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RESUMO 

 

Este estudo apresenta a proposta de um protocolo de inundação controlado para redes mesh 

sobre BLE (Bluetooth Low Energy), em que o objetivo primário é poupar a carga da bateria 

dos nós dentro de uma rede mesh, aumentando assim a vida útil desta rede de maneira 

balanceada. Baseado em uma extensão do protocolo de inundação Trickle, o protocolo 

proposto, Drypp, tem como objetivo balancear as descargas  de bateria dos nós da rede, 

fazendo com que nós com maior carga sejam mais ativos na rede do que nós com uma menor 

carga. Será realizada uma análise de desempenho entre o protocolo proposto e o Trickle 

analisando-se as métricas de tempo de vida do primeiro nó da rede a descarregar, tempo de 

vida da rede, throughput e carga de bateria dos nós. 

 
 
 
Bluetooth de Baixa Energia, redes mesh, Nordic Semiconductors, nRF5X, nRF52832, Redes 

de Sensores Sem Fio, Trickle, FruityMesh 
 

ABSTRACT 

 

This paper presents the proposal of a managed flooding protocol for mesh networks over BLE 

(Bluetooth Low Energy), which the primary goal is to save battery of the nodes into a mesh 

network in a balanced mode, thus increasing the useful life of this network. Based on an 

extension of the flooding protocol Trickle, the proposed protocol, Drypp, aims to balance the 

loads of the network nodes, making nodes with a higher load more active in the network than 

the nodes with a lower load. A performance analysis will be performed between the proposed 

protocol and Trickle, analyzing the metrics of nodes lifetime, network lifetime, troughput and 

nodes battery loads. 

 

 

Bluetooth Low Energy, mesh networks, Nordic Semiconductors, nRF5X, nRF52832, Wireless 

Sensors Network, Trickle, FruityMesh 
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1 INTRODUÇÃO 

Tecnologias de comunicação sem fio se tornaram amplamente utilizadas com diferentes aplicações, 

tanto quanto residenciais, industriais ou médicas, sendo essenciais para o funcionamento do mundo 

como ele é hoje. Uma das tecnologias de comunicação é o Bluetooth, que facilita a comunicação entre 

dispositivos em um curto alcance sem a utilização de cabos e com uma boa performance de 

comunicação de acordo com cada tipo de aplicação e tipo de dispositivo. 

A tecnologia Bluetooth foi concebida desde seu início para possibilitar comunicação sem fio entre 

dispositivos portáteis com foco em baixo consumo energético, confiabilidade e segurança (Bluetooth 

SIG, 2018). A versão mais recente do padrão definido pelo Special Interest Group (SIG) é a 5.1. A 

capacidade de um dispositivo se comunicar com qualquer outro na rede é uma característica desejável 

para essas soluções e tem sido foco dos trabalhos nas especificações mais recentes por parte do 

Bluetooth SIG. 
 

Cenários de comunicação de baixa energia podem utilizar o padrão BLE para satisfazer necessidades 

de comunicação enquanto poupa-se cada vez mais energia. Nos anos recentes, BLE tem perfilado 

como umas das tecnologias mais importantes para a Internet das Coisas (IoT) e vem sendo 

implementado em vários dispositivos domésticos (Baert, Rossey, Shahid, Hoebeke, 2018) 
 

Neste trabalho propõe-se um protocolo de flooding controlado para redes mesh sobre BLE em que se 

busca poupar a carga da bateria dos nós dentro da rede, aumentando a vida útil da rede de maneira 

balanceada evitando assim problemas como a criação de zonas void, ou seja, regiões na topologia da 

rede onde não existam nós para retransmissão de dados. Baseado no algoritmo do Trickle, o protocolo 

proposto tem como objetivo balancear as descargas dos nós da rede, fazendo com que nós com maior 

carga sejam mais ativos na rede do que nós com uma menor carga. A proposta será mais bem 

detalhada nos próximos capítulos. O trabalho está dividido da seguinte forma: O capítulo 2 apresenta o 

embasamento teórico, explicando em detalhes o funcionamento do BLE e do Bluetooth Mesh, também 

é apresentado o algoritmo FruityMesh, responsável pela criação e manutenção da topologia. O 

capítulo 3 apresenta os trabalhos relacionados, mostrando uma série de soluções padronizadas, 

acadêmicas e proprietárias para a tecnologia BLE sobre uma rede mesh. O capítulo 4 apresenta o 

algoritmo do protocolo proposto, descrevendo-o detalhadamente e comparando-o com o Trickle. O 

capítulo 5 apresenta detalhadamente como o protocolo proposto foi implementado, as ferramentas 

utilizadas neste estudo e os resultados obtidos em duas diferentes topologias. Por fim, são apresentadas 

as conclusões do trabalho. 
 

1.1 OBJETIVO 

Redes mesh (não infraestruturada) possibilitam a criação de redes de largas escalas, capazes de 

suportar a comunicação entre vários dispositivos, entretanto as redes mesh também trazem vários 

desafios. Em redes de baixa energia são necessários mecanismos simples, confiáveis e eficientes para 

que as informações sejam propagadas dentro da rede. Assim, é preferível que os nós dentro da rede 

tenham o menor consumo de energia possível. Perdas precoces de nós fundamentais podem minimizar 

a vida útil de uma rede. 

Neste trabalho propõe-se um protocolo para redes mesh para dispositivos equipados com a tecnologia 

BLE. A topologia da rede será criada pelo FruityMesh, que é um algoritmo de criação e manutenção 

de topologia de uma rede mesh BLE. Depois de montada a topologia, os nós se comunicarão a partir 

do protocolo Drypp, o protocolo proposto, que é uma variação do Trickle. Serão comparados os 

desempenhos do protocolo proposto e o do protocolo Trickle. Métricas como throughput, tempo de 

vida da rede, tempo de vida do primeiro nó a morrer e o tempo de bateria dos nós serão analisados. 

Serão testadas duas topologias, ambas com um nó sink e um source. 
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O protocolo Trickle, foi escolhido como base por ser projetado para redes de baixa potência e redes 

com meios com muitas perdas, provendo uma forma simples, robusta, eficiente em termos de energia 

para troca de informação. O mecanismo do Trickle provê um mecanismo de transmissão adaptativa e 

um mecanismo de supressão baseado em timer, ajustando dinamicamente janelas de transmissão.  

Porém, devido a simplicidade do Trickle podem haver algumas desvantagens no uso em sua forma 

nativa, por exemplo, o mecanismo de supressão do Trickle tipicamente faz com que nós esparsos 

transmitam mais que nós densos, fazendo com que alguns nós tenham uma duração de carga menor 

que outros, comprometendo a vida útil da rede. Visando suprir lacunas da forma nativa do Trickle 

propõe-se o protocolo Drypp, que tem como objetivo o balanceamento no consumo da energia dos 

nós, além do aumento do tempo de vida útil da rede. 

1.2 MOTIVAÇÃO 

Redes de sensores são reconhecidas por sua grande importância na formação do mundo atualmente. 

Suas aplicações vem sido significativamente ampliadas por meio da IoT, que prevê bilhões de 

sensores e atuadores conectados em diferentes contextos, desde o uso doméstico até sistemas de 

monitoramento de saúde. Esse grande número de nós de baixa potência interconectados traz diversos 

desafios para os projetos de protocolos e aplicações. O BLE vem emergindo como a maior tecnologia 

sem fio de baixa potência (Darroudi, Gomez, 2017). Isso permite a comunicação de baixa energia 

entre dispositivos como sensores, atuadores e dispositivos portáteis.  

Entretanto, o BLE também enfrenta desafios significantes. A principal desvantagem de uma rede BLE 

é sua cobertura limitada, pois o BLE foi projetado para seguir a topologia de rede em estrela. Um 

problema similar pode ser encontrado em qualquer cenário onde conectividade direta entre dois nós 

pode não ser possível. 

A fim de lidar como as limitações de cobertura de redes BLE desenvolveu-se a tecnologia de redes 

Bluetooth mesh, onde múltiplos dispositivos BLE podem enviar mensagens uns aos outros e 

retransmitir mensagens a outros dispositivos dentro da rede. O Bluetooth SIG lançou o padrão 

Bluetooth mesh em julho de 2017 (Afaneh, 2018). 

O principal objetivo do Bluetooth mesh é aumentar o alcance de redes BLE e adicionar suporte para 

mais aplicações industriais que utilizam a tecnologia BLE. Muitas soluções para redes mesh usam 

algum mecanismo de roteamento para retransmitir mensagens pela rede. Outras soluções utilizam a 

transmissão via flooding, onde não há a consideração de rotas ótimas onde as mensagens precisam 

passar para alcançar seus destinos. 

Segundo Darroudi e Gomez (2017), o método de flooding é bastante simples, evita atrasos e 

complexidade, pois não possui protocolos de roteamento e não exige o estabelecimento de conexões 

entre os dispositivos, porém é potencialmente ineficiente em termos de comunicação um para um, 

especialmente em redes muito grandes, podendo ser ineficiente em termos de gasto de energia. Apesar 

de as técnicas de roteamento serem úteis neste cenário de redes muito grandes, os autores observam 

ainda que em redes com poucas mensagens, o método flooding pode compensar o custo de criar e 

manter as estruturas das rotas. 

Darroudi e Gomez (2017) realizaram um estudo de várias soluções apresentadas para redes mesh para 

BLE, soluções que propõem rede mesh para comunicação fim-a-fim, permitindo uma cobertura maior 

e que a limitação de diversidade de caminhos da topologia estrela seja superada. 

Dentro das soluções apresentadas por Darroudi e Gomez (2017) se destaca uma solução acadêmica 

proposta por Murillo, Reynders, Chiumento, Malik, Crombez, Pollin (2017) que é baseada em 

flooding e que permite a transmissão de dados fim-a-fim em uma rede mesh BLE. Neste estudo os 

autores desenvolveram um mecanismo sobre o Bluetooth 4.0 baseado no algoritmo de Trickle. 

Neste projeto Trickle foi escolhido por seu esquema de flooding mesh já bem conhecido e por já ter se 

estabilizado como protocolo do redes, estando inclusive disponível nos dispositivos utilizados neste 

estudo da fabricante Nordic Semiconductors. O Trickle utiliza o método de flooding gerenciado 

(flooding com algumas otimizações) para publicar e retransmitir mensagens, ou seja, todos os 
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dispositivos disponíveis da rede recebem mensagens e agem como retransmissores, retransmitindo as 

mensagens recebidas para todos os outros dispositivos disponíveis sem qualquer algoritmo de 

roteamento. 

Vale notar, entretanto que podem haver algumas desvantagens no uso da forma nativa do Trickle. O 

algoritmo do Trickle implica que todos os nós dentro da rede devem permanecer escutando e 

transmitindo estados ao longo da vida da rede, por exemplo. Com redes BLE de baixa potência tendo 

nós sempre ativos cria-se um enorme problema, o alto consumo de energia.  

Neste contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de um protocolo de baixa potência baseado no 

FruityMesh e no Trickle, em que se busca otimizar o protocolo do Trickle poupando a descarga da 

bateria dos nós dentro da rede aumentando assim sua vida útil além de fazer isto de uma maneira 

balanceada. 
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 BLUETOOTH 

A tecnologia Bluetooth é uma das mais conhecidas marcas e uma das mais presente tecnologias de 

redes sem fio no planeta, proposta em sua primeira versão oficial pela Ericsson em 1994, foi projetada 

para que dispositivos sem fio se comunicassem facilmente a uma curta distância com uma boa 

performance de acordo com o tipo da aplicação e o tipo de dispositivo (Al. Hosni, 2017). Em 1998, o 

Bluetooth Special Interest Group (SIG) foi formado a partir de cinco companhias (Ericsson, Nokia, 

Intel, Toshiba e IBM) com a finalidade de desenvolver a tecnologia e torná-la um padrão aberto 

atuando como corpo governante atrás do padrão Bluetooth (Bluetooth SIG, 2018). 
 

Em 1999 o Bluetooth 1.0 foi lançado (Bluetooth SIG, 2018). O principal objetivo da tecnologia era 

permitir que usuários substituíssem conexões cabeadas pela conexão sem fio, sendo bastante utilizada 

em fones de ouvido. Tinha o objetivo de ser colocada em um módulo de baixo custo que poderia ser 

facilmente incorporado em dispositivos eletrônicos de todos os tipos e permitindo conexões de no 

máximo 100 metros, embora distâncias bem mais curtas sejam mais comuns (Poole, [2009]). 
 

Em 2002, o Institute of Electronic and Electrical Engineers (IEEE), por meio de seu grupo de trabalho 

802.15.1, publicou uma especificação para redes pessoais sem fio, da qual o Bluetooth é parte, com 

base na especificação 1.1 do Bluetooth SIG (IEEE, 2004). Em 2004, a partir da necessidade de taxas 

de transmissão mais altas, foi lançada a versão 2.0, com destaque ao Enhanced Data Rate (EDR), 

aumentando a taxa de transferência bruta para 3.0 Mbps e também trazendo vantagens em termos da 

vida da bateria, já em 2009 na versão 3.0, a velocidade da taxa de transferência foi aumentada para 

acima de 10 Mbps (Poole, [2009]). 
 

Já em 2010, o Bluetooth SIG introduziu o Bluetooth de Baixa de Energia (BLE) (Bluetooth Core 4.0), 

que comparado ao Bluetooth clássico, foi otimizado para utilizar o mínimo de energia possível com 

dispositivos que operam a tecnologia, sendo proeminente em aplicações onde o consumo de potência é 

crucial, como dispositivos alimentados por bateria, e onde pequenas quantidades de dados são 

transferidos de maneira não frequente, como em sensores. Em 2013 foi lançado o Bluetooth 4.1 e em 

2014 o Bluetooth 4.2. 
 

Em 2016 foi anunciado do Bluetooth Core 5.0, que é a versão mais recente do padrão. O BLE vem se 

destacando com uma das principais tecnologias para a Internet das Coisas (IoT), sendo implementado 

em vários recursos domésticos (Baert, Rossey, Shahid, Hoebeke, 2018). O Bluetooth 5 também se 

destaca por quadruplicar o alcance e dobrar a velocidade em conexões de baixa energia e pela 

possibilidade de criação de Redes Mesh (Bluetooth SIG, 2016). 

2.2 BLE 

O BLE opera na faixa de frequência média, científica e industrial (ISM) não licenciada a 2.4 GHz, 

utilizando frequências entre 2402 e 2480 MHz. O espectro é dividido em diversos canais, cada um 

com o espaçamento de 2 MHz, tendo 40 canais utilizáveis. Esses 40 canais são divididos em três 

canais primários de anúncio (37, 38, 39), evitando os canais principais utilizados pelo Wi-Fi, e outros 

37 canais de dados, conforme ilustrado na figura 2.1, mas que podem ser utilizados como canais de 

anúncio secundários (Baert, Rossey, Shahid, Hoebeke, 2018). 
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Figura 2.1: Distribuição dos canais para comunicação BLE (Baert, Shahid, Hoebeke, 2018) 

 

No BLE a taxa de transmissão de dados máxima suportada pelo Bluetooth 5 é de 2 Mbps. Como foi 

projetado para aplicações de curto alcance, um alcance típico de um dispositivo BLE é entre 10 e 30 

metros, dependendo do meio em torno da rede, assim como o modo em que está sendo usado. O 

consumo de energia também varia largamente dependendo da maneira que o dispositivo é utilizado. O 

BLE é compatível com versões Bluetooth anteriores, no entanto, a comunicação pode ser limitada aos 

recursos da versão mais antiga entre os dois dispositivos (Afaneh, 2018). 

Os canais de anúncio são utilizados em comunicações broadcast, ou seja, com vários destinatários. 

Estes canais utilizam salto em frequência (FHSS) para combater interferências e desvanecimento do 

sinal. Além da multiplexação em frequência, também se utiliza a multiplexação no tempo (TDMA) 

para comunicação bidirecional em intervalos de tempo denominados eventos (Veiga, 2018). 

No modo de anúncio, o dispositivo periodicamente envia um pacote de anúncio, revezando entre os 

três canais reservados para este fim, para revelar sua presença. Caso um dispositivo em modo de 

escuta deseje iniciar uma conexão, este deve transmitir uma solicitação no mesmo canal em que 

recebeu o pacote de anúncio. Também é possível solicitar uma conexão um dispositivo conhecido 

(pareado) mesmo que este não esteja anunciando sua presença.  

Uma vez aceita a conexão, forma-se uma piconet, e o dispositivo que solicitou a conexão assume o 

papel do mestre, enquanto o outro dispositivo se torna o escravo da conexão. Há a possibilidade de um 

dispositivo assumir, alternada e simultaneamente, os papéis de mestre e escravo, podendo se 

comunicar com mais de um mestre (no papel de escravo) e/ou ser mestre de vários dispositivos. 

Independentemente dos dispositivos estarem pareados ou não, a comunicação é feita utilizando os 

canais de dados após estabelecer a conexão. Uma comunicação criptografada requer que os 

dispositivos estejam pareados. 

