados
simulados permitiram constatar não só que o Filtro de Kalman (FK) pode ser
ajustado para exercer maior ou menor influência sobre os dados que ele está
analisando, como também que isto pode ser vantajoso em algumas situações. Nesta
dissertação, por exemplo, procurou-se corrigir os dados afetados pela falta de
energia em uma RSSF, e o Filtro de Kalman Modificado (FKM) apresentou
resultados dentro do esperado, sendo significativamente mais eficiente que o
GM(1,1) em pontos relevantes do experimento. O experimento com dados simulados
também mostrou que se houver correlação entre a distorção dos dados capturados
por um nó sensor da rede com o nível de tensão que a bateria do mesmo possui,
então é possível orientar um método estimador para extrair uma quantidade, ainda
que pequena, de informação de um nó que antes seria considerado como impróprio
para o uso. Obviamente, é necessário que a aplicação que irá receber os dados da
RSSF seja preparada para receber dados provenientes de estimadores.
Os resultados do segundo experimento permitiram destacar a importância de
um mecanismo de controle para os métodos estimadores. Por possuir tal
mecanismo, o FKM foi o único estimador que não apresentou dados com distorções
inconsistentes com o ambiente que a RSSF fora instalada. O segundo experimento
também permitiu constatar que em um cenário tido como “não enviesado” os
estimadores apresentaram pouca ou nenhuma influência sobre os dados capturados
pelos nós sensores. Neste âmbito, pode-se dizer, pelo menos para os ambientes
estudados, que não há malefícios em utilizar estimadores em RSSF, pois a atuação
deles dependerá do cenário parametrizados como ruidoso ou enviesado.
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Por fim, estão os resultados do terceiro experimento, cujo objetivo era analisar
o efeito dos estimadores sobre dados com distorções ou viés de causa
desconhecida. Novamente o mecanismo de controle se mostrou como um
diferencial. Se é possível controlar a influência dos estimadores em qualquer tipo de
dado, é possível combiná-los com outras ferramentas de tratamento de dados.

7.2 Processamento e parametrização
Um ponto observado durante os experimentos desta dissertação, é que a
medida em que se aumentam os mecanismos de controle/parâmetros de um
estimador, mais validações e processamento este demandará. Por exemplo, o GM
(1,1)

que

possui

poucos

parâmetros

de

ajuste,

processou

os

dados

significativamente mais rápido que o FKC, que por sua vez foi mais rápido que o
FKM. Em contrapartida, ao passo que se aumentam os controles de um método,
mais refinado ele trabalhará. Por fim, existe uma relação de custo-benefício
associada ao mecanismo de controle de um método estimador.

7.3 Trabalhos Futuros
Esta dissertação analisou um número limitado de métodos estimadores e
dados de RSSF. Por melhor que tenham sido os resultados, eles ilustram uma
pequena parcela das situações de ocorrência de viés em RSSF. Pode-se dizer que
no contexto apresentado neste trabalho, existem algumas vantagens em realizar o
tratamento de viés por meio da utilização de estimadores. No entanto, outros
possíveis cenários precisariam ser estudados e testados.
O diferencial do método apresentado nesta dissertação é a possibilidade de
ajustá-lo em função de uma variável de controle. Tal característica foi testada em nós
de uma RSSF no tratamento de dados enviesados por falta de energia. Para tanto,
foi utilizado a tensão elétrica dos nós sensores como variável de controle. A título de
trabalhos futuros, o conceito de método de tratamento e variável de controle pode
ser aplicado em outras áreas, desde que haja correlação entre a variável que
necessita de tratamento e a variável que será utilizada como controle.
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Um outro pronto que pode ser analisado em trabalhos futuros é o método
estimador utilizado para tratamento dos dados. Nesta dissertação, o FK foi escolhido
pela facilidade de implementação e modificação. Existem, no entanto, outros
métodos que podem ser utilizados como mecanismo de tratamento. Os métodos
variam de versões não-lineares do FK; outras implementações do Grey Theory; e o
método da Teoria de Dempster-Shafer (TDS). Este último, que não foi estudado
nesta dissertação, se originou do trabalho de Dempster sobre probabilidades inferior
e superior e teve continuidade com os trabalhos de Shafer, que refinou e estendeu
as ideias de Dempster (UCHOA, PANOTIM e NICOLETTI. 2002). Como
exemplificado na Figura 35, este método trabalha com um conjunto definido de
hipóteses, ou seja, algo qualitativo:
Figura 35 - Conjunto de todas as hipóteses de um problema TDS

Fonte: UCHOA, PANOTIM e NICOLETTI. (2002)

Na Figura 35, as hipóteses são agrupadas em novos conjuntos a medida que
novas evidências são apresentadas ao TDS.
Por fim, durante os experimentos executados nesta dissertação, notou-se que
a combinação de métodos estimadores pode gerar resultados interessantes no
tratamento de viés, seja ele causado por falta de energia ou por outros motivos.
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