A figura 2.2 representa as diferentes camadas da arquitetura do BLE. Os três blocos principais da 

arquitetura de um dispositivo BLE são: a aplicação, o hospedeiro (Host) e o controlador. Apesar de 

estar representada na figura, a parte de aplicação geralmente não faz parte da pilha BLE e é a parte em 

que é escrito o código da aplicação. O Host contém o Perfil de Acesso Genérico (GAP), o Perfil 

Genérico de Atributos (GATT), o Protocolo de Atributos (ATT), o Protocolo de Adaptação e Controle 

do Enlace Lógico (L2CAP) e o Gerenciador de Segurança (SMP), já no Controlador são localizados o 

Controlador de Enlace, a Camada Física (PHY) e o Modo de Teste Direto (DTM). Entre o controlador 

e o hospedeiro há a Interface Controlador-Hospedeiro (HCI), que é a interface no qual os dois se 

comunicam. 



 

 

   

6 

 

 

Figura 2.2: Arquitetura do BLE (Afaneh, 2018) 

 

Dentro do hospedeiro, a Camada Física (PHY) é responsável por transmitir e receber os pacotes do 

meio físico. A camada de enlace é a camada que faz a interface com a camada física e provê às 

camadas de nível superior uma abstração e a maneira de como se dará a interação com o rádio. É 

responsável por administrar o estado do rádio assim como os requisitos de tempo necessários para que 

se satisfaça a especificação BLE. Sendo responsável por codificar e decodificar pacotes para extrair 

dados e demais parâmetros dos canais físico, enlace e transporte lógicos. O Modo de Teste Direto 

(DTM) só é necessário para se performar testes de RF (Radiofrequência) e é usado durante a fase de 

testes de certificação durante a fabricação. Essa camada está fora do escopo do trabalho. 

A camada HCI é um protocolo padrão definido na especificação Bluetooth que permite que o 

hospedeiro se comunique com o controlador e vice-versa. Essas camadas podem existir no mesmo ou 

em diferentes chipsets permitindo interoperabilidade entre chipsets. No caso onde o hospedeiro e o 

controlador estão em diferentes chipsets, a camada HCI será implementada sobre a interface física de 

comunicação. 

Na parte do controlador, o L2CAP lida com fragmentação e recombinação, sendo responsável pela 

gerência da segmentação dos dados enviados e recebidos de forma a permitir que as camadas 

inferiores funcionem corretamente. Do outro lado, ele pega múltiplos pacotes e os combina dentro de 

um pacote que pode ser manipulado nas camadas superiores. O SMP é responsável por gerar, 

armazenar e transmitir chaves criptográficas fim a fim entre os dispositivos. As chaves também são 

usadas para fins de autenticidade e pareamento, e estão diretamente acessíveis ao controlador. 

Também no controlador são encontrados o ATT, o GATT e o GAP. O ATT, que é um protocolo fim a 

fim do tipo cliente-servidor, que permite dois dispositivos trocarem comandos, requisições, 

confirmações, respostas, notificações e indicações que permitem a leitura e a escrita de valores num 

servidor ATT. O ATT define como um servidor expõe seus dados a um cliente e como esses dados são 

estruturados.  

O GATT é uma interface ao ATT, por meio do qual se pode descobrir a hierarquia dos serviços, 

características e atributos em um dispositivo BLE. É por meio desta interface comum que as ações 

descritas no ATT são realizadas. O GATT define o formato dos serviços e suas características, e os 

procedimentos que são usados para fazer a interface desses atributos.  

O GAP provê o framework que define como os dispositivos BLE interagem um com o outro, sendo 

responsável por funcionalidades comuns a todos os dispositivos Bluetooth, tais como procedimentos 

de modos e de acesso a transporte, protocolos e tipos de aplicação, além de descoberta de dispositivos 

e serviços, modos de conexão, segurança, autenticação e associação. 
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2.3 BLE MESH 

Mesh é uma topologia de redes utilizada para estabelecer uma comunicação sem fio do tipo muitos 

para muitos entre dispositivos. A topologia mesh disponível no BLE habilita a criação de redes de 

longo alcance idealmente adequadas para a Internet das Coisas (IoT). Sendo utilizada para controle, 

monitoramento e automação de sistemas onde dezenas, centenas ou milhares de dispositivos 

necessitam uma forma segura de se comunicar com os outros, possibilitando a criação de redes de 

sensores. 

Em 2017 o grupo de trabalho do Bluetooth SIG com a colaboração de diversas empresas publicou a 

primeira versão do Bluetooth Mesh sobre BLE (Bluetooth SIG, 2017). Esta especificação define 

outras sete camadas, projetadas para trabalhar sobre o Bluetooth Core 5.0 ou posterior. Há, no entanto, 

previsão de compatibilidade limitada com dispositivos operando com Bluetooth Core 4.x, o que requer 

a presença de dispositivo habilitado com funcionalidade Proxy feature. 

Uma das grandes vantagens do Bluetooth mesh é a possibilidade de retransmissão de dados para 

outros dispositivos que não estão conectados diretamente ao dispositivo originário, além disso, permite 

a cobertura de áreas bem amplas, possibilita o monitoramento e controle de uma grande quantidade de 

dispositivos com um baixo consumo de energia, fazendo um uso eficiente dos recursos de rádio, sendo 

um padrão da indústria e tendo compatibilidade com os smartphones, tablets e produtos de 

computação pessoal dispositivos atualmente. 

O Bluetooth Mesh é construído no topo do BLE. Ele especificamente utiliza o estado de anúncio dos 

dispositivos BLE. Dispositivos em uma rede Bluetooth Mesh não se conectam um ao outro como os 

dispositivos BLE fazem tradicionalmente. Em vez disso, ele usa os estados de anúncio e de escuta para 

retransmitir mensagens entre si. 

As camadas adicionais da especificação são: 

a) Model layer: Essa camada endereça a implementação de modelos, definindo e padronizando 

as operações típicas para a maioria dos casos de uso por meio de modelos. 

b) Foundation Model layer: Essa camada está concentrada na configuração de rede e no 

gerenciamento dos modelos da rede. Definindo os estados, as mensagens, e os modelos 

necessários para configurar e gerenciar a rede mesh. 

c) Access layer: Essa camada define como a aplicação usará a Upper Transport layer. Realizando 

as tarefas de formatação dos dados da aplicação, encriptação e decriptação e verificação dos 

dados. 

d) Upper Transport layer: É responsável por executar as funcionalidades de encriptação, 

decriptação, autenticação e transporte de mensagens de controle. 

e) Lower Transport layer: Essa camada realiza duas principais tarefas: Segmentação dos pacotes 

da camada superior e remontagem dos pacotes vindos das camadas abaixo. 

f) Network layer: Define como mensagens são endereçadas aos elementos e realiza 

encaminhamento, aceite e descarte de mensagens; e define os mecanismos de criptografia e 

autenticação no nível da rede. 

g) Bearer layer: Essa camada define como diferentes pacotes Mesh (PDUs) são manipulados. Há 

o bearer e o GATT bearer (proxy) 

h) Bluetooth Low Energy Core Specification: Especificação do Bluetooth Core 5.0. 
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Figura 2.3: Representação em blocos das camadas do Bluetooth Mesh Profile (Bluetooth, 2017) 

2.3.1  Conceitos e Terminologias do Bluetooth Mesh 

a) Nós: Dispositivos que fazem parte de uma rede mesh são chamados nós. Dispositivos que não 

fazem parte da rede são chamados dispositivos desprovisionados. Uma vez que um dispositivo 

desprovisionado é provisionado, ele se junta a rede e se torna um nó. 

b) Elementos: Um nó pode conter múltiplas partes que podem ser controladas independemente. 

Por exemplo, uma luminária pode contar várias lâmpadas que podem ser ligadas ou desligadas 

de maneira independente. Essas partes diferentes de um nó são chamadas elementos. 

c) Estados: Elementos podem estar em diversas condições, representados por estados. A 

mudança de um estado para outro é chamada transição de estado. Podendo ser instantânea ou 

ocorrer durante um período, após um período de transição. Alguns estados podem estar 

vinculados a outros, significando que a mudança de um estado engatilha a mudança em outro. 

d) Propriedades: Propriedades adicionam algum contexto a um valor de estado. Por exemplo, 

definindo se um valor de temperatura é um valor de temperatura interior ou exterior. Há 

propriedades do fabricante, que proveem apenas acesso de leitura e do administrador que 

provê acesso de leitura e escrita. 

e) Mensagens: No Bluetooth Mesh, todas as comunicações dentro da rede são orientadas a 

mensagem, e os nós enviam mensagens para controlar ou retransmitir informações entre si. Se 

um nó necessita repassar seu status, também o faz por meio de mensagens. Há três tipos de 

mensagens no Bluetooth Mesh: GET, SET e STATUS. 

f) Endereços: As mensagens em uma rede mesh devem ser enviadas a partir e para um endereço. 

Há três tipos de endereços no Bluetooth Mesh. O endereço unicast é um tipo de endereço que 

identifica unicamente um nó durante o processo de provisionamento. O endereço de grupo 

multicast é usado para identificar um grupo de nós, esse tipo de endereço geralmente reflete 

um grupo físico de nós, como por exemplo todos os nós dentro de uma sala específica. O 

endereço virtual é um tipo de endereço que pode ser atribuído a um ou mais elementos, 

abrangendo um ou mais nós, o qual é atribuído Labels UUID. 
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g) Modelos: Outro termo importante definido no Bluetooth Mesh é o conceito de modelo. Um 

modelo define algumas ou todas as funcionalidades de um dado elemento. Há três categorias 

de modelos. O Server Model é uma coleção de estados, transição de estados ou mensagens que 

um elemento pode enviar ou receber. O Client Model não define nenhum estado, em vez disso, 

define apenas as mensagens que são enviadas ao Server Model. Já o Control Model contém 

ambos modelos permitindo comunicação com outros modelos clientes ou servidores. 

h) Cenários: É uma coleção armazenada de estados e é identificado por um número de 16 bits 

que é único dentro da rede mesh. 

É importante observar que os blocos do Bluetooth de Baixa Energia ilustrados na figura 2.2 e as 

camadas do Bluetooth Mesh Profile da figura 2.3 são independentes e podem coexistir. O 

encaminhamento de mensagens nesta versão da especificação da rede mesh sobre BLE é feito por 

meio de mecanismo de flooding gerenciado. Portanto, uma mensagem que precise chegar a um 

dispositivo que está a mais de um salto de rádio é retransmitida pelos demais dispositivos dentro do 

alcance até encontrar seu destinatário.  

O flooding gerenciado tem algumas diferenças de um flooding convencional, onde foram adicionadas 

algumas otimizações. Para limitar as retransmissões na rede, é empregada técnicas de caching, onde se 

detecta se a mensagem recebida é duplicada, e é empregado também o tempo de vida (TTL), limitando 

retransmissões desnecessárias, essas técnicas serão melhor explicadas no capítulo 2.3.2. 
 

Em relação à segurança no Bluetooth Mesh todas as mensagens são encriptadas e autenticadas. 

Segurança da rede, da aplicação e dos dispositivos são realizadas de forma independente e as chaves 

de segurança podem ser trocadas durante a vida da rede mesh. 
 

a) Chave de rede: As sub-redes mesh são diferenciadas por suas respectivas chaves 

criptográficas. Essa abordagem garante confidencialidade no âmbito da rede mesh sobre BLE, 

pois garante que apenas os dispositivos que fazem parte da sub-rede possam enviar e receber 

mensagens, as quais são criptografadas pela chave criptográfica da rede. Quando um novo 

dispositivo é convidado a participar de uma rede, ele recebe a chave criptográfica da rede, se 

tornando parte da rede e então podendo receber e enviar mensagens nela, porém esta chave 

não permite que o dispositivo descriptografe os dados da aplicação. 

b) Chave de aplicação: Essa é a chave que é compartilhada por um subconjunto de nós dentro da 

rede, normalmente nós que participam de uma aplicação comum. Semelhante ao que ocorre 

com as chaves criptográficas das sub-redes, um dispositivo pode participar de uma ou mais 

aplicações. A chave de aplicação é usada para descriptografar mensagens ao nível de 

aplicação, mas é apenas válida dentro de uma rede mesh, não entre redes distintas. Mais 

especificamente, um modelo poderá publicar e receber mensagens de uma ou mais aplicações 

ou serviços na rede mesh desde que conheça a chave criptográfica desta aplicação ou serviço. 

c) Chave do dispositivo: Para completar os mecanismos de segurança especificados, dispositivos 

também possuem chaves criptográficas individuais para fins de autenticação e comunicação 

um a um, essa chave é usada durante o processo de provisionamento para uma segura 

comunicação entre o dispositivo desprovisionado e o provisionador. 

A distribuição destas chaves e dos endereços de rede, é feita de forma centralizada por meio de um 

mecanismo de provisionamento da rede mesh, que é responsável pela formação da rede mesh e 

geração de chaves criptográficas únicas para a rede e suas aplicações. O processo de provisionamento 

é um dos mais importantes conceitos numa rede mesh. É utilizado para se adicionar dispositivos na 

rede. O dispositivo que adiciona um nó na rede é chamado de provisionador. Durante o processo de 

provisionamento, após a presença do novo dispositivo ser detectada, o dispositivo é autorizado por um 

mecanismo de autenticação e recebe sua chave individual, a chave da rede e endereços unicast para 

cada um de seus elementos. Feito isso, o dispositivo poderá ser configurado com as chaves das 

aplicações e com os endereços nos quais poderá transmitir e receber mensagens. 

Mensagens são trocadas sob o paradigma cliente-servidor. Modelos que possuem mensagens iguais 

devem estar em elementos separados para que não haja ambiguidades. O mesmo vale no caso de 

diferentes instâncias de um mesmo modelo precise ser utilizado em um dispositivo. Alguns modelos 
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são obrigatórios, e outros podem ser definidos conforme a necessidade. 

O dispositivo então publica os tipos de mensagem que é capaz de processar utilizando o endereço 

configurado e os dispositivos que desejam trocar mensagens com este novo dispositivo se associam a 

estes endereços também via configuração. Este mecanismo é conhecido como paradigma publish-

subscribe. 

O padrão Bluetooth Mesh segue o paradigma publish-subscribe, onde os dispositivos publishers 

podem publicar para um certo tópico e os dispositivos subscribers podem se inscrever em um ou mais 

tópicos de interesse. Publicar é o ato de enviar uma mensagem. Subscrever é a configuração usada 

para permitir mensagens selecionadas a serem enviadas para endereços específicos para 

processamento. Normalmente, mensagens são endereçadas a grupos ou endereços virtuais. 

Um nó em uma rede Bluetooth Mesh pode se inscrever em um ou mais endereços (armazenados na 

subscriber list) e publicar para um específico endereço (armazenado no publish address). Cada nó tem 

seu próprio endereço unicast na subscriber list. Quando um nó se junta a um grupo específico, ele tem 

que adicionar o grupo correspondente à subscriber list. 

 

 

 

Figura 2.4: Definição conceitual do padrão Bluetooth Mesh (Bluetooth SIG, 2017) 

2.3.2  Topologia de uma rede Bluetooth Mesh 

Para que seja possível a conexão entre diferentes publishers e subscribers, uma topologia mesh é 

criada, sendo utilizado no padrão o mecanismo de flooding. Nós Bluetooth Mesh enviam seus pacotes 

após um tempo aleatório de backoff gerado, diferentemente do anúncio normal do BLE, no qual os 

pacotes são enviados de acordo com um intervalo de anúncio. 
 

Esse tipo de anúncio de pacote utilizado pelo padrão, só é suportado por dispositivos que suportam 

tanto o BLE quanto o Bluetooth Mesh, entretanto o padrão também define uma compatibilidade com 

versões anteriores para garantir que dispositivos BLE que não suportam Bluetooth Mesh possam ser 

também parte de uma rede Bluetooth Mesh. Esse recurso é baseado em conexões BLE através de 

proxies. 
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Figura 2.5: Um exemplo de cada feature dentro do padrão Bluetooth Mesh (Baert, Shahid, Hoebeke, 2018) 
 

a) Relay Feature: Sem o gerenciamento adequado, o mecanismo de flooding usado no padrão pode 

reduzir escalabilidade e robustez severamente. Como prevenção, a Relay Feature foi introduzida. 

Em resumo, apenas nós que possuem esse recurso ativado irão repassar adiante mensagens 

recebidas dentro da rede. Um dispositivo relay irá garantir que uma mensagem específica seja 

enviada apenas uma vez, a mensagem só será enviada se ela não estiver no cache do dispositivo e 

se o seu TTL for maior que 1 (ver figura 2.4). 
 

b) Proxy Feature: Para que haja compatibilidade entre dispositivos BLE que suportam e não 

suportam Bluetooth Mesh foi introduzido a Proxy Feature (ver figura 2.4). Um nó que ativa este 

recurso pode se comunicar de duas maneiras: usando a capacidade de anúncio padrão do BLE ou 

usando uma compatibilidade com dispositivos de versões anteriores que usam conexões BLE. 
 

c) Friendship Feature: Consiste em duas sub funcionalidades: nós friend e low-power. Devido ao 

mecanismo de flooding que é utilizado no padrão, os nós ficam todo o tempo escaneando os canais 

de anúncio, diminuindo assim o aspecto de baixa energia do anúncio BLE e limitando a utilidade 

de aplicações que consomem muita potência. Para vencer essa limitação, a Friendship Feature foi 

introduzida, um nó friend é responsável por duas coisas: armazenar mensagens de entrada de seu 

nó low-power e retransmitir mensagens recebidas de seu nó low-power na rede. O nó low-power 

pergunta ao seu nó friend por novas mensagens durante um certo intervalo, deixando de escanear 

os canais de anúncio todo o tempo e poupando energia. 

2.4 FRUITYMESH 

Em desenvolvimento pela M-Way Solutions (M-Way Solutions GmbH, 2019), é um algoritmo de 

criação e manutenção de topologia de uma rede mesh BLE. Uma conexão é estabelecida entre dois nós 

e mantida aberta até que os pacotes alcancem o seu destino. A topologia da rede é criada por meio de 

um processo de clustering e o caminho da origem até o destino é formado aleatoriamente. 
 

O algoritmo do FruityMesh oferece uma solução para construção de topologia que é baseada 

unicamente no conhecimento dos nós vizinhos. Seu objetivo não é prover o roteamento, mas sim a 

construção e manutenção de uma topologia que o otimize a rede BLE Mesh. Oferecendo um 

mecanismo de atualização da topologia em caso de perca de nós ou em caso de falhas em nós, o 

algoritmo pode ser otimizado para um número de casos de uso. Nós podem ser inseridos na topologia 

em diferentes momentos e também após a configuração de rota ser finalizada. 
 

A ideia do FruityMesh para a montagem da topologia é que todo nó faça parte de um cluster com um 

Cluster ID único que é gerado por um membro fundador. Um nó único sem conexões representa um 
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cluster com tamanho unitário. Apenas nós que fazem parte de diferentes clusters irão se conectar um 

ao outro e trocar sua informação de cluster. Essa informação é calculada na função ClusterScore, que 

será detalhada adiante. O nó que é parte de um cluster maior decidirá quais conexões ele quer fazer e 

irá converter nós de clusters menores em seu próprio cluster. O aumento do tamanho do cluster deve 

ser reportado então para o resto do cluster. A informação de mudança de tamanho será passada pelas 

conexões existentes, que é uma maneira eficiente de distribuir a informação. Se algum nó se 

desconectar de um cluster voluntariamente ou por causa de um timeout, o tamanho do cluster deverá 

ser diminuído de acordo com o número de nós que foram perdidos. Isso requer que cada nó salve a 

quantidade de nós conectados para cada conexão ativa. 
 

Antes que um nó se junte a uma rede, deve ser atribuído a ele um Node ID e um Network ID. Em caso 

de uma rede encriptada, o nó deve também possuir a chave de encriptação da rede que será 

compartilhada entre todos os nós da rede. O Network ID permite diferentes redes coexistirem no 

mesmo espaço físico. Esses valores são configurados no processo de inscrição. Depois de inicializado, 

um nó gera um novo Cluster ID. O Cluster Size inicial de um nó deve ser configurado como 1. Um 

valor chamado Connected Cluster Size deve ser salvo para cada uma das possíveis conexões, que 

podem ser até três como mestre e apenas uma como escravo, este valor é inicializado como 0. 
 

 
 

Figura 2.6: Exemplo de valores armazenados em um nó (M-Way Solutions GmbH, 2019) 
 

Durante a fase de descobrimento, um nó irá constantemente compartilhar seu Node ID, Cluster ID e 

seu Cluster Size em um pacote de anúncio chamado pacote JOIN_ME. Também podem ser incluídos 

outros atributos no pacote para serem utilizados no cálculo da função Cluster Score. O pacote de 

anúncio deve ser conectável se a conexão de entrada ainda estiver livre, caso contrário ele deve ser não 

conectável. 
 

 
 

Figura 2.7: Estrutura do pacote JOIN_ME (M-Way Solutions GmbH, 2019) 
 

Depois de uma quantidade pré-definida de segundos, um nó calcula seu melhor parceiro de conexão 

baseado nos pacotes JOIN_ME coletados. Primeiramente, ele busca por nós que tem uma conexão free 

In (que não tenha nenhum mestre conectado a ele) e tenta conectar como mestre. Cada pacote é 

valorado com a função Cluster Score, que retorna a pontuação da conexão. Esse valor é zero se um nó 

pertence ao mesmo cluster ou se o outro cluster é maior. Depois que todos os pacotes são processados, 

o algoritmo tenta conectar ao nó com maior rank. Assim sendo, ele necessita ouvir por outro pacote de 
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anúncio que irá responder com uma requisição de conexão. Em caso de sucesso, os dois nós devem 

então realizar um handshake. 
 

A função ClusterScore é de fundamental importância no funcionamento do algoritmo do FruityMesh, 

pois a partir dela será decidido como a topologia da rede será montada. Todas as conexões entre os 

clusters e a forma no qual a rede será montada passa pela pontuação retornada pela função. Esse valor 

pode ser calculado de duas formas diferentes: Há a pontuação como mestre e a como escravo.  
 

Primeiramente, um nó tenta se conectar a outro nó como mestre, se não for possível, este nó tentará se 

conectar a outro nó como escravo. Para cada pacote JOIN_ME recebido haverá uma respectiva 

pontuação. Na tentativa de conexão como mestre, o nó buscará se conectar ao nó que enviou o pacote 

que recebeu a maior pontuação. 
 

A pontuação como mestre é calculada segundo a equação (1).  
 

 

                             (1) 
 

 

O parâmetro freeIn representa quantas conexões livres para mestre o nó que enviou o pacote 

JOIN_ME tem disponível, enquanto o parâmetro freeOut retorna o valor de quantas conexões livres 

para escravos o nó que enviou o pacote JOIN_ME tem disponível. O parâmetro rssi retorna o RSSI 

(Indicador de Força do Sinal Recebido). Há alguns casos em que a pontuação do ClusterScore é 

zerada: 
 

• Se o pacote JOIN_ME recebido for muito antigo; 
• Se o nó já está conectado ao cluster; 
• Se não houver conexões freeIn livres; 
• Se o outro nó conectar como escravo a outro cluster; 
• Se o outro cluster for maior; 
• Se não houver o mínimo de estabilidade na conexão; 
• Se for um nó folha; 

 

A pontuação como escravo para a função Cluster Score é calculada de acordo com a equação (2): 
 

 

                         (2) 
 

 

O parâmetro clusterSize representa o tamanho do cluster do nó que enviou o pacote JOIN_ME. Nos 

seguintes casos a pontuação ClusterScore é zerada: 
 

• Se o pacote JOIN_ME recebido for muito antigo; 
• Se o nó já está conectado ao cluster; 
• Se o nó não tiver conexões freeOut livres; 
• Se o outro cluster for menor ou igual; 
• Se não houver o mínimo de estabilidade na conexão; 

 

Antes que o handshake seja finalizado, o nó conectado recentemente não pode participar da rede e não 

deve enviar nenhum pacote exceto os que pertencem ao handshake. Ambos os nós iniciam o 

handshake enviando um pacote CLUSTER_WELCOME (ver figura 2.8) que inclui a informação mais 

recente sobre o seu Cluster Size e Cluster ID, pois a informação atual deve já estar desatualizada. Esse 

pode resultar em dois casos: 
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a) Se eles já pertencem ao mesmo cluster, eles devem desconectar-se pois eles já estão 

conectados a outros nós. Isso é feito para garantir que não haja mais que uma conexão entre 

nós no mesmo cluster, na mesma rede. 
b) Se eles estão em diferentes clusters, um dos nós irá ter um menor tamanho (caso sejam iguais, 

o valor do node ID decidirá). Esse nó deve então desconectar-se de todas outras conexões e 

deve se juntar ao maior cluster. O nó salva o seu novo Cluster ID e o seu Cluster Size, que é 

incrementado por um. Depois disso, o nó envia um pacote CLUSTER_ACK para o seu 

parceiro de conexão que confirma sua entrada no cluster. Isso marca o fim do handshake. 

Depois que o parceiro ter recebido seu pacote ele irá incrementar o seu Cluster Size e irá 

enviar uma mensagem CLUSTER_UPDATE para os outros nós informando-os sobre a 

mudança no tamanho. O pacote contém o incremento ou decremento e não o valor absoluto do 

cluster. Enviando o valor absoluto não funcionaria pois não há garantia que todos os nós 

possuam o mesmo Cluster Size ao mesmo tempo. 
 

 
 

Figura 2.8: Estrutura do pacote CLUSTER_WELCOME (M-Way Solutions GmbH, 2019) 
 

Decrementos no tamanho do cluster serão enviados assim que um nó encontre uma desconexão por 

qualquer motivo. Pois o nó sabe o número de nós que estão conectados pela sua conexão, ele pode 

também enviar a mensagem de decremento apropriada. Depois que nós são desconectados de um 

mesmo cluster, existem agora duas redes separadas com o mesmo Cluster ID, o que resulta em 

clusters disjuntos. 
 

Depois que a rede for formada, pacotes JOIN_ME irão todos anunciar o mesmo Cluster ID, e então os 

nós irão para o modo de baixa descoberta, pois mudanças não serão detectadas por um grande período 

de tempo. Neste modo os nós irão escutar a rede com uma menor frequência e irão mandar menos 

mensagens de anúncio. A descoberta na rede pode ser totalmente desligada e se um nós desconectar, 

ele será capaz de se reconectar novamente. 
 

Depois que um nó é inicializado, ele entra no estado DISCOVERY_HIGH em que ele busca conectar-

se a outros clusters assim que possível. Depois de um timeout de alguns segundo, ele muda para o 

estado DECISION onde ele decidirá se ele quer conectar-se a outro cluster. Se nenhum outro cluster 

for encontrado, o nó irá para o estado BACK_OFF para que sua energia seja conservada. Depois de 

alguns loops sem que ache nenhum outro cluster, o nó irá para o estado DISCOVERY_LOW. Isso 

permite que o nó poupe mais energia escaneando e anunciando com uma menor frequência na rede. O 

nó irá voltar ao estado DISCOVERY_HIGH assim que receber um pacote de um diferente cluster. 

Quando um cluster menor for encontrado, o nó tentará conectar-se a ele (CONNECTING) que é 

seguido por um procedimento de HANDSHAKE. O campo ACK é atualizado como parte do 

procedimento de conexão a um escravo. A máquina de estados do algoritmo é representada pela figura 

(2.9). 
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Figura 2.9: Fluxograma simplificado dos estados do FruityMesh (M-Way Solutions GmbH, 2019) 
 

Os desenvolvedores do FruityMesh não deram um foco maior no roteamento devido à variedade de 

soluções de roteamento já disponíveis. Por isso os nós na rede se comunicam apenas por mensagens de 

broadcast. Uma mensagem de broadcast pode se originar em qualquer nó da rede e é retransmitido 

por todas as conexões exceto pela conexão que é o destinatário. 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

3.1 SOLUÇÕES EM REDES MESH 

Darroudi e Gomez (2017) realizaram uma pesquisa exaustiva das propostas existentes até a data da 
publicação de seu artigo para formação de redes mesh utilizando a tecnologia BLE, as quais são 

reproduzidas aqui, resumidamente. Na visão dos autores, é possível classificar as propostas existentes 

nas seguintes categorias: 
 

1. Soluções padronizadas 
a. Bluetooth SIG Mesh Working Group (BSMWG) 
b. IETF 6Lo Working Group 

2. Soluções Acadêmicas 
a. Baseada em flooding 
b. Baseada em roteamento 

i. Roteamento estático 
ii. Roteamento dinâmico 

3. Soluções proprietárias 
 

Além da especificação do BSMWG que foi detalhada no capítulo anterior, uma outra solução 

padronizada foi desenvolvida pelo Internet Engineering Task Force (IETF) que foi publicada em 2015 

no Request For Comments (RFC 7668). A solução adapta a especificação do protocolo IPV6 para rede 

pessoal sem fio de baixa potência (6LoWPAN) para suportar IPv6 sobre redes BLE. Nesta proposta, 

uma camada de adaptação é inserida sobre a camada L2CAP da pilha BLE para permitir integrar 

funcionalidades do IPv6, tais como possibilidade de se usar User Datagram Protocol (UDP), 

descoberta de vizinhos e configuração de rede otimizada para redes mesh BLE. Esta proposta assume 

que há um protocolo de roteamento, mas não estabelece qual. A topologia em estrela não é alterada. 
 

No âmbito das soluções acadêmicas, as propostas existentes se dividem entre as propostas que 

envolvem flooding e as que envolvem o emprego de algum tipo de roteamento, estático ou dinâmico. 

Em cada proposta, foram utilizados canais de anúncio, de dados ou ambos para o cumprimento do 

propósito. Também foram utilizadas diferentes plataformas e avaliadas diferentes métricas. Vale notar 

que no método flooding, os dados trafegam apenas nos três canais de anúncio, enquanto que em 

algumas propostas com roteamento, as informações relativas às rotas são disseminadas em canais de 

anúncio (via broadcast), e os demais dados, bem como informações adicionais sobre rotas, nos outros 

37 canais de dados. 
 

Os autores identificaram duas propostas acadêmicas que analisam o método de flooding.  
 

1) Na primeira proposta Murillo, Reynders, Chiumento, Malik, Crombez, Pollin (2017) fizeram 

uma investigação sobre o funcionamento do flooding e de redes orientadas a conexão dentro 

do BLE. Como esquema para o Flooding foi utilizado o algoritmo de Trickle, onde 

destacamos o trabalho feito por Levis, Patel, Cueller e Shenker (2004), que tem 

funcionamento similar ao protocolo Mesh oficial e não havia sido lançado a tempo do artigo 

ser escrito. Para o esquema Mesh orientado à conexão foi utilizado o FruityMesh, 

desenvolvido pela M-Way Solutions. O algoritmo de Trickle e do FruityMesh serão detalhados 

no próximo capítulo pois nossa proposta baseia-se nestas duas soluções. 
 

Utilizando parâmetros de configuração similares e as placas de desenvolvimento nRF52 da 

Nordic Semiconductor (Nordic Semiconductor) foi observado pelos autores um menor atraso 

fim-a-fim e um maior consumo de potência quando utilizado o flooding comparado à rede 

Mesh orientada a conexão. Também foi constatado pelos autores que os benefícios e 

desvantagens vistos são comuns para qualquer protocolo baseado em flooding, assim, perfis 

orientados a conexão podem ser introduzidos no padrão para garantir a entrega de dados 

sensíveis e minimizar o consumo de energia da rede. 
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Por fim, os autores também propuseram o Bluetooth Now, permitindo a troca de rede 

automaticamente entre o Trickle e o FruityMesh. Segundo os seus resultados, observou-se que 

utilizando esse paradigma, foi possível a entrega confiável de dados importantes e urgentes, 

enquanto a vida da bateria foi poupada durante a transmissão de mensagens não críticas. 
 

2) A segunda proposta acadêmica, chamada BLEMesh, por outro lado, utiliza um mecanismo 

mais complexo, no qual se estima um custo baseado na taxa de sucesso de determinada rota. 

Esta estimativa determina se o dispositivo intermediário deve ou não retransmitir um pacote. 

Os dados relativos a esta métrica da rede são transmitidos junto aos dados da aplicação, via 

broadcast. 
 

Dentre as soluções que utilizam algum tipo de roteamento, existem as que utilizam roteamento estático 

e as que utilizam roteamento dinâmico. Duas soluções do tipo estático foram identificadas pelos 

autores. 
 

1) A primeira propõe um roteamento em árvore, permitindo árvores de até cinco níveis. Os 

endereços são distribuídos de acordo com a hierarquia do dispositivo na árvore. Um 

dispositivo é mestre com relação a seus descendentes na árvore e, ao mesmo tempo, escravo 

com relação ao seu ascendente na árvore. Segundo os autores, esta solução é apropriada para 

cenários de RSSF onde o dispositivo que é a raiz da árvore geralmente é o destinatário de 

todas as mensagens. No entanto, esta proposta não apresenta mecanismo de recuperação em 

caso de falha de um dispositivo, o que pode inviabilizar toda a rede. 
 

2) A segunda proposta utiliza rotas pré-fixadas. Um dispositivo possui pelo menos duas rotas 

para o caso de falhas. Existem limitações para o crescimento da rede, pois há regras quanto ao 

papel do dispositivo (mestre ou escravo) e a formação das rotas estáticas. Um cluster, formado 

por um dispositivo como mestre e vários dispositivos escravos conectados a ele, é considerado 

uma sub-rede. Utiliza-se a possibilidade introduzida na versão Bluetooth 4.1 para que 

dispositivos possam ser escravo e mestre simultaneamente (com relação a dispositivos 

diferentes), característica determinante na criação das rotas, que é formada entre os mestres de 

cada cluster. 
 

Quanto às soluções com roteamento dinâmico, os autores identificaram cinco diferentes metodologias. 
 

1) A primeira, nomeada MultiHop Transfer Service (MHTS), consiste em roteamento sob 

demanda, na qual uma rota para um destinatário é solicitada, caso ainda não exista, via 

anúncio, aos vizinhos do remetente. Caso os vizinhos não conheçam uma rota para o 

destinatário, o processo se repete até que se encontre a rota desejada. Cada dispositivo na rota 

armazena internamente o vizinho que é próximo salto para aquele destinatário, permitindo que 

a rota seja utilizada novamente, se necessário. O número de saltos e o tempo de duração da 

descoberta são definidos pelo remetente em sua solicitação, evitando que o processo se 

propague indefinidamente. Posteriormente, os dispositivos transferem os dados um salto de 

cada vez, para o vizinho identificado na descoberta da rota, de forma que um dispositivo não 

possua duas conexões ativas simultaneamente. O volume de dados que pode ser trafegado é 

limitado pela memória disponível. Esta proposta utiliza os canais de anúncio para propagar 

informações sobre rotas e os canais de dados para tráfego, utilizando o protocolo GATT. 
 

2) A segunda, nomeada BLE Mesh Network (BMN), é uma otimização do modelo em árvore. 

Com base nesta proposta, quando um novo dispositivo deseja ingressar na rede, ele solicita 

informações da estrutura atual da rede, a qual contém um ranque dos dispositivos próximos. A 

pontuação para cálculo do ranque leva em consideração o nível de energia e a distância do 

dispositivo com relação ao dispositivo que é a raiz da árvore. O novo dispositivo deve então 

escolher os dois vizinhos com pontuações mais baixas para serem seus ascendentes na árvore. 

Além destes, o dispositivo também deve guardar informações sobre seus descendentes, isto é, 

dos dispositivos que o escolheram com ascendente. O dispositivo que é a raiz da árvore deve 

conhecer rotas para todos os dispositivos da rede. Estabelecida a rede dessa forma, quando um 

dispositivo deseja enviar uma mensagem para outro na rede, ele pesquisa sua tabela de rotas. 
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Caso não encontre uma rota, ele encaminha a mensagem para um de seus ascendentes na rede, 

que deve repetir o processo até que se encontre uma rota para o destinatário. No pior caso, a 

mensagem chega ao dispositivo que é a raiz da árvore, o qual conhece todas as rotas e assim 

providencia o encaminhamento da mensagem. Nesta proposta os canais de anúncio são usados 

para mensagens de controle e os demais canais para dados. 
 

3) Na terceira proposta investigada pelos autores, apresenta-se um protocolo para formação de 

redes esparsas (Scatternet) com roteamento sob demanda. Durante a formação da rede, um 

dispositivo pode se conectar a qualquer outro dentro do alcance, podendo assumir qualquer 

papel (mestre ou escravo), dependendo se no momento da conexão o dispositivo estava em 

modo de anúncio ou em modo de escuta (estes serão os mestres, com base na especificação, 

pois eles quem iniciam a conexão), criando assim piconets (ou clusters). Os dispositivos 

guardam uma lista de dispositivos vizinhos separados pelo papel que assumiram na conexão. 

Para se descobrir uma rota até um dispositivo, o remetente deve encaminhar uma solicitação 

para o dispositivo mestre a que está conectado, o qual verifica se o destinatário é um de seus 

escravos. Caso não seja, este encaminhará a requisição para um escravo que participe de outra 

piconet. Esse processo se repete até que rotas sejam encontradas. Apenas a rota mais curta é 

armazenada, o que significa um desperdício do esforço, principalmente considerando que o 

método de busca (em largura) é exaustivo, isto é, o protocolo não considera que um 

dispositivo intermediário pode conhecer uma rota para o destinatário, fazendo com que a 

busca só termine quando o destinatário é efetivamente contatado. 
 

4) A quarta proposta citada pelos autores é denominada Mediation Service over Named Data 

Networking. Nesta, o paradigma NDN é utilizado para introduzir algum tipo de ontologia na 

rede, mudando o foco de uma busca por um endereçamento para uma busca por dados de 

interesse. Cada tipo de dado possui um identificador de recurso uniforme (URI), os quais são 

mantidos em uma base de dados distribuída. Esta proposta, então, utiliza das propriedades e 

funcionalidades do GATT para criar um serviço mediador e garantir a distribuição da base de 

dados entre os dispositivos da rede, a qual permitirá que eles encontrem e recuperem 

informações de interesse na rede. O dispositivo então requisita a informação de seu interesse e 

os dados retornam para ele pela mesma rota. É empregado um nonce de 32 bits para evitar que 

as requisições se propaguem indefinidamente. 
 

A quinta e última proposta acadêmica emprega diretamente o protocolo de roteamento para redes de 

baixa potência com perdas – RPL (definido na RFC 6550 e idealizado para operar sobre rede IPv6). A 

solução propõe uma camada de adaptação entre o BLE e o RPL, a qual se encarrega de disseminar 

mensagens de controle, métricas de rotas, atualizações das tabelas de roteamento, e gerenciar as 

mudanças nos dispositivos ascendentes (a topologia segue o modelo em árvore). A métrica empregada 

para classificação das rotas foi baseada no tempo de ida e volta (RTT) do link. A proposta foi 

comparada com solução semelhante sobre o padrão 802.15.4, obtendo melhor resultado com o BLE e 

também se analisou o consumo de energia em função do tamanho do intervalo de conexão e a 

estabilidade da rede em função da métrica empregada em conjunto com o RPL.  
 

No âmbito das soluções proprietárias, foram identificadas dez propostas, a maioria envolvendo 

automação residencial e iluminação embora seja possível contemplar outras áreas de atuação. Devido 

à natureza da solução proprietária, a disponibilidade de detalhes é limitada. 
 

1) A primeira proposta foi desenvolvida pela Cambridge Silicon Radio e nomeada CSRmesh, que 

é basicamente um protocolo no topo da pilha BLE que permite encaminhamento de 

mensagens através de dispositivos em uma topologia mesh. O protocolo proposto utiliza 

flooding controlado por tempo de vida (TTL) e retransmissões são prevenidas. Não há 

hierarquia entre os dispositivos da rede.  
2) A segunda, denominada BLE-MESH, foi criada por uma startup e define um protocolo de 

roteamento. A solução consiste em nós mesh e um gateway, e é compatível com outros 

dispositivos. 
3) A terceira foi originalmente desenvolvida pela Nordic Semiconductor para sua família de 

módulos nRF5x, e, em conjunto com a Wirepas, desenvolveu-se uma solução denominada 
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Wirepas Pino que pode suportar rede mesh com alta densidade de nós e que é continuamente 

otimizada.  
4) A quarta solução emprega roteamento sobre BLE em uma rede mesh sincronizada que foi 

demonstrada em 2015 pela NXP. Nesta solução, cada nó da rede possui sua própria tabela de 

roteamento.  
5) A quinta foi desenvolvida pela Silvair. A solução proposta foi incluída em produtos de 

iluminação inteligente, que pode operar com até 63 saltos. Foram alteradas funcionalidades do 

GATT para permitir comunicação direta com periféricos e empregado conceitos de 

comunicação sem conexão. 
6) Em 2016 a Cypress demonstrou uma solução compatível com a última proposta do BSMWG 

na época. A demonstração foi feita para iluminação inteligente, embora possa ser empregada 

em outras soluções. 
7) A sétima solução foi proposta pela MeshTek com foco em iluminação inteligente. Nesta 

proposta, pode-se transmitir pacotes via broadcast em canais de anúncio ou transferir volumes 

maiores de dados utilizando um mecanismo orientado a conexão.  
8) Na oitava proposta, desenvolvida pela Estimote, desenvolveu-se uma plataforma para permitir 

que Bluetooth beacons transmitisse informações por meio de pacotes de anúncio. Os 

dispositivos anunciam leituras de diferentes tipos de sensores e são interconectados em uma 

topologia de rede mesh. Esta topologia permite propagar configurações de controle e gerência 

por toda a rede. 
9) A nona solução, desenvolvida pela Telink Semiconductor, permite configuração concorrente 

sem conflito, configuração de grupos de dispositivos, e entrega de mensagens em tempo real 

em uma rede com até 200 nós. A solução opera sobre a versão 4.2 do Bluetooth. 
10) Por fim, a décima e última proposta proprietária foi desenvolvida pela Mindtree. Esta solução 

afirma suportar todas as especificações obrigatórias e opcionais, além de estados e topologias, 

e operação em modo flooding.  
 

Em seguida, Darroudi e Gomez (2017) apresentam algumas observações acerca das soluções 

apresentadas, as quais estão transcritas aqui por serem um relato bastante completo dos desafios ainda 

em aberto no desenvolvimento de redes mesh sobre BLE. 
 

Com relação ao uso dos métodos de flooding ou de roteamento, os autores observam que estes são os 

principais paradigmas em redes mesh sobre BLE. O método de flooding é bastante simples, evita 

atrasos e complexidade, pois não possui protocolos de roteamento e não exige o estabelecimento de 

conexões entre os dispositivos, embora seja potencialmente ineficiente em termos de comunicação um 

para um, especialmente em redes muito grandes. Apesar de as técnicas de roteamento serem úteis 

neste cenário de redes muito grandes, os autores observam ainda que em redes com poucas 

mensagens, o método flooding pode compensar o custo de criar e manter as estruturas das rotas. 

 
Acerca da abordagem com roteamento, as principais técnicas são o roteamento em árvore ou sob 

demanda. Os autores notam que o método em árvore é útil na coleta de dados de sensores quando há 

uma destinação principal, por exemplo, o gateway da rede; ou para comunicação a partir de um 

dispositivo central para os demais dispositivos na rede, como um controle remoto centralizado, por 

exemplo. Na opinião dos autores, a estrutura em árvore não é otimizada para comunicação entre 

quaisquer dois dispositivos na rede, situação na qual o roteamento sob demanda é preferível, por ser 

independente de topologia ou estrutura, as quais são praticamente ausentes em redes mesh. No 

entanto, o tamanho das tabelas de roteamento aumenta com o número de dispositivos na rede. 

 
Sobre o uso de canais de anúncio ou de dados, os autores observaram que a escolha de quais canais 

utilizar possui impacto relevante na performance em termos da confiabilidade na transmissão de 

dados. Soluções baseadas em flooding, as quais utilizam apenas três dos quarenta canais da tecnologia, 

não se beneficiam do mecanismo de salto em frequência sobre os outros 37 canais de dados, de modo 

que a robustez da comunicação resulta prejudicada. Isto é particularmente crítico em ambientes 

domésticos, onde interferências de dispositivos utilizando diferentes tecnologias e propagação em 

múltiplos caminhos são problemas comuns. Por outro lado, o uso dos canais de dados requer 

estabelecimento de conexão no nível de enlace entre dispositivos vizinhos. Outra possível abordagem 

é o uso dos canais de anúncio secundários conforme definidos no Bluetooth Core 5.0, o que expande a 
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possibilidade de explorar o mecanismo de salto em frequência. Os autores observaram ainda que uma 

solução mista, que utilize canais de anúncios para dados de roteamento e canais de dados para tráfego 

de dados podem encontrar problemas relacionados à diferença na qualidade dos diferentes canais 

empregados. Por fim, a camada de enlace permite maior confiabilidade ao prover mecanismos de 

confirmações e retransmissões automáticas, ao contrário de canais de anúncio, que são limitados a 

broadcast, sem qualquer mecanismo de confiabilidade da transmissão. 
 

Em termos do volume de dados que podem ser transmitidos, os autores observaram que para transmitir 

grandes volumes sobre uma rede mesh sobre BLE, soluções que utilizam canais de dados para este fim 

podem explorar a funcionalidade de segmentação e remontagem provida pela camada L2CAP. Estas 

funcionalidades não estão disponíveis para canais de anúncio utilizados na abordagem flooding, 

inviabilizando o uso das soluções que os utilizam para transmissões de grandes volumes. Vale notar 

que na especificação do Bluetooth Core 5.0 pode-se transmitir até 255 bytes em pacotes de anúncio, o 

que mitiga o problema, mas ainda é um fator limitante para volumes grandes. 
 

Quanto ao suporte a IPv6, que foi proposto pelo IETF por meio da RFC 7668, os autores observaram 

que pacotes serão enviados utilizando conexões da camada de enlace, as quais utilizam canais de 

dados. Assim, soluções que utilizam canais de anúncio para transmissão de dados não são compatíveis 

com esta proposta. Ademais, um protocolo de roteamento IPv6 sobre BLE não foi especificado e, se 

for usado, suas mensagens de controle deverão trafegar sobre o L2CAP e conexões da camada de 

enlace. Dessa forma, apenas soluções que utilizam canais de dados para mensagens de controle, ou 

que possuam roteamento estático, serão compatíveis com os requisitos desta proposta. 
 

Por fim, alguns pontos que não foram devidamente considerados na opinião dos autores são citados. 

No quesito da segurança, os autores notaram que esta possui grande importância em redes para IoT, 

dado o impacto que redes deste tipo podem ter em atividades do mundo físico caso sejam 

comprometidas. A segurança das redes mesh sobre BLE ainda é um desafio. Uma vez que os serviços 

do SMP não estão disponíveis para pacotes de anúncio, apenas pacotes transmitidos em canais de 

dados podem criptografados. Além disso, a autenticação somente é feita dentro de uma conexão. 

Assim, pacotes de dados ou de roteamento que são transmitidos através dos canais de anúncio não são 

seguros, a menos que a camada de aplicação o faça. Ainda assim, como o BLE foi projetado para 

topologia em estrela, os canais de dados somente são seguros em um salto. Não existe criptografia e 

autenticação fim a fim nas atuais redes mesh sobre BLE. Existem algumas possibilidades para redes 

mesh sobre BLE que empregarem IPv6, tais como segurança da camada de transporte (TLS) e outros 

protocolos próprios para dispositivos limitados, mas fora disso, aplicações deverão prover essas 

funcionalidades de segurança nas redes mesh sobre BLE. 
 

No tocante a privacidade do ponto de vista do roteamento, os autores notaram que dispositivos BLE 

podem usar endereços privados, os quais são frequentemente atualizados para conter ameaças e 

vulnerabilidades. No entanto, esta abordagem pode ter um impacto negativo no mecanismo de 

roteamento, pois as tabelas de roteamento deverão ser atualizadas com a mesma frequência, levando a 

uma sobrecarga nas mensagens do protocolo de roteamento. Uma possível abordagem a ser adotada é 

um esquema que permita determinar o endereço em uso por um nó em determinado momento. Este 

mecanismo ainda não foi desenvolvido, segundo os autores. 
 

O conceito de multicast é um importante paradigma em redes mesh sobre BLE. Muitas aplicações 

poderiam se beneficiar da comunicação com um grupo de dispositivos. No entanto, a camada de 

enlace do BLE não suporta esse tipo de comunicação, o que implica em transmissão de dados um a um 

tanto quanto necessário para cumprimento deste objetivo. Caso o tamanho do grupo seja próximo do 

tamanho da rede, o uso de flooding pode ser uma alternativa, mas se o tamanho do grupo for pequeno 

comparado ao tamanho da rede, este método se torna significativamente ineficiente. Outra solução 

seria a introdução de uma camada de rede, como o IPv6, combinada com ferramenta de filtragem. 

Neste caso, na proposta dos autores, cada nó teria uma tabela dos nós vizinhos que precisam receber 

um pacote multicast, seja para repassar ou como destinatários finais. Essa solução poderia reduzir a 

ineficiência gerada pela falta de suporte a multicast na camada de enlace do BLE, embora não resolva 

o problema de transmitir, um a um, tanto quanto necessário. A sobrecarga desse método também deve 

ser analisada. 
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Por fim, os autores Darroudi e Gomez (2017) discutem acerca da interoperabilidade das soluções 

analisadas, tema que, na opinião dos autores, não foi considerada, via de regra. No caso das soluções 

acadêmicas, desejava-se apenas demonstrar a possibilidade de um paradigma para fins de pesquisa. 

Para as soluções proprietárias, a intenção era a criação de produtos comerciais sem preocupação com 

compatibilidade com outros produtos, de outras companhias. Por ser característica crucial, espera-se 

que padronizações, como as propostas pelo BSMWG e pelo IETF, sejam largamente empregadas no 

futuro, permitindo superar esta questão ainda em aberto. A conexão destas redes BLE com a Internet 

pode se beneficiar com o emprego de soluções baseadas em IP, embora também seja possível utilizar 

gateways para permitir tal interconexão. Existe uma tendência do mercado para convergir para 

soluções IP, dado que estas facilitam a interoperabilidade, a escalabilidade e o desenvolvimento de 

aplicações, sendo, portanto, as soluções que visam este método as mais promissoras para libertar o 

potencial das redes mesh sobre BLE na visão dos autores. 
 

Os autores concluem sugerindo que a comunidade concentre esforços nos problemas de segurança, 

multicast e interoperabilidade a fim de prover redes mesh sobre BLE seguras e de alta qualidade. 

3.2 ALGORITMO DE TRICKLE 

Será descrito o algoritmo Trickle com mais detalhe pois este é o algoritmo cujo desempenho será 

contrastado com a proposta deste trabalho.  
 

Definido na RFC 6202, o algoritmo de Trickle é um algoritmo de controle de flooding para redes sem 

fio. Ele ajuda a reduzir a quantidade de tráfico redundante na rede adaptando as taxas de transmissão à 

densidade de rede.  
 

O Trickle permite que nós que estejam em um meio compartilhado com perdas troquem informações 

de uma maneira altamente robusta, eficiente em termos de energia, simples e escalável. Espalhando as 

informações pela rede através de janelas de transmissão que são ajustadas dinamicamente, envia 

poucas mensagens quando a informação não muda. 
 

A primitiva básica do Trickle é simples: em certos momentos, cada nó transmite os dados a não ser 

que ele escute algumas outras transmissões em que os dados sugerem que sua transmissão é 

redundante. 
 

Há dois resultados possíveis para uma mensagem Trickle, ou cada nó que escuta a mensagem 

considera que os dados da mensagem recebida são consistentes com o estado atual, ou é detectada 

inconsistência. O fato que a comunicação Trickle pode ser tanto transmissão quanto recepção permite 

que o algoritmo opere em redes esparsas como densas. 
 

Em cada nó são definidos dois tipos de parâmetros: design-time e run-time. Os parâmetros design-time 

são definidos antes da inicialização da rede, enquanto os run-time são constantemente atualizados em 

cada nó durante a execução do algoritmo. 
 

Os parâmetros design-time são os limites do Intervalo Trickle Imin e Imax e a constante de 

redundância k: 
 

1) Imin, o menor intervalo Trickle que um nó pode ter, é definido em unidades de tempo; 
2) Imax, o maior intervalo Trickle que um nó pode ter relativo a um valor base 2. Ex: Se Imax = 

3, a duração do intervalo Trickle máxima será = = ; 
3) A constante de redundância k representa o limite que decide se uma mensagem será 

retransmitida ou não, é um número natural maior que zero. 
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Os parâmetros run-time são o Intervalo Trickle I, o contador de redundância c e o tempo de 

transmissão t: 
 

1) I, é o tamanho atual do intervalo Trickle em um nó; 
2) t, é o momento no qual o nó transmitirá um dado, que é um momento aleatório entre I/2 e I. 
3) c, é um contador de redundâncias do nó. 

 

Assumindo um Intervalo Trickle I. Um nó na rede estará somente escutando no intervalo de [0, I/2). E 

o intervalo em que o nó estará somente transmitindo será (I/2, I]. A fim de reduzir a quantidade de 

colisões de pacotes, o algoritmo também randomiza os tempos de transmissão dentro de cada 

intervalo. Mais especificamente, uma transmissão irá ocorrer em um tempo aleatório na segunda 

metade do intervalo atual. 

  
O algoritmo Trickle segue seis passos: 
 

I. Quando o algoritmo inicia a execução, ele define o intervalo I como um valor aleatório dentro 

faixa de [Imin, Imax] – que é, maior ou igual a Imin e menor ou igual ao valor definido por 

Imax. O algoritmo então inicia o primeiro intervalo; 
II. Quando o intervalo inicia, Trickle define c como 0 e define t como um valor aleatório no 

intervalo [I/2, I), que é, um valor maior ou igual a I/2 e menor que I. O intervalo termina em I; 
III. Sempre que o nó escutar uma transmissão que não é consistente, ele incrementará o contador 

c; 
IV. Durante o momento t, o nó transmitirá, se e somente se, o contador c for menor ou igual que a 

constante de redundância k, este é o único momento em que o nó poderá transmitir; 
V. Quando o intervalo I do nó expirar, o nó dobrará a largura do seu intervalo. Se a nova largura 

do intervalo for maior que o tempo especificado por Imax, será definido como tamanho do 

intervalo o valor especificado por Imax; 
VI. Se o nó escutar uma transmissão que é inconsistente e o intervalo I for maior que Imin, o 

temporizador Trickle é resetado. Para resetar o temporizador Trickle define I como Imin e 

inicia um novo intervalo como no passo II. Se I for igual a Imin quando o nó escuta uma 

transmissão inconsistente, nada será realizado. O nó pode também resetar seu temporizador 

em resposta a eventos externos definidos. 
 

É importante ressaltar que o que constitui consistência e inconsistência que é definido caso a caso, 

para cada protocolo que utiliza o Trickle. Ou seja, a especificação do protocolo que utiliza o Trickle 

deve especificar o que é uma transmissão consistente e o que é uma transmissão inconsistente. 
Para o protocolo proposto foi definido como mensagem consistente aquela em que o nó recebe a 

mesma informação que foi recebida anteriormente, e mensagem inconsistente como aquela quando o 

nó recebe uma informação diferente da recebida anteriormente.  
 

Por haver apenas o momento ´t´ no passo IV para a transmissão há um atraso inerente entre detectar 

uma inconsistência (encolhendo I para Imin) e responder a essa inconsistência. Responder 

imediatamente a uma inconsistência pode fazer que muitos nós respondam de uma só vez de forma 

sincronizada. Se uma nova mensagem diferente da anterior é recebida, o Intervalo Trickle é resetado a 

Imin e todo o processo é repetido. 
 

Em relação à utilização do algoritmo deverão ser especificados valores padrão para os parâmetros 

Imin, Imax e k em todos os nós; O valor de Imin deve ser especificado em termos do pior caso de 

latência da transmissão. O pior caso de latência é aproximadamente o tempo até a primeira 

transmissão do quadro; Deve ser especificado o que constitui uma transmissão consistente e 

inconsistente; Valores típicos de k são entre 1 e 5, valores fora desse conjunto não são recomendados; 

Imin deve ser no mínimo dois ou três vezes o tempo que se leva para transmitir k pacotes. 
 

É importante ressaltar que se os parâmetros design-time tiverem diferentes valores em diferentes nós, 

haverá consequências na rede. Se houver diferença na constante de redundância k, nós com maiores 

valores irão transmitir mais constantemente, consumindo energia mais rapidamente do que os outros 

nós. Já em um cenário com nós com diferentes Imin, alguns nós ao ouvir mensagens inconsistentes, 
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irão transmitir antes que outros. Os nós mais rápidos verão seus intervalos crescerem como os outros 

nós, porém neste período nós mais lentos podem ser suprimidos. Em um cenário com diferentes 

valores de Imax, nós com menores valores irão transmitir primeiro, suprimindo os que tiverem menor 

valor, gerando inequidades a longo termo no gasto de energia. 
 

Podem haver algumas desvantagens no uso da forma nativa do Trickle, o algoritmo ajuda definindo 

intervalos de tempo de quando uma mensagem deve ser enviada dentro da rede. Na transmissão 

Trickle todos os nós dentro da rede devem permanecer escutando e transmitindo estados ao longo da 

vida da rede. Com redes BLE de baixa potência tendo nós sempre ativos cria-se um enorme problema 

– alto consumo de energia. Outra desvantagem é o atraso total dos pacotes que pode ficar muito alto. 
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4 DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO DRYPP 

4.1 PROPOSTA DO PROTOCOLO DRYPP 

 

Nos capítulos anteriores foram detalhadas uma série de soluções padronizadas, acadêmicas e 

proprietárias em rede mesh que envolvem o Bluetooth de baixa energia. Com base no protocolo 

Trickle, será proposto o protocolo Drypp, em que mudanças e melhorias feitas em relação ao Trickle 

serão explicitadas neste capítulo. 
 

A palavra Drypp vem do norueguês e significa gotejar. Este nome foi escolhido pelo fato do protocolo 

proposto ser baseado no protocolo Trickle, que também significa gotejar em inglês. Foi escolhida uma 

palavra em norueguês por estarmos usando equipamentos noruegueses da fabricante Nordic 

Semiconductor. 
 

No Trickle são definidos intervalos de tempo de quando as mensagens devem ser enviadas dentro da 

rede. O roteamento Trickle implica que todos os nós dentro da rede devem permanecer escutando e 

transmitindo estados ao longo da vida da rede. A cada intervalo Trickle, um nó passa metade do tempo 

escutando outros nós e a outra metade do tempo podendo transmitir. Com redes BLE de baixa 

potência tendo nós sempre ativos cria-se um enorme problema, o alto consumo de bateria.  
 

Com o Drypp, propõe-se uma alteração no Trickle de forma que o consumo de bateria nos nós seja 

diminuída alterando-se os intervalos de escuta e de transmissão de um nó de forma que ele varie 

dinamicamente de acordo com o nível de bateria do nó e que este consumo também seja realizado de 

forma balanceada.  

4.2 FUNCIONAMENTO DO DRYPP 

Como citado no capítulo anterior, no Trickle padrão, se os parâmetros design-time ou run-time tiverem 

diferentes valores em diferentes nós, haverá consequências na rede. Em um cenário com diferentes 

valores de Imax, nós com menores valores irão transmitir primeiro, suprimindo os que tiverem menor 

valor, gerando inequidades a longo termo no gasto de energia e podendo causar a criação das 

chamadas zonas “void”, ou seja, regiões na topologia onde não existe nnehum nó para retransmissão 

dos dados.   
 

Em um cenário em que os nós tem diferentes intervalos, alguns nós ao ouvir mensagens 

inconsistentes, irão transmitir antes que os outros. Os nós mais rápidos verão seus intervalos crescerem 

como os outros nós, porém neste período nós mais lentos podem ser suprimidos. 
 

Diferentemente do algoritmo do Trickle, em que todos os nós da rede devem ter os mesmos valores 

dos parâmetros design-time, que são os limites de intervalo Imin e Imax e a constante de redundância 

k, o algoritmo Drypp tem o objetivo de balancear as descargas dos nós na rede, fazendo com que os 

nós que tiverem menos bateria transmitam menos criando-se intervalos maiores para balancear as 

descargas de bateria. Isso é feito a partir de duas constantes de mudança de intervalo α e β, que alteram 

o valor do intervalo Trickle atual I e o intervalo máximo Imax respectivamente. As constantes α e β 

tem como objetivo fazer com que os nós que tenham maior bateria tenham intervalos I mais curtos, 

enquanto os nós que tenham menor bateria tenham intervalos mais longos. Isso faz com que nós que 

tenham menos carga transmitam menos, poupando sua bateria. 
 

Os valores de I e de Imax serão baseados a partir de um valor α e β para cada faixa de bateria, como 

pode ser visto na tabela 4.1. Vale recordar que Imax não é valor máximo que um intervalo pode ter em 

segundos, mas sim o valor máximo do intervalo que um nó pode ter relativo a um valor de base 2, ou 

seja, se Imax = 3, a duração máxima do intervalo Trickle será de =  segundos. 

O valor do intervalo I será calculado a partir de uma constante α, que é calculada por α = 1 + β, sendo 
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o próximo tamanho do intervalo Trickle calculado como I = I  α, enquanto que o valor de Imax será 

calculado como Imax = Imp  β, em que Imp é uma constante com valor 3. A constante de 

redundância k foi definida com valor 1(um) pois como os testes realizados foram em um ambiente sem 

interferência quando um nó ouviu que outro nó já transmitiu o pacote ele descarta imediatamente este 

pacote do seu buffer e o Imin foi definido como o tempo de transmissão de um pacote. 
 

Tabela 4.1: Tabela de valores dos parâmetros para cada faixa de bateria de um nó 
 

Bateria (%) β α Imax Imax (s) 
100 - 75 0.75 1.75 2.25 4.76   Imin 
74 - 50 1.00 2.00 3.00 8   Imin 
49 - 25 1.25 2.25 3.75 13.45   Imin 
24 - 0 1.50 2.50 4.50 22.63   Imin 

 

 

No protocolo Trickle os valores de Imin, Imax e k serão definidos em uma fase de inicialização, 

durante o intervalo I. O nó terá um período apenas de escuta entre [0, I/2] e um período de transmissão 

entre [I/2, I] em que o instante t será o momento da transmissão, ele será escolhido aleatoriamente 

dentro do intervalo (I/2, I). Sempre que o nó receber uma mensagem consistente, no caso do nRF52 da 

Nordic, sempre que uma mensagem for recebida novamente pelo nó durante o período de escuta, o 

contador de redundâncias c será incrementado, e no instante t, a mensagem será transmitida pelo nó 

apenas se c ≤ k, em que k é a constante de redundância. Se não for recebida nenhuma mensagem 

durante o período de escuta, o valor do intervalo I será dobrado. Quando o intervalo I expirar, ele será 

dobrado até que alcance Imax e assim c será resetado para o valor 0. Se uma nova mensagem, 

diferente da anterior for detectada, será detectada uma inconsistência e o intervalo Trickle será 

resetado para Imin e todo o procedimento será repetido. Na figura 4.1 está representando o algoritmo  

do protocolo Trickle para k = 1 e o fluxograma do funcionamento do protocolo Trickle está 

representado na figura 4.2. 
 

 
 

Figura 4.1: Algoritmo do Trickle sobre dois intervalos com k = 1 (Djamaa, Richardson, 2015) 
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Figura 4.2: Fluxograma de funcionamento do protocolo Trickle 
 

 
 

 

Como pode ser visto na figura 4.3, o fluxograma do protocolo Drypp mostra algumas diferenças em 

relação ao Trickle, a detecção de inconsistências e o mecanismo de transmissão continuam o mesmo, 

porém, durante a fase de inicialização serão definidas as constantes α e β a partir da bateria do nó, a 

constante de consistência k é definida como 1 (um) e o valor Imp é definido como 3 (três), Imp é o 
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valor base no qual o valor de Imax vai variar. Toda vez que o intervalo Trickle I expirar, Imax será 

calculado como Imax = Imp  β. 
 

Boa parte da estrutura do Trickle é mantida no Drypp, porém a maior diferença é vista quando o 

intervalo I expira. No Drypp, ao se expirar o intervalo I, além de se resetar o contador de redundâncias 

c, o valor de Imax, α e β poderão ser atualizados se a faixa de bateria do nó mudar, este mecanismo é 

fundamental para que se poupe a bateria do nó de maneira balanceada. Diferentemente do Trickle, 

enquanto o intervalo I não expira, ele será multiplicado por α, ao invés de ser multiplicado por 2. 
 

O algoritmo Drypp segue os seguintes passos: 
 

I. A partir do estado da bateria, seguindo a tabela 4.1, são definidos os valores de α e β; 
II. Ainda na fase de inicialização define-se os valores de Imin, k e Imp. Imin é definido como o 

tempo que é gasto para se transmitir 1 (um) pacote, a constante de redundância k é definida 

como 1 e Imp com o valor 3 (três); 
III. Depois de inicializado, o algoritmo segue os procedimentos padrões do algoritmo de Trickle, 

visto na figura 4.2. É definido o valor do intervalo I como um valor aleatório dentro da faixa 

de [Imin, Imax], o contador de redundâncias c é zerado, o momento de transmissão t é 

definido como um valor aleatório no intervalo [I/2, I); 
IV. Assim como o algoritmo de Trickle, sempre que o nó escutar uma transmissão inconsistente, 

ou seja, escutar uma transmissão diferente da recebida anteriormente, c será incrementado. O 

nó transmitirá a mensagem em t, se somente se, c for menor ou igual a k; 
V. Toda vez que o intervalo I expirar, o nó aumentará a largura do seu intervalo parar I = I x a. Se 

a nova largura do intervalo for maior que o tempo especificado por Imax, será definido como 

tamanho do intervalo o valor especificado por Imax; 
VI. Quando o intervalo I chegar ao seu valor máximo, ou seja, o valor especificado por Imax, a 

carga da bateria do nó será novamente verificada, e seguindo a tabela 4.1 e a figura 4.3, serão 

atualizados os valores de α, β e Imax. O temporizador será resetado, o intervalo I será definido 

como Imin e o contador c será resetado. Retornando para o passo III. 
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Figura 4.3: Fluxograma de funcionamento do protocolo Drypp 
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5 EXPERIMENTOS E RESULTADOS 

 
Ao se configurar os experimentos descobriu-se que o kit de desenvolvimento de software (SDK) da 

Nordic Semiconductors para a família de dispositivos nRF52 utilizado, da versão 14, que até a 

realização do experimento era a versão mais recente, não permitia acesso ao código do Trickle, que 

estava dentro do Softdevice. Em virtude disso, o protocolo proposto não foi completamente usado 

dentro do FruityMesh. Hoje o SDK encontra-se na versão 15 (Nordic Semiconductors, 2019). 
 
Com o acesso disponível foi possível editar valores como o tamanho da janela de transmissão, 

intervalo de envio e tempo de espera antes de reenviar. A partir do fluxograma do protocolo Drypp, 

proposto na seção 4.2, foi desenvolvido um protocolo que exerce parcialmente o comportamento do 

Drypp através de valores inteiros conforme o fluxograma especificado na figura 5.2, que será melhor 

definido mais a frente na pesquisa. 
 
Utilizando o framework do FruityMesh disponibilizado pela M-Way Solutions GmbH, ambos os 

protocolos foram combinados simultaneamente em um protocolo híbrido, para que as edições 

propostas pelo protocolo Drypp fossem realizadas. Dessa forma, a rede irá entregar os dados 

utilizando o algoritmo de Trickle enquanto faz o roteamento dos dados periódicos e regulares e a 

montagem da rede com os mecanismos do algoritmo FruityMesh. 
 
Utilizando esta arquitetura híbrida, o intervalo de conexão, que especifica com que frequência 

sincronizar com os periféricos, pode ser dividido em três estados, cada um com níveis de prioridade 

diferentes. Estes estados são: eventos de conexão, intervalo de escuta e intervalo de transmissão. 

Como pode ser visto na figura 5.1, o primeiro período, que está no começo do intervalo de conexão é 

reservado para a troca de pacotes entre o nó e seus mestres e escravos (FruityMesh). Já o tempo 

restante na conexão interna corresponde a fase de escuta ou de transmissão.  
 
Quando um pacote prioritário precisa ser entregue, o intervalo de escuta é interrompido e é trocado 

para o intervalo de transmissão (Trickle). Esses pacotes usam o algoritmo de Trickle e sofrem um 

atraso mínimo, tal como comandos de atualização, pacotes de controle e pacotes joinMe. Desde que a 

prioridade é menor que o intervalo de conexão de eventos, o primeiro não poderá ser interrompido. 
 

É importante notar que a janela de escuta é ajustável, a partir de um duty cycle. Quando este parâmetro 

é selecionado em 50%, imediatamente após o estado de evento de conexões o dispositivo irá iniciar a 

fase de escuta na metade desse intervalo, e em seguida, o nó irá desligar o rádio e entrar em modo 

sleeping. Desta maneira, o dispositivo poderá manter o seu consumo de energia baixo, incrementando 

sua vida útil. Um duty cycle sinalizando 0% significa a ausência do processo de escuta, já, um de 

100% significa que o nó estará sempre ativo, o que compromete a propriedade da baixa energia. 
 

 
 

Figura 5.1: Exemplo do protocolo proposto com um duty cycle de 50% (Moreno, 2018) 
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Na figura 5.1, é representado um exemplo da coexistência de ambos protocolos em ação. Blocos 

verdes correspondem ao mecanismo de comunicação entre o nó e seus escravos e/ou mestres 

(configuração da topologia com o FruityMesh), o estado de eventos de conexão. Os intervalos em 

laranja representam a fase de escuta, enquanto que os blocos em azul claro representam o modo 

sleeping. Finalmente, os blocos azuis escuros são os eventos de transmissão Trickle, que se passam a 

partir da interrupção do intervalo de escuta quando requeridos. 
 
Os parâmetros escolhidos dentro do FruityMesh para que fossem alterados seus valores conforme a 

variação da bateria foram o tamanho da janela de escuta, que engloba o período de escuta, transmissão 

e sleeping, representado por Scan, na figura 5.1; o tamanho da janela de scanning, que delimita a  

janela na qual o nó pode escutar e transmitir dentro da janela total de transmissão; e o intervalo de 

advertising pois por ele é o controlador do repasse de mensagens Trickle. O primeiro valor representa 

o resultado obtido do cálculo do Imin e Imax do protocolo proposto visto na figura 4.3 e o intervalo de 

advertising é a espera para o envio de  mensagens de controle na rede. Sendo proposto o 

comportamento na tabela 5.1. 
 

Os valores expostos na tabela 5.1 estão medidos em milissegundos e são multiplicadores do valor de 

0,625 ms, que é usado como base de tempo dentro do FruityMesh, tanto para controle do Trickle como 

para o próprio protocolo. Os valores usados foram obtidos por meio das menores janelas a fim de 

atingir um melhor cenário (o menor atraso possível).  
 

Tabela 5.1: Comportamento dos parâmetros na versão resumida do Drypp em fator de 0,625 ms 
 

Bateria (%) Tamanho da janela de 

escuta (Scan) 
Tamanho da janela de 

scanning (duty cycle) 
Advertising 

100 - 75 20 5 150 
74 - 50 20 4 600 
49 - 25 20 3 1500 
24 - 0 20 1 3600 

 

A partir desse entendimento foi possível elaborar uma versão resumida do protocolo que foi adaptada 

ao código fonte nativo do dispositivo RedBear para a execução dos testes. O algoritmo dessa versão 

pode ser visto na figura 5.2. Essa versão simula uma situação de baixa taxa de perdas (pois os valores 

do tamanho da janela de transmissão e o tempo de espera para reenvio estão pequenos). Isso mostra 

um comportamento bem semelhante ao original do protocolo no melhor cenário.  
 

A implementação do algoritmo foi efetuada com a modificação da função de verificação de bateria do 

módulo Status Reporting do FruityMesh. O arquivo editado foi o código do módulo no diretório 

fruitymesh/src/modules/StatusReporterModule.cpp a edição pode ser vista no Anexo (código 1). 
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Figura 5.2: Fluxograma do Drypp Simplificado 
 

5.1 FERRAMENTAS UTILIZADAS NESTE ESTUDO 

 

Neste estudo foi utilizado um conjunto de dispositivos de hardware que podem ser divididos em: 

dispositivos em estudo e de apoio. Os dispositivos em estudo são as placas de desenvolvimento 

RedBear® Nano v2.0 com o microcontrolador da Nordic® nRF52832 e os de apoio que são  DAPLink 

v1.5 (interface de programação para as placas RedBear®), a placa da Nordic® nRF52 PCA 10040 

com o microcontrolador nRF52832 usado como Sniffer Bluetooth, a placa Lolin NodeMcu v3 com o 

microcontrolador ESP12-E e outros dispositivos auxiliares de interface serial (FT232RL) para envio e 

leitura de estados do FruityMesh durante a execução dos nós transmissor (TX) e receptor (RX). 
 
O RedBear Nano v2.0, ilustrado na figura  5.3, foi desenvolvido pela empresa RedBear, com o uso do 

microcontrolador da Nordic nRF52832 BLE SoC (System on Chip) que combina um processador 

ARM (Advanced RISC Machine) com um suporte à rádio multiprotocolo de 2,4 GHz e sensibilidade 

de -96 decibéis (dB) RX, 512 kB de memória flash e 64 kB de memória primária (RAM). Ele trabalha 

com as versões de Bluetooth Low Energy 4.x e 5.0. O RedBear é programado através da interface 

DAPLink v1.5 (RedBear 2016), que possibilita a inserção de código já compilado no formato HEX. A 

programação desse dispositivo pode ser feita em diversos ambientes integrados de desenvolvimento 

(IDE), principalmente, Arduino (RedBear, 2017), Keil μVision (armKeil, 2018) e Segger (Segger, 

2019) utilizando-se do SDK de código aberto disponibilizado pela Nordic para o desenvolvimento em 

seus dispositivos. 
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Figura. 5.3: Dispositivo RedBear BLE nano v2.0 (RedBear, 2016) 
 

O SDK pode ser usado diretamente através do compilador GNU-ARM-GCC (GNU MCU Eclipse, 

2018), o GNU-MAKE. No caso do estudo, o compilador requerido pelo FruityMesh é o GNU ARM 

Embedded Toolchain na versão 4.9 (FruityMesh, 2019) e as devidas configurações para executar o 

FruityMesh são feitas em arquivos do tipo makefile. A escolha da plataforma é definida pelo chip 

usado, no caso, o nRF52832 o que determina o uso do SDK 14 que usa o Bluetooth 4.2 BLE.  

 
Além disso, verificou-se que o arquivo makefile do nRF52 estava com o mapeamento dos endereços 

de início da memória RAM e seu tamanho estavam corretos de acordo com o SDK e softdevice usado 

no FruityMesh. Após o comando make gerar o arquivo compilado é necessário juntá-lo à pilha pré-

compilada de protocolos Bluetooth chamado softdevice, disponibilizado pela Nordic, através da 

ferramenta MergeHex. Então se obtém o arquivo HEX pronto para ser colocado no dispositivo 

RedBear através do DAPLink que possibilita uma interface do tipo USBStorege, possibilitando a 

inserção do código apenas colocando na pasta aberta após a conexão do DAPLink ao computador. 

Para o uso das funcionalidades de rede mesh, foi necessário utilizar o SDK for Mesh específico, 

também fornecido pela fabricante Nordic. Neste estudo será usada a versão 1.0.1, que é utilizado pelo 

FruityMesh. O FruityMesh demanda a versão 5.1.0 do softdevice. Nesta versão o Trickle, o softdevice 

está configurado dentro da pilha sem a possibilidade de alteração do seu código. Contudo, na versão 

atual do SDK for Mesh da Nordic, a 3.1.0 nRF5, o código do Trickle vem descrito em um arquivo 

próprio. 

Como solução de monitoramento, foi utilizado o Sniffer Bluetooth BLE PCA10040, ilustrado na figura 

5.4, em conjunto com o Wireshark. De acordo com a Nordic, 2019, a configuração da placa é feita 

através da inserção do programa sniffer que transforma a PCA 10040 em um capturador de pacotes 

BLE que os manda, através de uma interface USB, para o programa Wireshark. Nesse programa é 

necessário adicionar um plugin para possibilitar que ele entenda os pacotes Bluetooth Mesh e entenda 

a interface do PCA 10040 com o programa sniffer instalado como uma fonte de captura. Então, ao 

selecionar a fonte será possível capturar os dados BLE que passarem pelo dispositivo.  
 

 
 

Figura. 5.4: Sniffer Nordic BLE (Nordic Semiconductor, 2018) 
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Para o registro da bateria de cada nó em tempo real, foram utilizados três ESP12-E NodeMCU v3, 

conforme a figura 5.5. Este dispositivo tem um microcontrolador 32 bits Esp8266 e possui WiFi 

integrado. Sua programação pode ser feita pela IDE do Arduino com a adição de suas bibliotecas a ela. 

Sua entrada analógica suporta tensão de entrada de 1,1 V. Isso obrigou o uso de um divisor de tensão 

que divide o 3,3V do máximo da bateria para o permitido de 1,1 V. Esse divisor foi feito com a 

associação de 3 resistores de 1 KΩ da forma de um em série com um par em paralelo o que divide por 

três a tensão na junção entre o resistor sozinho ao par em paralelo.  Esse valor é convertido por um 

conversor A/D de 10 bits e dando uma precisão de aproximadamente 1 mV. 

 

 
 

Figura 5.5: Microcontrolador ESP12-E (Kenshima, 2017) 
 

Este microcontrolador foi programado para se comportar como um servidor Protocolo de 

Transferência de Hipertexto (HTTP) simples, com o objetivo de pegar os dados de tensão da bateria de 

um nó, junto com o horário e exibi-los em um arquivo de valores separados por vírgula (CSV). Os 

dados são capturados a partir de um conversor AD e repassados em um endereço IP dentro da rede 

local no qual o dispositivo estava conectado, vide anexo 2 com o código. Um script Python efetuou 

uma leitura a cada 10 segundos do endereço IP local que continha os dados e os salvou no arquivo 

CSV, possibilitando assim observar o comportamento das baterias em cada nó sem a necessidade de 

envio de pacotes pelos dispositivos em estudo. 
 

O uso das interfaces Serial USB foi necessária para ver o estado da rede e ver se a topologia foi 

montada corretamente. Sua função é abrir um terminal Serial para com os dispositivos ponta 

(transmissor e receptor) de forma a possibilitar enxergar a rede e enviar comandos de uma ponta a 

outra. Para a conexão serial, foi usada a configuração padrão do FruityMesh de 1000000 bauds nas 

portas configuradas no arquivo board_4.cpp. Sendo possível executar uma série de comandos e 

receber as atualizações de logs dos dispositivos que exibem o tamanho da rede, quantos estão 

conectados, valor da bateria entre outros dados conforme desejo do usuário do FruityMesh selecionar 

quais logs deseja ver durante a execução antes de compilar o programa, pois no arquivo 

fruitymesh.cpp há a lista de logs possíveis. A seleção dos quais se deseja ver é feita a partir de 

descomentar a linha referente ao log desejado. 
 

 
 

Figura 5.6: Portas Serial USB 
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Foi necessário o uso de dois computadores para a averiguação da rede conectando cada RedBear das 

pontas através de uma interface Serial USB a um dos computadores. Sendo um notebook e outro um 

Raspberry 3 acessado remotamente via protocolo SSH na rede local para o controle dos dois nós 

externos da rede através de apenas um computador.  

 
Como um dos pontos a ser observado foi o consumo da bateria e em virtude das baterias atuais serem 

de uma capacidade alta e a duração dela poderia ser maior que um dia, foi proposto o uso de 

supercapacitores que possibilitaram uma carga rápida (10 segundos conectados a uma fonte de alta 

corrente já o carregam) e que fornecesse uma carga semelhante todas as vezes, o que normalmente não 

ocorre em baterias recarregáveis. Foram usados capacitores de 10F de 2,7 V modelo 8QQ0302 da 

marca TCAM (2019, Aliexpress) visto na figura 5.7. Para fim de usá-los foi necessário efetuar alguns 

testes a fim de verificar o comportamento sobre tensões de 3V e 3,3V a fim de atingir a tensão máxima 

da bateria para o RedBear. Após alguns testes foi comprovado sua funcionalidade nessas tensões o que 

facilitou o carregamento e o melhor uso nos dispositivos. 
 

 
 

Figura 5.7: Capacitor de 10F 
 

 

5.2 PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

 

A realização do estudo seguiu as etapas apresentadas no fluxograma da figura 5.8. Inicialmente, foi 

feito o estudo sobre os protocolos FruityMesh e Trickle. Depois foi efetuada a proposta do protocolo 

Drypp. Devido às limitações do SDK utilizado, a proposta do Drypp foi aplicada no FruityMesh, que 

já estava sendo utilizado para montar a topologia, e por fim foram analisados os resultados dos 

experimentos que comparam o desempenho do Trickle e do Drypp. O estudo dos protocolos e a 

proposta foram expostos nos capítulos anteriores. 

 

 

 

Figura 5.8: Fluxograma das etapas realizadas para construção e avaliação da solução proposta 

 

Antes de explicar as alterações feitas no Trickle para obter o Drypp, em primeiro lugar foram 

necessárias definir algumas configurações iniciais importantes para o uso do FruityMesh no RedBear. 

Na pasta onde se encontra as configurações das placas padrões suportadas pelo FruityMesh 

(config/boards) no RedBear, foi definida a configuração que está sendo usada (pinos e configurações 

referentes à placa em si). Como o RedBear usa o mesmo circuito integrado BLE que a placa PC10040, 

o sniffer utilizado, mudou-se apenas os pinos e algumas configurações simples que foram ajustados no 

arquivo board_4.cpp nesse arquivo (vide anexo 1). 
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As definições de plataforma, tipo de construção e o caminho do GCC ARM foram definidos em um 

arquivo makefile.local. A potência de transmissão das placas foram selecionadas em -20 dBm, isso foi 

realizado através da alteração da definição no arquivo fruitymesh/config/sdk_config.h definindo o 

parâmetro ANTFS_CONFIG_TRANSMIT_POWER como 0 (zero), valor que define a potência de 

transmissão como -20dBm. 
 

A fim de se utilizar uma mensagem para se testar as métricas propostas, foi construindo um módulo 

ping. Este módulo efetua o envio de pings a uma taxa regular através de um comando enviado via 

interface serial. Os pings podem ser enviados de forma roteado pelo FruityMesh (quando destinado a 

um nó específico) ou de forma broadcast. O modo de envio em broadcast foi modificado para que se 

fosse enviado um grande número de pings seguidos dentro de um intervalo fixo de 5 segundos (um 

intervalo comum de leitura de sensores por exemplo de temperatura em situações de medidas de 

medidas de temperatura do ambiente). O módulo foi utilizado tanto quanto no teste do Trickle, tanto 

como no teste do Drypp. Sendo um importante gerador de tráfego, contudo o envio continuado pode 

sobrecarregar os buffers do dispositivo e durante o experimento não foi implementada nenhuma 

limpeza de buffer. 
 

O código do módulo do ping foi criado embasado no exemplo proposto na documentação do 

FruityMesh que define como implementar um módulo customizado (FruityMesh, 2019). O código 

utilizado pode ser visto no anexo IV.  
 

Outro ponto importante é a denominação do nó que será o sink, isto é, o nó destino. Essa configuração 

foi feita no arquivo fruitymesh/src/config.cpp alterando a declaração do deviceType como um  

deviceTypes::DEVICE_TYPE_STATIC para um deviceTypes::DEVICE_TYPE_SINK. Isso finaliza a 

configuração básica tanto para o FruityMesh-Trickle quanto para o FruityMesh-Drypp. 

Para adicionar a estrutura proposta pelo Drypp no código original do FruityMesh foi editado o arquivo 

do módulo fruitymesh/src/modules/StatusReporterModule.cpp, onde se encontrou uma forma onde foi 

possível configurar os parâmetros propostos e também ter contato com alguma mensuração da bateria, 

configurando o código para que estivesse conforme o proposto no fluxograma da figura 5.2.  

 
A medição da carga da bateria precisou de uma normalização para que fosse realmente observada a 

mudança do estado de forma semelhante em todos os dispositivos. Isso foi necessário devido a 

mensuração do pino Vdd do nó RedBear ser feita a partir da referência do próprio pino, o que causa 

variação na leitura para valores diferentes de bateria. 
 

Após alguns testes foi verificado o decaimento da bateria em passos de 1 dígito para as configurações 

do conversor AD  determinadas no arquivo board_4.cpp, visto no anexo 1. O comportamento foi 

verificado pela ativação do envio de pacotes do módulo StatusReport que faz a leitura a cada 60 

segundos (valor configurável dentro do código do módulo) . 
 
Através da captura dos valores de um dos testes foi demonstrado o comportamento e a proposta de 

solução para a captura normalizada. Neste teste, de início se observou a captura de um valor muito 

alto, a primeira medição do dispositivo retornou 185 (valor da bateria é expresso em um byte sendo 

um inteiro sem sinal). Na segunda medição, o valor obtido foi 143. Na terceira o valor se repetiu e 

com isso se viu o valor inicial. As coletas seguintes mantiveram o valor e acompanharam o 

decaimento da bateria, mudando para 142 quando a bateria atinge por volta dos 75% de carga, 141 ao 

chegar no 50%, 140 aos 25%, às vezes chegando a mostrar o valor 139  ou a bateria entra na tensão 

abaixo da mínima que o dispositivo necessita.  
 

A proposta de normalizador da bateria foi pensada da forma a se incrementar uma variável Estado 

conforme fosse passando os estados. A primeira medição com valor alto Bat1 armazena esse valor 

inicial - representa o estado 0 (zero). Recebendo valor estável após o estado se tornar 1 (um), 

armazena o novo valor de bateria no Bat2 e incrementa o estado. Assim, entra para o estado 

comparando que espera o próximo valor da bateria que é salvo em Bat3 e compara se é menor que 

Bat2 para verificar se mudou de estado ou não,  incrementando de 1 o estado caso seja positivo. Sendo 

proposta a solução para a captura normalizada vista no fluxograma da figura 5.9. A variável Estado é 
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importante para verificar em qual nível de bateria está o nó usada no algoritmo do protocolo proposto. 

No 3 está entre 100% e 75% ;4, entre 75% e 50%; 5, entre 50%, 25%; e 6, entre 25% e 0% 

 

 
 

Figura 5.9: Normalização da medida de bateria através de Estado 

 

Os valores dos outros testes foram bem distintos, mas o comportamento do decaimento foi semelhante. 

Assim, a normalização pode ser resumida na primeira parte do código exibido no anexo III respeitando 

o fluxograma da figura 5.9.  
 
Com o código modificado foram criadas 3 (três) versões do código para que fossem utilizados nos 

experimentos. A versão Trickle nativa (sem a adição do código do Drypp), a Trickle sink (sem a 

adição do Drypp e com o nó visto como destino) e a versão Drypp (com a adição da modificação e 

somente utilizada nos nós que não estão nos extremos da rede).  

 
Os testes foram executados na seguinte ordem obedecendo o tipo de topologia testada: Trickle-

Tandem, Drypp-Tandem, Trickle-Paralelo e Drypp-Paralelo. E o procedimento de execução foi 

expresso pelos passos a seguir:  
 

1. Compilação do código do FruityMesh e efetuação do merge com o softdevice compatível; 
2. Inserção do código HEX a ser testado nos dispositivos centrais através do DAPLink; 
3. Montagem dos sistemas de acompanhamento de bateria; 
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4. Posicionamento dos nós das redes conforme as topologias propostas; 
5. Carregamento dos capacitores para iniciar a rede; 
6. Captura dos dados das baterias e monitoramento das interfaces seriais; 
7. Início da captura dos pacotes BLE através do sniffer; 
8. Recarregamento das baterias dos nós centrais para acima de 3V; 
9. Aguardar a rede cair; 
10. Finalização dos programas de coleta e análise dos dados. 

 

No passo 3 foi realizada a ligação entre o capacitor usado como bateria pelo RedBear com a entrada 

analógica da placa ESP12-E, para que ele possa ter acesso ao valor da bateria. Os dispositivos ficaram 

conectados conforme a figura 5.10. 

 

 

 
Figura 5.10: Dispositivos centrais da rede 

 

A captura dos dados das baterias, passo 6, foi feita através de um script Python, anexo V,  que executa 

para o IP dado ao dispositivo dentro da rede local na qual está conectado. Sendo usadas 3 (três) 

instâncias para a captura dos dados referentes aos 3 nós. Para o monitoramento da interface serial 

(dispositivos FT232RL) dos dispositivos TX e RX foi usada a interface serial do programa Arduino 

configurada a 1000000 bauds. Os valores gerados por RX foram coletados através do Raspberry 

(figura 5.11), que estava conectado via SSH ao computador e para se acessar e ler dos valores do TX 

foi executado o comando cu -l /dev/ttyUSB0 -s 1000000  que simula uma interface serial através do 

terminal (ver figura 5.12). 

 

 

 

Figura 5.11: Raspberry utilizado como interface serial remoto 
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Figura 5.12: Interface serial USB conectada ao RedBear 

 

Após a o início da captura dos dados da bateria, foi iniciada a captura pelo sniffer BLE através do 

Wireshark. Contudo, foi necessário a adição do plugin BTMesh para que a rede mesh fosse entendida 

pelo Wireshark, permitindo a captura  dos pacotes BLE 

 
Antes de efetuar o passo 8, foi verificado se a rede mesh estava criada e com os nós devidamente 

formando a rede através dos logs nos terminais seriais (clusterSize = 5). Então foi efetuada a carga de 

todos os capacitores dos nós centrais, um a um, deixando todos acima de 3V para o tempo de vida da 

rede adequado. 
 
Durante o passo 9 foram efetuados comandos de Ping (pm 0) através do terminal TX para que seja 

efetuado um envio de um ping em broadcast para a rede a cada 5 segundos. Dados de controle da rede 

também são enviados via broadcast, porém com uma menor frequência. Ao fim, se aguardou até que 

os nós centrais ficassem sem carga na bateria e não fosse mais possível os nós RX e TX se 

comunicarem. 
 
O passo 10 é a junção dos arquivos pcaps (extensão do Wireshark), CSVs e logs para que os valores 

do Trickle e o Drypp sejam comparados para as duas topologias em estudo. 
 

 

5.3 RESULTADOS 

 

Neste subcapítulo, explicita-se os cenários simulados assim como seus resultados de avaliação de 

desempenho do protocolo proposto (Drypp) em relação ao protocolo Trickle. 
 
Como o objetivo primário de estudar a diferença do gasto de energia entre o Trickle e o Drypp, e 

também as consequências geradas pelo mecanismo de funcionamento do protocolo proposto, 

utilizamos  como métricas o tempo de vida do primeiro nó da rede a descarregar, o tempo de vida da 

rede, o throughput e as número de pacotes entregues. 

 
A comparação entre os dois protocolos foi feita com a utilização de dois cenários diferentes. Em cada 

cenário os dados foram primeiramente coletados dos nós e da rede utilizando-se o Trickle, de forma a 

ver os resultados e o funcionamento da rede sem que não houvesse nenhuma mudança no protocolo, 

depois foram coletados os dados dos nós e da rede com a utilização do protocolo Drypp, de forma a 

comparar o desempenho dos dois protocolos. 
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5.3.1 Cenário Tandem 

 

Este cenário é de uma topologia de alcance máximo no qual todos os nós precisam estar ativos para 

que o nó TX se comunique com o nó RX. A topologia foi executada dentro de uma residência (indoor) 

com uma distância de 1,5 metros entre os nós. A topologia montada pode ser vista na figura 5.13. 

 

 

 

Figura 5.13: Topologia tandem proposta 

 

Executando os experimentos conforme explicado na seção 5.2, foram capturados os fluxos de pacotes 

dos nós N1, N2 e N3, resultando nos gráficos da figura 5.14 (Trickle) e 5.15 (Drypp). Nestes gráficos 

é possível observar um comportamento semelhante do throughput dos nós nos dois protocolos. O que 

pode observar é uma certa estabilização do gráfico do Drypp (figura 5.15) que mantêm os valores de 

throughput mais constantes a partir do segundo 1000. Isso se deve ao algoritmo Drypp que busca o 

balanceamento de descarga da bateria, o que não ocorre no Trickle. 

 

 

 

Figura 5.14: Throughput dos nós N1, N2 e N3 no protocolo Trickle na topologia tandem 
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Figura 5.15: Throughput dos nós N1, N2 e N3 no protocolo Drypp na topologia tandem 

 

O importante a se observar nesta topologia é a necessidade de que todos os nós precisam estar ativos 

para que a rede se mantenha. Assim, o tempo de vida do primeiro nó a morrer é de suma importância 

para a durabilidade da rede. O RedBear funciona com a alimentação via Vdd recebendo a tensão de 

3.6V a 1.7V, portanto, o limite inferior usado para verificar a morte do nó é a tensão menor que 1700 

mV.  A captura do estado da bateria foi obtida através dos nós e normalizadas para que fosse 

comparada a queda calculando o tempo a partir da mesma tensão de início da rede resultando na tabela 

5.2, que mostra o final dos dados que geram o gráfico da figura 5.16, onde se vê o decaimento mais 

rápido do Trickle em relação ao Drypp. Nesta topologia o tempo de vida do primeiro nó a morrer será 

o tempo de vida da rede, já que todos precisam estar funcionando para que haja retransmissões. 
 

 

 

 

Figura 5.16: Tempo de vida e consumo de bateria dos primeiros nós a morrer na rede 
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Tabela 5.2: Tempo de descarga dos nós que morreram primeiro na topologia tandem 
 

Tempo Trickle (mV) Drypp (mV) 

00:51:15 1800 1701 

00:51:28 1800 1701 

00:51:42 1800 1692 

... ... ... 

00:57:24 1701 1635 

00:57:37 1692 1631 

 

De forma resumida, pode ser visto na tabela 5.3, a sintetização de todos os dados importantes obtidos 

no experimento. É explicitada na tabela o throughput dos nós N1, N2 e N3, assim como estatísticas em 

relação ao tempo de vida da rede. Pode ser observado que o ganho no tempo de vida no protocolo 

Drypp, 11%, é menor que a perda no throughput, 8%. Isso ocorreu porque a rede ao enviar menos 

pacotes aumenta a chance de sucesso no envio o que reduz perdas e retransmissões. 

 

Tabela 5.3: Informações gerais sobre o throughput e o tempo de vida da rede na topologia tandem 
 

 

Média de Pacotes enviados a 

cada 10 minutos 

 

Trickle 

 

Drypp 

N1 8985 10194 

N2 10429 8144 

N3 11664 10399 

Throughput Médio 10359 9579 

Percentual de pacotes recebidos 

em relação ao Trickle 

 

100,00% 

 

92,47% 

Tempo de Vida da rede 51 min 42 s 57 min 24 s 

Percentual de tempo de vida da 

rede a mais em relação ao 

Trickle 

 

0% 

 

11% 
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5.3.2 Cenário Paralelo 

 

Neste experimento usou-se outra topologia, visto na figura 5.17, para verificar se o comportamento do 

balanceamento de descarga entre os nós está ou não ocorrendo evitando-se assim a criação de zonas 

void. Assim, é possível verificar se o Drypp força a descarga balanceada das baterias dos nós 

intermediários.   

 

 

Figura 5.17: Topologia paralelo proposta 

 

Apenas verificando as imagens do throughput do Trickle (5.18) e do Drypp (5.19) é possível observar 

o fluxo de pacotes convergindo para o mesmo número de pacotes por segundo no Trickle, o que acaba 

induzindo na descarga de bateria simultânea. Já no protocolo Drypp, como é visto na figura 5.19 há 

um balanceamento no envio de pacotes ativando o princípio do Drypp fundamental que não precisa 

reenviar caso já tenha recebido um pacote igual e modificando a janela de envio baseando-se no estado 

da bateria.  

 

 

 

Figura 5.18: Throughput dos nós N1, N2 e N3 no protocolo Trickle na topologia paralelo 
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Figura 5.19: Throughput dos nós N1, N2 e N3 no protocolo Drypp na topologia paralelo 

 

Em relação ao tempo de vida e consumo de bateria nos nós N1, N2 e N3 no protocolo Trickle e no 

Drypp, visto nas figuras 5.20 e 5.21, observou-se que a diferença entre o tempo de queda de cada nó se 

apresenta de forma divergente (aumentando) no Trickle e de maneira mais convergente (reduzindo a 

diferença) no Drypp mostrando-se assim um equilíbrio na descarga da bateria.  

 

 

 

Figura 5.20: Tempo de vida e consumo de bateria nos nós N1, N2 e N3 no protocolo Trickle na topologia 

paralelo 
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Figura 5.21: Tempo de vida e consumo de bateria nos nós N1, N2 e N3 no protocolo Drypp na topologia paralelo 

 

A forma como aconteceu o decaimento da bateria nos dois protocolos, foi detalhada nas tabelas 5.4, 

5.5 e 5.6. Apesar de ser observado que o percentual de pacotes enviados no Drypp em relação ao 

Trickle nesta topologia ser menor na topologia anterior, foi constatado, como mostra a tabela 5.5 que a 

última medição em cada nó antes de descarregar teve valores mais próximos no Drypp do que no 

Trickle. A diferença da morte do primeiro nó para o último é de 9 minutos e 9 segundos, o que no 

Drypp essa diferença cai para de 2 minutos e 35 segundos (vide tabela 5.6). Isso mostra uma redução 

para 28% do tempo que o primeiro nó desliga até o último desliga, mostrando-se o funcionamento da 

ferramenta de balanceamento de descarga proposta no protocolo Drypp. 

Com relação ao throughput nota-se uma diferença em torno de 14% na taxa de entrega dos pacotes no 

Drypp com relação ao Trickle. Entende-se que esta diferença não seja preocupante já em redes de 

sensores a maioria dos dados transmitidos não necessitam grandes taxas de dados.  

 

Tabela 5.4: Informações gerais sobre o throughput na topologia paralelo 
 

 

Média de pacotes enviados a 

cada 10 min 

 

Trickle 

 

Drypp 

N1 12740 10360 

N2 13508 9836 

N3 11288 11866 

Throughput Médio 12512 10687 

Percentual de pacotes recebidos 

em relação ao Trickle 

 

 

100,00% 

 

85,42% 
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Tabela 5.5: Tempo de vida de cada nó nos dois protocolos comparados na topologia paralelo 
 

Última medição acima de 1,7V (mínimo do RedBear) 

 N1 N2 N3 

Trickle 01:01:06 00:54:53 00:51:57 

Drypp 00:59:27 00:57:25 00:56:52 

 

 
Tabela 5.6: Período entre a morte do primeiro e o último nó em cada protocolo na topologia paralelo 
 

Morte do 1º ao 3º Trickle 00:09:09 

Morte do 1º ao 3º Drypp 00:02:35 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 CONCLUSÃO 

 
Sendo uma das maiores tecnologias sem fio de baixa potência, o BLE enfrenta desafios significativos, 

um deles é sua cobertura limitada em sua topologia estrela padrão. Com o advento do Bluetooth mesh 

várias soluções vem sendo propostas para se aumentar o alcance de redes BLE e adicionar suporte 

para mais aplicações industriais que utilizam a tecnologia BLE. 

Um dos métodos mais simples, e que foi utilizado neste estudo é o de flooding, pois não exige 

protocolos de roteamento e evita atrasos e complexidade, porém pode ser potencialmente ineficiente 

na comunicação um para um em redes grandes e o mais importante, pode ser ineficiente em termos de 

gasto de energia. 

Com a proposta do Drypp buscou-se uma solução de um protocolo de rede BLE mesh que de forma 

principal poupasse a carga dos nós presentes na rede, balanceando as suas descargas e assim evitando-

se a criação de zonas void, levando em conta a formação de uma topologia de forma inteligente, 

utilizando a ferramenta do FruityMesh e baseando-se em um protocolo simples, que é o Trickle. 

Apesar de que devido ao FruityMesh ainda houvessem mensagens de controle na rede, o experimento, 

com um teste simples com a aplicação ping desenvolvida, pode ser visto que o Drypp se mostrou 

eficiente em relação ao protocolo Trickle, que serviu como referência inicial. Uma das maiores 

desvantagens no usa da forma nativa do Trickle pode ser o alto consumo de energia, o que seria 

essencialmente danoso para uma rede de baixa potência e com topologia onde existem nós distribuídos 

de maneira esparsa.  

Pode-se constatar que no cenário da topologia tandem houve um aumento no tempo de vida da rede no 

protocolo Drypp, por consequência o primeiro nó a morrer teve um tempo de vida maior, resultando 

num aumento do tempo de vida da rede de 51 minutos e 42 segundos para 57 minutos e 24 segundos, 

um aumento de 11% no tempo de vida da rede. Em contrapartida o throughput médio da rede reduziu 

apenas 7,5%. 

Na topologia em paralelo observou-se que o tempo de vida da rede teve valores bem próximos 

comparando as duas topologias, em virtude da variação da carga dos capacitores em cada experimento 

e do não balanceamento da carga no Trickle, contudo ocorreu o balanceamento da carga dos nós no 

cenário do Drypp de forma que a bateria foi equilibrada e a morte dos nós foram muito próximas, 

diferente do Trickle trazendo assim a vantagem de evitar a criação de zonas void por descarga de 

bateria.   
 

Um dos maiores desafios foi a falta de materiais disponíveis em relação ao FruityMesh e a 

documentação um pouco escassa. Contudo, é um modelo promissor que possibilita um consumo 

balanceado de descarga com o uso não só do Drypp, mas do próprio envio de dados de forma roteada 

que evita retransmissões. Uma das limitações encontradas foi o acesso aos parâmetros padrão do 

Trickle que estavam dentro do softdevice. Com o novo SDK, será necessário fazer adaptações no 

FruityMesh para atualizá-lo e a partir dessa atualização seria possível implementar todo o protocolo 

desejado.  
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6.2 TRABALHOS FUTUROS 

 
A proposta de trabalho futuro mais evidente, é a implementação do protocolo Drypp completo e seu 

aperfeiçoamento, pois o projeto se viu limitado ao ver que os parâmetros propostos no protocolo não 

poderiam ser acessados, porém com o SDK 15, foi observado que todos os valores e parâmetros do 

Trickle podem ser facilmente encontrados e editados no código disponível. Como o lançamento do 

novo SDK se deu durante a implementação do projeto, não haveria tempo útil para se editar toda uma 

topologia sobre o SDK 14, entretanto para um futuro trabalho a implementação completa do Drypp no 

novo SDK seria uma grande contribuição. 
 

Durante o projeto, também foi observado que o material disponibilizado pelo FruityMesh em seu 

diretório no GitHub continua ativo, por ser um projeto open source ainda há um vasto caminho que 

pode ser percorrido em suas funcionalidades. O Bluetooth 5.x está em constante desenvolvimento e há 

diversas propostas desenvolvidas e em desenvolvimento para dispositivos Bluetooth mesh que podem 

ser melhor investigadas como visto no estudo realizado por Darroudi e Gomez, 2017. 
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ANEXO I  

 
No anexo I está contido o código ajustado para a configuração do FruityMesh para o uso no RedBear. 

Arquivo: fruitymesh/config/boards/board_4.cpp 

 

void setBoard_4(BoardConfiguration* c) 

{ 

#ifdef NRF52 

 if(c->boardType == 4) 

 { 

  c->led1Pin =  11;  //led da placa p0_11 

  c->led2Pin =  2;   //pinos i/o p0_2 

  c->led3Pin =  28; //pinos i/o p0_28 

  c->ledActiveHigh =  true; 

  c->button1Pin =  5; //pin D4 p0_5 

  c->buttonsActiveHigh =  false; 

  c->uartRXPin =  30; //pin UART D1 

  c->uartTXPin =  29;//D0 

  c->uartCTSPin =  28;//D2 

  c->uartRTSPin =  2;//D3 

  c->uartBaudRate = UART_BAUDRATE_BAUDRATE_Baud1M; 

  c->dBmRX = -96; 

  c->calibratedTX =  -60; 

  c->lfClockSource = NRF_CLOCK_LF_SRC_XTAL; 

  c->dcDcEnabled = true; 

  c->batteryAdcAin = 4; 

     c->batteryCheckDIO = 9; 

 } 

#endif 
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ANEXO II 

 
No anexo II está contido o código ESP12-E para servidor simples conversor AD. 

 

#include <ESP8266WiFi.h> 
#include <WiFiClient.h> 
#include <ESP8266WebServer.h> 
#include <ESP8266mDNS.h> 
 
#ifndef STASSID 
#define STASSID "MyHome" 
#define STAPSK  "0165052887" 
#endif 
 
#include <NTPtimeESP.h> 
 
#define DEBUG_ON 
 

NTPtime NTPch("ch.pool.ntp.org");   // Choose server pool as required 
 
const char* ssid = STASSID; 
const char* password = STAPSK; 
strDateTime dateTime; 
 
//Coleta dados Bateria 
const int analogInPin = A0;  
int sensorValue = 0;   // value read from the pot 
bool Ligado=false; 
 

//ligar modo  
ESP8266WebServer server(80); 
 

void handleRoot() { 
  // read the analog in value: 
  sensorValue = analogRead(analogInPin)*9; 
  if(Ligado){ 
    digitalWrite(D0, LOW); 
    digitalWrite(D1, LOW); 
  // first parameter: Time zone in floating point (for India); second parameter: 1 for European summer time; 2 for 

US daylight saving time; 0 for no DST adjustment; (contributed by viewwer, not tested by me) 
  dateTime = NTPch.getNTPtime(-3.0, 0); 
 
  // check dateTime.valid before using the returned time 
  // Use "setSendInterval" or "setRecvTimeout" if required 
   
  if(dateTime.valid){ 
    char s[100]; 
    NTPch.printDateTime(dateTime); 
     
    sprintf(s, "Nó; 1;Data; %d/%d/%d; Hora; %d:%d:%d ; Bateria mV; 

%d;\n",dateTime.day,dateTime.month,dateTime.year,dateTime.hour,dateTime.minute, 

dateTime.second,sensorValue); 
    server.send(200, "text/plain", s); 
   
  }else{ 
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    char s[250]; 
    sprintf(s, "<center><h1>Nó 1</h1><br><h2>Aguardando Start</h2><br><p>Bateria: %d</p><br><br><a 

href=\"/Start\"\"><button>Start</button></a></center>",sensorValue); 
     server.send(200, "text/html", s); 
     
} 
 
void handleNotFound() { 
  String message = "File Not Found\n\n"; 
  message += "URI: "; 
  message += server.uri(); 
  message += "\nMethod: "; 
  message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST"; 
  message += "\nArguments: "; 
  message += server.args(); 
  message += "\n"; 
  for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) { 
    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n"; 
   
  server.send(404, "text/plain", message); 
} 
 
void setup(void) { 
  Serial.begin(115200); 
  WiFi.mode(WIFI_STA); 
  WiFi.begin(ssid, password); 
  Serial.println(""); 
 
  // Wait for connection 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
    delay(500); 
    Serial.print("."); 
   
  Serial.println(""); 
  Serial.print("Connected to "); 
  Serial.println(ssid); 
  Serial.print("IP address: "); 
  Serial.println(WiFi.localIP()); 
 
  if (MDNS.begin("esp8266")) { 
    Serial.println("MDNS responder started"); 
   
 
  server.on("/", handleRoot); 
   
  server.on("/inline", []() { 
    server.send(200, "text/plain", "this works as well"); 
  }); 
  server.on("/Start",Start); 
 
  server.onNotFound(handleNotFound); 
 
  server.begin(); 
  Serial.println("HTTP server started"); 
  pinMode(D0, OUTPUT); 
  digitalWrite(D0,HIGH); 
  pinMode(D1, OUTPUT); 
  digitalWrite(D1,HIGH); 
} 
void Start(){ 
char s [250]; 
sprintf(s,"<center><h1>Começou</h1><a href=\"/\"><button>Ver Resultados</button></a></center>"); 
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Serial.println(s); 
server.send(200, "text/html", s); 
Ligado=true; 
} 
void loop(void) { 
  server.handleClient(); 
  MDNS.update(); 
   
} 
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ANEXO III 

 
No anexo III está contida a modificação no FruityMesh para execução do Drypp simplificado. 

void StatusReporterModule::convertADCtoVoltage(i16 * buffer, u16 size) 
{ 
#ifdef ACTIVATE_BATTERY_MEASUREMENT 
 u32 adc_sum_value = 0; 
 for (u16 i = 0; i < size; i++) 
 { 
  //Buffer implemented for future use 
  adc_sum_value += buffer[i];                           //Sum all values in ADC buffer 
 } 
 batteryVoltageDv = RESULT_IN_DECI_VOLTS(adc_sum_value/size);          //Transform the average 

ADC value into decivolts value 
 logt("STATUSMOD", "Measured Battery -> %d DV, S -> %d",batteryVoltageDv,batState); 
  

  
 //add a function to modified the interval and window scan for %fo the battery 
  
 // trecho responsável por normalizar o estado da bateria, pois os nós não leem o mesmo valor 
 if (batteryVoltageDv != 0 && batState == 0 ){ 
  batState = 1; 
  bat1= batteryVoltageDv; 
 }else if(batState>0){ 
  if (batState == 1){ 
   if(batteryVoltageDv != 0){ 
    batState=2; 
    bat2=batteryVoltageDv; 
   } 
   
  }else if(batState==2){ 
   if(batteryVoltageDv != 0){ 
    bat3=batteryVoltageDv; 
    if(bat3!=0&&(bat3==bat2||bat3==(bat2-1))){ 
    batState=3; 
    } 
   }   
  }else if(batState>2){ 
    if(batteryVoltageDv<bat3 && batteryVoltageDv!=0) 
     batState++; 
   } 
  }   
 logt("STATUSMOD", "Measured Battery -> %d DV, S -> %d",batteryVoltageDv,batState); 
 

 //bateria % = Estado -> -> 100% =3, 75%=4, 50%=5, 25%=6  
 if(batState==3)//100% 
 { 
 Config->meshScanIntervalHigh = (u16) MSEC_TO_UNITS(20, UNIT_0_625_MS); 
 Config->meshScanWindowHigh = (u16) MSEC_TO_UNITS(5, UNIT_0_625_MS); 
 Config->meshAdvertisingIntervalHigh = MSEC_TO_UNITS(150, UNIT_0_625_MS); // Advertising 

interval between 0x0020 and 0x4000 in 0.625 ms units (20ms to 10.24s), see @ref 

BLE_GAP_ADV_INTERVALS 
 logt("STATUSMOD", "Estado 3"); 
 } 
 else if(batState==4{//75% 
 Config->meshScanIntervalHigh = (u16) MSEC_TO_UNITS(20, UNIT_0_625_MS); 
 Config->meshScanWindowHigh = (u16) MSEC_TO_UNITS(4, UNIT_0_625_MS); 
 Config->meshAdvertisingIntervalHigh = MSEC_TO_UNITS(600, UNIT_0_625_MS); // Advertising 

interval between 0x0020 and 0x4000 in 0.625 ms units (20ms to 10.24s), see @ref 

BLE_GAP_ADV_INTERVALS 
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 logt("STATUSMOD", "Estado 4");} 
 else if(batState==5){//50% 
 Config->meshScanIntervalHigh = (u16) MSEC_TO_UNITS(20, UNIT_0_625_MS); 
 Config->meshScanWindowHigh = (u16) MSEC_TO_UNITS(3, UNIT_0_625_MS); 
 Config->meshAdvertisingIntervalHigh = MSEC_TO_UNITS(1200, UNIT_0_625_MS); // Advertising 

interval between 0x0020 and 0x4000 in 0.625 ms units (20ms to 10.24s), see @ref 

BLE_GAP_ADV_INTERVALS 
 logt("STATUSMOD", "Estado 5");} 
 else if(batState>5){//25%  
 Config->meshScanIntervalHigh = (u16) MSEC_TO_UNITS(20, UNIT_0_625_MS); 
 Config->meshScanWindowHigh = (u16) MSEC_TO_UNITS(1, UNIT_0_625_MS); 
 Config->meshAdvertisingIntervalHigh = MSEC_TO_UNITS(3600, UNIT_0_625_MS); // Advertising 

interval between 0x0020 and 0x4000 in 0.625 ms units (20ms to 10.24s), see @ref 

BLE_GAP_ADV_INTERVALS  
 logt("STATUSMOD", "Estado 6");} 
 //GS->scanController->SetScanState(scanState::SCAN_STATE_HIGH); 
                  //muda para o Scan em estado High onde os valores estão sendo modificado  
#endif 
} 
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ANEXO IV 

 
No anexo IV está contido o modulo de ping. 

#define PING_MODULE_CONFIG_VERSION 1 
 
#include <PingModule.h> 
#include <Logger.h> 
#include <Utility.h> 
#include <Node.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h>  
extern "C"{ 
 

} 
 

 

PingModule::PingModule() 
 : Module(moduleID::PING_MODULE_ID, "ping") 
{ 
 moduleVersion = PING_MODULE_CONFIG_VERSION; 
 
 //Register callbacks n' stuff 
 
 //Save configuration to base class variables 
 //sizeof configuration must be a multiple of 4 bytes 
 configurationPointer = &configuration; 
 configurationLength = sizeof(PingModuleConfiguration); 
 
 //Set defaults 
 ResetToDefaultConfiguration(); 
} 
 
void PingModule::ResetToDefaultConfiguration() 
{ 
 //Set default configuration values 
 configuration.moduleId = moduleId; 
 configuration.moduleActive = true; 
 configuration.moduleVersion = PING_MODULE_CONFIG_VERSION; 
 
 //Set additional config values... 
 
} 
void PingModule::ConfigurationLoadedHandler(ModuleConfiguration* migratableConfig, u16 

migratableConfigLength) 
{ 
 //Version migration can be added here, e.g. if module has version 2 and config is version 1 
 if(migratableConfig->moduleVersion == 1){/* ... */}; 
 
 //Do additional initialization upon loading the config 
 

 //Start the Module... 
 
} 
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void PingModule::TimerEventHandler(u16 passedTimeDs) 
{ 
 //Do stuff on timer... 
 
} 
 
#ifdef TERMINAL_ENABLED 
bool PingModule::TerminalCommandHandler(char* commandArgs[], u8 commandArgsSize) 
{ 
 //React on commands, return true if handled, false otherwise 
 if(TERMARGS(0, "pm")){  
  //Get the id of the target node 
  NodeId targetNodeId = atoi(commandArgs[1]); 
  int ping = 0; 
  u32 delayMs = 0; 
  if(atoi(commandArgs[1])==0) 
  {   
  ping = 1000; 
  delayMs = 50*100;} 
  else 
  { 
  ping = atoi(commandArgs[2]); 
  delayMs = atoi(commandArgs[3])*100; 
  } 
 
  //Some data 
  u8 data[1]; 
  data[0] = 111; 
   
  for(int i=0; i<ping;i++){ 
  u32 atraso = delayMs; 
  logt("PINGMOD", "Trying to ping node %u - ping n = %d", targetNodeId,(i+1)); 
  data[0] = 0; 
  StatusReporterModule* statusMod =(StatusReporterModule*)GS->node-

>GetModuleById(moduleID::STATUS_REPORTER_MODULE_ID); 
  if(statusMod != nullptr){ 
  data[0] = statusMod->GetBatteryVoltage(); 
 } 
  //Send ping packet to that node 
  //to send to broadcast use id == 0 
  SendModuleActionMessage( 
    MESSAGE_TYPE_MODULE_TRIGGER_ACTION, 
    targetNodeId, 
    PingModuleTriggerActionMessages::MESSAGE_0, 
    0, 
    data, 
    1, 
    false,false 
    ); 
    while(atraso != 0) 
     
     atraso--; 
        nrf_delay_us(999); 
    }   
  } 
  return true; 
 } 
 
 //Must be called to allow the module to get and set the config 
 return Module::TerminalCommandHandler(commandArgs, commandArgsSize); 
} 
#endif 
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void PingModule::MeshMessageReceivedHandler(BaseConnection* connection, BaseConnectionSendData* 

sendData, connPacketHeader* packetHeader) 
{ 
 //Must call superclass for handling 
 Module::MeshMessageReceivedHandler(connection, sendData, packetHeader); 
 
 if(packetHeader->messageType == MESSAGE_TYPE_MODULE_TRIGGER_ACTION){ 
  connPacketModule* packet = (connPacketModule*)packetHeader; 
 
  //Check if our module is meant and we should trigger an action 
  if(packet->moduleId == moduleId){ 
   if(packet->actionType == PingModuleTriggerActionMessages::MESSAGE_0){ 
     //Inform the user 
                   logt("PINGMOD", "Ping request received with data: %d", packet->data[0]); 
      
                //TODO: Send ping response 
   } 
  } 
 } 
 
} 
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ANEXO V 

 
No anexo V está contido o script Python para a captura da bateria por nó por IP. 

 

import os 
import time 
 

#programa para capturar dados dos dispositivos durante a simulacao 
 

#coding: utf-8 
named_tuple = time.localtime() # get struct_time 
time_string = time.strftime("%d-%m-%Y_%H:%M:%S.csv", named_tuple) 
 

titulo =  "d"+ time_string  
print("Qual o IP do no?") 
ip_no = input() 
comando = "wget -qO- " +ip_no+" >> " + titulo 
print(comando+"\n") 
for i in range(0,500): 
 os.system(comando) 
 time.sleep(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 


